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ها هاي درخت که باعث اسنجام برگکند و مثل شاخهنیز همین وظیفه را در مورد حوادث داستان ایفا می
شود.است، باعث اتصال وقایع پراکنده و مجزا می

گره گشایی اصلی ترین -7نقطه اوج -6بحران -5هول ووال-4کشمکش -3گره افکنی -2حادثه،-1
روند.پیرنگ به شمار میعناصرساختاري  

هر دو داستان از تعدادي حادثه اصلی و فرعی تشکیل شده اند که به صورت منطقی و بر اساس روابط 
علت ومعلولی به هم پیوند خورده اند. در نمودار زیر ،به تعدادي از این حوادث اشاره می کنیم:

داستان معشوق بنارس داستان خسرو و شیرین
به بستندلوبنارسبادخترشاهشاهخورشیددیدار-1

یکدیگر
دیدارخسرو وشیرین در مرغزار و دل بستن به -1

یکدیگر
تفاوت مذهبی-2 تسخیر تخت پادشاهی توسط بهرام چوبین -2

وپناهندگی خسرو به قیصر روم وازدواج با مریم دختر 
قیصر روم  

مخالفت هاي شاه بنارس-3 شیرین در مخالفت هاي مریم و بی مهري هاي-3
برابر خسرو

اعتکاف خورشید شاه در نیزار-4 آمدن شیرین به مداین و فرستادن شاپور به نزدش-4
استفاده از خدعه و نیرنگ و پخش شایعه مرگ -5
دختر

حسادت شیرویه نسبت به پدرش خسرو و  -5
تصاحب تخت پادشاهی

خودکشی و غرق شدن خورشیدشاه در رود بنارس-6 و توسط مزدور شیرویه در زندان کشته شدن خسر-6
خود را به آب سپردن دختر و مرگ هر دو در -7

آغوش هم
خودکشی شیرین در دخمه خسرو و مرگ هر دو -7

در آغوش هم
دو داستان در حادثه ، نقطه اوج  و گره گشایی با هم مشابه اند و عالوه بر این دربرخی از  بخش هاي 

افت . دلیل اصلی این شباهت  تأثر شوشتري از اثر نظامی خسرو و شیرین فرعی داستان اشتراکاتی می توان ی
است . برخی از قسمت هاي داستان معشوق بنارس را نیز می توان با لیلی و مجنون مشابه دانست گرچه 
بیشتر به خسرو و شیرین شباهت دارد.ناکامی در وصال ، اعتکاف خورشید شاه در نیزار و زندانی شدن دختر 

درش داستان لیلی و مجنون را در ذهن تداعی می کند.توسط پ
روایت و زاویه دید-3-6

ي آن مصالح و مواد داستان خود را به اي است که نویسنده به وسیلهي شیوهزاویه دید نمایش دهنده
ونی ي دید ممکن است دردهد.زاویهي نویسنده را با داستان نشان میکند و در واقع رابطهخواننده ارائه می

هاي (شخصیت اصلی یا شخصیت ي دید درونی،گوینده داستان یکی از شخصیتباشد یا بیرونی .در زاویه
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شود .در زاویه دید بیرونی افکار و اعمال و ي دید اول شخص گفته میفرعی )داستان است و داستان از زاویه
گونه نقشی ندارد ،در داستان هیچشود ،یعنی فردي که درها  از بیرون داستان تشریح میهاي شخصیتویژگی

: 1367شود.(میرصادقی، ي دیدسوم شخص نقل میواقع نویسنده ، راوي داستان است و داستان از زاویه
)هر داستان به طریقی روایت می شود و حتی ممکن است در یک داستان واحد ،از انحاء مختلف روایت 240

تفاده از اول شخص (من) و سوم شخص (او ) است. در استفاده شود .معمول ترین شیوه هاي روایت ، اس
روایت اول شخص ،خود نویسنده یکی از افراد داستان است و گاهی خود قهرمان اصلی است. اما در روایت 
سوم شخص ،نویسنده بیرون از داستان قرار دارد و اعمال قهرمانان را گزارش می دهد. در روش روایی سوم 

و داناي کل باشد. یکی از انواع این گونه راوي فضول است که نه تنها در شخص ، راوي ممکن است عالم
همه ي صحنه هاي داستان آزادانه رفت و آمد دارد و بر اعمال و افکار قهرمانان ناظر است بلکه افکار و 

)انتخاب زاویه دید 1383:178احساسات و اعمال آنان را محک می زند و ارزش گذاري می کند. (شمیسا،
اسب در داستان نویسی اهمیت فراوانی دارد زیرا از جهتی احساس و رویکرد نویسنده را به موضوع اثر من

گو را تحت تأثیر قرار ودهد و از جهتی دیگر  سایر عناصر داستانی همچون شخصیت، صحنه، گفتنشان می
ست هویت و چیستی ) اگر چه وجود راوي ویژگی مشترك تمام متون روایی  ا16: 1378دهد.(محمدي،می

ترین عوامل تمایز متون کند یکی از مهمها و شگردهایی که وي براي روایت متن انتخاب میراوي و نیز شیوه
)4: 1378روایی است.(مدبري و سروري، 

اهمیت زاویه دید این است که ما می توانیم دید گاه و نگرش نویسنده را نسبت به اثرش ببینیم و این می 
ا را به اثر باز تر کند.تواند نگرش م

زاویه دید ، در هر دو داستان داناي کل  است و این موضوع را می توان در جاي جاي داستان ها به خوبی  
هاي ها را از همه زاوایا ببیند و ویژگیدهد که شخصیتمشاهده کرد. این ویژگی به آنان این امکان را می

توصیف و تفسیر کند. تقریباً نیمی از داستان صورت نقل قول ها را ظاهري، خلق و خو، عقاید و عواطف آن
طرف با استفاده از دیدگاه بیرونی و ذکر افعال به صورت  سوم شخص فعل دارد و شاعر مانند تماشاگري بی

ي حوادث کند زیرا از بیرون داستان دربارهپردازد و راوي در نقش داناي کل عمل میماضی به بیان داستان می
کند. گویا بر تمام حوادث آن اشراف دارد و تمام هاي داستان صحبت میو عوامل درونی شخصیتبیرونی

دهد و این ها را در سوم شخص مورد تجزیه و تحلیل قرار میداند و شخصیتاتفاقات داستان را از قبل می
تجزیه و تحلیل دهد تا ضمني دید سوم شخص به شاعر این امکان را مینکته نشانگر آن است که زاویه

هاي اخالقی که ناشی از ها و توصیف اشخاص و توصیههاي داستان و مداخله در صحنه سازيشخصیت
اش را حفظ کند.ي داستان نیز فاصلهاعتقادات خود اوست با گوینده
در داستان خسرو و شیرین

اي بودکه با یوسف رخیش اندیشهاي بود شنیدستم که دولت پیشه
)3،ب 29(نظامی،ص
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یادکهنهايداستانکه بودشزادکُهنسخنگويآنچنین گفت
)1،ب40(نظامی،ص 

جويصحرا جهانشددرآنمیکه چونچنین گوید جهاندیده سخنگوي
)2،ب115(نظامی،ص

کشد مانی قلم در نقش ارژنگچو من نقش قلم را   در   کشم رنگ
ل گرفتم کاردر پیش که من یکددل باش و جز شادي میندیشتو خوش

زگوران تک زمرغان پر کنم وامنگیرم در شدن یک لحظه آرام
نیابم تا نیارم دلبرت را نخسبم تا نخسبانم سرت را 

ببینم کار  و پس با کار سازمگهی با گل گهی با خار سازم 
چو دولت خود کنم خسرو پرستش اگر دولت بود کارم به دستش 

بسیچ راه کرد از هر دري راستد، گوینده برخاستسخن چون گفته ش
)11-5،ب50(نظامی،ص

در داستان معشوق بنارس
آببیشه رادهد اینمیز آتشسخن پیراي این سوز جگر تاب

شاهیبنارس داشتسامانبهدادخواهیکه هندویی به عدل و
)213-212،ب72(شوشتري،ص 

نتیجه گیري
نتوانستند به »  گلستان«کدام از مقلدان اثر جاودان و بزرگی همچون که هیچگونهدر عرصه ادبیات همان

اي در حد اندازه خود سعدي موفق باشند، مقلدان نظامی و از جمله شوشتري نیز نتوانسته است منظومه
هاي مختلفی چون محتوا و نظامی پدید آورد. دو داستان خسرو و شیرین و معشوق بنارس از جنبه

که مورد بررسی قرار » روایت و زاویه دید«و » پیرنگ«،»مضمون«،»موضوع«،» شخصیت پردازي«،رویدادها
گرفت نزدیک به هم هستند. شیرین و دختر شاه بنارس ،خسرو و خورشید شاه ،شیرویه و شاه بنارس و 

ه در هر هاي فکري و عملی نشان داده شدهاي فرعی در دو داستان از لحاظ رفتار و کنشبسیاري از شخصیت
هاي طول داستان و بخش پایانی داستان ها کنشي آغاز داستان، درگیريدو داستان ، بسیار مشابه اند.نحوه

گواه این مدعاست که شوشتري اثر نظامی را پیش چشم داشته است.از لحاظ محتوا و ساختار این تشابه می 
حوادث ،قالب هاي شخصیتی  ، بستر و توان  اثر پذیري شوشتري از نظامی را براي ما آشکار کند. وقوع

صحنه آرایی و توصیفات مشترك  اثبات کننده این ادعاست. توصیف دختر شاه بنارس در اوایل در داستان  
معشوق بنارس یاد آور توصیف شیرین از زبان شاپور براي خسرواست.
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ادن به آنها اثري جاودان هر دو شاعر با توصیف داستانی که داراي ریشه تاریخی است و با شاخه برگ د
توان سرایی بوده ، میي در زمینه عاشقانهاند،ولی به واسطه اینکه نظامی پیشگام و داراي سابقهخلق نموده

گفت که شوشتري به اثر نظامی  توجه داشته است.
ی تأثر شوشتري منحصر به داستان خسرو و شیرین نظامی نیست ، بلکه می توان بین معشوق بنارس و لیل

و مجنون نیز شباهت هایی یافت. ناکامی در وصال ،اعتکاف  خورشید شاه در نیزار ومنع و زندانی شدن 
معشوق توسط پادشاه و برخی صحنه هاي فرعی دیگرداستان لیلی و مجنون را در ذهن تداعی می 

ان دهنده کند.توصیفات و تصویرهاي دقیق از صحنه هاي مختلف و انسجام و یکپارچکی در دو داستان نش
ذهن خالق وقوي دو نویسنده است. گرچه این زیبایی و انسجام در اثر نظامی بسیار مشهود تر ، واضح تر و 
بکراست و تقلیدي بودن معشوق بنارس باعث ضعف  اثر شده است ، ولی نمی توان  زیبایی اثر شوشتري  را  

- دوهر،دربودهمعمولسنتیداستان هاينادیده   گرفت.توصیف عشق یک طبقه اجتماعی (درباري) که در همه

آشکاروواضحاست .هر دو نویسنده کوشیده اند عشقی پاك را به تصویر بکشند و می توان گفت هر دو داستان
در کارشان موفق شده اند. 
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هاي خط فارسی در ابزارهاي دیجیتالیبررسی ویژگی
1حسن رحیمیم

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
چکیده

گیرد و ویژگی هر نوع محتوا در پردازش و بازیابی محتوا در ابزارهاي دیجیتال بر پایه زبان شکل می
گردد؛ این امر براي خط و زبان فارسی به مراتب مشهودتر هایی میبسترهاي الکترونیک موجب بروز چالش

متن به گفتار و لیتبدونومتسازيو خالصه حتواملیتحلترجمه متن،طالعات ،ایابیبازوپردازش است. 
با مشکالت فراوانی استفاده از آنها ی،خاص خط فارسيهاتیمحدودلیهستند که به دليبرعکس، از موارد

همراه است.
نویسی به تنویسی در بسترهاي الکترونیک و درحقیقت درساین مقاله به تبیین مشکالت موجود  فارسی

زبان فارسی پرداخته و با تشریح عوامل بروز این مشکالت در دو رسته خط و دستور مترتب بر آن،  به 
پردازد. نظر سنجی انجام شده به بهانه این تحقیق نیز تحلیل علل بروز مشکالت در ابزارهاي مورد نظر می

ولت کاربرد و بروز مشکالت خط فارسی در دهد تمایل به استفاده از صورتهاي فینگلیش به دلیل سهنشان می
این بسترها رایج تر است.نتایج پایانی نشان می دهد که لزوم اعمال تغییرات در یکسان سازي استانداردها 

براي حرکت پرشتاب تولید محتواي فارسی در بسترهاي الکترونیک اجتناب ناپذیر است.
الکترونیک، خط فارسی  نویسی، بسترهايمدیریت محتوا، فارسیها:کلیدواژه
-چالشفضاهاي مجازي،جادیای وو محاسباتیفنون، توسعه ابزارهاي پردازشهاي سریع علوم وپیشرفت

د. سرعت سازیمطرح مدیرا به اشکال جدآنيریمسئله زبان و به کارگی درتالیجیدطیمحواردشدن بههاي
رسانده است که ییرا به جابه صورت روزمره کار،دیجدمیمفاهيریو به کارگشیدایو پیتحوالت جهان

دیهاي جدو واژهمیمفاهجادینرخ رشدي بسیارکمتر از نرخ اشودیمساختهیکه به زبان فارسواژگانیتعداد 
بیشتر در حوزه مباحث -نوینمیبیان مفاهيخود را برایبه سرعت توانائیزبان فارسنیو بنابراشتهداایدر دن
ندهید. در آکنیمدیبحران را تشدنیهم ايزیو تجویلیتحمینیواژه گزيهاد. روشدهیمازدست -یعلم

هاي اطالعاتی عرضه شبکهقیاز طرو يبه صورت مجازعمومی خدمات بخش عمدهکهاي نه چندان دور
توسعه ابزارها، ، شودمیقابل فهم نیماشلهیبه وسبدون واسطه انسانی و تنها ها و ارتباطات و تعاملگرددمی

مورددینباها نوع ابزارنیوسیع ايریو به کارگیمناسب براي استفاده از زبان فارسيکردهایراهکارها و رو
خواهد شد.پوشش دادههازبانسایر لهیبه وسضرورتنیاصورتنیاریغواقع شده و در غفلت 
و رانیمختلف مردم ايهاو گونههاشیگوو هم براي یهم براي گونه استاندارد زبان فارسمجازي،يایدن

هاي جدید و ، فرصتهاشیها و گوهاي متناظر با آن زبانبه خطر افتاده وخرده فرهنگيهاشیگو
نیدر اپنهانيهاهیاز ثروت و سرماتوانیمها. در صورت استفاده از فرصتخواهد داشتنو دیدهايهت

1.M_rahimi@pnu.ac.ir
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با خطر نابودي روبرو هاهیسرمانیدر صورت غفلت، ایده نمود ولها در سطح جهانی استفاها و فرهنگزبان
خواهند بود.

انیمآن در گاهیجاو لزوم شناخت کشوری ورسمی ملی به عنوان زبان فارسزبان تیاهمبا توجه به 
یی منابع آموزش د. شناسارسیمي به نظر ضروراریبسي امر، ضرورت پرداختن به گسترش آن گریدي زبانها
ی فارسنقاط قوت موجود در توسعه آموزش زبان زینو کمبودهاآموزش زبان، مشکالتی بررسی، فارسزبان

زانیمي به اانهیراطیمحی در فارسي آموزش زبان ابزارهاو خصوصاً امکاناتي گسترش راهکارهاو ارائه 
ه از طریق متولیان . بخشی از این توجکندکمکي آن غنای و فارسبه گسترش زبان تواندیمی توجهقابل 

هایی نیز برخوردار است.دولتی هدایت می شود که در برخی موارد از کاستی
در زمان حاضر بجز گویشوران زبان فارسی که به صورت کلی در کشورهاي ایران، افغانستان،تاجیکستان 

دبی زبان گویند،به دلیل غناي فرهنگی و او برخی کشورهاي حوزه خلیج فارس به زبان فارسی سخن می
فارسی هر روز بر خیل عالقمندان این زبان در جهان افزوده می شود.

چنین می نماید که جمهوري اسالمی ایران نباید نسبت "در مقدمه کتاب زبان فارسی در جهان آمده است: 
به نیاز و عالقه شیفتگان و دلباختگان زبان و ادب فارسی در سراسر جهان بی اعتنا بماند و آتش شوق و

) این موضوع بیانگر 1378:34(ابوالقاسمی،"اشتیاق فارسی دانان و ادب دوستان غیر ایرانی را نادیده بگیرد.
رسالت متولیان اصلی گسترش زبان فارسی در جهان بوده و بار مسولیت آنها را نمایانتر می سازد.

ار نیز به یک اندازه باید براي گسترش مرزهاي زبانی عالوه بر موضوع گفتار به صورت ملفوظ یا نوشت
توجه شود. این مهم به دلیل ساختار خط فارسی و دستور ناظر بر شیوه نگارش این خط در بسترهاي 
الکترونیک و دیجیتال با چالشهایی روبروست. فرضیه مطرح شده در این پژوهش بر پایه ناکارآمدي شکل 

ده و بر این باور است که می توان بر حاضر در شیوه نگارش خط فارسی در بسترهاي دیجیتالی بنا ش
نویسی در دشواریهاي استفاده بهینه از این خط فائق آمد؛ اما در این مسیر پرسش اساسی آن است که درست

نسخه دیجیتالی نوشتار فارسی در گرو توجه به چه جنبه هایی از خط فارسی است و براي چه موضوعاتی در 
اي اندیشیده شود؟الی باید چارهاستفاده از خط فارسی در محیط دیجیت

تحقیقاتی تا کنون در زمینه خط فارسی در بسترهاي دیجیتالی صورت گرفته است. بیشتر تحقیقاتی که به 
زبان فارسی منتشر شده از نگاه علوم رایانه و با هدف بررسی چالشهاي انفورماتیک در بکارگیري زبان فارسی 

اتی که بیشتر در مراکز علمی خارج از کشور و به زبان انگلیسی تهیه و به اصل آن پرداخته اند. اما در تحقیق
جمله می توان به مقاله مشترك منتشر شده به مواردي از چالشهاي گرافیکی خط فارسی اشاره شده که از آن

محمد صادق رسولی به همراه احمد الخولی و نظر حبش  از دانشگاه کلمبیا با عنوان:
Orthographic and Morphological Processing for Persian-to-English Statistical Machine Translation

اشاره کرد. اثر بهمن بلوچ از دانشگاه میدلسکس با عنوان :
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Persian Orthography and Its Relation to Literacy نیز به برخی از موارد پرداخته است.در مطالعات
) در جلسه 1383اي زبان فارسی با پیشنهاد علیرضا پورممتاز (ط رایانهداخل کشور نیز  طرح جامع محی

شوراي فنی کارگروه گسترش خط و زبان فارسی  بجز نمودهاي گفتاري و آوایی و نمودهاي گرافیکی ، در 
زمینه متن و معنا، سوابق کارهاي انجام شده و ضرورتهاي بررسی علمی موضوع را تبیین کرده است.بیشتر 

هاي خط و زبان فارسی دبیرخانه شوراي عالی ی از این دست در قالب گزارشات عملکرد کارگروهتالشهای
هاي فارسی در محیط دیجیتال ) منتشر شده که در آن به عملکرد گروه هاي فونت یا قلم1385اطالع رسانی(

یره پرداخته شده و ترجمه ماشینی، آموزش زبان فارسی و غ)OCR(و نرم افزارهاي استخراج متن از تصویر 
هایی در باب استفاده از زبان فارسی در محیط دیجیتال و بر پایه است و در هرکدام از گروه ها چالش

استانداردهاي علوم رایانه مطرح شده اما از جهت دستور خط فارسی به صورت ویژه به این مباحث پرداخته 
توسعه پیکره خط فارسی براي رسیدن به نشده است.برخی رسالتهاي تعریف شده براي این کارگروه شامل
پذیر سازي متون فارسی را به دقت امکانسطحی از امکانات و استانداردها در زبان فارسی است که ذخیره

هاي آن،میسر ساختن کاربري زبان سازد. همچنین ابزارسازي براي اطالعات متنی و تنظیم و تدوین یافته
ها و توسعه الفباء نشانهاي به زبان فارسی، ابزارسازي در محیط رایانهاي از طریق فارسی در محیط رایانه

نمادهاي فارسی و درج آنها در استاندارد از سایر اهداف این کارگروه شمرده شده است که به برخی از آنها تا 
اي ایانهکنون دست نیافته ایم.در گزارشی  طرح مطالعه و امکان سنجی ایجاد و تهیه شرح خدمات آزمایشگاه ر

) تهیه شده  توجه اندکی به 1384جن خان(خط و زبان فارسی دانشگاه تهران که توسط دکتر محمود بی
موضوع خط فارسی صورت گرفته و جنبه هاي تحلیل و پردازش گفتار مورد عنایت بیشتر قرار گرفته است. 

) بر 1391ل مخفی مارکوف (تحقیق مرتبط دیگر با عنوان بازشناسی حروف برخط فارسی با استفاده از مد
اساس کار گروهی وحید قدس و احسان اهللا کبیر منتشر شده است.همچنین مقاله هم نگاره هاي خط فارسی ، 

) و مقاله بررسی کاربردي خط فارسی از ایران باستان تا به امروز از کامران 1383جن خان(دکتر محمود بی
) و بررسی مسائل جساجوي 1376بان از دکتر مصطفی عاصی() رایانه و استانداردسازي در ز1383تیمورنژاد(

) به 1387موضوعی در فهرست هاي رایانه اي با نگاهی به مشکالت رسم الخط زبان فارسی از علیرضا موذن(
اند.برخی مسائل در این حوزه اشارتی داشته

در تاریخ اساطیري پیدایش خط و نوشتن را در اسطوره هاي ایرانی به تهمورث نسبت می دهند.تهمورث 
ایران پس از گیومرث و هوشنگ به پادشاهی می رسد و بسیاري از اختراعات را از او دانسته اند.لقب او در 
شاهنامه دیوبند است، چرا که او با افسون و جادو بر اهریمن پیروز می شود و او را مرکب خود می کند. 

) در ادامه داستان و در 22: 1388چنگلوایی و دیگران، سپس به نبرد دیوان می رود و آنان را به بند می کشد(
برابر امان خواستن، دیوان مغلوب به او خط را می آموزند:

بیاموزي از ما کت آید به برکه مارا مکش تا یکی نوهنر
بدان تا نهــانی کنند آشکارکی نامور دادشان زینـــهار
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ـــوند اوبجستند ناچــار پیچــو آزاد گشتـند از بند او
: )1376دلش را به دانش برافروختند (حمیدیان،نبشتن به خسرو بیاموختند

اما به استناد تاریخ سرزمین کهن ایران از دوره باستان یعنی قدیمیترین دوره اي که از زبانهاي ایرانی 
ه اند مه همان مدارکی به دست آمده، ایرانیان داراي خطی مشخص براي نوشتن بر روي الواح و کتیبه ها بود

خط میخی است.در تاریخ تحول و تکوین خط، خط میخی فارسی باستان که از خطوط سامی رایج در بین 
النهرین اقتباس شده است از زمره خطوط هجانگار محسوب می شود. زیرا ارزش صوتی هر عالمت برابر 

زمانی پیدایش زبان و ) خط اوستایی که به دلیل اختالف47: 1384یک صامت و یک مصوت است.(باقري،
شود، با وجود محدود بودن میزان جزء خطوط متعلق به دوره میانه ارزیابی می-در دوره ساسانی–خط آن 

-منابع موجود در آن، یکی از برجسته ترین دوره هاي پیدایش و تکامل خط فارسی را به خود اختصاص می
دن به نقطه حاضر مربوط به خط پهلوي متعلق به دهد. اما اصلی ترین خط در سیر تکامل خط فارسی تا رسی

شده و بجاي دوره ساسانی است. در این دوره خطوط متفاوتی در ایران براي کاربردهاي متفاوت استفاده می
شده است.خط از واژه دبیره براي شناخت آنها استفاده می

از خط اوستایی ) همگانی بر اساس روایت الفهرست خط هام دبیره (یکی از هفت خط اصلی ایرانی پس 
عالمت بوده و همانگونه که بر 33شده و داراي تر بوده و براي نوشتن کتب و رسائل نیز از آن استفاده می

شده است.این خط با خط کتابی ساسانی مطابقت می کند که به خط پهلوي ساسانی گذشته، نوشته میزبان می
) خط پهلوي از جهت اصول شبیه خط فارسی 1381:48یا پهلوي جنوبی مشهور شده است.(عبدي زاده،

جدید است. این شباهت و همسانیهاي موجود میان دوخط فارسی میانه و جدید امري اتفاقی و تصادفی 
نیست.بلکه بدان دلیل است که هردوي آنها از یک آبشخور سرچشمه گرفته اند.خطوط ایرانی میانه از خط 

شده بودندو خط فارسی جدید نیز همان خط کوفی عربی است که با آرامی که خود ریشه سامی دارداقتباس
-تغییرات جزئی و ظاهري به صورت کنونی درآمده است. خط عربی خود از زمره خطوط سامی می

)    1384:89باشد.(باقري،
تا این مرحله از تاریخ پیدایش خط فارسی، هرکدام از خطوط داراي ویژگی هاي مثبت و منفی بوده که 

مقام بررسی آن نیستیم. اما چالشهاي امروز فارسی نویسی و در پی آن درست نویسی فارسی تابع درك در
صحیح تعریف نوشتار می باشد.نوشتار کاربرد زبان به وسیله خط است. در نوشتار خط جایگزین آوا می 

نقش ارتباطی امکان هایی شودو امکان نمایش زبان فراهم می آید و به منظور کارایی بیشتر و بهتر نوشتار در 
)1383:77فراهم آمده که آنها را آیین نوشتار می نامند.(بابک،

در تمامی خطوط که در زبان فارسی مورد استفاده قرار گرفته اند اختالفات بسیاري ناشی از تند نویسی یا 
ده است. اما در و یا سعی در زیبا نویسی پدید آم-مثال در نگارش بر روي کتیبه ها-محدودیت هاي فضا 

هیچ زمانی چون حال حاضر، خط فارسی دچار مشکالتی مربوط به خارج از قواعد خود نبوده است.براي 
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روشن تر شدن این موضوع، بررسی مثال ذیل خالی از لطف نیست. یک سامانه رایانه اي یا یک فرد غیر 
ین ناظر بر خط و زبان فارسی در برابر فارسی زبان را در نظر گرفته و تصور نمایید بدون در نظر گرفتن قوان

این سه عبارت کدام یک را به عنوان عبارتی از زبان فارسی تشخیص خواهد داد:
وەوەزمۆدەکت ئێنینەكێکت پێر یادەبن هەم و لێد

ارض غیر مسجله علی خارطه الجغرافیا
به دانش دل پیر برنا بودتوانا بود هرکه دانا بود

د ناظر بر شکل حروف و نویسه ها و عدم درك معناي واژگان که آنهم مترتب بر بدون شک ندانستن قواع
خطوط است، مانع تشخیص جمالت کردي، عربی ، اردو و فارسی از یکدیگر خواهد بود.اما ویژگی هاي 

خط فارسی به نسبت سایر خطوط مشابه چیست؟
نشانه هاي حروف در خط فارسی در جدول بعد نمایش داده شده است:

IPAنشانه در امن
اشکال متنی

IPAنشانه در نام
اشکال متنی

پایانآغازمیانپایانپایانآغازمیانپایان

ʾalef[ɒ], [ʔ]اا/آـاـاṣād[s]صـصــص

be[b]ببـبــبz̤ād[z]ضضـضــض

pe[p]پپـپــپṭā[t]ططـطــط

te[t]تتـتــتẓā[z]ظظـظــظ

s̱e[s]ثثـثــثʿeyn[ʔ]ععـعــع

jim[d͡ʒ]ججـجـجġeyn[ɣ] / [ɢ]غغـغــغ

che[t͡ ʃ]چچـچـچfe[f]ففـفــف

ḥe(jimi)[h]ححـحـحqāf[ɢ] / []/ [q]ققـقــق

khe[x]خخـخـخkāf[k]كکـکــک

dāl[d]ددـدـدgāf[ɡ]گگـگــگ

ẕāl[z]ذذـذـذlām[l]للـلــل

re[ɾ]ررـرـرmim[m]ممـمــم
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IPAنشانه در امن
اشکال متنی

IPAنشانه در نام
اشکال متنی

پایانآغازمیانپایانپایانآغازمیانپایان

ze[z]ززـزـزnun[n]ننـنــن

že[ʒ]ژژـژـژvāv[v] / [uː] / [o]
/[ow] / [oː]

ووـوـو

sin[s]سسـســسhe[h]ههــهــه

šin[ʃ]ششـشــشye[j]/[i]/[ɒː]ىیـیـی

بندي کلی حروف فارسی از نظر قرار گرفتن در این جدول به دو دسته چهار وجهی و دو در یک تقسیم 
وجهی تقسیم بندي می شوند. منظور از دو وجهی بودن حروف نشانه هایی است که شکل تنها، آغازین،میانی 

در شیوه و پایانی آنها تنها شامل دو صورت می شود. مانند: الف،د،ذ،ر،ز،ژ،و. در حالی که سایر صورتها 
نگارش داراي چهار حالت مختلف نمایش هستند مانند: گـ ، ـگـ ، ـگ ، گ. به اشکالی که قابلیت اتصال 

هاي خط فارسی به شود.اما سایر ویژگیآغازین و میانی و پایانی را با حروف دیگر دارند پیوندپذیر کفته می
شرح زیر است:

الخط آن به نمایش در نمی آیند.صامت است و مصوتها در رسم32زبان فارسی داراي 
این خط با خطوط پشتو،اردو،کردي،عربی همگی از ریشه مشترك آرامی (از مشتقات خطوط سامی) آمده 

نشانه هاي شده است.واژگانی داراي جنسیت مونث که با (ة) مشخص می شوند فارسی نیستند ماننده کبیرة
شوند.ند اما در کلمات فارسی شده و دخیل استفاده میهمزه به صورت بنیادین وابسته به حروف فارسی نیست

نقطه بر روي حروف نیز 4نقطه در باال یا پایین نیستند(در برخی زبانها 3حروف خط فارسی داراي بیش از 
وجود دارد)

نشانه مد مشترك بین عربی و فارسی است.
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ي حروف متعلق به خط فارسی نشانه هاي مانند هفت کوچک (کردي و اردو) حلقه یا طاي کوچک بر رو
نیستند.

نشانه هایی مشترك با خط و زبان عربی در برخی واژگان فارسی شده عربی یا وارد شده از این زبان 
شوند.نمایش داده می

حروف در این زبان از سمت راست و اعداد از سمت چپ نمایش داده می شوند.
براي تشخیص نویسه هایی حروف در سامانه هاي ها در زمان خود داراي اهمیت ویژه اي این ویژگی

از آن یاد OCRخواهند بود که در این مقاله با عنوان 1بازیابی اطالعات و یا نویسه خوان هاي نوري
خواهدشد.

خط عربی 2اما استاندارد رایج جهت تبدیل این حروف به کاراکترهاي رایانه اي از الگوي رمزگذاري
اي، حروف دلیل دامنه وسیع کاربران از همان ابتداي پیدایش قلمهاي رایانهپیروي می کند.در این خط به

و سپس نسخه ASMO708عربی نیز صاحب استاندارد ویژه اي شدند. نسخه نخست این استاندارد با عنوان 
DOS و بعد از آن به ترتیب کد پیج ویندوز با عنوانCP1256 وUnicode طراحی شدند. هرکدام از این

نیز در زمان پیدایش نسخه 1256انداردها داراي مشکالت و مزایایی بود. نسخه فارسی کد پیج ویندوز است
عربی، طراحی و به بازار عرضه شد. ولی استاندارد یونیکد به عنوان جامع ترین استاندارد شناخته شده و 

و ISO8859انداردهاي فراگیر و در حال حاضر پرطرفدارترین استاندارد شناخت حروف است. همچنین است
Western Arabic نیز در گذشته پدید آمدند که چندان مورد استقبال قرار نگرفتند. اما اهمیت استاندارد براي

چیست؟ استانداردها معادل نویسه ها را در ماشین به منظور شناسایی مجدد تعیین می کنند . معادل هر نویسه 
رف و یا صدا که در برخی موارد در زبان فارسی نیز کاربرد می در خط یک زبان اعم از عدد یا نشانه یا ح

یابد، یک نشانه در هر استاندارد قرار می گیرد. زبان نشانه هاي رایانه اي از چپ به راست و خط فارسی از 

1 Optical character recognition
2 Encoding
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راست به چپ است. بنابراین جهت تبدیل کاراکترهاي به هم ریخته و نامشخص، فرایندي صورت می گیرد 
ل متوجه سمت نگارش اعداد احتمالی در یک متن نیز باشد. که در عین حا

حال اگر استاندارد اطالعات ثبت شده در یک پایگاه داده با استاندارد کاربري که در سمت سرویس 
گیرنده در جستجوي اطالعات است یکسان نباشد چه اتفاقی خواهد افتاد. بدون شک بخش عمده مشکالت 

ی در بسترهاي الکترونیک ناشی از همین بعد ظریف اما اساسی در تولید ناشی از عدم کارآمدي خط فارس
محتواست.  

با توجه به کنندیمفیاز ابهام تعري، روشن و عاریو اطالعاتیارتباطیاز آنجا که زبان علم را زبان
با خود یو اطالعاتیعلم در نقش ارتباططهیدر حیگفت زبان و خط فارستوانیمخط فارسی مشکالت 
.کندیچندان موفق عمل نمیشکل کنون

، پردازندیاطالعات میابیو بازرهیبه ذخیخط کنونوهیزبان و شنیکه با استفاده از ایاطالعاتيهاگاهیپا
و شوندیاطالعات میابیو بازرهیمراحل ذخيسبب کندیمطلوب داشته باشند و عواملییکاراتوانندینم
يهمواره برایوجود اشکاالت خط فارسلیبه دلدیگرد. از طرفدهنیکاهش ماطالعات را بی صحیحایباز

و استفاده از واژه انهیبه را1پویشگرهاتوسط از روي تصویر وارد کردن متنبه منظورOCRاستفاده از 
.وجود داردتیها محدودها و گنجواژهنامهو واژههاابیها مانند غلطمورد استفاده در آنيپردازها و ابزارها

يافزارهامتن و استفاده از نرملیاز متن، تحلییاطالعات محتوایابیپردازش متن، خالصه کردن متن، باز
استفاده از یخاص خط فارسيهاتیمحدودلیهستند که به دليمتن به گفتار و برعکس، از مواردلیتبد

.ردیپذیآنها به صورت کامل انجام نم
دستور زبان این حوزه ها با دستور زبانها و از جمله فارسی سرو کار دارند.از سوي دیگر برخی از 

یادیآن با نام توانش زبانازیکه چامسکیدانش زباننیزبان است. ای آن لااهیمند دانش زباننظامفیتوص
ان نقش زبهرانیگواست که در ذهن سخنییو معناينحوی،، واژگانآواییاز قواعد ياکند، مجموعهمی

ساختن جمله يها را برااست که واژهيقواعدفیمنظر، گستره دستور زبان فراتر از توصنیت. ازاسبسته ا
دهند.هم پیوند میبه

برابر آن، اصطالح کنش است ؛ درتیاز واقعییا همان دانش ناخودآگاه اهل زبان، انتزاعیتوانش زبان
گفتار، زبان است و به صورتکیانیگوسخنیاز توانش زبانیابقرار دارد که در واقع تبلور یا بازتیزبان

بالقوه اشاره دارد و کنش یشود. به سخن دیگر، توانش به دانش زبانآشکار میدیگريهانوشتار یا صورت
و جزی، فرهنگی، اجتماعی، ذهنی، عصبیشناختمتأثر از عوامل روانبساچهبالفعل آن دانش است کهصورت

اشد.بهانیا

1 Scanner
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اهل زبان و هدف یدانش ذهنی بررسیعنیتوانش، فیشناس را مطالعه و توصوظیفه زبانیچامسک
است، نزد یذهنيادهیکه زبان پدجاداند. از آنمییدانش ذاتنیايهایژگیبه ویابیرا دستينظریشناسزبان

به ياچهی، مطالعه زبان درینگرشنینکند. بر پایه چرا نیز دنبال مییشناختاهداف روانی، نظریه زبانيو
زبان بخشنیاتریکند، نحو زامیاز آن یادیکه چامسکیگشاید. در دستور زبانمیشناخت ذهن آدمیيسو
) 35: 1384(دبیرمقدم،گیرد.قرار مییفیو توصيشود و در کانون مطالعات نظرمییتلق

گردد. انتقال از یک زبان به زبان دیگر مطرح میتاکید بر نحو به عنوان بخش اصلی درك جمالت هنگام 
شود. اما این حوزه در در برخی موارد این امر به صورت انسانی و در برخی دیگر از طریق ماشین انجام می

هایی به دلیل ماهیت زبان فارسی باعث نیز به دلیل شیوه قرار گرفتن واژگان و حروف آنها باعث بروز چالش
خط فارسی می شود.

اصل 3نظران بر این باورند که در نوشتن واژه ها و عبارتها و جمله ها به خط فارسی رخی از صاحبب
تطابق ملفوظ و مکتوب و استقالل واژه ها در جمله و سهولت در خوانش متن ، ضامن صحت انتقال معنی و 

)1380:42یکسان سازي روش نگارش به خط فارسی است.(رضازاده ملک،
ان استفاده سنتی و نگارش معمول خود و فارغ از موضوع بسترهاي الکترونیک داراي ی در زمخط فارس

هایی است که می تواند به عنوان نقاط ضعف آن در برابر خطوطی همچون التین یا یونانی قلمداد ویژگی
شود. این ضعف در برخی موارد ناشی از شکل حروف و در برخی موارد ناشی از دستور نگارش آن است. به

حروف عنوان مثال چهار حرف ذ،ض،ظ،ز داراي آواي یکسانی در زبان فارسی هستند و بالعکس آن برخی 
چند صدا ينشانه براکیاز یگاهکهيا، به گونهدهندینشان نمقیزبان را به صورت دقيالفبا، آواها
خط قرار گرفتن بر روينییباال و پا(و) همچنین حروف فارسی مرز یکسانی از نظر مانندشودیاستفاده م

شما مثال با کلمه یوقتبیترتنیفاقد نشانه هستند. به ایزبان فارسیاصلمصوت کوتاه3ندارند.یکرس
.دیبخوانیرا با چه حرکت» م«حرف دیکه بادیدانینمدیشویروبه رو م»ملک«

کردندستکمتون و یي سهولت در آموزش زبان و خواندن درست برای راهافتني یبرای شیاندچاره
ق.م، مکتوبات دره سند متعلق 3100قدیمی ترین نوشته هاي مصري متعلق به د.درازي دارنهیشیپالخط رسم

ق.م. هستند. بر 1200ق.م. مکتوبات چینی متعلق به 1900ق.م. نوشته هاي جزیره کرت مربوط به 2500به 
ار، البته نه به کارگیري نمادهاي خاص در یک نوشته، به این اساس منطقی به نظر می رسد که استفاده از نوشت

)1363:36تدریج از فرهنگی به فرهنگهاي دور دست منتقل شده باشد. (بی یرویش ، 
به همان سان که باغ به باغبان و توجه دائمی او نیاز دارد شیوه هاي خط نیز همواره به اصالح هایی نیاز 

وفق می شویم پاره اي از آشفتگیهاي زاید را در خط فارسی ازمیان خواهد داشت. اگر به فرض ما امروز م
برداریم، دانسته نیست که آیندگان کامال در این زمینه آسوده باشند، نه، آنان نیز ناگزیر خواهند شد بسیاري از 

)222: 1354رسمها و آیین هاي امروز ما را دگرگون سازند و بدعتهاي نوین گذارند (ادیب سلطانی ، 
هر روز گسترش وتریکامپبا کارکهاکنوناما دینرسبه ثمر دیباکهگوناگون چنان لیدالي گذشته به هاشتال
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امکاناتي از ریگبهرهي برا، ردیگیمي نوشتن با قلم را جاوتریکامپنوشتن با جیتدربهو ابدییمي ترشیب
ت.اسریناگزی ضرورتالخط اصالح رسم…، آموزش بهتر زبان ودیجدي يتکنولوژ

درمورد اصالح ساختار خط فارسی و در پی آن  نظریاتی که معتقد به تغییر خط فارسی براي تطبیق با 
استانداردهاي روز مطرح شده اند ، همیشه داراي موافقان و مخالفانی بوده است، برخی نظرها بدون داوري 

نماید وجود صامتهایی که بشتر از خط درمورد تغییر خط می تواند به اصالح خط فارسی کمک قابل توجهی 
عربی وارد خط فارسی شده است یکی از مواردي است که می تواند درچرخه اصالح خط فارسی مورد 
بررسی قرار گیرد. اما ترس مخالفان یکسان سازي حروف هم صدا به یک صورت واحد دراي ریشه واحدي 

خت کلمات یکسان به وجود خواهد آورد.است که ناشی از نگرانی اختالف معنایی واژه ها در شنا
براي مثال حروف ز،ظ،ذوض در زبان فارسی که داراي آواي یکسانی هستند (هر چند در زبان عربی 
داراي اختالفات بسیار متفاوتی باشند) در خوانش لغات عربی به زبان فارسی معموال این کلمات به یک شکل 

ه معنی خوراك) و قضا (به معنی سرنوشت) و غزا ( به معنی تلفظ می شوند. به عنوان مثال کلمات غذا (ب
جنگ) داراي تلفظ یکسانی هستند. نظر مخالفان یکسان کردن حروف و کم کردن شکل واژگانی در زبان 

خواننده در شناخت "غزا"فارسی آن است که در صورتی که هر سه واژه به یک صورت نوشته شوند مثال 
. این در حالی است که بساري از واژگان فارسی در حال حاضر نیز به یک معنی آن دچار مشکل خواهد شد

شکل واحد نوشته شده و برحسب کاربرد در جمله داراي بار معنایی مختلفی می شوند. به عنوان مثال شیر به 
به معناي مایع لبنی خوردنی و یا به معنی وسیله کنترل مخزن مایعات و یا حیوانی درنده در بشه زار هر سه 

یک شکل نوشته می شوند اما به یک صورت خوانده نمی شوند.
ابراهیم گرانفر در کتاب لزوم قطعی تغییر خط نیز به همین موضوع اشاره کرده است: ترس و نگرانی 
درمورد حذف حروف مشابه از نظر اختالل در معانی کلمات به کلی بی مور است. زیرا همانطور که گفته 

ه تنها نیست که تا در صورت داشتن چند معنی انتخاب معنی خاص و منظور مواجه با شد، سروکار ما با کلم
اشکال گردد. ما با جمله و مقال سروکار داریم کلماتی که یک جمله را تشکیل می دهند به یکدیگر وابسته 

ر مثالی درمورد ) نویسنده در ادامه با ذک1336:124بوده و در ابالغ معنا، معین و مشار یکدیگرند. (گرانفر ، 
غذا بیان می کند که اگر گوینده اي جمله غذا سرد شد را بیان کند شنونده هیچگاه به تصور سرد شدن 
سرنوشت یا جنگ و نبرد معنارا استنباط نمی کند و این امر کامال منطبق بر واقعیت است. در ترجمه ماشینی 

د شیر در عبارت معناي اصلی را به ما نمایش می نیز یکی از دالیلی که هنگام تبدیل نویسه هاي مشابه مانن
دهد توجه به ماقبل و مابعد واژه درمیان عبارت است. براین اساس معناي عبارت شیر به دهکده حمله کرد 

معادل معناي:
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The lion attacked to village به زبان مقصد و به صورتThe milk attacked to village .معنا نخواهد شد
اساس معادل یابی واژگان همچون حمله کردن را مکان تشخیص شیر درنده از شیر خوردنی و از چون بر 

طریق بر چسب کلمات میسر خواهد شد.
محمد دکتری و کابلرجیاي مقالهرح ضرورت اصالح خط فارسی همچنین در سالهاي گذشته در دو ط
رو و متخصصان روبهسندگانینو، شاعران و بانیادشناسان، با استقبال زبان72شماره نهیآدهینشری درصنعت

نیامند و متخصص در عالقهمتفکرانی از گروهبحث از نیامیتنظو ادارهي و ریگیپي برانهیآدد. مجلهش
ی، کابلرجیای، باطنی، محمدرضا اماممیکرانیآقاجمع با حضور نیانشست نینخستتا کرددرخواست نهیزم
ی برگزار شد.کردوانکاظممد شاملو، شناس، اححقمحمدیعل

ی جمع اصلحفظ شود هدف کامالًی و ارتباط با گذشته فارسمنطق زبان کهي نحوالخط به اصالح رسم
با حفظ وتریکامپامکاناتو هاییکارآیی از ریگبهرهي برایی هاراهافتنی، هانشستنگونهیاندیبرآبود و مذکور

اعالم شد. یفارسو اصالت منطق خط و زبان 
ی مختلفی مباحث تالیجیدي ابزارهای در فارسي گسترش زبان روشیپي هاچالشدر مباحث مرتبط با 

ي هایبررسنهیزمی در تخصصي کارگروههاجادیاي جهت دیجدي افقهامباحث نی. اه استدیگردمطرح 
لیان امر درصدد اصالح در صورتی که متو. ه استدی فراهم نموتالیجیدطیمحمقوله خط و زبان در تریفن

ساختاري براي حضور موثر خط فارسی در بسترهاي دیجیتالی نباشند، صدمات جبران ناپذیري بر ماهیت 
حضور این زبان دربسترهاي الکترونیک وارد خواهد آمد.نتایج مطالعات میدانی در زمینه استفاده بهینه از خط 

ده اي است. فارسی در اینگونه بسترها حاوي داده هاي نگران کنن
در معرض دید زبانانیفارسدر بین چند انجمن اینترنتی پرتردد به بهانه این تحقیق پرسشنامه الکترونیکی

پرسشنامه حاوي نکات متعددي در زمینه کاربرد روزمره فناوري و ابزارهاي نیت. ابازدیدکنندگان قرار گرف
استقبال از خط فارسی در ت دف کسب اطالع از وضعیدر زندگی روزمره افراد بوده و نتایج آن با هدیجیتالی

زم به ذکر است بر اساس فرمول استاندارد تحقیقات علمی ت. البسترهاي الکترونیکی تدوین گردیده اس
پرسش شونده قابل تعمیم بوده و نتایج حاصله برآیند 1600این جامعه آماري تا مرز معروف به کوکران،

پرسش شونده 412هاي انجام شده از دهد.بررسیشگري را نمایش میفکري نزدیک به جامعه اصلی پرس
نتایج ارائه شده را به همراه داشت.

اید:: آیا تاکنون در ابزارهاي دیجیتالی به مشکل عدم پشتیبانی از خط فارسی برخورد کرده1سوال 
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اي الکترونیک به چه زبانی است؟: اولویت شما براي مبادله پیام در بستره2سوال 

این نظر سنجی و موارد مشابه آن اهمیت موضوع خط و قلم فارسی در بسترهاي الکترونیک را روشن 
رویکرد کاربران سایتهاي اینترنتی منجر به پدید آمدن اصطالح فینگلیسی در میان اهل فن گردیده که د. کنمی

کنند ار معنایی است. در برخی موارد به کاربرانی که از خط انگلیسی و کلمات فارسی استفاده میداراي دو ب
و متن به گفتار و لیتبديافزارهامتن و استفاده از نرملیاز متن، تحلییاطالعات محتوایابیبازماشینی، 

بان بیان می شود نیز فینگلیش یا در برخی موارد به نوع ترجمه اي که از زبان انگلیسی با ذهنیت یک فارسی ز
فینگلیسی گفته می شود. این امر بر اساس تجارب مدرسین زبان انگلیسی نیز قابل توصیف است که معتقدند 
اغلب زبان آموزان ما به فارسی فکر می کنند و از قالب گرامر انگلیسی براي بیان افکار و نیات خود استفاده 

ترتیبها با هم جور در نمی آیند. در نتیجه حاصل جمله هاي این زبان آموزان می کنند که صد البته معموال این 
)1390:10نامیم. (قالجوري، چیزي می شود که آن را جمله هاي فینگلیش یا فینگلیسی می
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حال با توجه به ضرورت چاره اندیشی براي حضور موثر خط فارسی در بسترهاي الکترونیک مباحثی که 
کالت در این حوزه می شود، بر اساس ابزارهایی نوین رایانه اي تقسیم بندي شده اند.  باعث پدیدار شدن مش

ترجمه متن، سازيخالصه ابزارهاي ، ( تبدیل تصویر به متن و ...)متنگرهايپردازشاین ابزارها شامل 
می باشد.برعکس

که» و«، مانند اده میشوداستفبراي داللت بر چند حرف مختلف نشانهیک در زبان فارسی در برخی موارد 
کاربرد است:پنج داراي

». تو«و » خوش«براي بیان ضمه در کلمات 
». او«و » شور«مانند » واو ماقبل مضموم«بیان مصوت ممدود یا 

». عفو«و » والی«و » آواز«در کلماتی چون » واو«بیان حرف صامت 
آنهاست. و مانند "جوشن"و "نو"بیان حرف مصوت مرکبی که در کلمات 

شود حرفی که در زبان کنونی خوانده نمی».خواستن«و » خواهر«در کلمات » واو معدوله«
اینگونه موارد در هنگام تبدیل محتواي متنی به صوت که از کارکردهاي موثر براي حوزه زبانشناسی رایانه 

الگوریتم مشخصی اي و خوانش متن است، مشکالت خود را نمایش می دهد. شاید به همین دلیل تاکنون
براي خوانش بدون مشکل انواع مختلف متن فارسی با یک ابزار به وجود نیامده و معموال از قالبهاي 

استاندارد براي خوانش جمالت پرکاربرد استفاده می شود.
يخط دارانیایکیاز نظر گراف.همچنین یک، دو و حتی سه نقطه دارندخط فارسیبسیاري از حروف

اشتباه بروز ها مشکل ساز شده و موجب آنمشابهت که و مواردي از این دست استشدندانه، سرک
اشکال شود. اهمیت بیش از حد نقطه درخط فارسی هنگام تشخیص نوري کاراکترهاکلمات میشخواندر

(بر، شوند کند. به عنوان مثال، کلمات زیر را در نظر بگیرید که با یک یا چند نقطه عوض میاساسی تولید می
کوچک بودن نقطه ها بخصوص در متون چاپی و هنگام تبدیل و پردازش آنها به بر، پر، پر، تَر، پز، پز، بز، تز).

متون قابل ویرایش باعث بروز خطاهاي بسیاري خواهد شد. 
و شود به جاي اینکه از خطشوند. این باعث میخط نمایش داده نمینیدراa , e ,oهاي کوتاه مصوت

مانند ؛و معنا کنیمنوشتار پی به معنا ببریم، از معناي کلمه و جایگاه آن در جمله، آن را درست بخوانیم
. بنابر این م، کرْم) و (ملَک، ملک، ملک، ملک) و یا سه کلمه (حکَم، حکم، حکَم)کلمات (کَرَم، کَرَم، کرِم، کُر

الصه سازي متون و از همه مهمتر در هنگام تبدیل متن به صوت هنگام ترجمه متن و یا تحلیل محتوایی و خ
و بالعکس، عدم دستیابی به معناي واقعی کلمات کلیدي باعث پیدایش خطاهایی ناگزیر خواهد شد.

که برنامه نویسان، طراحان وب و احتماال استراست نویس بودن خط فارسی یکی دیگر از مشکالتی
از چپ باراتاست، عمعموالً التینکهر زبان رایانه د. دنارند با آن مواجهکسانی که با ریاضی سر و کار د

هاي ریاضی و عدم ثبات موقعیت آنها در ي حاوي کلمات التین و فرمولهاهايد. تایپ متنشونیمنوشته 
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ت جمالت فارسی و التین یا فارسی همراه با فرمول باعث پیدایش مشکالت بسیاري در زمینه بازیابی اطالعا
یا تحلیل متن می شود.

حروفحروف التین از نظر اندازه و جایگاه قرار گرفتن بر کرسی خط، داراي تناسب یکسانی هستند. اما
. این چسبندیو گاه نمچسبندیمگریکدیگاه به ،رندیگیقرار میخط کرسنییدر باال و پاخط فارسی

باعث پدید آمد نمشکالت بسیاري هنگام بازیابی متن موضوع به همراه شیوه نامه متناقض رسم الخط فارسی 
از پایگاه هاي داده و یا تحلیل محتوا و ترجمه ماشینی گردد.

در » الف«شود؛ مانند ی وجود دارد که در بعضی از کلمات هنگام نوشتن حذف میوفحردر خط فارسی 
ست و بیشتر به سلیقه نگارشی .در عین حال حذف این حروف دائمی نی"اهللا"و "اسمعیل"و » اسحق«کلمات 

از اینرو براي تشخیص درست این واژگان حداقل باید هر دو نوع افراد بستگی دارد؛ مانند اسماعیل یا اسحاق.
آنرا در نظر داشت.

شکل مختلف 130سی و دو حرف الفباي فارسی همراه با چهار عالمت مد، همزه، تنوین، تشدید به 
تنوع و تعدد نویسگان«کند. ال در اتوماسیون خط فارسی تولید اشکال میشوند و تفاوت این اشکظاهر می

همچنینسازد.یادگیري زبان و خط فارسی را براي آموزگار و آموزنده دشوار و براي نوآموز توانفرسا می
زبان توسط رایانه مشکالتی در خصوص تعداد و ترتیب قرار خودکارسازيتعداد زیاد نویسگان در رابطه با

.کندفتن نویسگان ایجاد میگر
هاي عربی در ؛ (مسئول، مسوول). کلمهبه کار بردن همزه درصورتهاي مختلف مانند (مسأله، مسئله)

(مبدا، مبداء)؛ (ابتدا، ابتداء)؛ (نسبتاً، نسبته، نسبتا) مانندشوند.در زبان فارسی نوشته میکه شکلهاي گوناگون 
ی نیز از جمله دشواریهاي رعایت اصل همخوانی نوشتاري و گفتاري زبان عربدارتنوینهمچنین کلماتو 

که در بسیاري از سامانه هاي تبدیل و بازیابی اطالعات به زبان فارسی مشکالتی را به همراه خواهند هستند
داشت.

برخی شیوه هاي بکاربردن کلمات ناشی از بی دقتی و عدم احساس ضرورت از سوي کاربران است. 
و برخی دیگر نیز ناشی از تنوع شیوه ها به جاي یکدیگر مانند (فرایند و فرآیند).» آ « و » ا« اده از استفمانند 

آموزشی  عدم یکپارچگی دستورهاي مورد استفاده در هنگام آموزش نسل هاي مختلف در زبا فارسی . مانند 
» ء«استفاده کردن از یا و موسا).مانند (موسی» الف«در کلمات مختوم به » ي«استفاده یا استفاده نکردن از 

ي براي کلمات مختوم به هاي بیان حرکت در حالت مضاف مانند (خانه مسکونی و خانهء مسکونی و یا خانه
مسکونی).

هنگام استفاده از خط فارسی در ابزارهاي دیجیتالی، برخی موارد قابل ذکر در زمینه دستور زبان فارسی 
یابد نیز باعث ایجاد چالشهایی در مسیر حصول کامل نتایج می گردد. که تاثیر آن در خط نمود می 
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ی توسط کاربران و نویسندگان مورد استفاده سیسرهم نواییسیجدانويبرایثابتوهیهنوز شیبه طور کل
قرار نمی گیرد. هرچند فرهنگستان نسبت به اصالح رسم الخط و دستور نویسی تالشهایی انجام داده اما هنوز 

بنابر این در بازیابی اطالعات و ترجمه .شودیمتفاوت ظاهر ميهامختلف نگارش افراد به صورتيهاهویش
ماشینی این امر باعث کسب نتایج نادرست ناشی از عدم شناخت فاصله زائد و الزم در بین کلماتی می گردد 

کلمه کیکه شودیظاهر میامهنگی سینوی فاصله بابا فاصله یمشکلکه باید پیوسته یا جدا نوشته شوند.
، چرا که شودیکلمه باعث بروز مشکل مدونیانیو فاصله بمیسینویمرکب را به صورت جدا از هم م

یاطالعاتيهاگاهیو هنگام جستجو در پاردیگیکلمه مرکب را به صورت دو کلمه مجزا در نظر مانهیرا
» یم«د. شونیسرهم نوشته میجدا و گاهیگاهرکب کهميهاها و اسمفعل.دیآیبه وجود ميادیمشکالت ز

ي شتریبدر موضوع دستور بدان اشاره هستندکهمسأله نیق همیمصاده از جمع همي» ها«صرف فعل و 
.خواهد شد

هنگام يگریمشکل دیدر زبان فارسیعربيهاون) و وجود جمع،نی،ات، ان، جمع (ها میتعدد عال
مشکل چسباندن نشانه هاي مذکور و یا نیم .آوردیبه وجود مهاگاهیوجو در پااطالعات و جستیابیباز

فاصله جدا کردن آن ها و حتی جدانویسی بدون شک منتج به نتایج یکسان در بازیابی اطالعات از پایگاه 
هاي داده نخواهد شد.

و یها و اسامژهوايشکل نوشتاریو دوگانگدی: همزه، الف مقصوره، تشديمختلف نوشتاريهاصورت
در ورود یباعث ناهماهنگگریديهااز زبانیعلمیخاص و اسامیدر برگرداندن اسامیناهماهنگنیهمچن
.شودیاطالعات پردازش شده میها و پراکندگداده

شود مانند تنوع اعمال میاينویسی کلمات مرکب که در اکثر موارد به صورت سلیقهنویسی و جداپیوسته
را، چه، چون، تر، ترین، بی نشانهکار بردن هم، هیچ، که، ضمایر شخصی متصل مان، تان، شان،بهازاستفاده

و امثال آن باعث پیدایش هیچکسو همچنین ،همچنان، (پیشوند نفی)، به، اي (نشانه ندا)، آن و این 
نویسی یسی و منفصلنوبرخی از کلمات در دو شکل متصلمشکالت بسیاري در بازیابی اطالعات می شود.

مصدرها و فعلهاي ».مندمند؛ اندیشمند و اندیشهعالقمند و عالقه«شوند. مانند به دو شکل مختلف ظاهر می
داشتن و نگه«شوند؛ مانند مرکب و اسمهاي مشتق از آنها نیز به دو صورت متصل و منفصل نوشته می

(مثل ایجاد می کندیمعناي متفاوتغیر مرتبط نیزبین دو واژهر اغلب اوقات یک فاصله اضافید».نگهداشتن
کند، چنانکه تولید اشکال میو یازیابی اطالعات در جستجواین موضوع به خصوص در).مادر ، ما

و » شناسیکتاب«و یا جستجوي آوردمی» هیچکس«نتایج متفاوتی را با جستجوي » کسهیچ«جستجوي 
کند.تایج متفاوتی را ارائه میدر موتور جستجوي گوگل ن» کتابشناسی«

اتاق و «الخط بعضی از کلمات که همه شکلهاي آن نیز درست است مانند تنوع امالیی یا تنوع در رسم
و کلماتی که فقط یک شکل آنها صحیح است، ولی شکل ناصحیح آن نیز ». امپراتور و امپراطور«و یا » اطاق

البته این جدا از تنوع در مفهوم کلمات است ». وشنود و خشنودذغال و زغال؛ خ«شود، مانند زیاد استفاده می
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که در دیگر زبانها نیز وجود دارد، یعنی براي بعضی از مفاهیم ممکن است کلمات متنوعی استفاده شود؛ مانند 
».کامپیوتر و رایانه«

سیاري از ب–بدون شک رفع تمامی مشکالت مربوط به خط که این مقاله سعی در تشریح آنها نموده و 
توان امري بسیار دشوار و محال می نماید . اما در جمع بندي نکات می–موارد در آن ناگفته باقی مانده است 

که بتواند بدون تغییري در آینده به عنوان نسخه مناسب يداشتن محتوااریدراختيبرااذعان داشت که 
د شیوه هاي نگارش خط فارسی اصالح گردد. دیجیتالی از میراث زبان فارسی به آن توجه  شود، ابتدا بای

به عنوان یک نیاز اساسی اصالح پیکره هاي زبانی که در بسترهاي الکترونیک به عنوان مرجعی براي 
تر و توانمندتر ، بازیابی و تحلیل اطالعات مورد استفاده قرار می گیرند امري ضروري است.پیکره هایی جامع

یجی خواهد شد که به عنوان سندي از هر بانک اطالعات به زبان فارسی تضمین کننده سالمت و اصالح نتا
استخراج می گردد.

همچنین در برخی موارد جایگزین نمودن واژگان اصیل فارسی با موارد غیر فارسی از جمله واژگان دخیل 
عربی و در حقیقت پاالیش زبان فارسی ، چالشهاي حوزه خط را نیز کمتر می کند. همچنین رعایت

استانداردهاي یکسان در ساختارهاي فنی پایگاه هاي اطالعات که خدمات خود را به زبان فارسی ارائه می 
این مهم با اصالح دهند می تواند به کسب نتایج بهتر در زمانی بازیابی اطالعات از آنها منتج شود. 

ارسی و تحقیق بر روي مربوط به دستور زبان فيهايساختارهایی در زمینه خط فارسی و یکپارچه ساز
محققانمرتبط با تولید نرم افزارهاي نوین در این زمینه به دست خواهد آمد. این امر با مشارکت يهاپژوهش

قابل تحقق خواهد بود.و زبانشناسان در کشورهعلوم رایان
کتابنامه

1378،ابوالقاسمی محسن ، تاریخ مختصر زبان فارسی،چاپ دوم،  تهران ، انتشارات طهوري
،1354ادیب سلطانی میرشمس الدین، درآمدي برچگونگی شیوه خط فارسی،تهران، انتشارات امیرکبیر
 ،1383بابک علی، زبان قلم،چاپ اول ، مشهد ، نشر سخن گستر
 ،1384باقري مهدي،تاریخ زبان فارسی، چاپ دهم ، تهران ، نشر قطره
1363اطنی،چاپ دوم ، تهران ، انتشارت آگاه،یرویش مانفرد،زبانشناسی جدید، ترجمه محمدرضا ببی
 ،1388چنگلوایی شهرزاد و دیگران، دبیره الف، تهران ، نشر موسسه فرهنگی نظر
 ،1376حمیدیان سعید، شاهنامه فردوسی، چاپ چهارم، تهران، نشر قطره
،1384دبیر مقدم محمد،زبان نشاسی نظري، پیدایش و تکوین دستور زایشی، تهران، انتشارات سمت
 ،1380رضازاده ملک رحیم، تبیین و تدوین قواعد امالي فارسی،چاپ اول ، تهران، نشر گالب
، 1381عبدي زاده التفات، خط پهلوي، اردبیل، نشر نیک آموز
 ،1336گرانفر ابراهیم، لزوم قطعی تغییر خط، تهران ، نشر اقبال
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مین فقیري نمونه:(عزاداران بیل و ویژگی هاي ادبیات روستایی در آثار غالم حسین ساعدي و ا
دهکده پر مالل)

لیلی رحیمی تشی
زبان و ادبیات فارسیارشدکارشناسی

چکیده
داستان نویسان ایرانی از دیرباز به روستا نویسی و بازتاب زندگی قشر روستا نشین جامعه توجه داشته اند. 

ازگویی و انعکاس ویژگی هاي روستایی و نویسندگانی چون : غالم حسین ساعدي و امین فقیري که به ب
ویژگی هاي روستایی در آثار این دو نویسنده (عزاداران بیل ساعدي و اقلیمی در داستان هایشان پرداخته اند.

،پوشش،معماري، توصیف طبیعت و مناظر روستایی:به صورت هاي مختلف چوندهکده پرمالل فقیري) 
تجلی یافته است .نویسندگان این دو اثر، تصویري اورها و اعتقادات و ...، بویژگی هاي زبانی، آداب و رسوم

در این مقاله واقعی و فرا واقعی از زندگی روستایی را ارائه کرده اند که با انگیزه هاي متفاوتی نوشته اند.
ي آن هاي روستایی در این دو اثر و تفاوت ها و شباهت هاسعی شده است تا حد امکان به بررسی ویژگی

. و همچنین زمینه اي براي پرداختن نویسندگان جوان به داستان هاي روستایی و انعکاس ویژگی دپرداخته شو
ها و فرهنگ و آداب و رسوم روستایی به خوانندگان باشد .

ادبیات روستایی، ادبیات اقلیمی، غالم حسین ساعدي، امین فقیري، عزاداران بیل، دهکده پر ها: کلیدواژه
مالل 
مقدمه

نویسندگان حوزه ي ادبیات داستانی در تعریف نوعی از ادبیات که خصوصیات ناحیه اي خاص را در 
خود بگنجاند ، کمتر اصطالح ادبیات اقلیمی و روستایی را به کار برده اند. این نوع از ادبیات را بیشتر ادبیات 

نی ایران در حوزه ي ادبیات اقلیمی و بومی ، ناحیه اي و محلی خوانده اند. بخش عظیمی از ادبیات داستا
روستایی می گنجد . نویسندگان ایرانی از دیر باز توجه خاصی به روستا نویسی و بازتاب زندگی قشر روستا 
نشین جامعه داشته اند .داستان هاي اقلیمی و روستایی بیان کننده ي ویژگی ها و شاخص هاي اجتماعی ، 

ک اقلیم یا یک ناحیه و یا یک روستا هستند. در این نوع از ادبیات رنگ جغرافیایی ،فرهنگی  ، اقتصادي ، ی
محلی با پرداختن به فولکلور ،آداب و رسوم ، اعتقادات ، باورها و  ویژگی هاي طبیعی خاص هر ناحیه مایه 

ط ادبیات اقلیمی گونه اي از ادبیات است که زائیده شرای« می گیرد.در تعرف ادبیات اقلیمی آمده است : 
بخش عظیمی از ادبیات اقلیمی ادبیات روستایی تشکیل می )« 38: 1376(انوشه، » اقلیمی و جغرافیایی است.

دهد . شروع جدي ادبیات روستایی با تک نگاري هاي جالل آل احمد بود، اما پیشرو واقعی ادبیات روستایی 
عزاداران بیل، توپ ، « تایی دارند. هاي ساعدي مایه ي روسدر ایران غالم حسین ساعدي است. بیشتر داستان

) 511: 1386ترس و لرز . (میر عابدینی ، 
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مهمترین اثر غالمحسین ساعدي ، عزاداران بیل است. مجموع هشت داستان که وقایع آن از نظر 
جغرفیایی در یک ده (بیل ) می گذرد و سرگذشت و سرنوشت مردمان آن ده است . بیل دهی ست عجیب، 

هیچ یک از دهاتی که در ادبیات معاصر ما تصویر شده شباهت ندارد. نه به حد افراط سبزینگی و زراعت به 
و نم باران دارد، نه کوه و دشت و تفنگ، نه ارباب و نه رعیت ، نه خشکی مفرط ، نه طراوت و تازگی ، نه 

دران و نه در جنگل و حتّی رمه گاو و گوسفند ، این ده نه در آذربایجان است نه در مازن
) روستاي بیل ساخته و پرداخته ي ذهن ساعدي است که 402-403: 1381خوزستان.(جمشیدي، 

ماجراهایش با خیال و واقعیت و ترس و وحشت درهم آمیخته است  . با این وجود کامالً بازگو کننده فضا و 
ساعدي «روستایی است. محیطی روستایی است با آدم هایی که سادگی و صمیمیت آنها مشخصه ي بارز یک

به مسائل ساده زندگی روستایی می پردازد، از قحطی و بیماري ، از دزدي هاي شبانه، از کشت و کار و از 
) 510: 1386عشق هایی که جز ناکامی نتیجه اي ندارند.(میرعابدینی ، 

ادبیات روستایی درخشش ادبیات اقلیمی و روستایی را می توان اواسط دهه چهل و پنجاه معرفی کرد. 
این دوران بیش از هر چیز مدیون تحصیلکرده هایی شد که دوران خدمت (سربازي ) خود را می گذراندند. 
آنها به عنوان معلم روانه روستاها می شدند و مشاهدات خود را به عنوان گزارشی از وضعیت مناطق 

اي آفرینش داستان داشتند. در میان روستایی می نوشتند ، و هنگامی که باز می گشتند دستمایه هایی بر
ستایش انگیزتر از دیگران » امین فقیري « ي روستاها می شوند برداشت هاي روشنفکران شهري که روانه

است براي او روستا محل جستجوي بدویت حسرت انگیز یا جمع آوري فولکلوري نیست بلکه مکان بخشی 
بهترین و شایسته ترین کار امین ) « 139-140:  1365، (میرعابدینی». از مهمترین رویدادهاي زمانه است

فقیري همان دهکده ي پر مالل است که صمیمیت و تأثیري بیشتري را در خود نشان داده است. موضوع 
داستان هاي فقیري تصویر زندگی پر مالل روستاییان و محرومان حاشیه نشین است و تقابل آن با زندگی بی 

یشکارها و نزول خوارها که بر روي هم تصویري از جامعه ستم کشیده و در خود فرو ي اربابها و پدردانه
) 285؛ 1385(یاحقی ، » مانده به دست می دهد.

چگونگی شکل گیري ادبیات روستایی در ایران 
محمد رضا شاه پهلوي اصالحات ارضی را اجرا کرد و ظاهراً زمین داري 1340-1350در  دهه 
حمالت خود قرار داد . به دنبال این اصالحات ، دستگاه اداري و دیوان ساالري، بورکراسی پوسیده را آماج 

و سرمایه داري دولتی توسعه یافت، ارتش مدرنیزه شد و زندگی طبقه ي متوسط شهري نمایی جدید به خود 
اه روشنفکران گرفت، مدارس و دانشگاه ها و مراکز مختلف شهري توسعه یافت و نهایتاً وظایف نوینی فرا ر

میهن خواه و وطن پرست کشیده شده، متوجه ملّیت ، مذهب و فرهنگ ملی شدند. در این دهه و هنرمندان
را نوشت و آ ن شیفتگی که نسبت به فرهنگ و تمدن غرب در نویسندگان و » غرب زدگی « بود که آل احمد

ي آشکار ضد هاي بعد جلوهدهه و دههروشنکفران دهه هاي قبل بود کم کم رنگ باخت و ادبیات پر بار این 
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) . داستان هاي روستایی و اقلیمی در واقع 103-104: 1380استعماري و ضد سلطنتی گرفت. (مهرور، 
از جمله آن » اصالحات ارضی« تحت تأثیر تغییر و تحوالت سیاسی به وجود آمد . همان طور که ذکر شد ، 

رفاه و بهبود زندگی روستاییان و کشاورزان بینجامد ،به فشار و تحوالت است .این برنامه به جاي آنکه به 
ظلم و تعدي بیشتر آنان انجامید و فقر و فالکت آنان را دامن زد. همین مسأله و جنجال هایی که در پی آن به 
وجود آمد ، سبب شد تا روشنفکران و نویسندگان به زندگی آنان توجه بیشتري نشان داده و مسائل و 

را در آثار خود منعکس کنند ، پس گرایش ادبی تازه اي به نام ادبیات روستایی به وجود آمد .مصائبشان
ي پژوهشپیشینه

تحقیق در ادبیات روستایی و اقلیمی ،پیشینه ي زیادي ندارد. در این حیطه می توان به دو کتاب اشاره کرد که
منبع اصلی و اساسی این مقاله به شمار می رود: 

سان از میکائیل رسول زاده  که به معرفی تعدادي از نویسندگان مشهور در عرصه ادبیات روستا نوی-1
روستایی پرداخته است. ابتدا زندگی نامه آنها را بیان کرده است و بعد به تحلیل یکی از آثار 
روستایی این نویسندگان پرداخته است. نویسندگانی چون : غالم حسین ساعدي ،بهرام 

ی ، جالل آل احمد و... و در پایان نگاهی به زندگی نامه شهریار و منظومه حیدر صادقی،صمد بهرنگ
باباي او که یک اثر در حوزه ي ادبیات روستایی به شمار می رود داشته است. این کتاب در سال 

توسط انتشارات پینار در تهران به چاپ رسیده است .1388
ر این کتاب کوشیده است به شیوه اي منظم صد سال داستان نویسی از حسن میرعابدینی ، وي د-2

ادبیات معاصر را مطالعه کند و تا حد امکان ، تصویري جامع و بیطرفانه از گرایش ها و دگرگونی 
هاي داستان نویسی ایران در سده ي گذشته ترسیم کند .چاپ اول جلد یک این کتاب در سال 

ه است .چاپ جدید جلد اول و دوم توسط نشر تندر به چاپ رسید1368و جلد دو در سال 1366
به چاپ رسیده است.1386این کتاب که شامل چهار بخش می باشد  توسط نشر چشمه در سال 

همچنین در زمینه ي ادبیات اقلیمی به غیر از صدسال داستان نویسی از حسن میرعابدینی که به ادبیات 
و مقاالت مختلف اشاره کرد: روستایی پرداخته است می توان به چند پایان نامه –اقلیمی 

پایان نامه ها : 
ادبیات اقلیمی و تجلی آن در آثار محمود  دولت آبادي از ربابه حبیبی ،پایان نامه کارشناسی ارشد، -1

1384دانشگاه زنجان ، 
زمینه هاي ادبیات اقلیمی در آثار داستان نویسان جنوب در دهه ي چهل از عنایت اله محمودي،پایان -2

1383ناسی ارشد، دانشگاه اراك ، نامه کارش
مقاالت : 

در قلمرو ادبیات اقلیمی نوشته : محمد جعفري قنواتی ، چاپ شده در پژوهشگاه علوم انسانی و -1
مطالعات فرهنگی
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ژوهشگاه علوم انسانی و درباره ي ادبیات بومی نوشته : عبدالعلی دستغیب ، چاپ شده در پ-2
مطالعات فرهنگی

در داستان نویسی شمال ایران نوشته: دکتر رحمان مشتاق مهر و دکتر رضا ویژگی هاي اقلیمی-3
صادقی شهپر. چاپ شده در مجله علمی پژوهشنامه زبان و ادب فارسی (گوهر گویا)

و چند مقاله دیگر که در منابع ذکر شده است 
پیشرو ادبیات روستایی : 

در تبریز به دنیا آمد. پس از سپري 1314در دي ماه ، » گوهر مراد « غالم حسین ساعدي با نام آشناي 
براي سربازي 1341وارد دانشکده پزشکی تبریز شد و در سال 1334کردن دوران ابتدایی و متوسطه در سال 

هاي ادبی ساعدي خیلی به تهران آمد و همانجا به تحصیل خود در رشته ي روان پزشکی ادامه داد. فعالیت
همکاري داشت. هر چندعمده » جوانان آذربایجان«و » صعود«، » فریاد« انی با نشریات زود آغاز شد. در نوجو

فعالیت هاي ادبی ساعدي در حوزه نمایشنامه نویسی است و می توان او را به همراه بهرام بیضایی و اکبر 
در پیش برد سیر توان و نباید نقش به سزاي او را رادي طلیعه دار نمایشنامه نویسی ایران دانست، اما، نمی

) غالم حسین ساعدي از پیشگامان ادبیات اقلیمی 44:1388ادبیات داستانی ایران نادیده گرفت. (رسول زاده ،
و روستایی ایران است .ساعدي با آنکه متولد شمال غرب کشور است و داستان هایی از این خطه می نویسد  

افتاده ترین و عقب مانده ترین مناطق جنوب ، فرهنگ ، به اقلیم جنوب نیز می پردازد . او با سفر به دور 
فراموش شده ي آنجا را در داستان هایش زنده می کند. ساعدي در داستان هایش به خرافات و باورهاي غلط 

، جهل ، روابط آدم ها با یکدیگر ، فقر فرهنگی و اقتصادي و ...، می پردازد .
» پرالشز«گاه گوارش در فرانسه در گذشت و درگورستان به علت خونریزي دست1364ساعدي در دوم آذر 

) 45: 1388در کنار صادق هدایت به خاك سپرده شد.( رسول زاده ، 
برخی اثار ساعدي : خانه هاي شهر ري ، شب نشینی با شکوه (مجموعه دوازده داستان ) ، عزاداران بیل 

تان ) ، واهمه هاي بی نام و نشان (چهار (مجموعه هشت داستان پیوسته ) ، دندیل (مجموعه چهار داس
داستان) ترس و لرز (شش داستان به هم پیوسته) ،گور و گهواره (سه داستان) و...

)599-603: 1378توپ ، تاتار خندان ، غریبه در شهر ،و... (مجابی ،رمان ها : 
(مضمون و محتوا)» عزاداران بیل «

داستان به هم پیوسته تشکیل شده است ، که ماجراهاي غالم حسین ساعدي از هشت» عزاداران بیل« 
آن در یک مکان ( روستاي بیل ) اتفاق می افتد و شخصیت هاي اصلی در همه هشت داستان حضور دارند و 
آن را پیش می برند . زمینه قصه ها زندگی عادي مردم روستایی است به نام بیل . مردمان این روستا با 

رایشان اتفاق می افتد به نوعی دچار دگرگونی روحی و روانی می شوند . بیل روستایی اتفاقات ناگواري که ب
غریب و ناشناخته ، با آدم هایی ساده اما متفاوت که ساخته ذهن و تخیل ساعدي و یر گرفته از واقعیت هاي 
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کمتر زن و بیل روستایی است مثل صدها روستاي ناشناس دیگر، با پنجاه یا شصت یا.« جامعه زمانش است 
» نبی آقا« بچه . قوت غالبشان شله گندم و نان و پیاز است، تنها پناهگاه و تسلی دهنده شان زیارتگاه    

است. خانه ها در ندارند، هر اتاق یک پنجره مانندي دارد که به کوچه باز می شود و مردم از آنجا رفت و آمد 
وشنایی است و گاهی هم رفت و آمد دزدکی. مغز می کنند. یک سوراخ هم پشت بام خانه هاست که محل ر

است. او صاحب تنها گاري و تنها وسیله نقلیه روستاست . اسالم از مال دنیا و قوم و » اسالم«متفکر ده
خویش یک گاري و سازي و بزي دارد، حتی کدخدا روي حرف او حرفی نمی گوید. او مغز متفکر بیل 

ي ده است که آن هم مال کدخداست، هر کس الزمش شد می رود است . به نظر می رسد تنها یک کلنگ تو
) 104-105: 1385از دیوار کدخدا می پرد توي حیاط و آن را بر می دارد و می آورد  . (مهدي پور عمرانی، 

شخصیت هاي این مجموعه داستان : اسالم ، کدخدا ، عباس ، موسرخه ،ننه فاطمه،مشدي ریحان ، اسماعیل ، 
شدي بابا ، عبداهللا، مشدي حسن ، ننه خانوم ، حسنی ، مشدي جبار ، آقا سید ، و...، هستند ؛ مشدي صفر ، م

که هر کدام با گفتگو در داستان ، هویت خود را به خواننده نشان می دهند. در واقع رفتارهایی که شخص در 
نش هایی که در درگیر داستان از خود نشان می دهد ، به او هویت می بخشد . شخص با گفتگو ، رفتار و ک

شدن با حوادث داستان از خود نشان می دهد ، شخصیت او شکل می گیرد . ساعدي در داستان هاي 
عزاداران بیل از حضور حیوانات نیز سود جسته است . از جمله : پاپاخ سگ اربابی ، بز اسالم ، گاو مشدي 

حسن و ...  .
» عزادارن بیل«ویژگی هاي ادبیات روستایی در 

حال به ارائه شواهد متنی مجموعه داستان عزاداران بیل می پردازیم که نشان دهنده چگونگی بازتاب برخی 
عناصر و ویژگی هاي روستایی در آن ها هستند .این عناصر و ویژگی ها عبارتند از :معماري ، طبیعت و 

و گرسنگی و...محیط بومی ، اعتقادات ،مراسم محلی،ضرب المثل ،پوشش، زبان و گویش ، قحطی 
معماري روستا:-1

معماري روستایی ایران مجموعه متنوعی از ابنیه و سکونتگاه ها را در بر می گیرد .در سرزمین ایران 
با تنوع جغرافیایی و اقلیمی گوناگون فرهنگی، در هر مکان، روستاها شکل ویژه اي را دارند .در بعضی روستا 

یکدیگر ودر بعضی جاها چسپیده به یکدیگر و شکل پلکانی دارند .بام هاي ها، خانه ها پراکنده و جداي از 
خانه ها در جایی تیر پوش و شیب دار ودر بعضی مناطق، گنبدي شکل و منحنی استیکی از ویژگی هایی که 

غالم حسین ساعدي به چشم می خورد ، شکل معماري » عزاداران بیل«در داستان هاي روستایی و به ویژه 
ي روستایی است که بسیار زیبا در متن داستان توصیف شده است .خانه هایی با یک اتاق و پنجره که خانه ها

تاریک و بدون ،به کوچه باز می شود و یا خانه هایی با اتاق هاي کوچک که روي هم ساخته شده است
ر پیچ و خم پنجره با سوراخ سمبه هاي فراوان. ساعدي داالن هایی را توصیف کرده است که دراز و پ

است.در سقف خانه ها یک سوراخ وجود دارد که بیلی ها وقت و بی وقت سرهایشان را از آن بیرون می 
آورند و مردم و آسمان را تماشا می کنند و گاهی نیز محل رفت و آمد دزدکی است .وسطاتاق تنور قرار دارد 
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ق محل خوابیدن است البته در پشت بام آن و در گوشه اي از اتاق هیزم ها را نگهداري می کنند.همین یک اتا
باز جایی براي خوابیدن وجود دارد . 

شاه تقی در کوتاهی را باز کرد و رفت تو و با دست به اسالم اشاره کرد . دوتایی پله ها را باال رفتن « 
را کشید و رسیدند به دریچه اي که در سقف کار گذاشته بودند. دریچه را باز کردند ، اول شاه تقی خودش

باال و بعد اسالم، رسیدند به اتاق بزرگی که پنجره هاي چهارگوش کوچکی داشت. اسالم نگاه کرد، جلو 
پنجره دیوار بلندي بود و در دل دیوار میخ بزرگی کوبیده بودند و طناب کوتاهی را بسته بودند به میخ . شاه 

ش و بعد اسالم، رسیدند به اتاق بزرگی که تقی رفت باالي اتاق و در کوتاه دیگري را باز کرد، اول خود
پنجره هاي چهارگوش کوچکی داشت . اسالم نگاه کرد، جلوپنجره دیوار بلندي بود و در دل دیوار میخ 
بزرگی کوبیده بودندو طناب کوتاهی را بسته بودند به میخ. شاه تقی رفت باالي اتاق و در کوتاه دیگري را باز 

رفتند تو . اتاق چارگوشی بود که پنجره نداشت، از سوراخ وسط سقف کرد، اول خودش و بعد اسالم 
) 194: 1379(ساعدي ، .» روشنایی غروب می آمد تو 

رفت و آمد از پنجره
(همان) » سرش را برد تو و فانوس را روشن کرد و کالهش را گذاشت سرش و از پنجره آمد بیرون.« 

سوراخ سقف خانه ها
(همان) » نستند از خانه خارج شوند کله هاشان را از سوراخ پشت بام بیرون آوردند.پیرمرد ها که نمی توا« 

در خانه هاي بیل تنور داخل خانه و در وسط اتاق قرار دارد و به عنوان اجاق و پخت نان مورد ِّ معموال
استفاده قرار می گیرد .

آویزان کرد توي تنور . کاسه اي شله مشدي ریحان مرغ را تکه تکه کرد و همه را ریخت توي بادیه مسی و « 
) 76: 1379(ساعدي ،» خورد و بعد براي مشدي جبار،جلوهیزم ها جا پهن کرد.

اعتقادات: -2
در بیل اعتقادات و باورهاي محلی و تا حدودي خرافی کم و بیش وجود دارد . بیلی ها که انواع بال و 

ها ، اعتقادات خاص  خود را دارند ، و به دعا ، تعویذ مصیبت را دیده و کشیده اند براي دور کردن  این رنج
، آب تربت ، خاك امام زاده و.. پناه می برند . از جمله :

دور کردن بال و مصیبت از ده 
براي دور کردن بال از ده، همه ي ده را به وسیله جارو ،آب تربت می پاشند و عزاداري می کنند.

ي آب تربت ه رسید، ننه فاطمه و ننه خانوم را دید که با کاسهمشدي ریحان دم در خانه ي حسنی ک« 
آمدند. مشدي ریحان خود را کنار کشید . ننه فاطمه و ننه خانوم آمدند توي کوچه . ننه فاطمه جاروي 

(همان ) » کوچکی راه که دستش بود می زد به آب تربت و می پاشید به در و دیوار خانه ها و دعا می خواند.
ك امام زاده براي شفاي بیمارانآوردن خا
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مردها که رفتند،ننه خانوم و ننه فاطمه پیداشان شد که از کوچه ي اول رد شدند و از بیل آمدند « 
بیرون و راه افتادند طرف نبی آقا. شب جمع بود. پیرزن ها می رفتند از نبی آقا براي شفاي بیماران خاك 

(همان) » بیاورند.
گري چون :اعتقاد به چشم شوري ،خوراندن آب تربت به بیماران ،آتش زدن کهنه و باورها و اعتقادات دی

پارچه جهت بهبودي از حال رفتگی و...
مراسم محلی-3

یکی از راه هاي اعتالي کیفیت فرهنگ و ارتباط نزدیک بین افراد جامعه ، آداب و رسوم است.آداب و 
بر دارنده ي عادت ها ، رسم ها ، خصوصیات رسوم محلی در هر منطقه چه شهر باشد و یا روستا، در

اخالقی و ... است .مراسم محلی از جمله عناصر بومی است که در داستان هاي اقلیمی و روستایی معاصر 
ایران باز تابی گسترده دارد .در این میان بعضی از رسم هاي محلی خاص همان منطقه و یا اقلیم است و با 

وستاي بیل که ساعدي در ذهن خود آن را ساخته است ، رسم هایی که در مناطق دیگر تفاوت دارد . در ر
عروسی و عزاداري برگزار می شود خاص هستند .

عروسی در بیل 
یکی از آیین هاي محلی در بیل رسمی است که در عروسی ها انجام می شود. معمول است که در 

داماد کمی جلوتر به خانه می رود و باچراغ عروسی ها وقتی عروس را می خواهند به خانه ي داماد ببرند، 
زنبوري به پیشواز عروس می آید: 

از خانه ي مشدي رقیه که عروس را آوردند بیرون، شلوغی بیشتر شد. زن ها جلو و مردها عقب تر راه می « 
دند. آمدند. عروس وسط چند تا پیرزن راه می آمد و چند بچه پیشاپیش زن ها با فانوس راه را روشن می کر

وسط زن ها دو تا مرد پیدا بود، مشدي شفیع با لباس دامادي و اسالم که تلوتلو خوران ساز می زد و آواز می 
خواند، وسط جماعت زن ها دیده می شدند. بین مشدي شفیع و اسالم ، مشدي رقیه راه می رفت. مردها با 

قدم هاي آهسته پشت سر زن ها پیش آمدند. 
ي مشدي رقیه آمد بیرون ، پیرزن همسایه در را بست و قفل زد . خانه که خاموش آخرین کسی که از خانه

شد، روشنایی چراغ طویله هم بیشتر شد. موش هاي توي مطبخ دم در جمع شدند و سرك کشیدند . همهمه 
ي جماعت که دور شد، ریختند، بیرون و هجوم بردند طرف پله ها  . 

تو بیا برو خانه. کی به تو گفته بیاي « را کشید کنار و گفت : سرپیچ کوچه پیرزنی آمد و مشدي شفیع 
» بیرون؟

» همه آمدن و من هم آمدم.« مشدي شفیع گفت : 
.» تو باید با چراغ بیاي پیشواز عروس « پیرزن گفت: 

)196-198:1379(ساعدي،.» پیرزن و مشدي شفیع از بین جماعت گذشتند و دوان دوان رفتند پایین 
ر بیل عزاداري د
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بیلی ها ، روستائیان رنج دیده اي هستند که به خاطر مصیبت هاي وارد شده بر آنها و قحطی و گرسنگی 
به عزاداري می نشینند .

...به ده که رسیدند ، بیلی ها سینه زنان ، با علم هاي بزرگ بیرون آمدند .همگی نوحه می خواندند و گریه « 
ننه خانوم بودند که با قد خمیده ، زنجیر به گردن ،نفري دو تا علم می کردند. جلوتر از همه ننه فاطمه و

و جمعیت گرسنه »سر شهید کربال ،تن شهید کربال.:«بزرگ به دوش کشیده بودند. ننه فاطمه روضه می خواند 
همان)»(سر شهید تشنه لب ، تن شهید تشنه لب.:«فریاد می زدند 

مناظر و توصیف طبیعت -4
اران بیل مناظر و جلوه هاي طبیعی مثل توصیف، کوه ، دشت، رود و ... به ندرت در داستان هاي عزاد

وجود دارد و خیلی کم به توصیف این مناظر پرداخته شده  است.
کدخدا و مشدي بابا که کارشان در قبرستان تمام شد، برگشتند توي ده ، اسالم و عباس را دیدند که «

آفتاب روي درخت ها پهن شده بود، ماهی ها آمده بودندروي آب و نشسته اند کنار استخر و چپق می کشند. 
(همان) » کف می خوردند. 

عباس با ستار و مشدي رحیم و میرحمزه که خداحافظی کرد و از خاتون آباد آمد بیرون. از ظهر زیاد « 
وي پایش گذشته بود. آفتاب پهن شده بود روي گندم ها و عباس که می خواست آفتاب چشمش را نزند، جل

) 122: 1379(ساعدي ،.» را نگاه می کرد و سالنه سالنه می رفت طرف بیل 
ضرب المثل :-5

کم به چشم می خورد .» عزاداران بیل « آوردن ضرب المثل در مجموعه 
(همان).» عجب روزگاریه . آقا نصیر هنوز دهنش بو شیر میده :«مشدي جبار گفت «
»گاري را می بینی؟:« حسنی گفت «

»آره:«دي جبار گفت مش
»چرا صاحب نداره ؟:«حسنی گفت 

همان).»(اما شتر دیدي ندیدي » باشه .شب از این چیزها زیاد دیده می شه :«مشدي جبار گفت 

پوشش: -6
معموال در روستا ها آنچه بیشتر به چشم می آید وضعیت پوشش در بین روستائیان به ویژه پوشش زنان 

در و شلیته می پوشند .است.در بیل ، زنان بیشتر چا
مشدي بابا توي اتاق دراز کشیده بود و با ریش حنا بسته اش بازي می کرد و از سوراخ سقف شلیته « 

همان).»(قرمز دخترش را نگاه می کرد 
ننه خانوم هم نشست و پاهایش را جمع کرد زیر چادرش تا باد سرد ،کهنه ها را دور ساق هاي الغرش« 
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همان)»(نپیچد.
و گویش محلی زبان-7

باتوجه به ترکیب نژادي و تنوع اقوام در ایران ،زبان و گویش هاي بسیاري درکشور رایج است . زبان 
و گویش یکی از مهم ترین ابزار انتقال پیام براي برقراري ارتباط متقابل بین انسان ها محسوب می شود و 

ه است . یکی از شاخه ها و شکل هاي هدف از آن ایجاد حس هم زبانی و هم دلی میان افراد یک جامع
زبان گویش است . مانند گویش هاي : یزدي ،کاشانی ،همدانی ، شیرازي و مانند آن ها.در بعضی از داستان 
هاي روستایی واژگان و اصطالحات بومی و محلی به کار برده شده است که نویسندگان در بین قصه و 

محلی استفاده می کنند.نویسنده یک مکان جغرافیایی را ضمن توصیف و حاالت اشخاص داستانی از گویش 
با اسم و مشخصات واقعی آن توصیف می کند که در آن شخصیت هاي داستان با واژگان و اصطالحات 
بومی خاص آن منطقه گفتگو می کنند ودر عین حال به مراسم و آیینی استناد می کند که متضمن فرهنگ و 

فولکلور آن منطقه باشد .
ستان هاي عزاداران بیل با توجه به این که روستایی که ساعدي آن را توصیف می کند و از مسائل در دا

و مشکالت آن می گوید وجود خارجی ندارد و به هیچ منطقه اي تعلق ندارد، گویش محلی خاصی در بیل 
هادي نودهی  وجود ندارد . بیلی ها به زبان سلیس و روان فارسی صحبت می کنند.آرش شفاعی به نقل از 

ساعدي با وجود آن که با داستانی روستایی روبه رو هستیم ، همه شخصیت » عزاداران بیل «در «می گوید : 
:به نقل از هادي نودهی )چند نمونه :1387شفاعی  ،»(هاي داستان به لهجه ي تهرانی حرف می زنند.

)32: 1379ساعدي،.»( خوش کرده ، دیدم تو خونه ي خاله عجیب جادیشب که من رفتم :« کدخدا گفت « 
هر کارم که بکنی و هر خاکی هم به سر بریزي ، اگه مرده که تا :«پسر مشدي صفر با صداي بلند گفت «

همان).»(قیامقیامت نمی شه زنده اش کرد 
(همان).» یه لگد محکم بزن به کله اش و کلکشو بکن «  
قحطی و گرسنگی در بیل -8

ي اطراف آن قحطی و گرسنگی و در کنار آن دزدي بیداد می کند.:دراین ده (بیل) و روستاها
از سید آباد، هه زه وان، حسن آباد، ملک زاده، ینگیجه ،جامشیان ، میشو، ردیف گاري ها به طرف خاتون « 

آباد راه افتاده بودندو از هر گوشه ي بیابان، صدها اسب خسته ، گاري ها و مردان گرسنه را له له زنان به 
(همان) » خاتون آباد می بردند.طرف
مشدي بابا گفت : آخه تو سید آباد مرض اومده و مردم ریختن خونه ي گدا خانوم، روزي سه چهار « .... 

(همان) .» مرده می برن بیرون 
مرگ در بیل : -9

سایه ي مرگ تقریباً در تمام قصه هاي بیل وجود دارد. در واقع بیل با مرگ آغاز می شود: 
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قصه ي اول : مرگ ننه رمضان، زن کدخدا که با شنیدن صداي زنگوله از بیرون ده شنیده می شد: مرگ در
کدخدا که از خانه آمد بیرون، پاپاخ ، سگ اربابی از روي دیوار باغ شروع کرد به وق وق و پرید توي کوچه. «

وخرناسه کشیدند و  سگ هاي دیگر که روي بام هاي کوتاه بیل خوابیده بودند سرشان را بلند کردند 
کدخدا را دیدند که با هیکل دراز توي مهتاب راه می رود؛ سرهاشان را گذاشتند روي پاهاشان و دوباره 
خوابیدند. کدخدا ایستاد و گوش داد؛ صداي زنگوله از بیرون ده شنیده می شود صداي خفه و مضطربی که 

دور
ق که خلوت شد ، دکتر یقه ي پیرزن را باز کرد. بدن می شد و نزدیک می شد و دور ده چرخ می زد..... اتا

سبز پیرزن سرد می شد .دکتر گوشی را روي سینه ي مریض گذاشت . قلب از حرکت افتاده بود.... .( همان) 
امین فقیري (آموزگار روستا) 

ي چهل و پنجاه ، شاید هیچگاه تصور نمی کرد که رفت و آمدهاي معلم آشناي سال هاي دهه« 
او را به روایتگر دردها و غم هاي آن خطّه تبدیل کند. معلمی که البته رش به روستاهاي کرمان و فارس مکر

پا به عرصه ي ادبی آن » ي پر مالل دهکده« سالگی با انتشار مجموعه داستان 23در همان ابتداي جوانی در 
بر « سر گذاشته و هنوز دارد سال ها گذاشت. این معلم سال هاي دور ، حاال شصت سالگی اش راهم پشت 

سالگی 18در شیراز به دنیا آمد. او از 1323را روایت می کند. امین فقیري در سی آذر » حاشیه رانده شده
سال آن در روستاها گذشت. از او 12سال به کار معلمی مشغول بود که 30نوشتن را شروع کرد و به مدت 

ان و نمایشنامه وداستان نوجوانان به چاپ رسیده است. او در کتاب در زمینه رمان، مجموعه رم19تاکنون 
) 1388:106(رسول زاده،» حال حاضر در روزنامه عصر مردم شیراز مشغول به کار است. 

)، کوفیان 1348)مجموعه داستان ، کوچه باغ هاي اضطراب (1346برخی از آثار فقیري : دهکده ي پر مالل (
) و...1352م هاي کوچک ( ) نمایشنامه، شب ، غ1350(

دهکده ي پر مالل : 
ي پر مالل که مشاهدات صمیمانه یک معلم روستا از زندگی کشاورزان کرمان در داستان هاي دهکده« 

و فارس است . نویسنده در اغلب آنها حضور دارد و ماجراهاي ده نشینان را با غم غربت و مالل روحی 
ا آشنا با مناطق دور افتاده ي میهن ، با اعجاب به محیط جدید می خویش در می آمیزد. روشنفکر شهري ن

نگرد و براي در هم شکستن نظریات نویسندگان رمانتیکی که صداي بازگشت به ده را سر داده بودند، می 
کوشد خشونت زندگی مردمی را وصف کند که به طرق گوناگون استمثار می شوند، اما تنبلی و جهل دیرینه ، 

ه شرایط غیر انسانی خوگر می کند. انسان هاي کوچکی که زندگی را با مشقت می گذرانند و در فقر آنها را ب
) فقیري با توصیفات واقعگرایانه و رئالیستی خود 1365:140(میرعابدینی،» و فالکت از دست می روند.

داشت و بیکاري ، فضاي جامعه ي روستایی را به خوبی تصویر می کند .فقر ، جهل ، بی سوادي ،نبود به
فقیري در مورد نمایش آدم ها در « مقوله هایی هستند که فقیري در داستان هاي خود به آن پرداخته است . 
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ي اجتماعی، به تبلور خاصی رسیده است. ما هرگز شخصیت هاي روستایی فقیري را به طور مطلق و زمینه
رف بینی تحسین انگیز اوست که وابستگی ها و جدا از دیگران و زمین و آب و کشت و زن نمی بینم . این ژ

تعلقات ناگسستنی و گاهی تا حد مرگباري سنگین را در هر لحظه و موقعیت فراموش نمی کند . اقتصاد 
و روابط –روستائی ، مذهب اجتماعی یا اجتماع مذهبی ده، محدودیت ها ، رسوم و سنن و خرافات 

ستان هاي  فقیري هستند. و آدم ها در این محدوده به طرزي خصوصی و خانوادگی ، همیشه مصالح اولیه دا
بسیار معقول و منطقی شکل پیدا می کنند و جان می گیرند . فقیري خیلی خوب ریشه هایی که دهاتی در 

دارد، شناخته و با مهارت آنها را به کار گرفته –و شاید تاریخ –زمین و آب و زن و خانه و مذهب 
پیوست ) -245-246: 1353فقیري ،»(است

شانزده داستان کوتاه با این عناوین درج شده است. آبی و عشقش، » دهکده ي پرمالل«يدر مجموعه
آقاي صابري، از ته چاه، با باران ببار، چاره ناچار، دهکده پر مالل، ره آورد، شاهگل، عاشورا، کنیز ، کوچ ، 

گرگ،  گنو ، مادر ، آب ، حمام ، ترس .
یات روستایی در دهکده ي پر ماللویژگی هاي ادب

معماري روستا-1
فقیري در داستان هاي دهکده پر مالل به توصیف اندکی از شکل معماري روستا پرداخته است. از جمله : 

سقف خانه ها ،وصل بودن بام ها به یکدیگر ، معماري داخلی و ... .
) 31: 1353(فقیري،» آن پهلو شدم.تیرهاي سقف را نگاه کردم . بی تفاوت، بعدآهسته این پهلو و « 
شلوغی بود و فساد ، شاگردي در مدرسه نبود فرار کرده –بام ها بهم وصل بود –همه سر بام ها بودند « 

(همان) » بودند! 
اعتقادات -2

بحث اعتقادات و باور هاي محلی ، از عناصر و ویژگی هاي مهم است که در داستان هاي روستایی منعکس 
دهکده پر مالل با موارد زیادي از باورهاي محلی رو به رو هستیم که خرافی و غلط می باشند. شده است.در 

از جمله:
اعتقاد به رفتن شیطان در جلد انسان

بعداً مال داد اهللا دعا نویس ده تو مردم پخش کرد که دیدار شیطان بوده که در جلد آدمی رفته و مردم ده «.. 
(همان) » دیدار به عنوان یک شیطان یاد می کردند.کم کم باورشان شده بود و از

اعتقاد به دور شدن چشم زخم از نوزاد ، با رد کردن نوزاد از زیر شکم اسب شمر( مراسم تعزیه ) در عزاداري 
آنقدر که شمر مورد عالقه بود علی اکبر مظلوم نبود! بعد سه چهار زن ازش خواهش کردند که با اسب به « 

رود. این زن ها تازه زا بودند، بابا حسین با اسب تو حیاطشان می رفت و زنها بچه ي شیرخواره خانه ي آنها ب
را از زیر شکم اسب و پاي شمر رد می کردند. شاید فکر می کردند در زندگی گرفتار شمر صفتی نخواهد شد 
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ور روستائیان نوشته (همان) نویسنده در پاورقی این صفحه در مورد این با» و آسوده زندگی خواهد کرد!!
است:

فقط یکی از آنها -می گفتند دوري از چشم زخم–از هر کس این جریان را پرسیدم جواب متناقض شنیدم 
این جواب را داد که دیدم به عقل جور می آید که واهللا اعلم . 

مراسم هاي محلی-3
یت هاي زندگی عادي مردم پیوند فرهنگ و آداب و رسوم عامه متعلق به مردم عامه است از این رو ، با واقع

دارد و می توان گفت، بازتاب زندگی اجتماعی و فرهنگی مردم است. آداب رسوم محلی بسیاري و روستایی 
در داستان هاي دهکده ي پر مالل بازتاب یافته است .از جمله :

خواندن و بذر دادن در عروسی» آبادو « رسم 
هیزم زیاد ریخته بودند وسط میدان و آتش کرده بودند. .« می خوانند آبادو ، ترانه و سرود که در عروسی «  

دورش چوب بازي می کردند. چند دوري زن ها دستمال بازي کردند و بعد در پالسی ها که نزدیک بود 
) 186: 1353(فقیري، » خواندن.» آبادو«رفتند و شروع کردن به 

دادن، مردم گرد نشسته » بذر « ظهر همه را جمع کرد براي بعد از « بذر دادن : پولی که در عروسی می دهند.« 
(همان) » بودند، اهللا قلی می نوشت و کدخدا پول جمع می کرد. اول علیجان گفت: من یک میش.

رسم دستمال بازي و رقصیدن زن ها گرد آتش در عروسی 
م آتش کرده بودندکه هر لحظه بعد رفتند دیدن دستمال بازي زنها، میدان روشن بود. وسط میدان بازي، هیز« 

زیادترش میکردند و به دیوار قلعه چراغ زنبوري را آویزان کرده بودند که ظلمت شب را کشته بود. زنها به 
صورت دائره وار گرد آتش می رقصیدند. لباس هاي نو، صورت هاي خندان ، شلیته هاي رنگارنگ ، موها 

ی کردند . صداي جلنگ جلنگ اشرفیها خودش به تنهائی درست کرده و پیشانی زیراشرفی، دستمال بازي م
(همان) » نغمه شاد و آرامی بود.

و رسم هاي دیگري چون:پالس نشینی یا کوچ کردن به منطقه ي سردسیر ،عزاداري در شب ، پاکار ، و...
مناظر و توصیف طبیعت : -4

کت دهنده  و پیش برنده طبیعت بومی در داستان هاي دهکده ي پرمالل، کارکردي پویا دارد و حر
ماجراها و کامال هماهنگ با فضاي داستان ، حوادث و درون شخصیت هاست . و به خوبی نمایش داده شده 
است. رودخانه را می بینم با تمام عظمتش ، دره هاي سبز و مه گرفته ، آسمان پر از ابر، برف سنگین، نسترن 

ها که زمین را نقطه چین کرده اند، گوسفند ، اسب ، هاي وحشی، درمون ها و کدوك هاي پر آتش ، پالس 
بوي دود، بوي خاك باران خورده و ... 

تنگ محل با صفائی بود. دره اي بود به طول دو کیلومتر. پائین آب می گذشت بی حلل. صاف و زالل و تا « 
(همان ) » هاي جنگلی بود.دامنه ي کوه درخت بلوط بود. میوه
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سبزي ، آمد و رفت گله رونقی دیگر به ده می دهد خوشحالی می آفریند. گندم ها بوي گل ، بوي گیاه و«
(همان) » بلند شده بودندو سبز می زدند. موج می زدند وزن ها صبح و عصر می رفتند براي علف.

ضرب المثل -5
کاربرد ضرب المثل در داستان هاي دهکده پر مالل کم و به ندرت به چشم می خورد.

(همان) » جیبامون قاب میریزه ما شپش تو « 
همان) »(کدخدا را ببین ده را بچاپ « 
پوشش-6

یکی از ویژگی هاي مهم فرهنگی در داستان هاي روستایی ، طرز لباس پوشیدن ساکنانش می باشد . در 
داستان هاي دهکده ي پر مالل آنچه به پوشش ها مربوط می شود بیشتر درباره ي زنان برجسته تر است 

ندان متنوع نیست. اگرچه چ
)20: 1353(فقیري،» زن ها تنبان زیر شلیته پا کرده بودند و گاله می زدند.« 
زبان و گویش محلّی -7

این ویژگی به صورت واژه هاي محلی و لهجه بومی و ابیات عامیانه در داستان هاي دهکده ي پر مالل 
ده داستان کتاب داده است ؛ خواننده را بیشتر بازتاب یافته است و از آنجا که جذابیت بیشتري به تمام شانز

متوجه گویش محلی خطه اي که نویسنده داستان را از آنجا بیان می کند ، می سازد.در واقع نویسنده یک 
مکان جغرافیایی را با اسم و مشخصات واقعی آن توصیف می کند که در آن شخصیت هاي داستان با واژگان 

صحبت می کنند .و اصطالحات بومی خاص آن منطقه
هدف از اصطالحات بومی که نویسندگان در آثار خود به کار می برند ، اصالت بخشیدن به فضاي داستان ها «

)145: 1380جعفري قنواتی ،.»(و هویت شخصیت هاي داستانی بوده است 
واژه هاي محلی :

، داستان را واقعی تر و به در مجموعه داستان هاي دهکده پرمالل فقیري ، بکار گیري واژه هاي محلی
زندگی عادي مردم نزدیک تر می کند . و بسیاري از واژه هاي لهجه ي شیرازي و روستا هاي اطراف شیراز و 

کرمان را در آثار خود وارد کرده است .
) 16: 1353(فقیري،» می کارند آب از رودخانه می گیرند.» چم«چلتوك که پایین تو «

از کنار رودخانه است که در آن زراعت می کنند قسمتی–چم: بر وزن خم 
(همان)» آمدند بلندي تل ایستادند.» کیفار « شش پرها را بیرون آوردند با « 

کیفار : قلماسنگ 
لهجه محلی : 

راست کردن : کاشته بودند ، بعضی اوقات هم می گویند ما بچه ها را از مدرسه راست می کنیم یعنی بیرون 
می آوریم: 
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(همان) » راست کرده بودند.« قاسم آباد هفتصد هکتار زمین داشت که بیشتر آن را ده«
تا کردن : رد شدن : گذشتن :

(همان) » کرد.» تا « چهار ده به اتکاي نیروي زیاد خود از رودخانه « 
ابیات عامیانه 

ر عزاداري ها می ابیات عامیه که به صورت ترانه در عروسی ها می خواندند و یا به صورت نوحه د
خواندند: 

) 175: 1353(فقیري،» دیر و دایر بنگم نزن ایام نزدیکت قربون قدت برم کوتاه کرویکت        « 
معنی : قربون قدت برم که کوتاهی و فربه ، دور را دور صدایم نزن می آیم نزدیکت . 

جنگ کردنش از سی چه بیدنوحه خوان: حسین که لشکرش نه بید      « 
(همان) » عزاداران : پس تو چنی پس ما چنیم 

نه بید : نبود ، از سی : براي ، چنی : که هستی یا چه هستی
نتیجه گیري

آنچه در پایان این مقاله می توان به عنوان نتیجه گیري بیان کرد ، این است که :ویژگی هاي روستایی در 
صورت هاي مختلف چون : توصیف طبیعت و مناظر به» دهکده پر مالل « و » عزاداران بیل « دو مجموعه 

روستایی ، معماري ، پوشش ، ویژگی هاي زبانی ، آداب و رسوم ، اعتقادات و ...تجلی یافته است .در نگارش 
، انگیزه ها متفاوت است . ساعدي در » دهکده ي پر مالل «و » عزاداران بیل «داستان هاي روستایی به ویژه 

بر اینکه مشکالت روستاییان را بیان می کند و باورها ، فرهنگ و آداب و رسوم محلی عزاداران بیل  عالوه
روستا را به خواننده می شناساند به شکلی نمادین جامعه ي آن روزگار  را ترسیم می کند و به تحلیل روحی 

وستا مشاهدات و و روانی شخصیت ها ي داستان نیز می پردازد .در دهکده پر مالل ، فقیري به عنوان معلم ر
تجربیات خود را نگارش کرده است و به تمجید از روستاهاي محروم و مردم آن پرداخته است ؛ و سادگی و 
صمیمیت و خلوص آنان را ستوده و بر از دست رفتن آنها در برابر تمدن جدید افسوس خورده است.عالوه 

ییان را به نگارش در بومی روستاو محیط،فرهنگ و آداب و رسوم ،طبیعت بر این مشکالت و روابط انسانی 
آورده است .در نهایت به این نکته اشاره می شود: با اینکه این دو مجموعه به صورت واقعی و مستند و فرا 

واقعی روایت شده اند ، به خوبی ویژگی هاي روستایی در آن ها منعکس شده است .
کتابنامه

ارسی. تهران : سازمان چاپ و انتشارات وزارت ) .فرهنگ نامه ي ادب ف1376انوشه ، حسن ، (-1
ج .2فرهنگ و ارشاد اسالمی . 

) گوهر مراد و مرگ خود خواسته . تهران: علم.1381جمشیدي ، اسماعیل.(-2
). روستا نویسان . تهران: پینار1388رسول زاده ، میکائیل. (-3
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). عزاداران بیل . تهران : ماه ریز .1379ساعدي ، غالمحسین .(-4
روزنامه جام جم،». روستایی نویسی در ادبیات داستانی ایران) .« 1387ی ، آرش (شفاع-5

2515شماره : 
) . دهکده ي پر مالل . تهران : مرکز نشر سپهر . چاپ سوم1353فقیري ، امین.(-6
). شناختنامه ي ساعدي . تهران: آتیه1378مجابی ، جواد. (-7
تحلیل و گزیده داستان هاي غالم حسین ساعدي . ). نقد و 1385مهدي پور عمرانی، روح اهللا . (-8

تهران: روزگار. 
) . بررسی داستان امروز( از دیدگاه سبک و ساختار) . تهران: تیرگان.1380مهرور، زکریا. (-9

ج. 1و2).  صدسال داستان نویسی . تهران : نشر تندر. 1365میرعابدینی، حسن .(-10
ج .1هشتاد سال داستان کوتاه ایرانی، تهران: کتاب خورشید. ) . 1385................... ( -11
ج .1و 2) . صد سال داستان نویسی . تهران : چشمه . 1386.................. (-12
) . جویبار لحظه ها (ادبیات معاصر فارسی) . تهران: جامی1385یا حقی، محمدجعفر(-13
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات ». قلمرو ادبیات اقلیمیدر ) . «1380جعفري قنواتی، محمد، (-14

65و 66، شماره  1382و فروردین 1381فرهنگی ، نشریه کتاب ماه ادبیات و فلسفه ،اسفند 
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ستیزي صوفیانظلم
1ژاله رخشانی

دانشجوي کارشناس ارشد زبان وادبیات فارسی 
دکتر مریم شعبان زاده

دانشگاه سیستان و بلوچستانیدکتراي زبان و ادبیات فارس
چکیده

گردونه ي تصوف در ابتدا با زهد وعزلت به چرخش درآمد. اما سایه ي شوم نا به سامانی وظلم حاکم بر 
جامعه، صوفی بی غش را بر آن داشت روزنه اي در این تیرگی بجوید، تا از میزان فشار بر قشر آسیب پذیر 

ریعت در صدد مبارزه باستم موجود برآمد. مبارزه اي که نیاز به توان جامعه کا سته شود. او با پشتوانه ي ش
جسمانی ندارد بلکه قدرت ایمان و توکل می طلبید. با اتکاي به این دو قدرت، گاه جافی خاطی را از عاقبت 
عملش می ترساند، و گاهی اورا با امید به رحمت الیزال محبوب شاد می کرد. مردم عامی را نیز با موعظه 
هاي عتاب آمیز خود به بیداري دعوت می نمود . این مقاله تالشی است براي نمودن تعامل صوفیان با جامعه 
وحاکمان وقت ونقش موثر صوفیه در بیداري مردم نسبت به ظلم حاکم، هم چنین بیان رهنمودهاي برخی از 

کتب معتبر عرفانی چون تذکره صوفیان به منظور کاستن آزارهاي نظام، که بازتاب این تعامالت در برخی از
االولیاي عطار وکشف المحجوب هجویري به وضوح مشهود است. روش تحقیق بر پایه ي نظریه ي گلدمن 

انجام گرفته. او معتقد است که آفرینندگان آثار ادبی در واقع اجتماع هستند نه نویسندگان.
صوفیه، حکومت، جامعه، تعامل، ظلم ستیزي ها:کلیدواژه

همقدم
تصوف را بر طریقتی نام نهند که شالوده اش تهذیب و تزکیه نفس است. تزکیه اي که بر پایه اعتقاد 
برشریعت ،زهد و تقوا نهاده اند و بن مایه اش را بر فناي وجود مادي و وصال به خالق باقی. به قول جنید 

پاالیش و تصفیه دل از تیرگی صوفی صافی پیوسته بر"حق خودي تو را بمیراند و به خودش زنده گرداند.":
ها مشغول و به قرب الهی مجذوبست. یگانه سلطان هستی را حق می داند و برسلطه غیراو گردن نمی نهد. 

از قید ما سوي اهللا آسوده و بی توجه به قدرت سالطین صوري روزگار سپري می کند. حال در جامعه ي 
ربرابر جفاي وزیرآن قدر موزه بر فرقش می زنند تا براي پر ظلمی که فردي چون ابن عطا را به جرم درشتی د

) ویا از بیم فزونی محبوبیت برخی از صوفی مسلکان 530: 1374هی به سراي باقی شتابد.( قشیري ،دادخوا
چون حالج و عین القضاه همدانی، آن ها را کافر و زندیق خوانده و روانه حبس می کنند  و به تصور واهی 

عتقاداتشان به چوبه ي دار می سپارند. دیگر جایی براي مسالمت و نرم خویی صوفیه با این خاتمه دادن به ا
جماعت ظالم حاکم باقی نمی ماند. عامی ستمدیده نیز اغلب در برابر فشار نظام حاکم تسلیم پیشه می کند و 

1 . rakhshani.j@gmail.com
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ه تعالیم صوفیه سوق گاه فزونی آالم و توالی فتنه ها علی الخصوص در روزگار حمالت تاتار ومغول او را ب
می دهد . مشایخ هم با اقوال واعمال خویش پایه هاي نفوذ و قدرت حاکمان را سست و لرزان کرده و با 
جلب قلوب عوام الناس زمینه رقابت سیاسی بین خود و قدرت مداران مستبد را فراهم می نمودند. چون 

- و گستاخ بود و یا در خطابی که با ابن هبیره حسن بصري که در انتقاد از کژروي ها و فساد امویان بی پروا
داشت، سخنان درشتی نثارش کرد و او را از خوش خدمتی ها و ستیزه گري ها که حکام وقت -والی بصره

)51-50: 1356براي رضاي خلیفه به جا می آوردند سخت مالمت کرد. (زرین کوب ، 
معه و حاکمان وقت و نقش موثر تصوف در این پژوهش جستاري است براي نمودن تعامل صوفیان با جا

آگاهی عامه ي مردم نسبت به ظلم حاکم بر جامعه که گاه منجربه ورود آ ن ها به صحنه ي اعتراضات 
نهضت اجتماعی مبتنی بردعوت صوفیه به وسیله ي شیخ خلیفه "وتشکل نهضت هایی نیز می گشت. چون: 

(زرین "به تاسیس نهضت سربداران درخراسان شد.ي مازندرانی و شاگردش شیخ حسن جوري که منتهی 
) ویا نهضت صوفیانه ي دیگري به نام حروفیه که مقدماتش به وسیله ي فضل اهللا استرابادي 49: 1362کوب ،

به وجود آمد، اما پایدارترین و موثرترین نهضت اجتماعی صوفیه در ایران دعوت صفویه بود که باعث 
ت ملی شد .این دعوت برپایه ي شهرت و قبولی فوق العاده ي جد تاسیس دولت شیعی و ایجاد حکوم

نهاده شد. البته با وجود کثرت مریدان، می توان یکی از عوامل قابل -شیخ صفی الدین اردبیلی–صفویه 
مالحظه در موفقیت این نهضت را نقش طبقات روستایی وعشایر مخالف با قدرت حکام وعلماي وقت 

دانست.
خ گسترده اش با فراز و نشیب هایی روبرو بوده اما همیشه مرکز توجه پژوهشگران تصوف در طول تاری

ادب قرار داشته واز جنبه هاي گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است . از آن جمله در زمینه ي تعامل صوفیه 
ن نقش صوفیان در تشکل و تداوم حکومت بهمنیان از محس-1با حکومت مقاالتی به نگارش آمده چون :

سیاست دینی حکومت هاي اسالمی -3رابطه ي دین و دولت نزد سربداران از مهدي فتحی نیا -2معصومی 
در شبه قاره ي هند  از فتح اهللا مجتبایی و بدرالسادات علی زاده مقدم .

دراین مقاله نکته ي اصلی بر این است که آیا می توان با بررسی کتب معتبر صوفیه چون تذکره ي  عطار، 
المحجوب هجویري و متون مشابه نقش تصوف را در مبارزه ي مردم با ظلم موجود در عصر تالیف کشف 

آن ها پررنگ دانست؟ یا مشایخ نقش هدایتگر و تعدیل کننده اي براي حاکمان و ظلمشان داشته اند یا خیر؟ 
آفرینندگان "د: با فرض مثبت بودن جواب این سواالت ،این تحقیق بر پایه ي نظریه ي گلدمن که می گوی

)12: 1371انجام می پذیرد .(گلدمن،"راستین آثار فرهنگی ،گروه هاي اجتماعی هستند نه اشخاص منفرد
عطار و هجویري از زمره نویسندگان صوفی مسلکی هستند که به خوبی می توان انعکاس محیط اجتماعی 

ر در تذکره االولیا آشکارا از روزگارش و سیاسی جامعه ي آن ها را در آثار شان مشاهده کرد . چنان چه عطا
) و یا هجویري در حکایتی در باب به 9: 1370(عطار،"روزگاري پدید آمده است که الخیر، شر"می نالد: 

حیلت رهایی یافتن سه تن از علمایی که در زمان ابو جعفرالمنصور براي قضاوت انتخاب شده بودند ذکر می 
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وي مر صحت مالمت را که آن چنان سه پیر بزرگوار به حیلت خود را از این حکایت دلیلی است ق"کند که: 
خلق دور کردنذ و امروز جمله ي علما مر این جنس معاملت را منکرند، از آن که با هوا آرمیده اند و از طریق 

هدف ) در این آثار معتبر عرفانی تنها 144: 1389(هجویري ،"حق رمیده، خانه ي امرا را قبله ي خود ساخته.
ذکر حکایات و کرامات مشایخ نیست، بلکه در فهواي مطالب گوشه اي از نا به سامانی جامعه نیز نمود می 
یابد .جامعه اي که ارتباط نزدیک صوفیه با توده هاي مختلف آن، زمینه را براي نفوذ رفتار ستیزه جویانه ي 

با وابستگان نظام حاکم به خوبی نمایان مشایخ در میان عوام فراهم می کرد و بازتاب آن در تعامالت مردم
یکی از عیاران اندر طلب غالمی بود که آن غالم خدمت سلطان "می گشت،چنان چه حکایت کنند که: 

)362: 1374(قشیري،"کردي ،آن مرد را بگرفتند و هزار تازیانه بزدند.
قدرت مداران، چنان تمام صوفیه را درآغاز تشکل، هیچ کاري با نظام حاکم نبود وآتش نفرت نسبت به

پیکره اش را شعله ور می ساخت که دریایی نمی توانست آن را فرو نشاند. ان ها این بیزاري خود را به طرق 
مختلف بروز می دادند تا شاید تازیانه ي ظلم وستم سالطین آرام تر بر جسم نحیف جامعه فرود آید  و زخم 

یک بار ابوالحسین نوري ظرف هاي شراب را که به قصر خلیفه می می گویند "ها فرصتی براي التیام بیابند: 
بردند بریخت و احتساب سخت کرد، او را نزد خلیفه بردند و او از وي پرسید: تو کیستی؟ گفت: محتسب . 

)127: 1363( زرین کوب، "خلیفه پرسید: ترا که محتسب کرد؟ جواب داد: آن کس که ترا خلیفه کرد.
و مردم با نظام حاکمطرق مبارزه ي صوفیه

حاکمانی که قبل از ظهور اسالم قدرتشان فره ایزدي خوانده می شد و ابراز مخالفت در برابرحکام:- 1
پس از آن به سایه ي خدا تغییر عنوان دادند. مسلم با چنین تصوري از مقام رفیع خود، به سوي تکبر و 

ز هیچ تالشی فرو گذار نبودند. حال اینان قادر به نخوت سوق داده می شدندو براي حفظ منافع و قدرتشان ا
پذیرش مخالفت از جانب گروهی به ظاهر فاقد ارزش نیستند. البته باید خاطر نشان کرد که چنین جسارتی از 
طرف صوفیه بدون ایمان و توکل به معبود الیزال امکان پذیر نبود.از مخالفت هاي آن ها می توان داستان 

از پذیرش هارون و وزیرش که لفضیو فضل برمکی را ذکر کرد: -خلیفه عباسی- فضیل عیاض با هارون
با را نبیند. سپسآن هاتا چهره ي و چراغ را خاموش می کند،بی اذن وارد کلبه اش شدند امتناع کرده 

ه به او سرانجام کیسه ي محتوي هزار دینار که خلیف.سخنان عتاب آمیز اورا ازظلم  به مردم بر حذر می دارد
)95-93: 1370پذیرد. (عطار،می دهدرا نمی

در این حکایت بی ارزشی دستگاه حکومت و مادیات آن نزد صوفی کامال مشهود است. راهزنی که 
زندگی اش از طریق دزدي اموال مردم سپري می شد این گونه منقلب شده که هزار دینار خلیفه در نظرش 

قات فضیل به کنایه هارون را فرعون می خواند. سفیان ثوري صوفی دیگري پشیزي نمی ارزد و در همین مال
که چنان با خلیفه ي وقت تندي می کند که خلیفه فرمان قتلش را می دهد هنگام اجراي حکم با نفرینی از 

: 1370( عطار ، زمین فرو می روند.به طرف ثوري خلیفه بر تخت و ارکان دولت در حواشی به یک باره 
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از  صوفیه  مخالفت  خود را با نظام  به صورت طرد اموال حکومت وحرام دانستن آن دیگرگروهی ) 223
ابراز می کردند: 

ستور اندر غله شد واز ستور فرود آمد تا نماز کند،مبارك جایی می رفت. وقت نماز اندر آمد،هللا عبدا"
) 171: 1374. (قشیري،ک خویش نگذاشتملمبارك آن ستور بگذاشت واندرهللا آن دیهی سلطانی بود. عبدا

طرد می شود، چون در نظر صوفی غله ي سلطان، بود ستور به اندك غله اي که از دیه سلطان خورده 
هر که به طعام سالطین دست دراز کند به شر و شهوت "رستگاري را از انسان دور می کند حرام است. و

) دراین کالم، غذاي 784: 1370( عطار ، "را که مضطر بود.هرگز فالح نیابد ودر این عذر نیست مگر کسی
اده از آن را می تفسلطان حکم خوراك حرام را در شریعت دارد که شخص در صورت اضطرار اجازه ي اس

به روشنایی چراغ سلطانی ،پیراهن وي که دریده بود باز دوخت، دل وي "یابد. ویا روایتی از رابعه گویند که:
دلش گشاده شد. وزگاري دراز .باز یاد آمد سبب آن پیراهن بدرید آن جایگاه که دوخته بود،بسته شد به ر

صوفیان را از سلطان وحکومتش به وضوح نشان می انزجار) دو حکایت پیشین شدت 172: 1374(قشیري ،
ارد. ابراهیم پا و تیرگی دل را به دنبال داندکی غله یا کور سوي چراغ حاکم، طرد چهارچه گونه دهد که 

وقتی علت را جویا می شوند در ،ادهم نیز چندین حج را پیاده طی می کند بی آن که از چاه زمزم آب نوشد
یا عطا سلمی ) و115: 1370(عطار ،"از مال سلطان خریده بودند.رادلو ورسن آن "جواب می گوید:

نخورده از میوه ي مکه چهل سال تا گفت:یک بار ابراهیم را نفقه نماند پانزده روز ریگ خورد و"گفت:
اگرنه درحال نزع بودمی خبر نکردمی. واز بهر آن نخورد که لشکریان بعضی از آن زمین هاي مکه خریده ام و

برتاذره اي از مال حکومت بر خود سخت می گرفتند،گونه (همان) می بینید که صوفیان واقعی چه "بودند.
دارد، جاي بسی این براي بشر امروز که حرصی  سیري ناپذیرنیفکند در حالی که شومی سایه يزندگی آنها 

شگفتی است که بپذیرد بشرحافی در گذشته از جویی که به دستور سلطان کنده بودند جرعه اي آب ننوشید 
چرا سلطان را وعظ نکنی ، که ظلم بر ما می رود؟ "گفتند:وحتی سلطان را شایسته ي وعظ هم ندانست.

) 131: 1370(عطار ، "فت: خداي را از آن بزرگ تر دانم که من او را پیش کسی یاد کنم که او را نداند. گ
در برابر حکام، ظلم بی حد آن ها بود که قدرت اعتراض را از عامه هصوفیکنش هايیکی از دالیل این قطعا

نیز جرات اعتراضی بستگان سلطان ، به صورتی که حتی در برابر زور گویی یکی از وامی کردي مردم سلب 
نقل است که جوانی مفسد بود در همسایگی مالک روزي جمعی از دست او به شکایت پیش ":وجود نداشت

هیچ مالک رفتند. مالک برخاست وپیش او رفت . جوان سخت جبار بود مالک را گفت: من کس سلطانم،
سلطان رضاي من ا سلطان بگوییم. جوان گفت :ما بکس را زهره ي آن نبود که مرا دفع کند. مالک گفت:

) با وجود این اعمال ظالمانه دیگر جاي 51(همان  : "به هر چه من کنم و گویم راضی باشد. فرو نگذارد و
امیران را از هم نشینی بامسالمتی باقی نمی ماند. به گونه اي که حسن بصري در نصیحت به سعید جبیر او

اگر چه همه محض شفقت بود بر خلق، ودیگر مکن: یکی قدم بر بساط سالطین منه،سه کار "منع می کند:
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و آخر نبودخالیآفتازکه-داريمردمردانيدرجهچهاگر–آن که هرگز گوش عاریت مده مر امیر را 
) 370: همان( ". بزندخویشزخماالمر
بی توجهی به سالطین-2

و مکنت شیوه اي مناسب وموثر از سوي صوفیه براي تضعیف حکام بی اعتنایی در برابر خدایان قدرت
محسوب می شد. این تهور مجذوبانه ي آن ها شاید هدفی جز به چالش کشیدن قدرت جابران عصر نداشت، 

نمونه هاي بسیاري ازاین بی توجهی ها در اما رفته رفته از فشار برطبقات آسیب پذیر جامعه می کاست.
براي مثال می توان رفتن سلطان محمود به خرقان به قصد دیدار دب عرفانی دیده می شود:گنجینه ي پر بار ا

رسولی نزد شیخ واو پس از رسیدن به خرقان با همراهان در جایی خیمه می زند:ردابوالحسین خرقانی راآو
الرسول و و اطیعوهللااطیعو"براي تحریک شیخ به رسول می گوید آیه ي :می فرستد تا به حضورش بیاید. و

سلطان به ناچار خود به حضور شیخ . اما شیخ به آمدن رضایت نمی دهدبخواند.برایش را "اولی االمر منکم 
پس از پاسخ حرکتی براي اداي احترام از خود نشان نمی دهد.شیخ ، هنگام ورود سالم می کندمی رود،

شیخ مستفیذ گردد. در مدت حضورش چنان وجودازدیده می گیرد تااسلطان این بی احترامی ها را ن
این احترام در واقع به دلیل تغییر احترام می نماید.ابرازخاشعانه رفتار می کند که شیخ را در پایان وادار به

درویشی که در بی اعتنایی ) ویا 669-668: 1370سلطان محمود بود نه از ترس یا سببی دیگر. ( عطار ،کنش
من از بنده ي بندگان خود حاجت حاجتی بخواه و او پاسخ می دهد:: اه اورا گویدپادشمالقاتش با ملک،

است، اما آن ها چند صوفیخواهان ابراز حاجت در روایتی دیگر خلیفه و)31: 1389نخواهم. (هجویري ،
نی و به تو حاجت آن است که ما را فراموش کنی نه به قبول خود ما را مقرب دا": کهدر جوابش می گویند

)288: 1389که هجر تو چون قبول توست و قبول تو چون هجر. (هجویري، نه به هجر مطرود،
ادعاي جنون- 3
گروه عقالي مجانین را در جامعه به صحنه وارد صوفیان و مردم معترض به بی عدالتی هاي اجتماعی،"

تهمت و اعتراض و تعقیب را می می کنند و همین نام به آن ها اجازه ي آشکار کردن اعتراضات به دور از 
در واقع این نام سپري است محکم براي این گروه تا در برابر فشارهاي )257: 1363(زرین کوب،"دهد.

چون آن شتر گم کرده حاکم در امان بمانند. آن گاه با اشاراتی به جا رفع ظلمی کنند یا غافلی را آگاه نمایند، 
توخداي را در برابر تعجب ادهم می گوید:وگمشده اش می گردد،اي که بر بام ابراهیم ادهم به دنبال

یا در آن گاه شتر بربام جستن من از آن عجیب تر است. ودر جامه ي اطلس می جویی،برتخت زرین و
حکایتی دیگر: فردي در هنگام بار عام ادهم با هیبت به پیش تخت ابراهیم می آید و خواهان اقامت در رباط 

که این سراي من است نه رباط، براي اثبات ابراهیم در برابر او زبان به اعتراض می گشاید،است و وقتی 
مگر صاحب این خانه دایم عوض نمی شود، در گذشته متعلق به پدرت نبوده و قبل مدعاي خود می گوید:

من وجود پس این جا  کاروانسراست. همین سخنان براي به آتش کشیدن خراز او صاحبان دیگري نداشته؟
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) 103: 1370که به یک باره حکومت وثروت را رها کند وقدم در طریقت نهد. ( عطار ،ابراهیم کافی بود،
را واو مکرر خلیفه و درباریان عشرت جوي ابهلول مجنون نیز در موعظه گستاخ و بی پروا بود. پندهاي تلخ

ارستان با داشتن غل و زنجیر به شادي و یا آن مجنونی که در بیم) و51: 1356متاثر می کرد. (زرین کوب ،
چه جاي نشاط آخر چنین بندي گران بر پاي تو نهاده اند،"و وقتی به او می گویند:هاي و هوي می پردازد،

وي مالك ) 144-143: 1389(هجویري ،"است؟ در جواب می گوید: اي غافل بند بر پاي من است نه بر دل.
پیام صبر و پایداري ،داشتن امید به نه رنج و اسارت تن وبا این سخن،شادي را رهایی وآرامش دل می داند

آن ها با گاهی معبودي توانا براي رهایی از ظلم و ستم را در این جامعه ي آشفته به گوش مستمع می رساند. 
ه وقت مجنون جلوه دادن خود از تقبل کارهاي دولتی شانه خالی می کردند. مسعر، یکی از این افراد بود که ب

ابو جعفر منصور با دیوانه نشان دادن خود از پذیرش قضاوت رهایی می یابد. 
تا در برابر حاکمان به دیگران نیز جرات وجسارت می بخشید،هطرز فکر در میان صوفیاین گونه رفتار و

ازه ي وقتی آو"چنانچه در این روایت آمده که:سخن گویند، بی محاباو خلفاي ظالم وقت بایستند و 
ذوالنون در مصر پیچید. اهل مصر او را به زندقه منسوب کردند و به دستور متوکل خلیفه ي مصر او را در بند 
کرده و نزدیک خلیفه آوردند. در درگاه خلیفه پیرزنی نشسته بود. پیش او آمد وگفت: زینهار تا از وي نترسی 

عطار( ". کردنتواندهیچنخواهد-وجلعز–ي است از بندگان خداي ،تا خداي اکه او هم چون تو بنده 
،1370 :144 (

توجه صوفیه به حاکمان وقت
و تغییر بعضی از شرایط موجود، صوفیه نیز انعطاف هایی در برابر حاکمان از خود بروز با گذشت زمان 

نستند و گاه از این دادند که گاه این تغییر رویه را براي هدایت حکام و کاسته شدن ظلم موجود الزامی می دا
حربه براي رفع حاجات مریدان و مستمندان بهره می جستند. دکتر زرین کوب نیز همین مطلب را تایید می 

(زرین "بعضی از مشایخ در واقع جهت انجام دادن حاجات و مقاصد مردم با سالطین مراوده داشتند."کند: 
د زیر باشد:) اهداف این تغییر رفتار می تواند موار160: 1356کوب ،

اکثریت ناتوان مورد آزار و در جامعه اي که اغلب،:و رهایی مظلومان از زندانشفاعت از بی گناهان -1
تهاجم اقلیت توانمند قرار می گیرد، نیاز مبرم به حامی و تکیه گاهی استوار همیشه از جانب ستم دیدگان 

هده داشته وموجبات رهایی آنان را از گرفتاري احساس می گردد. صوفیه مکرر این نقش را در میان مردم بر ع
نقل است که دو صوفی به زیارت ابن خفیف آمدند او را در خانقاه نیافتند جویاي "ها مهیا می نموده است.  

او گشتند، گفتند: به سراي عضدالدوله است . آن ها متعجب گشتند. قضا را به آن ها تهمت دزدي زده و 
شان را قطع نمایند و شیخ آن جا حضور داشت. آن ها را از تتا دسعضدالدوله برده،سرهنگان آنان را به سراي 

)577-576: 1370(عطار،این بال خالصی داد و گفت: آمدن ما به سراي سلطان جهت چنین کارهاست.
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ه شیخ عالالدوله در ایام جوانی مالزم درگاه ارغون ایلخان مغول بود، اما جذبه ي روحانی او را به خانقا
کشاند. مکرر می گفت: اگر آن چه در آخر عمر معلوم من شد در اول معلوم می شد، ترك مالزمت سلطان 

) 75: 1356نمی کردم و در دربار سلطان به کار ستم دیدگان می رسیدم. (زرین کوب،
ها سهل الزمه ي استجابت دعایش در مورد شفاي عمرولیث را رهایی مظلومان از زندان بیان کرد و تا آن

)308، 1370عطار،را آزاد نکرد در حق او دعا ننمود. ( 
صوفیه با اندیشه ي زهد و پارسایی رفته  رفته امر به معروف و نهی پند دادن وهدایت حکام و بزرگان:-3

از منکر را سرلوحه ي تشکل خود قرار داد . مخصوصا در اصالح و تهذیب حکام و فرمانروایان  بسیار کوشا 
از تورا جاي صدیق نشانده است،-تعالی-هش دار که حقگفت:ن شقیق را گفت : مرا پندي ده،هارو"بود. 

) ویا فضیل در نصیحت به هارون از هنگام به خالفت رسیدن عمر بن 235(همان ،"تو صدق می طلبد.
من مبتال "،رجابن حیوه ومحمد بن کعب را بخواند و گفت:هللاوي سالم بن عبدا"عبدالعزیز می گوید که:

اگر خواهی که فردا تو را از عذاب نجات بود، پیران مسلمان :تشدم در این کار. تدبیر من چیست؟ یکی گف
را پدر خود دان وجوانان را برادر دان و کودکان را چون فرزند و زنان را چون مادر و خواهر . هارون گفت 

ه عیال تو و معاملت با ایشان چنان کن که با اهل آن خاندیار اسالم چون خانه ي توست وزیادت کن. گفت:
یکاز-تعالی–حققیامتروزکه. باشهشیارو-وجلعز–بترس از خداي پدر و برادر و فرزند و گفت:

وبربگیردتودامنباشد، فرداخفتهنوابیخانهدرپیرزنیشبیبطلبد، اگرانصافوپرسدبازمسلمانانیک
نصیحت داشته، اما خیلی زود اکثر وپندشنیدنبهبسیاريعالقههارونگویا) 93:همان(".کندخصمیتو

شبی از گورستان "نصایح را به فراموشی می سپرده است و یا در روایتی از بایزید بسطامی نقل می کنند که:
وال قوه اال ال حول شیخ گفت:جوانی از بزرگ زادگان بسطام بربطی می زد چون نزدیک شیخ رسید،می آمد،

جوان بربط بر سر شیخ زد و هر دو بشکست. شیخ علی الصباح بهاي بربط به دست خادم با طبقی حلوا هللابا ا
)171(همان،".پیش آن جوان فرستاد وعذر خواست چون جوان حال چنان دید در پاي شیخ افتاد وتوبه کرد

این گونه روایات در باب نرم خویی گردید. ازسببشرمندگی و توبه آن جوان را صبر و تواضع شیخ،
که موجبات هدایت این افراد را فراهم می کند. البته حساب حاکمان بسیار است،صوفیان در برابربزرگان و

صوفی نمایان ریا کار از آن ها جداست. افراد متملقی که براي دست یابی به جاه ومقام به هر عملی متوسل 
مدعیان به لباس اهل معانی بیرون آمده اند "در عهد خود چنین می نالد:می شوند وعطار از این ریاکاري ها

) حسن بصري نیز مسلمانی را در کتاب و مسلمانان را 8(همان: "و اهل دل چون کبریت احمر عزیز شده اند.
) 33در زیر خاك می داند. (همان: 

توجه خلفا به صوفیه
را براي توجه بیشتر به زهاد و صوفیه فراهم نمود و در بی ثباتی اوضاع و افزونی تعدي و تجاوز زمینه 

برابر از قدرت دستگاه خالفت کاست. شماري از حاکمان به ناچار براي حفظ حکومت و افزایش نفوذ خود 
میان خلفا وسالطین مکرر افرادي  به صوفیه "در جامعه راهی جز توجه به صوفیه و آداب آن ها نداشتند.
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ه خواجه نظام الملک از تاثیر موعظه ي یک صوفی که کالم او از نوعی مکاشفه متمایل می شدند،چنان ک
) مستنجد خلیفه هر سال 159: 1356(زرین کوب،"حکایت داشت، تمام عمر به صوفیه اظهار عالقه می کرد.

مجلس دعوتی داشت مخصوص صوفیه، وخود با آن ها می نشست. (همان) برخی از این حکام با جان و دل 
صوفیه بودند واز این عشق مردم نیز سود می جستند: چون شهرت و نفوذ شیخ صفی الدین اردبیلی شیفته ي

)و یا حضور خواجه عبدا...نقش 74در میان مغوالن بسیارگشت، باعث شد آن ها از آزار مردم بازمانند.  (همان،
گروهی نیز براي حفظ قدرت ) 160بندکافی بود که منازعات خونین مدعیان را به مصالحه تبدیل کند .(همان،

عبداهللا بن "گوشه چشمی به صوفیان نشان می دادند تا از  محبوبیت آن ها در جامعه به نفع خود بهره جویند :
طاهر که والی نشابور بود به آن جا آمد. اعیان شهر او را استقبال کردند و سه روز جمله ي شهر به سالم او 

فی مانده است در نیشابور که به سالم ما نیامده؟    گفتند: دو کس شدند. بعد سه روز پرسید که هیچ معرو
نیامده اند. یکی احمد حرب و دگر محمد بن اسلم الطوسی، گفت: چرا؟ گفتند: ایشان عالمان ربانی اند و به 

رین (ز"سالم سالطین نروند. عبداهللا بن طاهر گفت: اگر ایشان به سالم ما نیامدند، ما به سالم ایشان برویم.
)167: 1363کوب ،

در خاتمه می توان گفت گرچه صوفیه پایه هاي تشکل خود را برعزلت و عبادت وترك دنیا بنا نهاد، اما 
در واقع همین کناره گیري آن ها نوعی اعتراض ومبارزه ي منفی در برابررفتارهاي ظالمانه ي حاکمان وقت 

باهی افزایش فشار را بر جامعه کلیدي براي حفظ وسایر قدرت طلبان بود. ستمگرانی که در اوج فساد و ت
نظام می دانستند. درمقابل مشایخ باتعالیم زهد جویانه ي خود، صاحب دالن را مجذوب و غافالن را رسوا می 
نمودندو در برهه اي از حکمرانی هاي مستبدانه، زمینه را براي تعدیل و آرامشی نسبی در جامعه مهیا می 

زش عرفانی ما تا حدي می تواند این حقایق را  براي ما روشن نماید، حقایقی که کردند. حال کتب پر ار
شاید آثارتاریخی از ذکر آن ها غافل مانده اند.

کتابنامه
) دنباله ي جستجو در تصوف ایران، تهران: موسسه انتشارات امیر کبیر1362زرین کوب، عبدالحسین(-1
وف ایران، تهران: موسسه انتشارات امیر کبیر) جستجو در تص1363زرین کوب، عبدالحسین(-2
) ارزش میراث صوفیه، تهران : موسسه انتشارات امیر کبیر1356زرین کوب، عبدالحسین(-3
) تذکره االولیا، تصحیح محمد استعالمی، تهران: انتشارات زوار1370عطارنیشابوري، فریدالدین(-4
ریه، ترجمه ابوعلی حسن بن احمد عثمانی، تصحیح ) رساله قشی1374قشیري، عبدالکریم بن هوازن (-5

بدیع الزمان فروزانفر، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی
)جامعه شناسی ادبیات (دفاع از جامعه شناسی رمان) ترجمه محمد جعفر پوینده، 1371گلدمن، لوسین(-6

چاپ اول، تهران: انتشارات هوش و ابتکار 
)کشف المحجوب، تصحیح محمود عابدي، تهران: سروش1389(هجویري، ابوالحسن علی بن عثمان-7
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االسرارنقد و بررسی اسرائیلیات داستان موسی در کشف
حسین رزي فام
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز
مریم جعفري

و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بنابدانشجوي دکتري زبان 
چکیده 

جاي قرآن در بیان سرگذشت وي، موسی(ع) از پیامبران بزرگ و صاحب کتابی است که خداوند در جاي
اسرائیل و زوایاي باشد، در مورد او و قوم بنیصحبت فرموده، در تورات نیز که منسوب به خود حضرت می

ته است. متفکّرین قرآن، از تورات و دانشمندانِ آن، به صورت مبسوط، تأثیر دین یهود، بسیار سخن گف
العاده، از طریق ادیان یهود و نصارا، هاي مربوط به امور خارقهاي زندگی پیامبران و افسانهاند. داستانپذیرفته

میبدي از جملۀ کسانی شود.وارد احادیث و در نتیجه تفاسیر قرآن شده است، که به آنها اسرائیلیات اطالق می
بندي تفاسیر، کتاب وي هـ.ق) از اسرائیلیات متأثّر شده است. هرچند در تقسیم520است که در تفسیر خود (

گیرد، نه مأثور، اما تأثّر وي از راویان احادیث جعلی مشهود است. این تحقیق در زمرة تفاسیر عرفانی قرار می
تان موسیِ (ع) این تفسیر نقد و بررسی کند. برآن است که نفوذ اسرائیلیات را در داس

االسرار، موسیاسرائیلیات، تفسیر کشفها:کلیدواژه

پیشگفتار 
) که از منابع 2/79: 1377اي است با مأخذي اسرائیلی(معرفت، اسرائیلیات، جمع اسرائیلیه، قصه یا اسطوره

هاي قرآن رسوب کرده افته، در تفاسیر و قصهیهودي سرچشمه گرفته، به احادیث و اقاویل اسالمی، جریان ی
کم رنگ و بوي اسالمی و قرآنی بهاست، یا از دیگر ادیان و از فولکلور پیشینیان، به فرهنگ اسالم رسیده، کم

پرداز هاي الحاقی، که از ذهن فعال داستانخود گرفته است. ما معناي واژه را بسط داده، به همۀ داستان
ایم. کالم الهی سربار گردیده، اسرائیلیات اطالق کردهجوشیده، به تفسیر

دانستند ـ بلکه اسرائیلیات، از طریق محدثین و مفسرینی که اکثر آنان یا خود تورات و انجیل را می
دانشمندان این ادیان بودند ـ یا ارتباط مستقیم با احبار ادیان صاحب کتاب داشتند، وارد حدیث و تفسیر قرآن 

کعب بناألحبار، محمدبن سالم، کعبعبداهللا«توان به چند نفر اشاره کرد ه است. از جملۀ ایشان میکریم شد
عبدالعزیز بن جرَیح، عبداهللا بن عمرو بن العاص بنبن أوس الداري و عبدالملکبن منبه، تمیمالقرظی، وهب

سه نفر بعدي از پدران اهل کتاب متولّد ) که دو نفر اولی از دانشمندان اهل کتاب و94همان: »(و أبوهریره
اند. شده، چند نفر اخیر نیز از شرك، به اسالم گرائیده
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اما آنچه سبب شد که اسرائیلیات به افواه مسلمین راه یابد، یکی این که مردم خواهان آن بودند که نکات 
آسان بود، زیرا یاران آن در روزگار پیامبر(ص) کار «تاریک و مسکوت سرگذشت اعالم قرآن را بدانند. 

ترین مردم به دین و امور دینی بودند، اما در روزگار تابعان کار از گونۀ دیگري بود. در این بزرگوار، آگاه
روزگار بود که نقل گزارش از یهودیان رو به گسترش نهاد و راه ورود مفاهیمی از تورات و انجیل به کتابهاي 

و دوم اینکه پس از صحابۀ راستکار پیامبر، افرادي آمدند که دیگر )1/92: 1389بیومی، »(تفسیر باز شد
در همین روزگار تابعان بود که اسرائیلیات و نصرانیات «محذورات تأکید شده از جانب پیامبر را نداشتند و 
) 87(همان: » در گزارشهاي تفسیري، در سطحی گسترده راه یافت

هاي خارج از درك و قدرت بشر، سیري ونه با شنیدن داستانشان، اعتیادگمردمی هم که حس رؤیاپردازي
هاي جدید گشتند و این حجم شنونده باعث تحریک قصاصان و رونق مجالس پذیرفت، باعث تولید قصهنمی

هاي صیحه» وجد«مجلس بعضی قصاصان زنانه ـ مردانه است و زنان از روي به اصطالح «قصه گویی گردید 
گوي، محض آنکه دلها را از خود نرماند بلکه به خود متمایل سازد نهی از د و قصصکشنمیشوقمندانه بر

خدا و همچنین در جوزي در زمان رسولگویانی که به گفتۀ ابن) قصه103: 1389جوزي، (ابن» نمایدمنکر نمی
گفت ی که قصهاولین کس«گونه زیاد شدند عهد ابوبکر اجازة تشکیل جلسه نداشتند، وارد میدان شده، قارچ

: 1386جوزي، (ابن» بن خطاب اجازه خواست تا ایستاده براي مردم قصه بگویدبود که از عمر» الداريتمیم«
گویان کسانی هستند که بهشت و قصه«آمد گویی، کاري دینی بود و نوعی وعظ بشمار می) در اوایل، قصه81

)78همان: »(شان هستگویی در ذاتنیت نیک و راستآورند و دوزخ و بیم از خدا را به یاد مردمان می
مفسران متأخّر جا پاي کسانی گذاشتند که تحت تأثیر دانشمندان یهودي و مسیحی بودند. و از احادیث 
متعصبانه تبعیت کردند و به نقل دروغ پرداختند و چون دروغ، دروغی دیگر بدنبال دارد، براي راست نشان 

اینان آنچنان نسبت به حدیث رکون و خضوع دارند که « ساخت دروغ ثانی گشتند. دادن دروغ اول مجبور به
گذارند و یهودیان هم وقتی حتی اگر برخالف صریح عقل و صریح قرآن هم باشد قبولش نموده احترامش می

اینها را دیدند مشتی کفریات مخالف عقل و دین را به صورت روایات در دست و دهان آنان انداخته و به
/ 11: 1383(طباطبایی، » کلی حق و حقیقت را از یادشان بردند اذهانشان را از معارف حقیقی منصرف نمودند

180(
زیسته است،در المیبدي که در نیمۀ اول قرن ششم هجري میبدست ابوالفضل رشیدالدین«االسرار کشف

قت بشرح کتاب خواجه هجري تألیف شد و تاریخ تألیف آن وي در تألیف کتاب خود در حقی520سال
/ 2: 1371(صفا، » انصاري در تفسیر قرآن نظر داشته یعنی همان کتاب که سیوطی بدان اشاره کردهعبداهللا

توان نتیجه گرفت که میبدي براي تدوین کتاب خویش، آثار ) با توجه به سال تحریر این تفسیر می930
بود، در اختیار داشت. او خود اذعان دارد که پس از گرانمایۀ بسیاري را که قبل از وي تدوین و تحریر شده

است که تفسیري مبسوط ارائه دهد، مطالعۀ تفسیر خواجه عبداهللا، آن را تفسیري بر سبیل ایجاز دیده، خواسته
جریرالطبري، جاراهللا زمخشري، حسین بن مسعود البغوي، علی بن عالوه برآن، تفاسیر اشخاصی چون محمد
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و ابوالفتوح رازي و... قبل از وي بوده، احتمال دارد که نظري بر اینان القمی، شیخ طوسیابراهیم بن هاشم 
)189/ 1: 1382توان به تأثر میبدي از جریر طبري اشاره داشت. (میبدي، براي اثبات ادعا میداشته است.

اخبار یهود از موسی
ند سالی که زمان فترت وحی بود اخبار پس از موسی چ» و انشأنا قروناً«سورة مبارکۀ قصص45ذیل آیۀ 

الحاقی به تورات راه یافت و بسیاري از آن تحریف گردید تا اینکه خداوند با قرآن اقدام به پاالیش آنها نمود 
ها از همان آغاز وحی قرآن، حق را با باطل پوشانیدند و نعت محمد عربی را در ) و یهودي319/ 7(همان: 

ها و مسئلتها قومی مسلمانان سخن) « 2/161مگر حق زیر خاکستر ماند! (همان: کتب خویش پوشانیدند، تا 
که از جهودان شنیده و نبشته بودند آن نبشتها آوردند پیش مصطفی. رسول خشم گرفت و نبشتها بیفکند و 

غیرهم، والّذي گفت: کفی بقوم حمقاً او ضالالً ان یرغبوا عما جآءهم به نبیهم الی ماجاء به غیرنبیهم الی قوم 
سورة مبارکۀ 51) پس آیۀ 7/407(همان: » نفس محمد بیده لو ادرکنی موسی و عیسی التبعانی و مااتبعتهما

» اولم یکفهم انّا انزلنا علیک الکتب یتلی علیهم انّ فی ذلک لرحمه و ذکري لقوم یؤمنون« عنکبوت نازل شد 
اهللا نبشته یی در دست. گفت یا رسولل آمد نبشتهالخطاب آمد که بحضرت رسواند در شان عمربنگفته«

در (همان)» تعالی بموسی فرستاد، برخوان!جهودي داد برخوانم، رسول گفت اگر از تورات است که حق
هایی از خیانت یهودیان و ) با ذکر نمونه1/555نهایت پیامبر ناراحت شده، عمر را سرزنش فرمودند. (همان: 

شود که میبدي نیز بر تخریب یهودیان آگاه بود اما براي ذکر زندگانی موسی(ع) میدلی مسلمان، اثباتساده
که در قرآن از ایشان به اندازة کافی یاد شده است، از اخبار یهودي استفاده کرده است. 

بستر تولد موسی 
اي به دنیا ه) در جامع491: 1388ناس، »(عمدة تاریخ اعمال او در لباس روایات مستور گردیده«موسی که 

بر «اسرائیل در مصر ازدیاد نسل پیدا کرده، با توجه به تنعم وفراخیِ رزق، سر به طغیان نهادند و آمد که بنی
به معروف و نهی از منکر بگذاشتند، چون ناهمواري و نابکاري ایشان بغایت رسید، مردم افزونی جستند و امر

» ا ایشان را مستضعف گرفتند و آزادان را به بندگی فرمودندالعالمین، قبطیان را بر ایشان مسلط کرد ترب
ها از هایی واداشت از قبیل کشیدن گل و ساختن بناها و کندن ستونشکنجه«) و به 7/276: 1383(میبدي، 

فرعون قومی را فرمود که از کوه سنگ «)1/460: 1386(مقدسی، » ها براي خانهها و نقب زدن در صخرهکوه
و گردن خویش و از آن سنگ ستونها میسازند و میتراشند و از آن قصرها و بناها آرند بپشتمی
که مردي دیوانه مزاج بود و هوس افراشتن ابنیۀ عظیم «در تفاسیر اسالمی فرعون را )3/708پیشین: »(سازندمی

رة او و داشت از عمالیق دانسته، دربا)491: 1388(ناس، » و ساختن شهرها و تأسیس معبدهاي باشکوه 
اند . ها کردهپردازيقومش داستان
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پادشاهی در مصر روي کار آمد که یوسف و خدمات او را نادیده گرفت، او به مردم «ریشه در تورات:
شود و ممکن است براي ما وضع خطرناکی پیش اسرائیل در سرزمین ما روزبروز زیادتر میگفت: تعداد بنی

م وگرنه تعدادشان زیادتر خواهد شد و در صورت بروز جنگ آنها به دشمنان اي بیندیشیبیاورد. بنابراین چاره
سرگذشت موسی مبتنی بر «که ) درحالی8: جملۀ 1(سفر خروج، باب» ما ملحق شده بر ضد ما خواهند جنگید

روایات سیصد یا چهارصد سال بعد از زمان او به رشتۀ تحریر درآمده و به صورت حکایات موجود شده 
یا بایستی انقالبی «زمان قبل از موسی چنان آشفته و مملو از خشونت و بیداد است که )491شین: (پی» است

پیش آید، یا آنکه پیشوایی درون آن جماعت قیام کند که آنها را از آن بلیه برهاند، از بخت خوب ایشان هر 
اسرائیل را به بردگی گرفتند و ا، بنیه(همان) به نظر تورات و قرآن مصري» دو امر یا یکی از آن دو اتفاق افتاد

آنها را با استثمار خویش، به بیگاري واداشتند. در نظر مشترك تورات و قرآن، مردان را کشته، زنان را زنده 
داشتند. نگه می

شبیه داستان ابراهیم، گفتند که فرعون نیز مثل نمرود خواب دیده بود که آتشی از جانب نظر اهل تفسیر:
اسرائیل آسیبی سوخت و به بنیها را میکرد و قبطیهاي مصر را احاطه میآمد و خانهس میالمقدبیت
گویند که پرسد آنان در پاسخ میگزاران دعوت کرده، تعبیر خوابش را مینزد. فرعون از سحره و خوابنمی

) فرعون 274/ 7: 1383پیچد (میبدي، آید و طومار سلطنت و فرمانرواییش را میاسرائیل میفرزندي از بنی
فرعون فراکشتن اطفال و اوالد ایشان گرفت... دراین مدت نودهزار طفل «نماید دستور قتل پسران را صادر می

)276همان: »(را بکشت
اگر منجمان راست گفتند، قتل اطفال چه سود و اگر دروغ گفتند قتل چه «میبدي به استناد نظر زجاج 

داند. نماید و این عمل را ناشی از حماقت مصریان میخواب منتقدانه نگاه می(همان) به واقعۀ » معنی داشت
روزگاري «اسرائیل را کنترل کند. میبدي نیز اشاره کرده است خواست با قتل، تعداد بنیالبته فرعون می

همه بهم رفتند، پس آل فرعونکشتند و پیران و جوانان که بودند از دنیا میبگذشت که اطفال ایشانرا را می
آمدند، گفتند، نه بس روزگار کسی از ایشان نماند و ما را مزدور و کارگر نباشد و برنج آئیم تدبیر آن است که 

کثیر، )(هم ابن274/ 7(همان: » قیل یقتل سنه و یستحیی سنه) «120/ 6(همان: » یکسال کشیم و یکسال نه
دانند. پس طالعی ندارند، هارون را زادة سال استحیاء میبخاطراینکه از نحوة زنده ماندن هارون ا)215تا: بی

نمودند. زمانی، قتل کودکان را  متوقف کرده، دوباره پس از ازدیاد نسل به تعداد دلخواه، شروع به قتل می
هاي اسرائیلی دستور فرعون به قابله«داند اسرائیل را عامل میبه خواب اشاره نکرده بلکه ازدیاد بنیتورات

ها که نام یکی شفره و دیگري که پسران را در هنگام تولد بکشند ولی دختران را زنده نگهدارند. قابلهداد
رو، دستور فرعون را اطاعت نکردند و نوزادان پسر را هم زنده ترسیدند، از اینفوعه بود، از خدا می

ان اسرائیلی را نکشتید؟ آنها نگهداشتند. پس فرعون ... پرسید: چرا از دستور من سرپیچی کردید؟ چرا پسر
» کنندجواب دادند: زنان اسرائیلی مثل زنان مصري ضعیف نیستند، آنها پیش از رسیدن قابله وضع حمل می

) 15-19/ 1(خروج: 
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تولّد موسی
چون زادن موسی نزدیک آمد زنی بود قابله و... دوست مادر موسی بود، چون موسی از مادر بوجود آمد «

: 1383(میبدي، » ریست نوري دید میان دو چشم وي، شیفتۀ آن نور و آن جمال وي گشتقابله در وي نگ
) پس با دیدن نور موسی از تحویل دادن وي به دست ذباحان فرعون، منصرف گشت. اما هنگام 6/121

باشد، اي هست، یا هرکجا قابله خروج از منزل، عوانان او را دیده، دانستند که هر کجا فرزندي باشد، قابله
فرزندي هست. 

اعوان فرعون چون درشدند مادر موسی را «شود اي به تنوري تافته، سرنگون میموسی پوشیده در خرقه
) 121/ 7همان: »(برنگ و حال خود دیدند هیچ نشان والدت در وي پیدا نه و گونۀ روي وي متغیر نگشته

گشتند و مادر، کودك را از درون تنور، بدون ایشان پس از اطالع از اینکه قابله دوست مادر موسی است، باز
هیچ آسیبی بیرون آورد. 

در آن زمان مردي از قبیلۀ الوي، با یکی از دختران قبیلۀ خود ازدواج کرد. ثمرة این ازدواج : «اما تورات
ن یک پسر بسیار زیبا بود. مادرش او را تا مدت سه ماه از دید مردم پنهان کرد. پس از نی سبدي ساخت و آ

را قیراندود کرد تا آب داخل سبد نشود. سپس پسرش را در آن گذاشت و آن را درمیان نیزارهاي رود نیل 
) میبدي نیز پس از ذکر اختالف در تاریخ که موسی همان روز به نیل سپرده شد 2-4/ 2(خروج: » رها ساخت

) 122/ 6: 1383یا نه، نظر تورات را نیز ذکر کرده است (میبدي، 
یعقوب[زاده بناباخه از فرزندان الوي«) از 89/ 2یعقوب(همان: بنالويبنقاهثبنیصهربنعمرانبنموسی

) (هم رك شجرنامۀ موسی در 459/ 1: 1386(مقدسی، » شد]. در تورات آمده که نام مادر وي یوخابذ است
) او را درون سبدي 6/120هم 275/ 7، 1383) و به نظر میبدي یوخائذ یا بوخاید(میبدي، 6سفر خروج باب

سوره طه، عقیده دارد که با الهام الهی، مادر، وي را درون تابوتی در 29سپارد. قرآن در آیۀقرار داده به نیل می
مادر کس فرستاد بنجار، از کسان «سازد ) رها می120/ 6(همان: » الخصوصنامی است نیل را علی«یم 

ام نجار برفت کراهیت داشت که دروغ گوید، گفت، پسري آوردهکنی؟ فرعون، نجار گفت: تابوت را چه می
تا ذباحانرا خبر دهد، چون خواست که سخن گوید زبانش بسته شد، نجار به خانه باز شد زبان وي نیک 

نابینا... براه در چاهی بود در آن افتاد. بدانست که خداي گشت، رب العالمین زبان وي الل کرد و چشم وي
) 122(همان: » سرّیست نیت کرد که اگر بحال صحت و سالمت باز شود، مادر موسی را یاري دهدرا در آن 

سازد به اندازة موسی. این همان مؤمن آل سپس خزئیلِ نجار، پسرعموي فرعون ایمان آورده، تابوتی می
مبنی بر دستگیري و که موسی، قبطی را کشته بود، او را از تصمیم فرعون، فرعون است که در آینده، زمانی

) 466/ 8هم 7/283آگاهاند. (همان: مجازات، می
تنی به رودخانه آمد. دو کنیز هم در اطراف رودخانه به دختر فرعون براي آب«موسی در نیل از تورات:

گشت پرداختند. دختر فرعون ناگهان چشمش به سبد افتاد؛ پس کنیزان را فرستاد تا آن سبد را از آب بگیرد 
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امی که سرپوش را برداشت چشمش به کودکی گریان افتاد و دلش سوخت و گفت: این بچه باید متعلق هنگ
)5-6/ 2(خروج: » ها باشدبه عبرانی
برحسب قصص بابلی مادر سارگن دوم طفل نوزاد را در صندوقی نهاد و تسلیم آب کرد «اي دیگر:ریشه

) 5-6/ 2(خروج، » از باغبانی به پادشاهی رسیدو کشاورزي او را از آب گرفت و باالخره سارگن دوم 
تابوت به نزدیک فرعون و آسیه آوردند و کوشیدند در تابوت برگیرند یا بشکنند، بدست «از زبان میبدي:

هیچکس گشاده نشد، مگر بدست آسیه، چون سر تابوت برگرفتند، کودکی را دیدند در آن تابوت، با روي 
دو ابروي وي نوري تابان و انگشت ابهام خویش در دهن گرفته و از آن چون ماه و چشم نرگسین و میان 

)123/ 6(همان: » خوردشیر می
اش به موسی، دست به خاشاك نیل میبدي و مفسرین جهت موجه نشان دادن محبت فرعون و خانواده

دند، ساحران و فرعون را دختري بود که علت برص داشت و اطباء مصر از معالجۀ وي درمانده بو«زدند: 
نماید، شخصی پدید آید، خیوء آن شخص بر وي مالند شفا کاهنان گفتند که شفاء علت وي از روي دریا می

) به همین خاطر فرعون از جانبی به خون موسی حریص و از جانبی به آب دهان موسی 122(همان: » یابد
کرد. تشنه! در طلب وي روز شماري می

نظر و فرعون هم که به موسی عالقمند شده است، از کشتن وي صرفکند آسیه از او حمایت می
تفاوت و سرد، خود را از خواند، بینماید. فرعون در مقابلِ آسیه که موسی را روشنیِ چشم خویش میمی

رسول خدا گفت اگر فرعون آن روز گفتی قرة عین «نماید، که به اذعان میبدي نیاز قلمداد میفرزند نیل، بی
) پس آسیه 124همان: »(ه یافتی چنانکه آسیه گفت و راه یافت. اما فرعون گفت مرا بدو حاجت نیستلی، را

و در )616: 1389همان) (هم رك: خزائلی، »(او را موشا نام نهاد، یعنی که او را در میان آب و درخت یافتیم«
) 10/ 2نظر تورات دختر فرعون او را موسی (یعنی از آب گرفته شده نامید) (خروج،

موسی شیرخوار
خورد اما اهل فرعون با دیدن این صحنه نیز به دنبال شیرده انگشت موسی در دهانش بود و از آن شیر می

کرد. خواهر موسی که تابوت را در نیل تعقیب کرده، به دربار براي موسی بودند! او پستان دایگان را قبول نمی
نماید که موسی از او شیر خورد. شان)  داللت میاي(مادرراه یافته بود، آنان را به دایه

خواهید بروم و یکی از همان وقت خواهر کودك نزد دختر فرعون رفت و پرسید: می: «اعتقاد تورات
زنان شیرده عبرانی را بیاورم تا به این کودك شیر دهد؟ دختر فرعون گفت: برو! به خانه شتافت و مادرش را 

ات ببر و او را شیر بده و براي من بزرگش کن و من براي این کودك را به خانهآورد. دختر فرعون گفت: این
)7-10(همان: » دهمکار به تو مزد می

: بین تورات و قرآن، شباهت زیادي وجود دارد، اّما، جزئیات داستان را مفسران افزودند. نظر اهل تفسیر
هم داشتند. هامان گفت: گیرید او را که وي از قصۀ چون این سخن از خواهر او شنیدند او را در کار وي متّ«

این کودك خبر دارد و مادر ویرا شناسد. بالهام ربانی فرا زبان وي آمد که، انّما ذکرت النّصح لفرعون اللغیره 
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فرعون مادر موسی را گفت چونست که این کودك ترا پذیرفت و شیر «) یا 7/278: 1383(میبدي، » فترکوها
» یچ دایۀ دیگر را نپذیرفت. گفت: انّی امراة طیبۀ الرّیح طیبۀ اللّبن ال اوتی بصبی الّا ارتضع منّیتو خورد و ه

خورد و بعد از فطام او را با فرعون برد و در موسی با مادر بود تا شیر می«) مطابق با تورات 279(همان: 
(همان) » حجر فرعون و آسیه برآمد تا مترعرع شد و فرا رفتن آمد

لکنت زبان موسی 
فرعون روزي او را بر کنار نشانده بود، موسی دست فرا کرد و موي روي وي بگرفت و تائی «اهل تفسیر:

چند از آن برکند، فرعون خشم گرفت، سیاف را بخواند تا او را هالك کند. آسیه گفت کودکی چه داند که 
آتش بهم جمع کردند. موسی خواست که چه کند آتش و یاقوت از هم نشناسد. پس آزمودن را یاقوت و 

دست بیاقوت برد، جبرئیل بیامد و دست وي فرا آتش برد، آتش برگرفت و در دهن نهاد دستش نسوخت از 
آنکه موي روي فرعون بدست برکنده بود. زبانش بسوخت که روزي فرعون را پدر خوانده بود، این عقدة 

در میان «نیز قصه را تکرار کرده با این اختالف که موسی ) جایی دگر 118/ 6(همان: » زبان وي از آن بود
« کند گونه بیان میالهدي سبب زدن موسی فرعون را این) علم279/ 7(همان: » بازي قضیب بر سر فرعون زد

اي کرد و موسی در عین حال که بچۀ دو یا سه ساله بود، یک مرتبه گفت: الحمدهللا. با شنیدن فرعون عطسه
عون از جا پرید که این چیست که بر زبان او جاري شد و با ناراحتی و غضب گفت: چه گفتی؟ این سخن، فر

)118: 1387الهدي، (علم...» تا این را گفت، بچه چنگ زد و ریش او را گرفت 
این قصه مذکور است منتهی بجاي طشت 31در مدراش خروج، ربی رباح باب یک شمارة: «ریشۀ جعل

از زر یاد شده و پیشنهاد دهندة آزمایش، یترون، یکی از رؤساي درباري فرعون گوهر یا یاقوت طشت پر
)420: 1389خزائلی، 0» است

کند! موسی قتل می
» انّ موسی لم یتعمدالقتل و الاراده«، موسی، جهت رفع نزاع، نفري را به سهو کشته استدر قرآن

) 125: 1387الهدي، (علم
ها دوخته بود، یک مصري را دید که یکی از کارهاي سخت عبرانیهنگامی که چشم بر « در تورات:

زند، آنگاه به اطراف خود نگاه کرد و چون کسی را ندید، مرد مصري را کشت و جسدش را ها را میعبري
)11- 12/ 2(خروج، » زیر شنها پنهان نمود

ضی علیه. و چنان که موسی دست بر قبطی زد و بمرد. خداي تعالی گفت: فوکزه موسی فق«اهل تفسیر:
چهار انگشت بر روي زد و پشت دست سوي او. و موسی گرانْدست بود و با نیرو. انگشتان بر پستان قبطی 

دانند بلکه آن را قضاي ) البته کسانی قتل قبطی را اتفاقی نمی275/ 1(طبري، » برآمد و و پستان سرِ دل بود
خداوند به موسی وحی فرمود: «وند، موسی را عتاب ننمود دانند، چون مصري، ملحد بود و کافر، خداالهی می
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دهندة او کرد که من خداوند و روزياي چشم بهم زدن اقرار میاگر آن کسی را که کشتی، براي یک لحظه
) 129: 1386(حرعاملی، » چشانیدمهستم، هرآینه طعم عذاب خود را به تو می

سرار ـ و با استناد به قوت بدنی وي که در داستان شعیب االمذکور در کشفبا توجه به عصبانیت موسی ـ
هایی از خشم موسی: یوشع از تیزي بدان خواهیم پرداخت، قتل سهوي قبطی، دور از ذهن نیست. نمونه

) موسی در قضیۀ سامري 460/ 6) شدت از صفات موسی بود. (همان: 717/ 5: 1383موسی بترسید. (میبدي، 
) 745/ 3وي گرم و تیز بود و بسیارخشم.(همان: با هارون تیزي کرد زیرا

قال وهب: اوحی اهللا الی موسی، لو انّ النفس التی قتلت : «نقش وهب در دامن زدن به اسرائیلیات قتل
اقرت ساعۀ من لیل او نهار بانی خالقها و رازقها الذقتک طعم العذاب و لکن عفوت عنک امرها النّها لم تقرلی 

) سپس مؤمن آل فرعون، آمده، موسی را از تصمیم فرعون خبردار کرد و موسی از 125/ 6(همان: » ساعۀ
) در 607/ 5مصر گریخت. چنانچه موسی خود را تا سالها به خاطر ارتکاب این سهو نبخشید(همان: 

االسرار آمده که موسی و هارون، جهت اداي رسالت به دربار فرعون راه یافتند و فرعون به موسی کشف
)89/ 7(همان: » انا من الضّالّین«گویی و قتل قبطی عتاب نمود و موسی گفت که درست میدربارة 

کردند. اسرائیل که سؤال بسیار میموسی ضجرتی نمود از بنی: «تأثیر اسرائیلیه خشم در عرفانیات
و موسی را تنها اسرائیل. خلق همه روي بایشان نهادند العزه آن شب بهزار نبی وحی فرستاد از انبیاء بنیرب

العزه مراعات دل موسی را هم در آن روز قبض ارواح آن بگذاشتند، موسی تنگدل، در اهللا تضرّع کرد، رب
) موسی در شب دیجور در طلب آتش بود که 55(همان: » رسوالن کرد و موسی بسر وقت خویش بازگشت

یا موسی خشم «ن زد. جامدات گفتند: زنه، خاصیت از دست دادند وي با عصبانیت آنها را به زمیسنگ و آتش
(همان: » مگیر که ما در امر پادشاهیم، باطن ما پر از آتش است. اما فرمان نیست که یک ذره بیرون دهیم

درویشی در مجلس موسی نعرة برکشید موسی از سرتندي بانگ بر وي زد، در حال، جبرئیل آمد که ) «7/186
خداوند دل همان یک مرد بود که از بهر ما بمجلس تو حاضر آمد. گوید در مجلس تو صاحب درد واهللا می

)268/ 4(همان: » ایم تو نبینیهرچند عزیزي و کلیمی اما سرّي که ما در زیر گلیم سیاه نهاده
موسی و شعیب 

وهب گفت موسی که از فرعون بگریخت دوازده ساله بود. بمدین شد ده سال مزدور شعیب بود بر مهر «
) طبري نظري 125/ 6(همان: » کردصفیرا و پس از آن هژده سال دیگر بنزدیک شعیب شبانی میدختر وي 

چون موسی سی ساله شد، فرعون او را زنی داد و موسی را از آن زن دو پسر آمد: یکی «مخالف وهب دارد 
» ن هجرت کردرا نام حرشون و دیگر یلیعا و موسی همی بود تا چهل ساله شد در عزّ و پادشاهی، بعد از آ

موسی کار خود تفویض با «) بهرحال موسی از فرعونیان گریخت و در راه مانده شد 273/ 1: 1389(طبري، 
ظاهراً سه راه بود تا مدین که دو 292/ 7: 1383(میبدي، » العزه فریشته فرستاد و راه بوي نموداهللا کرد تا رب (

رود پس به دنبال او در دگان گفتند که فراري از شاهراه نمیکننراهی در وسط. تعقیبراهه در کنارین و شاهبی
گرسنه و در آن هشت روز طعام، پاي برهنه و شکمهشت شبانروز بماند بی«ها گشتند و موسی بیراهه
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شود با دختران شعیب و گلّۀ گوسفندان ) و زمانی که وارد مدین می293(همان: » خورد مگر برگ درختاننمی
. شودوي روبرو می

روزي در آنجا سر چاهی نشسته بود. هفت دختر یترون، کاهن مدیان آمدند تا از «موسی عقیده تورات:
چون این قصه ) «15-16/ 2(خروج، » چاه، آب بکشند و آبشخورها را پر کنند تا گلۀ پدرشان را سیراب کنند

قوم مدین بوده است مفسرین با تورات مطابقت دارد و از جانب دیگر شعیب هم مطابق نص قرآن، پیغمبر 
اند، لکن تصریحی دراین خصوص در قرآن مجید موجود متأخّر شعیب را بر پدرزن موسی تطبیق کرده

) وهب نیز جهت اصالح نظریۀ مفسران قرآن گفته است که پدرزن موسی یثرون 409: 1389(خزائلی، » نیست
)294/ 7: 1383ن وفات یافته بود (میبدي، برادرزادة شعیب بود زیرا شعیب قبل از ورود موسی به مدی

هاي خود را تا گله« در تورات آمده که چوپانان آن نواحی به حق دختران یترون، بی اعتنایی کردند 
/ 2(خروج: » سیراب کنند. اما موسی جلو رفت و چوپانان را عقب راند و کمک کرد تا گوسفندان را آب دهند

17 (
ن شعیب]گفت: چرا گوسفند آب ندهید؟ گفتند: تا مردان بازگردند. پس موسی[به دخترا«اهل تفسیر :

سازيِ مفسرین ساله، به افسانه12) توانایی بدنی موسی273: 1387(طوسی، » موسی آن گوسفندانرا آب داد
توانستند برداشت. موسی بر سر چاه سنگی عظیم بود که ده مرد با قوت آن سنگ نمی«کمک نمود تا گویند: 

آن سنگ برداشت و بیفکند و دلو بخواست. او را دلوي دادند که ده مرد و بروایتی چهل مرد، آن دلو از بتنها
) میبدي در ادامۀ روایتی از 294/ 7: 1383(میبدي، » کشیدند. موسی تنها از چاه برکشیدچاه بر می

آن یک دلو براي گوسفندان نماید مبنی براینکه موسی تنها یک دلو آب از چاه کشید و خطّاب نقل میعمربن
» اند که هر پیغامبري را بچهل مرد نیروي بود و پیغامبر ما را بچهل پیغامبر نیروي بوداز اینجا گفته«کافی شد. 

موسی آمد به سراي شعیب و شعیب طعام در پیش نهاده، گفت: این طعام بکار بر که از بهر تو «(همان) 
ب دادن گلّه است. گفت اعوذ باهللا ما نه از آن خاندانیم که دین بدنیا ام. موسی ظنّ برد که طعام عوض آساخته

) خدمت موسی طی 295همان: »(بفروشیم. شعیب گفت عادت من و پدران من است که مردمان را طعام دهیم
) داستان ازدواج در تورات 296سعید خدري، ده سال گفته شده است. (همان: حدیث نبوي عجیب از ابی

اج یعقوب است. صفورا اصرار کرد که موسی را به خدمت گیرد براي ادارة گلّه و پدر موافقت شبیه به ازدو
) 21/ 2(خروج: » دختر خود صفوره را به عقد موسی درآورد«کرد و 

عصاي شعیب:
اي آمد، آن عصا بشعیب داد گفت این عصا بنزدیک تو پیش از آن که موسی به شعیب رسید فریشته«

) حال آنکه میبدي در صفحات پیشین 7/297: 1383میبدي، »(وند این عصا بسرِ وي آیدودیعت است تا خدا
موسی چون از مصر بیامد، جبرئیل آمد و عصا بوي داد آن عصا که آدم از بهشت آورده بود و «گفته است که 

ط ) بهرحال میبدي در تعارضی آشکار، نحوة تسل292ّ(همان: » او را گفت سوي مدین شو بنزدیک شعیب
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رو عصائی بیرون آر «نماید که شعیبِ نابینا به دخترش صفورا گفت: چنین بیان میموسی را بر عصا در افسانه
باسید و گفت این ودیعت و بموسی ده، دختر رفت و آن عصا بیرون آورد شعیب چشم پوشیده آن عصا می

داد. موسی بیرون شد و شعیب است بجاي خویش باز بر بازپس برد و سیوم بار همان بود پس شعیب بموسی
پشیمان گشت موسی را بازخواند و عصا را بازخواست. موسی گفت این عصاي منست. شعیب درو پیچید تا 
بازستاند. موسی بخصومت آورد آخر قرار دادند که اول کسی که ما را بیند این حکم بوي تفویض کنیم. 

شان حکم کرد، گفت: عصا بر زمین نهید آنکس که بر اي فرستاد بصورت آدمی میان ایالعالمین فریشتهرب
تواند داشت آن اوست. شعیب خواست بردارد دستش بدان نرسید و نتوانست موسی دست فرا کرد و 

) 297(همان: » آسان برداشتآسان
یا موسی تو عصا از بر شعیب با مردي برداشتی آنرا به ثعبان یافتی. اکنون که«تأثیر عصا در ثلث عرفانی:

)  312همان: » بامر ما برداشتی نگر که ازو چه معجزها بینی
در مدراش رباح مسطور است که جبرئیل عصائی پیش یترون به امانت گذاشته بود که در «منشأ داستان:

گرفت تا آنگاه که موسی از وي عصا خواست آن عصا را میان عصاهاي دیگر دست هیچ کس قرار نمی
(خزائلی، » دختر یترون که به تزویج موسی درآمد عصاي اعجازآمیز را به موسی داداند کهبرگزید. بعضی گفته

1389 :409(
معجزات عصاي موسی

) یا از 500/ 9: 1383ذراع که از آدم به او رسید (میبدي، 10عصاي موسی یا از آس بهشت بود به طول
خود آورده بود و پیغامبران بمیراث شاخی بود از مورد بهشت که آدم با ) « 253/ 8درخت عوسج بود(همان: 

) عصایی که از آدم به ارث برد، عالوه بر معجزاتی که در قرآن 205/ 1(همان: » بردند تا به شعیب رسیدمی
دهد که مفسرین در اسرائیلیات آن، نقش دارند. آمده است، کارهاي دیگري انجام می

رسی که سمت راست دان به دوراهی مینماید که در راه چراي گوسفنشعیب به موسی سفارش می
موسی رنجه شده بود خواب بر وي افتاد، «مرغزاري است نیکوتر ولی تنّینی عظیم در آن قصد آزار دارد. 

گوسفندان بچرا بگذاشت و خود بخفت. آن ساعت که موسی در خواب بود تنّین آهنگ گوسفندان کرد عصا 
ین را همی زد تا او را بکشت و آمد با جنب موسی و بیفتاد از جاي خود برخاست و با تنّین در حرب شد تنّ

) 298/ 7(همان: » خون آلود
افروختی چنانک دو قندیل...موسی را بجاي چهارپاي سر آن دو شاخ بود، بشب تاریک هر دو شاخ می«

موسی بود آن عصا که زاد و مطهره و قماشی که داشتی برآن نهادي، چون بر زمین زدي طعامی و شرابی که
را دربایست بودي از آن پدید آمدي، چون شب درآمدي موسی را پاسبانی کردي و حشرات از وي بازداشتی، 
اگر گرگ در گله افتادي چون سگی گشتی، اگر موسی را دشمن پدید آمدي چون مرد جنگی با آن دشمن 

ن دلو و رسن شدي. جنگ کردي، چون موسی بر آب چاه رسیدي با وي دلو و رسن نبودي آن عصا ویرا چو
اگر آرزوي میوه خاستی عصا بزمین فرو بردي آن میوه که آرزوي وي بودي از آن پدید آمدي، موسی را چون 
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) یهودیان صدر اسالم جهت 107/ 6هم 205/ 1(همان: » رفیق مونس بودي اندوه و شادي خود با وي بگفتی
عصا بود که چمشهاي آب از «د که موسی را لجاج، معجزات عصاي موسوي را از پیامبر اکرم خواستار شدن

) محتمل است این 452/ 3(همان: » آن عصا روان شد... تو نیز آیتی بنماي تا بر صدق تو گواهی دهد
مصطفی «شود کشمکش و جدال یهودیان باعث جعل داستانی گردیده که به اعجاز رسول اکرم منتهی می

تان رسول خدا جویهاي آب روان گشت، چندانک هزار و بغزائی بود و ایشان را آب نرسید و از سرانگش
) 203/ 1(همان: » چهارصد کس از آن سیراب گشتند

اندك بزرگ میشد تا همه وادي از آن موسی عصا بیفکند، اندك«معجزات قرآنی دستخوش اسرائیلیات:
اده و آن دیگر پر شد و شکم وي چنان شد که همه در آن گنجد، آنگه دهن باز کرد یک لب بر زمین نه

اند که موسی پشمینه پوشیده بود چون خطاب آمد که: گفته) «147/ 6(همان: » برداشته قصد قبۀ فرعون کرد
خذها و التخف. دست بآستین مدرعه فرابرد تا برگیرد، خطاب آمد که موسی را اگر از این مار گزندي بتو 

(همان: » ايمرا باین مگیر که مرا ضعیف آفریدهخواهد رسید، آستین بچه کار آید ترا، موسی گفت خداوندا 
خداوند از موسی «پیرایه است که تورات، دراین مورد شبیه قرآن ساده و بیدر حالی)503/ 5هم 108/ 6

پرسید: در دستت چه داري؟ جواب داد: عصا. خداوند فرمود: آن را روي زمین بینداز. وقتی موسی عصا را بر 
ا به ماري تبدیل شد و موسی از آن فرار کرد. خداوند فرمود: دستت را دراز کن و زمین انداخت، ناگهان عص

/ 4خروج: »( دمش را بگیر. موسی دست خود را دراز کرد و دم مار را گرفت و مار دوباره به عصا تبدیل شد
4-3 (

موسی و اسرائیلیۀ وارد بر خطابِ فاخلع نعلیک
او را به خود جلب کرد. دستور رسید کفشهایش را از پا موسی وارد سرزمین طوي گردید، خطاب الهی 

خدا فرمود: کفشهایت را از پاي درآور، «خارج کند. نص قرآن، آشکار است. تورات نیز با قرآن، مشابهت دارد 
پردازان، چراییِ دستور الهی ) اما اسرائیلیات5/ 3(همان: » اي زمین مقدسی استزیرا مکانی که در آن ایستاده

مصطفی(ص) گفت: کانتا من جلد حمار میت غیر مدبوغ... نعاله جلد «فهمیده، حدیثی نبوي جعل کردند را ن
) 103/ 6: 1383(میبدي، » حمار غیر زکی

تر از آن بود که نعلین پلید اندر پاي کردي، حدیث اصلی ندارد زیرا که موسی پاك«جهت رد حدیث :
نعلین از پوست گاو بود پاك اما او را ) «283/ 1: 1389(طبري، » ولیکن آهختن نعلین معنی هیبت و عطیه بود

» بخلع آن فرمودند تشریف مقدسه را... تهی کردن پاي از نعلین نشانۀ تواضع است و خشوع و تأدیب
(همان: » فاخلع نعلیک، اي فرّغ عن حدیث الدارین و تجرّد للحق بنعت االنفراد) «103/ 6: 1383(میبدي، 

نانک دو تا نعلین از پاي برون کنند، دو عالم از دل خود بیرون کن. از دو گیتی بیزار شو و دوست چ«) یا 113
نعلین بیرون کن که نه روا باشد پیش مهتران رفتن با نعلین، پیش پادشاه با نعلین ) « 9/343همان: »(را یکتا شو
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فش کندن، نشانۀ به مقصد رسیدن و توان افزود: ک) تأویلی هم بر موارد مذکور می302/ 7(همان: » نروند
اقامت کردن در مکانی امن است. 

موسی و اسرائیلیۀ وارد بر تکلّم و تقاضاي رؤیت
کند که موسی پس از رد به تقاضاي رؤیت اشاره میابوهریره طی حدیث نبوي ـ مطابق با تورات ـ

شان از برف و یخ، قسمت تحتانیاند ـ قسمتهاي هفتگانه، که باالترین آنها کروبیانساکنان آسمان
نماید. شان صحیح و سالم ـ از حضرت احدیت تقاضاي مالقات میشان از آتش و قسمت میانیفوقانی

پذیر، فرماید که نتوانی مرا دید و هیچ چیزي مرا نبیند مگر آنکه بمیرد. موسی در مقابل نفی تأویلخداوند می
) 724/ 3ان: (هم» فأراك و أموت«نماید که اصرار می

موسی عرض کرد: استدعا دارم جالل خود را به من نشان دهی خداوند فرمود: من نخواهم «نظر تورات:
)18-20/ 33(خروج: » تواند مرا ببیند و زنده بماندگذاشت چهرة مرا ببینی، چون انسان نمی

چ لغت بآن دیگر ماننده اهللا در آن مقام با موسی بهفتاد لغت سخن گفت که هی«ادامۀ حدیث ابوهریره
خدا تورات را آن ساعت )677/ 1هم 725/ 3: 1383(میبدي، » نبود و در آن مقام تورات از بهر وي نوشت

طلبد که جواب الهیِ مشابه با حدیث ابوهریره شنید. سپس موسی رؤیت میقلم را مینوشت و موسی صداي
شنود. را می

بود به مدین نام آن کوه زبیر، و تجلّی آنرا افتاد نه طور آن کوهی : «نام کوهی که خدا تجلی کرد
) 726(همان: » رود تا بقیامتبزمین فرو شد، هنوز می«و آن کوه، چون تجلی به آن رسید )725/ 3همان: »(را

/ 1(همان: » آن کوه به شام افتاد و یمن و بعضی خرد گشت و چون ریگ در عالم بپراکند«در تعارض با آن 
) 41: 1387(مستوفی: » هاي آن استند کوه احد از پارهگوی) «235

عبداهللا گفت: اهللا با موسی سخن گفت بر کوه طور و از عزت کالم خدا آن سهل: «تأثیر در قسمت عرفانی
کوه عقیق شد. موسی را نظر با خود آمد که چون من کیست؟ که خداي جهان و جهانیان با من سخن 

من عقیق گشته! اهللا تعالی گفت: یا موسی یکی براست و چپ خویش نگاه کن تا گاه واسطه و قدمگوید بیمی
چه بینی. موسی بازنگرست هزار کوه دید از عقیق بر مثال کوه طور، بر هر کوهی مردي بصورت موسی چون 

/ 1: 1383(میبدي، » گویداو گلیمی پوشیده و کالهی بر سر و عصائی در دست و با خداوند عالم سخن می
ماالبن عمران و سؤال الرّؤیۀ و ما «حال وي گذشتند و زبان به طعن گشودند ) فرشتگان از کنار بدن بی197

)726/ 3(همان: » النّسآء الحیض! اطمعت فی رؤیۀ رب العزّة ؟االرباب؟ یاابنّللتراب و رب
اسرائیل از مصر هجرت موسی و بنی

ویرا هیچ رنج و اندوه نبود و هیچ گرسنگی و چهارصد سال در ملک فرعون بود و تا موسی نیامد«
ها دید و بوي قحط رسید گفت: این از شومی کامی و هیچ درد و بیماري نبود چون موسی آمد و آن رنجبی

کردند تا هرچه زودتر از مصر اهالی مصر به قوم اسرائیل اصرار می) «710/ 3(همان: » موسی است و قوم او



٣٠٥٨

٣٠٥٨

مجموعه مقاالت

/ 12(خروج: » اید از این جا بیرون برویدگفتند: تا همۀ ما را به کشتن ندادهاسرائیل میبیرون بروند. آنها به بنی
همانطور که موسی به «اسرائیل بخاطر بالهایی بود که توسط موسی بر سرشان آمد ) نفرت مصریان از بنی33

رائیل را در نظر اهالی اسهاي مصري خود لباس و طال و نقره خواستند. خداوند بنیایشان گفته بود از همسایه
که هرچه از آنها خواستند، دادند. به این ترتیب آنها ثروت مصر را با خود مصر محترم ساخته بود، بطوري

آالت خود را به ) با تنفّر حاصل از نزول بالهاي آسمانی، چگونه ممکن است مصریان زیور35(همان: » بردند
مصر بودند، دهند. البته این طالها مایۀ ترغیب فرعون بر تعقیب شان ازاسرائیلی که خود در آرزوي اخراجبنی

و در نتیجه غرق شدن و در نهایت مواد اولیۀ گوساله سامري گردید. 
االسرار آنچنان مفصل و دقیق بیان شده که در خود تورات بدان اسرائیل از مصر در کشفجزئیات فرار بنی

ها چراغ برافروختند همه شب تا قبطیان را گمان افتاد که ایشان موسی فرمود تا در خانه«اشاره نشده است 
االسرار ششصدهزار ) تعداد مهاجرین طبق تورات و کشف184/ 1: 1383(میبدي، » اندها ساکن نشستهبخانه

) خود قضاوت کنید ششصدهزار نفر در یک شب از شهر ساکت، خارج شده، کسی 37/ 12نفر بود (خروج: 
ا وي ششصد هزار مرد جنگی و بیست هزار بود که سنّ ایشان کم از شصت و بیش از ب« نفهمیده است! 

شب، خداوند نیمه«اسرائیل در تورات چنین آمده است (همان) علّت غفلت مصریان از خروج بنی» بیست بود
ر آن شب هاي حیوانات ایشان را نیز از بین برد. دزادهتمام پسران ارشد مصر را کشت... او حتی تمام نخست

که صداي شیون آنها در فرعون و درباریان و تمام اهالی مصر از خواب بیدار شدند و ناله سر دادند، بطوري
) صبحگاه هم به خاطر رعایت سکوت، هیچ خروسی، بانگ نکرد 29-30/ 12(خروج: » سراسر مصر پیچید

) 184/ 1: 1383(میبدي، 
اسرائیل حق تعالی جبرئیل را فرستاد بموسی که بنی«ن جاي دیگر آمده که به خاطر مشغول نمودن مصریا

را جمع کن و ایشان را فرماي تا چهار خاندان با یک خانه شوند و آنگه بر در آن خانه نشانی کنند از خون 
اي که بر برگان) که فریشتگان از آسمان خواهند آمد باهل مصر تا ابکار ایشان را بکشند و هر خانهجدایا (آهو

) راوي داستان انگار فرشتگان الهی را نادان، 106/ 7همان: »(ین عالمت خون باشد در آنجا نشونددر وي ا
خاطر دفن ابکار، معطل حساب کرده که قادر به شناسایی سبطی از قبطی نیستند! خالصه مصریان یک روز به

اسرائیل رفتند. شده، به دنبال بنی
سرائیل بر در و دیوار منزل، ریشه در تورات دارد. چنانچه اپاشیِ بنیهاي مصري و خونزادهمرگ نخست

در دستورات عید پسح آمده است با این تفاوت که منابع تفسیري فریشتگان را احمق فرض کرده، تورات 
ها را قربانی کنند و خون آنها را روي تیرهاي عصر روز چهاردهم ماه، همۀ قوم اسرائیل این بره«خالق را! 

هاي زادهخورند بپاشند... همۀ نخستهایشان که در آن گوشت بره را میر و سردر خانهعمودي دو طرف د
هاي ایشان را هالك خواهم نمود و خدایان آنها را مجازات خواهم کرد. خونی که شما روي تیرهاي در خانه

رم و فقط مصریان را گذهایتان خواهد بود. من وقتی خون را ببینم از شما میاي بر خانهپاشید، نشانهخود می
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مایه را درون پارچه پیچیدند و پس قوم اسرائیل تغارهاي پر از خمیر بی) «6-13/ 12(خروج: » کنمهالك می
نان که پزید از بهر زادراه، فطیر پزید «االسرار آمده است ) مطابق آن در کشف34(همان: » بر دوش خود بستند

ون بیرون آمدند راه نبردند متحیر فرو ماندند، تا ایشانرا بقبر چ) «106/ 7: 1383(میبدي، » تا زودتر برآید
» یوسف نشان دادند در جوف نیل و صندوق مرمر که یوسف در آن نهاده بود بیرون بیاوردند تا بشام برند

اي به موسی گفت که حاجتم را روا کن تا تو را به قبر یوسف ) به قول میبدي عجوزه184/ 1(همان: 
موسی گفت، حاجتت چیست، عجوزه گفت که مرا با خودت به بهشت ببري. در روایت دیگر راهنمایی کنم 

گفته است که عجوزة نابیناي زمن، چهار حاجت خواست، اول مردش را بازگرداند، دوم نورچشمش را، سوم 
گروه ) این عجوزه ـ مریم بنت ناموشا ـ جزء146/ 5اش را و چهارم در بهشت با موسی باشد(همان: جوانی

موسی در «سه نفري ـ آسیه، زن فرعون و جزبیل نجار و مؤمن آل فرعون ـ است که روز غرق، ایمان آوردند 
اسرائیل را قسم این سفر استخوانهاي یوسف را نیز همراه خود برد، چون یوسف در زمان حیات خود بنی

سارخ«یا)19/ 13(خروج: » ا ببریدبود:وقتی خدا شما را برهاند، استخوانهاي مراهم با خود از اینجداده
(طوسی، » تو نمایم مرا شفاعت کنی؟یعقوب، موسی را گفت: اگر من استخوانهاء یوسف بهبناسرائیل بن

موسی خداي را دعا کرد تا آب از آنجا باز شد و این زن موسی را آن جایگاه بنمود. موسی آن ) «347: 1387
) بنابه 308/ 1: 1389(طبري، » بند و استخوانهاي یوسف اندر آنجاخام بیتابوت را از آنجا برآورد، از سنگ ر

اسرائیل به نیل، یکبار، دریا باز شده است پس بدلیل داشتن تجربه، گفتۀ طبري، قبل از ورود موسی و بنی
معنی است. ترس و درماندگی ایشان هنگام مواجهه با دریاي مواج ـ که اشاره خواهد شد ـ بی

» کردسفر خدا ایشان را در روز بوسیلۀ ستونی از ابر و در شب بوسیلۀ ستونی از آتش هدایت میدر این «
چون موسی بشط رسید بادي عظیم برخاست و موج در دریا افتاد... یوشع اسب خویش ) «20/ 13(خروج: 

اهللا ) «108/ 7: 1386(میبدي، » در آب راند و سنب اسب تر نگشت اما دیگري در آب راند و بآب فرو شد
وحی فرستاد بموسی که عصا در دریا زن. عصا در دریا زد یکبار و فرمان نبرد، دیگرباره وحی آمد که یا 

تر وحی رسید بدریا که فرمان موسی دریا را بکنیت برخوان و عصا درو زن. موسی گفت: یا اباخالد. پیش
) بلعمی در رد این حدیث 185/ 1همان: »(موسی را منتظر باش و چون عصا برتو زند شکافته شو

اندر یاد کرد و ایدون گفت: من وحی فرستادم به حدیث درست آن است که خداي عزّوجلّ به قرآن«گویدمی
فرسنگی ـ هرسبطی را 12در12) پس از اینکه دوازده راه 1/310: 1389(طبري، » موسی که عصا بر دریا زن

اسرائیلی شروع شد که زمین گلی هاي بنیگشت، بهانه) از دریا نمودار108/ 7: 1383یک راه ـ (میبدي، 
) 109/ 7هم 1/185(همان: » تعالی باد (صبا) را فرمود و آفتاب را بر قعر دریا تافت و خشک کرداهللا«است. 

تمام شب نیز از مشرق باد سختی (صبا) وزید و این «وزیدن باد و خشک کردن کف دریا، در تورات: 
کرد، آمد و در اسرائیل حرکت میآنگاه که فرشتۀ خدا که پیشاپیش بنی) «21/ 14ج: (خرو» راه را خشک کرد

) 19(همان: » سر آنها قرار گرفتپشت
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راند فرعون همت کرد بازگردد. جبرئیل بر اسب مادیان در پیش ایستاد و میکائیل از پس ایشان همی«
موسی ) «185/ 1هم 7/109: 1383(میبدي، » افتادایشان را تا همه در دریا شدند و دریا بفرمان حق بهم باز 

(مقدسی، » یک شاخه از دریا را به سوي فرعون و همراهان او فرستاد و ایشان در منزلگاه خود هالك شدند
فرعون بدان لب دریا رسیده بود، خواست که بیرون آید، جبرئیل «) طبري عقیدة دیگري دارد 467/ 1: 1386
) فرعون 312/ 1: 1389(طبري، » د و از پشت اسبش بگردانید و به دریا افکنداي به روي فرعون زتپانچه

سازد زیرا ترسیده خواهد الاله گفته، ایمان آورد که جبرئیل با کفی از خاشاك دریا، دهانش را مسدود میمی
ا به ) طبري اعتقاد دارد که فرعون یکبار گروشِ خود ر322/ 4: 1383رحمت الهی وي را دریابد (میبدي، 
اي برکشید و به دهن فرعون پر به قعر دریا فرو کرد و از گل دریا پاره«حضرت احدیت ابراز داشت. جبرئیل 
) 312/ 1: 1389(طبري، » اندر آگند تا نیز سخن نتوانست گفتن

النصر خواست هدرین آمده که چون بختالیعازر مندرج است و در تلمود ساندر پرقی«ریشۀ این داستان
) تذکر: ایمان آوردن و الاله گفتن، وابسته 622: 1389(خزائلی، » توسل جوید دو فرشته دهان او را بستندبخدا

به زبانِ گویا نیست! 
البته جبرئیل ـ طبق گفتۀ بلعمی، همیشه از کار خویش که از روي خشم و دشمنی، گل در دهان فرعون 

ورزي عقاب یمان فرعون پذیرد و وي را به خاطر کینهکرده است ـ ترسان بود و در واهمه که مبادا خداوند ا
به پیامبر نازل گردید(طبري، » المفسدینقد عصیت قبلُ و کنت من«نماید. ترس جبرئیل ادامه داشت تا آیات 

) 256تا: کثیر، بیکثیر از ترمذي و مسند الطالسی نیز روایت کرده است (ابن) این حدیث را ابن312/ 1: 1389
چرا خداوند فرعون را غرق کرد، در حالی که فرعون ایمان آورده بود؟ حضرت «رضا پرسیدند که از امام

(حر » فرمود: بواسطۀ این که فرعون پس از مشاهدة سختی اوضاع ایمان آورد، ایمان در این حال قبول نیست
نگامی این امر، راه شود اما نابه) طبق گفتۀ راوي حدیث رضوي، ایمان فرعون مسجل می131: 1386عاملی، 

بندند و با توجه به سابقۀ قبلی کافران مصري، که هنگام بالهاي متعدد ایمان آوردند و پس مینجات را بر وي
خوش نشان دادند، ایمان حین بالي غرق نیز، چه بسا از رفع آن، از گفتۀ خویش برگشته، به الحاد روي
خوانیم که خداوند عباس میدر تفسیر خازن از زبان ابن«سطحی و به خاطر فریب خدا و پیامبرش بوده باشد

ترها به او فرصت داده ایمان فرعون را بدان هنگام که خویش را در چنگ کیفر دید، نپذیرفت، چرا که پیش
) 2/252: 1389(بیومی، » چنان سرکشی کرده بودبود و او هم

مردي، پرسید از فرعون که: چه گویی جبرئیل آمد به صورت «االسرار آمده کهدر عرفانیات کشف
اي دارد و او را مال و جاه و نعمت دهد، آنگه بر خواجۀ خویش عصیان آرد و خواهد که بر بمردي که بنده

) حال همین 716/ 3: 1383(میبدي، » وي مهتر شود؟ فرعون گفت: جزاء وي آن است که او را بآب کشند
گفت این دریا از بیم من شکافته گشت. جبرئیل خواست که «دید، فرعون، کنار دریا رسید و دریا را شکافته 

او را عذاب کند، پر خویش بگسترانید تا او را بزمین فرو برد فرمان آمد از جبار عالم که: مه یا جبرئیل فانما 
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) پس از غرق مصریان و فرعونیان، خطاب آمد به دریا که 713/ 7(همان: » یعجل بالعقوبۀ من یخاف الموت
پس از آن دریا هیچ غریق را «ساد غریق را با آنکه ابزارآالت فلزي جنگی با ایشان بود، بیرون افکند. زیرا اج

) یعنی قبل از این تاریخ و این واقعه اجساد به زیر 186/ 1(همان: » نپذیرفت هرکه را غرق کرد بر سرافکند
رفتند ولی از آن روز به بعد عادت دریا عوض شد. آب می

طالییگوسالۀ
موسی وعده داد از جانب خداوند تورات آورم تا برنامۀ زندگی و دین شما باشد و سی روز شما را تنها 

گذارم در حالیکه هارون خلیفه و جانشین من است. موسی رفت و رفتنش ده روز افزایش یافت، در همین می
ده روزة وعدة موسی با ایام مردم عاصی شده گوسالۀ طالئی سامري را سجده کردند. علّت افزایش 

موسی سی روز روزه داشت. از ناخوردن بوي دهن وي متغیر گشت. «اسرائیل چنین بیان شده است بنی
بچوب خرّوي مسواك کرد، تا آن بوي دهن وي بگشت. فریشتگان بگفتند: اي موسی از دهن تو بوي مشک 

اند فتنۀ قوم موسی از دیگر روزه فرمود. گفتهالعالمین ویرا ده روزدمید، اکنون بتباه بردي بمسواك پس ربمی
) 723/ 3همان: »(گوساله پرستی درین ده روز افتاد

چون بیست روز برآمد سامري گفت: بیست روز و بیست شب گذشت این چهل باشد تمام و «دلیل دیگر 
قابلِ فهمِ که موسی با زبانِ)این نظرهم به دلیل این744همان: »(ظن بردند که موسی خود نمانده است

اسرائیل صحبت کرده است، مردود است. یعنی سخن در مورد روز و شب آنچنان صریح است که نیاز به بنی
تأویل و تفسیر ندارد ! 

هاي ذیل تأمین شد: طالي اولیۀ ساخت گوساله از راه
ن. سامري: ) طالهاي غنیمتی مربوط به حادثۀ غرق فرعونیا159/ 6هاي امانتی مصریان،(همان: پیرایه

موسی وعده خالف کرد و نیامد از آنکه شما پیرایۀ حرام دارید از قبطیان بعاریت ستاده، ایشان گفتند اکنون «
) جهت حالل 163(همان: » چه تدبیرست و راي تو در آن چیست، گفت آتشی سازیم و همه در آتش افکنیم

که این عمل به فرمان موسی بود به اذن الهی انداسرائیل بعضی از مفسرّین استدالل کردهدانستن عاریت بنی
) 742/ 3دهد (همان: (همان) پس این طالها مادة اولیۀ ساخت گوسالۀ سامري زرگر را تشکیل می

درتورات سازندة گوسالۀ طال، هارون برادر موسی است که در برابر اصرار مردم بر داشتن خدایی 
اي و قربانگاهی هاي ایشان را گرفت و گوسالهمردم، گوشوارهگر، اقدام به ساخت گوساله نمود. او ازهدایت

ها ساختن گوسالۀ طالئی دریکی از مدراش) «32ساخت تا مردم به اداي نذورات خود بپردازند (خروج: باب
) 623: 1389(خزائلی، » منسوب به شخص دیگري است

) 743/ 3: 1383میبدي، »(نگ نکرداز وي یک بانگ بیامد و نیز هیچ با«از گوساله صدایی به گوش رسید 
کرد. البته بعضی از سوختن گوساله به دست موسی که وهب عقیده دارد که گوساله صدا کرد و حرکت نمی

اند که گوساله داراي پوست و گوشت بود که سوخته شد. در حالیکه بدان اشاره خواهد شد، نتیجه گرفته
کان یخور و «زدن و خاکستر کردن. به قول سدي سوختن طال به معنی ذوب کردن آن است و نیز آتش
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(همان) حتی سوختن گوساله را یکی از معجزات » یمشی و فکلّما خار سجدوا له و اذا سکت رفعوا رؤسهم
این از آیات و عجایب دنیا یکیست که آتش هرگز زر را نسوخت و نسوزد مگر گوسالۀ «دانند الهی می
موسی خواست «گوید توفی در تاریخ خود جهت توجیه سوختن زر می) یا اینکه مس168/ 6(همان: » سامري

اش بود، زرگري دانستی. گفت زر سوخته نگردد مگر صافی شود. زادهکه گوساله بسوزاند. قارون که عم
(مستوفی، » خداي تعالی علم کیمیا، موسی را کرامت فرمود و خاصیت آن چنانکه بادویۀ حاره زر را بسوزاند

ر حالیکه خود تورات چنین سخنانی ندارد. ) د41: 1387
عباس صداي گوساله، تحت تأثیر دعاي هارون بود به قول ابنمنشأ اعجازِ صداکردن و حرکت گوساله:

! و خواهم کنم که درو نفعست و ضرر نهکنی اي سامري؟ گفت چیزي میهارون گفت: چیست این که می«
خواهد بدو ده، چون هارون از وي خواهد چنانکه میا آنچه میدعائی کنی در کار من، هارون گفت: بارخدای

» برگذشت گفت خداوندا آن خواهم که ازین گوساله بانگی آید، پس یک بانگ از وي بیامد بدعاء هرون
) 164/ 6: 1383(میبدي، 
قبضه قال بصرْت بما لم یبصروا به فقبضت« طه از قول سامري در جواب موسی 96اي دیگر از آیۀ عده

اي خاك از سامري قبضه«اند که برداشت غلط کرده گفته» من اثر الرسول فنبذتُها و کذلک سولت لی نفسی
داشت، تا شد از پیش فرعون، سامري آن قبضه با خود میپس اسب جبرئیل برگرفته بود آنگه که در دریا می

گوشت و پوست، بانگ گاو آن روز که گوساله ساخت آن قبضۀ خاك در آن فکند، جسدي گشت با 
گوید (همان) سامري در جواب سؤال موسی مبنی بر علّت اینکار همان پاسخ را می» کرد. نام وي بهیوثهمی

)166(همان: 
اله اال جبرئیل سوار بر مادیان، با ترغیب اسب فرعون، او را وارد آب کرد. و با کف دریا، دهان فرعون ال

ته از دنیا میرد. سامري در روز غرق او را شناخت از خاك کف پاي اسب اهللا گوي را پر کرد تا زبان بس
اي برداشت. اما اینکه سامري از کجا جبرئیل را گذاشتند، قبضهالي نمیوجبرئیل در آنجا که مردم پاي در گل
د و مادرش اند. سامري آن هنگام که نوزاد بوپردازان بدین گونه پاسخ دادهشناخت، سؤالی است که اسرائیلیات

از ترس ذباحان فرعون او را در غاري پنهان کرده بود، با جبرئیل آشنا شد. جبرئیل سامري را شبیه ابراهیم، 
» االخري عسالً و فی االخري سمناًیجد فی احدي اصابعه لبناً و فی«شیر و عسل و روغن نوشانیده است 

)187/ 1(همان: 
قتل همدیگر جهت توبه

و اذ قال موسی لقومه یا قوم انکم ظلمتُم انفسکم باتّخاذکم العجل فتوبوا «ارکۀ بقره سوره مب54ذیل آیۀ 
و طبق تورات » الی بارئکم فاقتلوا انفسکم ذلکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم انه هو التواب الرحیم

پیش من موسی با صداي بلند گفت: هرکه طرف خداوند است«اسرائیل شروع به قتل همدیگر کردند. بنی
فرماید، شمشیر به کمر بندید و از اسرائیل میبیاید. طایفۀ الوي دور او جمع شدند. موسی گفت: خداي بنی
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ها اطاعت کردند و در آن اینسوي اردوگاه تا آنسویش بروید و برادر و دوست و همسایۀ خود را بکشید. الوي
) 26-28/ 32ج: (خرو» روز در حدود سه هزار نفر از قوم اسرائیل کشته شدند

شناختند و هریکی را تیغی دیدند و نمیاند ظلمتی و تاریکی دریشان پیچید چنانک یکدیگر را نمیگفته«
در دست نهادند و فرمان آمد که یکدیگر را بکشید... موسی که آن قتل فراوان دید بگریست و زاري درگرفت، 

گوید که ) میبدي در ادامه می190/ 1: 1383، (میبدي» هزار کشته بودند. موسی دلتنگ شدچندانک هفتاد
خداي بر ایشان «خداوند وحی فرستاد و فرمود کشتگان را شهید به حساب آورده، ماندگان را آمرزیده 

/ 1: 1389(طبري، » رحمت کرد و توبۀ وي بپذیرفت و دیگر شمشیر کار نکرد و هرکجا که بزدندي نبریدي
) 190/ 1: 1383(میبدي، » ن یعقوب بسیار هالك شدند، بقیتی بگذارفرزندا«) لحن دعاي موسی که گفت 330

(خروج: » کنم گناه آنها را ببخش وگرنه اسم مرا از دفترت محو کنتمنّا می«دقیقا شبیه تورات است که گفت 
32 /32 (

هرچه در دنیا بنده را از حق«االسرار آمده که گوسالۀ طالئی همان نفس است در قسمت عرفانی کشف
اسرائیل تخلص آنگه برگرداند و از طاعت وي باز دارد آن عجل اوست و او پرستندة آن. عبدة عجل در بنی

یافتند که خویشتن را بفرمان بکشتند، همچنین تخلص بنده در راه حقیقت آنگه حاصل شود که از حظوظ و 
نفس خود را به شمشیر « ) 750/ 3: 1383(میبدي، » اسباب پاك گردد. البل که هرچه دون حق بیزار شود

مجاهدت سر برگیرند تا بما رساند، نگر تا نگوئی که این قتل نفس از روي مجاهدت آسانتر است از آن قتل 
اسرائیل رفت که آن قتل ایشان خود یکبار بود و از آن پس همه آسانی و آرام بود و این جوانمردانرا که در بنی

) 197/ 1(همان: » هر ساعتی و لحظۀ قتلی است
اسرائیلحیاي موسی و آزار بنی

یایها الذین ءامنوا التکونوا کالذین ءاذوا موسی فبرّاه اهللا مما قالو و کان «سورة احزاب 69مفسرین ذیل آیۀ 
اند که دور از شأن پیامبران و کالم الهی است.پیرامون آزار موسی، خرافاتی به هم بافیده» عند اهللا وجیها

کردند یکدیگر را برهنه بوهریره گفت: بنواسرائیل چون غسل می«گردد ریره برمیمنشأ خرافه به ابوه
پوشیدند و موسی مردي کریم بود شرمگن، نخواستی که کسی او دیدند و خویشتن را از چشم نگرنده نمیمی

ال من عیب بجلده کرد. بنواسرائیل او را طعن کردند گفتند: ما تستّر هذا التّستّر ارا برهنه بیند، بخلوت غسل می
نماید تا ) براي رفع ابهام خداوند، هنگام غسل، به سنگ امر می91/ 8(همان: » اما برص و اما ادرة و اما آفۀ

البسه موسی را که بر آن گذاشته بود، با خود ببرد و با این شیوه موسی را برهنه به میان مردم کشد تا ایشان به 
گفت: ثیابی یا حجر! ثیابی دوید و میموسی برهنه از قفاي سنگ می«صحت و سالمت وي یقیین حاصل کنند 

اسرائیل شد. بدیدند که در وي هیچ عیب نبود، پس آن سنگ بایستاد و یا حجر! موسی در میان انجمن بنی
خورد که سنگ نالید (همان) ابوهریره به خدا قسم می» موسی جامه درپوشید و آن سنگ را بعصاي خود میزد

) سنگی که پیراهن را دزدید همان صخرة 3403: ح 1429) (هم رك بخاري، 86/ 10عصا(همان: از ضربۀ
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اسرائیل از وي آب خواستند اهللا تعالی وحی سنگی بود شریف چندانک سر آدمی، بنی«معروف موسی است 
) 160: 1387(طوسی، » کرد کی عصا برین سنگ زند

خداوند به اشعیاء فرمود باب بیستم از کتاب اشعیاء:« تورات به کشف عورت پیامبران اشاره کرده است
که سه سال لخت و پابرهنه در بین مردم راه رود تا به مردم برساند که پادشاه آشور اسراي مصر را این چنین 

باب نهم کرد تا اهل مصر را خوار کند. العورت میبرد و جوانان و پیران را لخت و پابرهنه و مکشوفراه می
باب نوزدهم از کتاب اول نوح شراب نوشید و مست شد و در داخل باغچۀ خود برهنه شد. تکوین: از سفر

کرد تا به نایوت رامه رسید و او نیز رفت نبوت می: روح خدا بر او (شاؤل) نیز آمد و در حینی که میسموئیل
شب، برهنه افتاد. بنابراین گفتند: کرد و تمام آن روز و تمام آن جامۀ خود را کنده به حضور سموئیل نبوت می

) 354: 1388(محمدقاسمی، » آیا شاؤل نیز از جملۀ انبیاست؟
اسرائیل، موسی را متّهم به قتل برادر نموده، او را آزار رساندند که با بنیآزار موسی در مرگ هارون:

یل هرون را دوست داشتندي کی بنی اسرائ«اي که در انتهاي مقاله بررسی شده، از این اتهام مبرّا گشت معجزه
) 346: 1387(طوسی، » رنجانیدندي بدین سببوي حلیم بود، گفتند موسی هرون را هالك کرد و او را می

هارون از جمله اشخاص ضعیف عزم و سخیف رأي بوده «) اما به اعتقاد هاکس 8/92: 1383(هم میبدي، 
آبهاي مریبه خطا ورزیده از دخول اراضی موعوده افتاد چنانچه با بودن موسی در نزدبزودي در تجربه می

: ذیل هارون) همچنین در تورات، 1383(هاکس، » محروم گردیده و گذشته از اینها مکرراً خطا ورزیده
پردازان ساختن گوساله به وي نسبت داده شده است و از مرگ هارون و موسی به نحوي که اسرائیلیات

اسرائیل مورد عالقه نبود و اگر قرآن نبود، ت. بنابراین هارون در میان بنیاند، سخنی به میان نیامده اسگفته
اسرائیل در کشف خون هارون با متهم نمودن موسی یافت. پس پافشاري بنیهارون تمثال حقیقی خود را نمی

تواند مبناي قطعی داشته باشد. نمی
داند: موسی براي اي استحقار میهاي دیگري نیز آمده، که میبدي آن را حیحیاي موسی، در صحنه

(میبدي، » سلنی حتی ملح عجینک و علف شاتک«نمود. خداوند فرمود: خواستن حاجت از خداوند حیا می
دانی. حتی علف گوسفندان و اي موسی از مانند کسی سوال کن که خود را به وي نیازمند) «129/ 1: 1383

) میبدي در قسمت عرفانی این مرتبه را مرتبۀ مزدوري 146: 1386(حارعاملی، » نمک خمیرت را از من بخواه
)152/ 7: 1383خواند که عمل کنندگان، عمل به خاطر پاداش کنند.(میبدي، می

وفات هارون و موسی  
کس مرگ را چنان «درحالیکه تورات سکوت اختیار کرده است وفات موسی را با اسرائیلیات انباشتند 

موسی و هارون هر دو در غاري نشسته بودند، ناگاه فرمان ) «346: 1387(طوسی،» کاره نبودي کی موسی
اسرائیل بازشد و ایشانرا را دفن کرد آنگه به بنیحق بهرون رسید، کالبد وي از روح خالی گشت موسی وي

بر العالمین وحی فرستاد که ایشان را اسرائیل گفتند: هرون را بکشتی. موسی در خدا نالید. ربخبر کرد بنی
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قبر هرون حاضر کن تا من او را بینگیزم و جواب دهد هرون از خاك سر برزد و خاك از سر خویش 
) سپس هارون شهادت داد که به اجل طبیعیِ خویش، مرده است. 80/ 3: 1383(میبدي، » افشاندمی

(همان) » اي بر روي وي زد. دیدة وي برافکندموسی لطمه«عزرائیل به قصد قبض روح نزد موسی آمد، 
اش را عوض داستان از زبان ابوهریره است! عزرائیل پس از شکایت از موسی و بعد از اینکه خداوند دیده

داد، موسی را میان مرگ و زندگی مخیر ساخت. و گفت که دست خویش بر پشت گاو بگذار، هرچند تا مو 
پس در زمین مقدسه «گشت داشت، تورا به آن میزان زندگی دهم، ولی در نهایت مرگ است. موسی راضی
کنید؟ پرداختند، گفت: چه میرفت، در صحرائی میشد، سه کس را دید که گوري میشکافتند و لحد آن می

گفتند از بهر مردي که قد و باالي وي همچون قد و باالي تو است. اگر تو فروشوي تا اندازة آن بدانیم نیکو 
) یک چشم شدن عزرائیل در عرفانیات 81همان: »(شد بود! موسی فرو شد و بفرمان اهللا آن گور فراهم

در وقت مرگ موسی کلیم برقی از سرادقات هیبت در «االسرار به صورت جالبی نمود پیدا کرده است کشف
هواي والیت عشق او بتافت یک چشم عزرائیل از آن برق هیبت او بحال نیستی بازشد. گفتتند یا عزرائیل 

) 73/ 4(همان: » دستوري فراپیش ایشان نروي تا بادب باشی و بیچون بر دوستان ما روي نگر 
نماید و از خدا مهلت اش مالقات مییا طی داستان دیگري چنین آورده که موسی عزرائیل را در صومعه

سپارد. در این حال خواهد تا مادر و فرزندانش را براي آخرین بار ببیند. موسی فرزندان خود را به مادر میمی
آن سنگ کرمکی بیرون آمد، برگی سبز «آید و از دهد تا عصا بر زمین زند. سنگی پدید میوند دستور میخدا

» در دهن داشت. خداي گفت: یا موسی کرمک را درین موضع ضایع نکنم، فرزندان ترا چون ضایع کنم
ند که با دستم الواح کالموت دربارة موضع جان دادن، جرّ و بحث می) موسی پس از آن با ملک82/ 3(همان: 

ام، پس از این عضو جان مستان! ام، با زبانم با اهللا سخن گفتهام، با پایم به مناجات حق رفتهتورات را گرفته
ام، گفت: دمی بمن ده تا بدانم. موسی دمی بوي اي؟ گفت: نخوردهعزرائیل گفت: یا موسی مگر خمر خورده«

83(همان: » م بیرون آوردالعالمین روح پاك وي با آن ددمید. رب (
خداي خواست که موسی را پیش خود برد. «طبري عالوه بر مواردي که ذکر آن گذشت اعتقاد دارد که 

پیغمبري از او بستد و به یوشع داد و موسی را خدمت یوشع بایست کردن و یوشع پیغام خداي با خلق همی 
اي یوشع چه چیز است؟ یوشع گفتی: آنگاه که گزارد و کارها که موسی ندانستی همی کردي، موسی گفت: 

تو پیغمبر بودي من ترا چیزي پرسیدم که تو همی چه کنی؟ موسی را از آن اندوه آمد از خداي مرگ 
پس خداي موسی را وحی کرد که ترا پیش خویش آرم به فالن وقت. ) «369/ 1: 1389(طبري، » خواست

ي از مغرب آمد و سهم به دل یوشع اندر کار کرد. پس موسی موسی با یوشع از میان قوم بیرون شدند پس باد
دانست که آن چیست و یوشع ندانست و بترسید و موسی را به کنار اندر گرفت. پس موسی از میان پیراهن 

: 1380(طبري، » ناپدید شد و خداي عزّوجلّ موسی را پیش خود برد و پیراهن به دست یوشع اندر بماند
368 (

گیري نتیجه
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قرآن، از موسی(ع)، بیش از هر پیامبري یاد شده است. به همین خاطر تفسیر آیات پسر عمران با در
حضور یهودیان و با استفاده از تورات و کتابهاي مقدس انجام گرفته است. دانشمندان یهودي نیز با تکیه بر 

شتند. تفاسیر قرآن، از شان در بستر نزول قرآن، به فرهنگ اسالمی تأثیر چشمگیري گذاکثرت و حکمرانی
زدودن آالیشات اسرائیلی از رخسار تفاسیر قرآن، بسیار سخت هاي اهل کتاب انباشته شد و اکنون دانسته

نماید. می
رفت شفاف برخورد نکرده، به قول علّامه ها، آنچنان که انتظار میها و افسانهمیبدي در مواجهه با داستان

ترسیده است. خالصه، آنچه که قرآن به صورت خالص، فرموده حبان آن میطباطبایی، انگار از احادیث و صا
است، براي خواهان هدایت، کافی و وافی است و براي آنکس که رستگاري را آرزومند نیست و در راه 

زند، تفسیر پر از اسرائیلیات هم به دردش نخواهد خورد. سیماي قرآن با رسیدن به سعادت قدمی نمی
اش، پی اي پوشیده شده است. آنچنانکه، خواننده به جاي تدبر در معانی واالي الهیانههاي افسداستان
ماند. گیرد و از مقصد و مقصود اصلی مورد نظر اهللا و رسولش باز میهاي ضمیمه شده را میداستان
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هاي زبانی و دستوري مکاتیب سناییبررسی ویژگی
1محمد مصطفی رسالت پناهی

دانشجوي دکتري زبان وادبیات فارسی دانشگاه کاشان
2زهرا خالقی

دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان
چکیده

هاي فراوان، آثاري به نثر باقی مانده که شامل چندین شم عالوه بر سرودهاز سنایی شاعر مشهور قرن ش
ها گذاشته است. قرن ششم دورة را بر آن» مکاتیب«آوري کرده و نام نامه است که استاد نذیر احمد جمع

طالیی نثر فارسی است و شیواترین آثار نثر فارسی در این دوره پدید آمد. با این حال، بعضی نویسندگان
نگاشتند که باعث شد نثر فارسی دچار تکلّف و تصنّع شود و هاي خود را به عربی میبراي اظهار فضل نوشته

هاي سازي روایی یابد. در چنین اوضاعی سنایی هم به تقلید از این نویسندگان نوشتهپردازي و عبارتلغت
توان گفت که مکاتیب وي ایید و حتی میگاه در این راه به افراط نگرنگاشت، اما هیچخود را این گونه می

هاي نثر مرسل و بینابین و نثر فنّی را دارا است. در سطح زبانی کاربرد واژگان بیشتر خصوصیات و ویژگی
واژگان عربی، بسامد باالي ها و نیز تر واژهشکل کهنکاربرد،فریبکار و اصطالحات کهن و کم

عطفی و توضیحی و در سطح نحوي (دستوري) حذف افعال به هايهاي زیبا و شیوا، ترکیبسازيترکیب
جایی اجزاي جمله، فاصله افتادن اجزاي کلمات از یکدیگر و آوردن وجه خبري به جاي قرینۀ لفظی، جابه

گیر هاي چشمالتزامی، تکرار اجزاي جمله، کاربرد افعال به صورت مصدري، وصفی و غیر شخصی از ویژگی
اند.که در این پژوهش با آوردن شاهدمثال بررسی شدهو برجستۀ این اثر است

هاي زبانی و نحوي (دستوري).سنایی، مکاتیب، سبک، ویژگیها:کلیدواژه
درآمد

ها و کالبدهاي گمان یکی از بزرگترین استادان سخن پارسی است که در همۀ پیکرهخواجوي کرمانی بی
توان گفت، این چه دربارة این سخنور بزرگ میناست، اما آآزمایی کردهشعرفارسی به استادي و توانایی طبع

اي که درخور اوست، در پهنۀ ادب پارسی به دست نیاورده است. اگر بپرسیم که است که خواجو آن آوازه
توانیم به این پرسش داد این باشد که بخت خواجو بلند نبوده است چرا چنین شده است شاید پاسخی که می

کرده است. زیسته که در آن روزگار یکی از بزرگترین سخنور ایران و جهان زندگی مییو در روزگاري م
گمان در سایۀ حافظ مانده است و شعراو نتوانسته است در کنار شعر جاودانه و جادوانۀ خواجۀ خواجو بی

شتر شعراي قبل از زمینۀ بالیدن سخن خواجو زمینۀ دشواري است و از بی«باید بیابد. بزرگ، نام و آوازة که می
نظیر و تالشی ارزنده توانسته است زبان مستقلّ شعري را خود کارش دشوارتر بوده است. وي با استعدادي کم

1.mostchi@yahoo.com
2.z_khaleghi65@yahoo.com(نویسنده مسئول)
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همانند به جامعۀ ادبی معرفی کند. از سویی مربی و پیشواي حافظ گردد و از سوي دیگر از زیر نفوذ سبک بی
) ما دراین پژوهش 19: 1381(برهانی، » شعري برافرازد.سعدي فرار کرده و خود پرچم استقالل سبک و زبان

اي از ظرایف بالغی و ادبی خواجو، مقاصد ثانوي خبر و انشاء را در غزلیاتش بررسی کنیم. در برآنیم تا گوشه
هاست که که در پس قالب علم معانی، معنی اصلی جمالت مورد نظر نیست، بلکه مراد معانی ثانوي آن

ه است و ارزش ادبی و ذوقی آن ایجاد تکاپوي ذهنی در مخاطب است که با توجه به ظاهري جمالت نهفت
یابد. به عبارت دیگر هر جمله ممکن مقتضا و مقام ایراد سخن، غرض ادبی و زیباشناختی سخنور را در می

ارد که است دو یا چند معنی داشته باشد که یکی اصلی و بقیه فرعی است، اما گوینده آن معنایی در نظر د
توان هر یکی از این شود که میمناسب مقصود اوست. البته گاه از سخن گوینده معانی متفاوتی دریافت می

اغراض و معانی را با توجیهی پذیرفت. مثالً یک جمله امري ممکن است از جهتی در معنی ثانوي هشدار و 
مقصود ثانوي توبیخ را فرایاد آورد. پس تحذیر باشد و از جهت دیگر معنی ثانوي تهدید داشته باشد یا اینکه

باید گفت مقاصد ثانوي جمالت در علم معانی امري است که هم به حال و مقام ایراد سخن و هم به مقتضاي 
حال مخاطب و نیز به ذوق و قریحه و سلیقۀ او بستگی دارد.

پیشینۀ تحقیق
هاي اند، به طوري که کتابیی کردهفرساعلماي علم بالغت و دانش معانی در این زمینه فراوان قلم

توان نام برد، اما در خصوص معانی و مقاصد ثانوي بسیاري را دربارة موضوعات و مباحث این علم می
اي به طور مستقل و گسترده نگاشته نشده است. مقاصد ثانوي جمالت، موضوعی مهم جمالت، کتاب یا مقاله

توجه قرار گیرد، ولی به دلیل پیچیدگی و ظرافت آن کمتر به آن و اساسی است که باید در ادبیات بیشتر مورد
اند.پرداخته

اهمیت تحقیق
هاي علم معانی با توجه به ابعاد گوناگون آن و تأثیر ذوق و سلیقه در پدید آمدن آثار مختلف و برداشت

در بسیاري از موارد، گوناگون آن، یکی از علومی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، در حالی که
فهم متون ادبی نیازمند آشنایی کامل و صحیح علم معانی است، مخصوصاٌ در فهم متون ادبی، مقاصد ثانوي 

اي دارد. مهم این است که شاعر یا نویسنده با توجه به ذوق و استعداد هاي خبري و انشائی اهمیت ویژهجمله
هاي انشائی و کدام یک تأثیر بیشتري دارد و چه جایی جملههاي خبري خویش دریابد که در چه جایی جمله

تواند در ترغیب و تشویق مخاطب و هاي خبري یا انشائی تأثیرگذارتر است. این موضوع میاز انواع جمله
هر سخن جایی و هر نکته «هاي بیان این سخن معروف که ایجاد انگیزه بسیار مؤثّر باشد. یکی از جایگاه

هاي معانی و مقاصد ثانوي جمالت در اخت از جهت خبر و انشاء است. بررسی شیوهشن» مکانی دارد
هاي زیبا و موجز اي است که با به کاربرد ثانوي جمالت مقاصد خود را با جملههاي خواجو به گونهسروده

لم هاي بالغی عچند سویه و رسا بیان کرده است. به عبارت دیگر خواجو غزلیات خود را در خدمت شیوه
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رسانی خواجو در حوزة علم معانی است که معانی قرار داده است. آنچه در این بررسی اهمیت دارد شیوة پیام
فصاحت کالم وي مدیون این شیوه است.

موضوع دانش معانی
مقصود معناي «نبوده، بلکه منظور از کلمۀ معانی در علم معانی آن گونه معانی که در برابر الفاظ است 

کند. به همین مناسبت معانی الفاظ را عباراتی است که به هیئت واحد، غرض گوینده را ابالغ میترکیبات و
اند. مقصود گوینده که در نهانگاه ذهن معانی اولی و افادة مقصود به وسیلۀ سخن را معانی ثانوي نام نهاده

موضوعاتی که در دانش )49: 1367(رضانژاد،» شود.اوست به وسیلۀ ترکیبات و جمالت ادا و آشکار می
شوند عبارتند از: ایجاز، اطناب، مساوات، حصر و قصر، اسناد خبري، احوال مسند و مسند معانی مطرح می

هاي دیگر ارزش علم معانی در میان علوم مربوط به بالغت بیشتر از دانش«الیه، خبر، انشاء و فصل و وصل. 
آید در صورتی ارزشمند خواهد بود که اقتضاي دست میاست، زیرا اعتبار و زیبایی که از علوم دیگر به

)23: 1387(صدر،» گوییم، تشخیص دهیم.سخن را رعایت کرده باشیم و پایگاه و جایگاه آنچه را می
شود: خبري و انشائی.در دانش معانی کالم از یک دیدگاه به دو گونۀ کلی تقسیم می

کالم خبري
صاف به صدق و کذب باشد یعنی توان گفت راست است یا دروغ، آن را کالم هر گاه فی حد ذاته قابل اتّ«

) باري کالم خبري کالمی است که براي گزارش خبري به مخاطب به کار 23: 1372(رجایی،» خبر گویند.
رساند.اي آگاهی به او میرود. به عبارت دیگر گونهمی

مقاصد ثانوي خبر (کاربردهاي مجازي)
اي است و نیز گاه اظهار اطّالع دادن به مخاطب و مطّلع ساختن او از واقعهمقصود اصلی خبر، آگاهی

شود که جنبۀ ادبی داند، اما گاهی اغراض و معانی خاص دیگري براي خبر تصور میگوینده است از آنچه می
سانی ردهد که قصد آگاهی دادن و اطّالعو بالغی دارد، بدین معنا که سخنور خطاب به شنونده خبري می

ندارد بلکه بر آن است که مفهوم ادبی و بالغی نظیر تعجب، تعظیم، هشدار، تشویق و... به او القا کند. در ذیل 
هایی دارند، بررسی اي از کاربردهاي مجازي جمالت خبري که در غزلیات خواجو شواهد و نمونهپاره
تواند بسی بیشتر از موارد ذیل باشد:ست و میشود با این یادآوري که این کاربردها محدود به این موارد نیمی

روزي خود خبري را به اظهار شادمانی و طرب: گاهی شاعر براي بیان شادمانی، مسرّت و فرخ-1
دهد. در اصل مقصود گوینده نه بیان آگاهی از خود خبر و نه آگاه ساختن و بیان واقعه است، مخاطب می

ست که یا به سبب رضایت او از کامیابی است و یا فرح و شادي از بلکه اظهار شادمانی و انبساط خاطري ا
ها:) نمونه50: 1385؛ کزّازي، 32: 1379زاده، وصال و دیدار معشوق. (علوي مقدم و اشرف

یا مه خلّخ به لب بام برآمدخسرو انجم به گه ماه برآمد
مدسبزه به گرد رخ گلفام برآعارض ما رااندام سمنسرو گل
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)155: 1370(خواجوي کرمانی،
اند و بین آن دو تفاوتی برخی علماي علم بالغت مقصود ثانوي شادمانی و فرح را با بشارت یکی دانسته

با مترادف دانستن این دو به ذکر » اظهار شادمانی و بشارت«اند. به ویژه در کتاب شمیسا ذیل عنوان قائل نشده
)68: 1374شواهد پرداخته است. (شمیسا، 

جان غمگین مرا مژدة جانان دادنددل مجروح مرا آگهی از جان دادند
به زلیخا خبر از یوسف کنعان دادندپیش خسرو سخن شکّر شیرین گفتند

)170: 1370(خواجوي کرمانی، 
مژدة آمدن آن صنم چین دادنددوش چون در شکن طرّة شب چین دادند

بلبالن را خبري از گل نسرین دادندرخ  دلبر گفتنددالن را سخنی از بی

)(همان
استرحام (برانگیختن رحم و شفقت مخاطب): استرحام در لغت به معنی درخواست رحم و طلب -2

دلسوزي و شفقت است و در اصطالح علم معانی زمانی است که سخنور خبر را براي تحریک احساسات 
انگیز کند. در اصل با توصیف بیچارگی و وضعیت رقّتران بیان میمخاطب و جلب توجه و عطوفت دیگ
کند تا از سر رحم و شفقت او را دریابد.خود توجه مخاطب را به خود جلب می

از پاي فکندند من بی سر و پا رافریاد که دستم نگرفتند و به یک بار
)10(همان:

آتش هجرتو کباب افتاده استدلم ازجانم از باده لعل تو خراب افتاده است
)57(همان:

کس نیست که گیرد به شرابی دو سه دستمامروز که من عاشق و دیوانه و مستم
)292(همان: 

فخر و مباهات (بیان مفاخره): گاهی سخنور براي بیان عظمت و فضیلت خود از جملۀ خبري استفاده -3
توان خودستایی مطلوب یا ادیبانه دانست، یعنی گوینده اخره را میشمارد. مفکند و افتخارات خود را برمیمی

پردازد. خواجو با بیان شیوا و کالمی دهد و با آن به بیان دانش و فضیلت و توانایی خویش میخبري می
کند و تبحر و توانایی هاي شعري خود افتخار میآراسته به دور از هر نوع خودستایی و غرور به توانمندي

نماید:را در شعر گوشزد میخود 
چون بلبل باغ سخنم نغمه گشایدالحان چمن الل بمانندمرغان خوش

)209(همان: 
بی حرف صوت آرم بی لب حدیث رانمبی فکر، ذکر گویم بی لهجه نغمه آرم

)305(همان: 
باغ رضوانمباوة قدسم که نزلمن آن نومن آن مرغ همایونم که باز چتر سلطانم       
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)306(همان: 
ثّر و حسرت اوست، به أثّرو حسرت: گاهی مقصود خواجو از خبر، باز نمودن اندوه و تأاظهار اندوه، ت-4
اي که با شنیدن این خبر بیش از آن که مخاطب از امري آگاه شود، حزن و اندوه و حسرت گوینده را در گونه

یابد. می
سوز نیامددل خون شد و آن یار جگریامدافروز  نعید آمد و آن ماه دل

)158(همان: 
مردان این قدم همه بی پا و بی سر اندمرغان این چمن همه بی بال و پر اند

)173(همان: 
در درد بمردیم و به سامان نرسیدیمما سر بنهادیم و به سامان نرسیدیم

)323(همان: 
بر را در معنی هشدار و بر حذر داشتن مخاطب از عاقبت امري به تحذیر و هشدار: گاهی سخنور خ-5

برد.کار می
چون به هر معنی که بینی تکیه بر ایام 

نیست
حیف باشد خواجو ار ضایع کنی ایام را

)14(همان: 
راه پر آفت سوداي تو را منزل نیستخطر عشق تو را ساحل نیست         ورطۀ پر

)97(همان: 
دوران همه درد است و تو در حسرت 

درمان
عالم همه دام است و تو در فکرت دانه

)380(همان: 
(مفهوم اشعار این است که نباید به دنبال درمان و فکر دانه بود ؛ نباید بر ایام تکیه کرد)

ردن ارزش شمردن چیزي): هرگاه گوینده براي بیان حقارت و کوچک کتحقیر (کوچک شمردن و بی-6
دهد، خبر در معناي تحقیر است. در اصل وقتی سخنور به چشم حقارت در کسی یا چیزي (مخاطب) خبر می

است.» خوارداشت و تحقیر«امري و یا کسی بنگرد و دربارة آن خبري بدهد، معناي جملۀ خبري 
سرایی بیش خوان جان دستانطوطی خوشسرایی بیش نیستروضۀ خلد برین بستان

نیست در جهان آفرینش آسیایی بیش نیستگنبد گردندة پیروزه یعنی آسمان
)96(همان: 

ارزش و حقیر)ارزش      مصرع دوم: نوازندة بی(مصرع اول: بستان کوچک و بی
پور سینا در  بیان کبریایت ابکمیايطور سینا با تجلّی جمالت ذره

)408(همان: 
هماي سپهر استخوانی نیارزددال سود عالم زیانی نیارزد
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به  نوباوة بوستانی نیارزدچوفانی است گلدستۀ باغ گیتی

)144(همان: 
آورد.شگفتی (اظهارتعجب): گاه گوینده خبر را در مقام بیان شگفتی و تعجب می-7

به زیر هر سر مویش هزار طرّاري استبینیچنین که طرة او را شکسته می
)89(همان:

دارد.)(هزار دزد در زیر موهاي یار خواننده را به شگفتی وا می
واله شود و خامه در افتد ز بنانشنقّاش چو در نقش دالراي تو بیند

)255(همان:
(افتادن قلم از دست نقاش و شیدایی او به دلیل تعجب اوست.)

کند، اما نه به قصد خبردادن بلکه ي را بیان میاهمیت جلوه دادن چیزي: گاهی گوینده خبربیهوده و بی-8
دهد.خواهد چیزي یا کاري را بیهوده جلوهمی

با وجودم هر که روي چشم پرخون 
نمایدمی

فرستدآورد لؤلؤ به عمان میزربه کان می
)118(همان:

شکر به مصر برد و گل به گلستان آردکسی که وصف لب و عارضش کند خواجو  
)126(همان: 

در به دریا برد و زیره به کرمان آوردهر که با منطق خواجو کند اظهار سخن
(همان)

اي دانست.)توان این نوع خبررا خبر کنایهدهد. میارزش انجام می(یعنی کاري بیهوده و بی
خبر، تعمیم و دهد و منظور او از آن تعمیم و عمومیت بخشیدن چیزي: گاهی سخنور خبري را می-9

عمومیت آن به همۀ افراد است.
رو زرد هیچ رویی نیست کز چرخ سیه

نیست
اي زین آسیا بر گرد نیستکار هیچ آزاده

)93(همان:
دوز نیامدجانش هدف ناوك دلریزکش خونکس نیست کزآن غمزة عاشق

)158(همان:
خستۀ شیدا نکندن دلیا جفا بر مکس نیست که وصل تو تمنّا نکندهیچ

)378(همان: 
شود.)ها زرد است؛ همه جانشان هدف تیرعاشق میکنند؛ همۀ روي(یعنی همه وصل تو را تمنا می

دهد، ولی در اصل خبرش تمسخر و طعنه زدن به طنز، طعنه و تمسخر: یعنی گوینده خبري می-10
مخاطب است.

رکه از درد مغان دامن پرهیز تر استهنشنود پند تو اي زاهد تر دامن خشک
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)64(همان:
خون جگر جام به از مال یتیمانقاضی اگر از می نشکیبد نبود عیب

)339(همان:
خویش را از عاقالن دانی و نادانی کنیسربه شوخی برافرازي و دم از شیخی زنی

)422(همان:
تطریف و نو جلوه دادن چیزي:-11

در وصف خط سبزت گر کنم یک شمه
سواد

روي دفتر گردد از نوك قلم پر مشک ناب 
)30(همان:

در دلم گویی که صد خورشید تابان یافته باده پیش آور که از عیش می و مهر رخت
)54(همان:است

از ره میکده بر بام سماوات آینداهل تحقیق چو در کوي خرابات آیند
)187(همان:

اصل براي بیان اما در،کندگاهی گوینده خبري را بیان مییان توبیخ و سرزنش و مالمت: خبر در ب-12
.می بردمالمت مخاطب به کارسرزنش وتوبیخ و

کآهنگ چین خطا بود از بهر مشک ناباي دل نگفتمت که ز زلفش عنان بتاب
ه هیچ بابکز این درت جوي نگشاید باي دل نگفتمت که در این باغ دل مبند

)23(همان:
تو را که نرگس مخمور و زلف مهپوش 

است
وفا و عهد قدیمت مگر فراموش است

)69(همان:
باشددالنت گذر نمیبه کوي خستهباشدخبرانت خبر نمیز حال بی

)150(همان:
دالن گذر ي خسته(مقصود مالمت از معشوق است که وفا و عهد قدیم را فراموش کرده؛ یا اینکه به کو

کند.)نمی
کالم انشائی

شود (انشاء) نه این که مانند کالم خبري گزارشی باشد از کالمی است که با آن کالم چیزي آفریده می
تابد. به اصطالح چیزي که از پیش ایجاد شده است. به همین دلیل کالم انشائی راست و دروغ بر نمی

طالح علم معانی کالمی است که قابل صدق و کذب نباشد (رك: الصدق یا کذب نیست. انشاء در اصمحتمل
- شود. انشائیغیر طلبی تقسیم می-طلبی و انشائی-) کالم انشائی به دو گونۀ انشائی135: 1374شمیسا، 

اي ایجاد کند و با گفتن آن در ذهن مخاطب انگیزهطلبی کالمی است که گوینده با آن چیزي را طلب می
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هاي طلبی خود به گونه-اي در آن نبود. انشائیام کاري که پیش از گفتن کالم چنین انگیزهکند براي انجمی
شود، اما پذیر است. در علم معانی از جمالت انشاهاي غیر طلبی بحث نمیامر، نهی، استفهام و آرزو بخش

گیرند.ر میاي دارند و هر کدام جدا جدا مورد بررسی قراانشاهاي طلبی هر کدام ساختارهاي ویژه
مقاصد ثانوي جمالت امري

شود که با گفتن آن گوینده انجام کاري را از کسی ویژه در زبان فارسی به جمالتی گفته میامر به
خواهد. این گونه جمالت یک معنی حقیقی و اولی دارند که همان خواستن چیزي از کسی است و یا وا می

جز معنی حقیقی و کاربرد اصلی، نند جمالت خبري بهداشتن کسی به کاري است. جمالت امري نیز ما
برد، اما قصد کاربردهاي مجازي و مقاصد ثانوي دارند که در همۀ این موارد گوینده جمالت امري به کار می

هاي هاي دیگري دارد که در علم معانی همین قصد و غرضو غرضش فرمان دادن نیست بلکه قصد و غرض
هایی از ) اینک نمونه58: 1379زاده، گیرد. (رك: علوي مقدم و اشرفقرار میمجازي است که مورد بررسی 

کاربردهاي مجازي امر در غزلیات خواجو:
ارشاد و راهنمایی: گوینده براي هدایت و راهنمایی مخاطب انجام کاري یا رعایت امري را از او -1

)129: 1388(گودرزي، » ی است.این امر متضمن خیر و صالح و رستگاري و فالح آدم«خواهد. می
تا نمیرد کی به جنّت ره دهند ادریس راجان بده تا محرم خلوتگه جانان شوي

)12(همان:
اگرت شربتی از چشمۀ حیوان بایددر پی خضر شو و روي متاب از ظلمات

)205(همان:
بیکوس عزلت زن اگر ملکت کسري طلترك صورت کن اگر عالم معنی طلبی

)385(همان:
آن خواستنی است که با تضرّع و زاري و مسکنت و اضطرار همراه است و در «التماس و دردمندي: -2

) بیشتر 1385:22(تجلیل، » نماید.ضمن آن غالباً گوینده سوءحال و دردمندي و پریشانی خویش را باز می
رسی در بیان التماس و دردمندي است. معانی امر در غزلیات خواجو به مانند دیگر سرایندگان شعر فا

ها:نمونه
رحم آر که خون در دلم افتاد ز دستتتا کی ندهی داد من اي داد ز دستت

)34(همان:
که دارد از غم هجرت دلی به صد پارهبساز چارة این دردمند بیچاره  

)377(همان:
شود. این گونه امر در انۀ تعجب و شگفتی در سخن آورده میتعجب و شگفتی: گاهی امر به نش-3
)225: 1385شود. (کزّازي، به کار برده می» دیدن«و » نگریستن«هایی چون فعل

اي که خاموش استو لیک برخی آزادهزبان سوسن آزاده بین که هست دراز
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اب خرگوش چو بخت تو در عین خوکه همدو چشم آهوي شیرافکنش نگر خواجو
)69(همان:است...

راست چو ثعبان نهاده بر کف موسیزلف  کژش بین فتاده بر روي زیبا
)410(همان:

کند.آرزو: گاهی گوینده براي بیان آرزو و تمنّاي خود از فعل و جمالت امري استفاده می-4
شکري از لب شیرین نگارم  اي نسیم سحري بوي بهارم  برسان

)336ان:(همبرسان خسته به جانانه رها کنجان من دلاي خواجه مرا با می و میخانه رها کن
)344(همان:

کند.طنز و طعنه و تمسخر: گاهی گوینده براي بیان ریشخند و استهزاي مخاطب امر می-5
کفرو دین یکسان شمر خواجو که در لوح 

بیان
کافري را بهتر از زهد ریایی یافتم

)319(همان:
کین نه دردي است که درمان بپذیرد ز برو اي خواجه که صبرم به دوا  فرمایی

)322(همان:حکیم
تو و عبادت و عرفان و ما و مستی و رنديبه حال خود بگذار اي مقیم صومعه ما را

)389(همان:
مقاصد ثانوي جمالت استفهامی (پرسشی)

آن طلب امري است که بر گوینده مجهول باشد. که «از اقسام انشاي طلبی است و پرسش یا استفهام یکی 
آید و گاه بدون ادات و فقط با تعبیر کالم گاهی همراه با ادات پرسش نظیر چه، که، چگونه، کجا، چرا و... می

) 1379:62ه، زاد(علوي مقدم و اشرف» شود.اي که لحن کالم، طلب چیزي را تداعی کند، پرسشی میبه گونه
رود و باري پرسش به هر صورت که باشد طلب فهم است، اما گاهی به جاي سایر انواع جمله به کار می

غرضی غیر از پرسش دارد. دلیل این امر آن است که که کاربرد پرسش تأثیر بیشتري در کالم دارد و سخنور 
گیرد و اغراض ثانوي خود را رد بهره میبراي تأثیر و تقویت کالم خود در ذهن و ضمیر مخاطب، از این شگ

هاي خواجو بسامد باالیی کند. برخی از این مقاصد ثانوي که در سرودهدر قالب جمالت پرسشی بیان می
دهند، عبارتند از:دارند و جنبۀ ادبی و بالغی زیبایی به کالم وي می

رمان دهد. درحقیقت این مقصود امر: گاهی گوینده سؤال می کند تا شنونده و مخاطب را به کاري ف-1
) گاهی خواجو به این شیوة مؤدبانه به ساقی 111: 1374ثانوي استفهام امر به طریق مؤدبانه است. (شمیسا، 

دهد:فرمان می
وقت صبح است آفتاب کجاست؟ساقیا  ساغر  شراب  کجاست؟
حد است آب کجاست؟تشنگی بیخستگی غالب است ومرهم کو؟
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)37ان:(هم
ارزدساقی آن آب روان کو؟ که روان میباید بود؟برلب آب روان تشنه چرا می

)141(همان:
(یعنی ساقی آن آب را بیاور؛ شراب را بیاور)

نهی: گاهی غرض ثانوي نهفته در جملۀ پرسشی بازداشت شنونده است. یعنی گوینده با آوردن پرسش -2
کند.او را از امري نهی میدارد ومخاطب را از کاري باز می

باري به هر نوعی چرا ضایع کنی ایام را؟خواجو چو این ایام را دیگر نخواهی یافتن
)14(همان:

چه روي در پی مرغی که اسیر قفسی چون گرفتار توام دام دگر حاجت نیست
)90(همان:است؟

هد چهل ساله چه باشی مغرور؟تو بدین زچون مغان از تو به صد پایه فرا پیشترند
)234(همان:

(یعنی نباید بدین زهد چهل ساله مغرور باشی؛ در پی مرغی که اسیرقفس است مرو؛ یا ایام را ضایع 
نکن.)
انکار (استفهام انکاري): گاهی سخنور با طرح یک پرسش قصد دارد حقیقت یک چیزي را انکار کند. -3

الت پرسشی عالوه بر مفهوم نفی معناي انکار نیز دارد. تفاوت نفی و انکار بدین گونه که مفاد این گونه جم
کند، اما در انکار، گوینده عالوه بر نفی کردن امري را رد می کند و نیز در این است که نفی فقط منفی می

پذیرد.نمی
خود از بانگ گه بیباشم سحرکه میزآنکی به آواز مؤذن برتوانم خاستن؟

)30(همان:رباب
تر از خطّت کجا روید وز شکر شیرینتراز قدت کجا خیزد نهال؟از چمن زیبا

)32(همان:نبات؟
که این معنی نداند هرکه او بر ساحل زآنیاد ساحل کی کند مستغرق دریاي عشق؟

)76(همان:است
کند.)از قدت در چمن رشد نمی(یعنی غرقۀ بحر عشق هیچ گاه به یاد ساحل نیست؛ یا نهالی زیباتر 

شود که براي بیان تعجب و شگفتی او نسبت به تعجب: گاهی پرسشی از سوي گوینده مطرح می-4
امري است.

که دور کرد به دستان ز دوستان ما راخوي؟چه مهره باخت ندانم سپهر دشمن
)11(همان:

آزاري ت که در عین مردمچه مردمی اسفغان ز مردم چشمت که خون جانم ریخت
است؟
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)89(همان:
داشت چیزي یا کسی است:گاهی این مقصود ثانوي استفهام، مفید معناي تعظیم و بزرگ

وین چه نافه است که از سوي تتار آوردند؟این چه نامه است که از کشور یار آوردند؟
)171(همان:

سرا این چه پرده است که این پرده
سازد؟می

آید؟سرا میوین چه نغمه است کزین پرده
)210(همان:

گیر استفهام در معنی تعظیم بسیار تأثیرگذار و قابل توجه است، زیرا که بیشتر در ذهن مخاطب جاي
کند.داشت سهیم میشود، از آن روي که گوینده با طرح یک پرسش ذهن مخاطب را در این بزرگمی

نی خود را به جهالت و نادانی زدن است. در علم معانی به عنوان یکی از تجاهل: تجاهل در لغت به مع-5
کند و در ضمن آن وانمود مقاصد ثانوي پرسش مطرح می شود و آن وقتی است که گویندة آگاه سؤال می

شود. مقصود نامیده می» العارفتجاهل«کند که راجع به امري آگاهی ندارد. این نوع استفهام در علم بدیع می
ز تجاهل بیشتر مبالغه و اغراق است که این اغراق در تعظیم امري است یا تحقیر آن.ا

در گمان افتم که خورشید است یا جام صبحدم چون آسمان درگردش آرد جام زر
)30(همان:شراب؟ خاست؟

این باده کدام است که از کوي شما 
خاست؟

وین مرغ چه نام است که از کوي سبا 
)39مان:(هخاست؟

نسیم زلف تو یا بوي مشک تاتاري است؟پروربخش جانندانم  این نفس روح
)89(همان:

تمسخر، طنز و طعنه: گاهی گوینده پرسشی را به قصد استهزاء و تمسخر مخاطب و یا طعنه به او به -6
برد.کار می

قابل نیستپند عاقل نکند سود چو دلچه نصیحت کنی اي غافل نادان که مرا؟  
)97(همان:

در ملّت مطیعان عصیان چه کار دارد؟در دیر درد نوشان درس ورع که خواند؟ 
)122(همان:

کجا پند خردمندان نیوشند؟درآن مجلس که جام عشق نوشند
)176(همان:

کند. رح میتوبیخ، مالمت و سرزنش: گاهی سخنور پرسشی را در معناي توبیخ و مؤاخذة مخاطب مط-7
در این غرض ثانوي مخاطب به دلیل قصوري که از او سر زده با پرسشی مورد توبیخ و مالمت و بازخواست 
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پردازد و او را به دلیل گیرد. یعنی گوینده با یک پرسش به مالمت و سرزنش مخاطب میگوینده قرار می
کند.تصور و خطایی که مرتکب شده است، نکوهش می

عاشقان را ز در خویش برانی ز چه باب؟زیبا ننمایی به چه وجه؟بیدالن را رخ 
)26(همان:

هردمی روي از من مسکین بتابی از چه 
روي؟

هر زمانی از در خویشم برانی از چه باب؟
)30(همان:

چو کمر شده است راضی به کناري از گیري ز میان ما؟ که خواجوبه چه رو کناره 
)110(همان:میانت

کند: گاهی خواجو خود را مالمت و سرزنش می
از طرف باغ و بادة ناب اجتناب کن؟بهارخواجو تو را که گفت که در فصل نو

)345(همان:
کند. گیري طرح میشمول حکم (استفهام تعمیمی): گاهی گوینده پرسشی را در معناي شمول و همه-8

گیري دارد. کند که شمول و همهشود و جوابی را اقتضا میح میبه عبارت دیگر سؤالی از جانب سخنور مطر
آید.این استفهام بیشتر با ادات پرسش کیست، که، کدام، چه کسی و... می

کو به رخ سروقدان مایل نیست؟ کیست آن سر و پا دارم و بسمیل خوبان نه من بی
)97(همان:

دام صید که در آرزوي بند تو نیست؟ککدام دل که گرفتار و پاي بند تو نیست؟
)99(همان:

بندش؟که به شهراو درآمد که نگشت شهرنه منم اسیر تنها به کمند یار زیبا 
)250(همان:

اند؛ همه به سروقدان گرایش ها گرفتار تو(یعنی هر کس به شهر آمد زندانی و گرفتار او شد؛ همۀ دل
دارند.)

کند و به این طریق آرزویی که در دل دارد را س: گاه گوینده پرسشی را طرح میآرزو، تمنّی و التما-9
نماید.باز می

بی گل روي تو بس خار که در پاي من 
است

کیست کز پاي برون آورد این خار مرا؟
)16(همان:

که در این بادیه با سوز و گداز قدمی آب که بر آتش ما افشاند؟
)315(همان:ایمآمده کیست کو در من مسکین کند از لطف گناه؟گر چه از ضعف چنانم که نیایم در چشم

)367(همان:
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پرسد تا توجه مخاطب را  به جلب توجه (استفهام در بیان جلب توجه): گاهی خواجو سؤالی می-10
خود جلب کند. وي بارها غزلیاتش را با این شگرد آراسته است:

زاغی که بر کنارة باغی نشسته استال سیاه چیست؟دانی که بر عذار تو خ
)47(همان:

دانی چرا اشکم ز چشم افتاده هیچ می
است؟

که پیش هر کسی راز دلم بگشاده استزآن
(همان)

مانیدهن میکه گفتم که بدان پستهزآنخندد؟هیچ دانی که چرا پسته چنان می
)414(همان:

انزجار و نفرت:-11
جام می نوش که از صومعه دور است اینجاسخن از خرقه و سجاده چه گویی خواجو؟

)10(همان:
ار مرادلق و تسبیح تو را، خرقه و زنّچند پندم دهی از زاهد و وعظم گویی؟

)16(همان:
باره بشکنمجامی بده که توبه به یکتا کی طریق توبه و سالوس و معرفت؟

)307:(همان
این مقصود ثانوي استفهام، مفید معناي نهی نیز است. (از زاهد پندم مده و از وعظ چیزي نگو؟)

مقاصد ثانوي نهی
رود که فعل نهی غیر از معنی تحریم و بازداشت، گاه از سوي خواجو در معنا و مقصود دیگري به کار می

ها:جنبۀ ادبی و بالغی دارد. نمونه
جا . در اینداردمیاو را از کاري باز،راهنمایی مخاطبو هدایت گوینده به منظورارشاد و راهنمایی:-1
این همان چیزي است که غالب افعال « اي که فعل نهی دارد در حقیقت جنبۀ ارشاد و راهنمایی دارد و جمله

مصلحت، کنند. بازدارنده و ناهی بر سر آن است که مخاطبش را به راه راست و نهی آن را تعقیب می
)26: 1385(تجلیل، » راهنمایی کند.

هدایت نیستکه قطع بادیۀ عشق بیمباش منکر احوال عاشقان خواجو
)93(همان:

ور هواي چمنت نیست به گلزار مروگر بود برگ گل سوریت از خار مترس
)362(همان:

مدهورت از دست برآید کرم از دستاي پسر دامن اهل قدم از دست مده
)374(همان:
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وکسی را از انجام کاري باز دارند براي بیم دادن و ترساندن او از پیامدتحذیر و هشدار: آنجا که -2
.عواقب کار

مشو ایمن که وطن بر لب دریاست مرااي خیمۀ موج اي که بر گوشۀ چشمم زده
)11(همان:

زخمش سخت باشد تیر ماکز کمان نرم سوز ما غافل مشواز  خدنگ آه عالم
)21(همان:

که به باطن همه نیشند و به ظاهر نوشندروي منوشباده از دست حریفان ترش
)176(همان:

پندارد مخاطب از پذیرش اندرز و موعظۀ او سر باز سخنور هنگامی که می«توبیخ، سرزنش و مالمت: -3
) خواجو گاهی براي نکوهش و سرزنش گوینده 150، 1388(گودرزي، » گیرد.زند، توبیخ او را در پیش میمی

کند.از این ساختار استفاده می
مکن انکار کسی کز غم این کار بسوختدانیتو  که احوال دل سوختگان می

)35(همان:
اگر چه عمر عزیزي و عمر بر گذرستبدین صفت ز تکبر به دوستان مگذر

)66(همان:
که برکناري و دانم که حال غرقه ندانیبازي و مستیه عشقمکن مالمت خواجو ب

)417(همان:
التماس، دعا و آرزومندي: یکی از اغراض ثانوي نهی، التماس است. نظیر این غرض ثانوي در مبحث -4

اي از همپایۀ خود بخواهد غرض ثانوي التماس در نهی آن است که همپایه«جمالت امري نیز بررسی شد. 
)227: 1385(کزّازي، » نجام ندهد.کاري ا

ایمکار توکه پریشان سر زلف سیهکار ما را مکن آشفته و مفکن در  پاي
)312(همان:

)346(همان:مرو و کار ما را خراب مکنامشب اي یار قصد خواب مکن
اي طبیب دل ریش از سر بیمار مرو

|
خسته مگذار مرا وز سر تیمار  مرو

)362(همان:
ارزش شمردن چیزي: نوع خاصی از افعال نهی در آثار خواجو است که غالباً همراه با بی اهمیت و بی-5

است  که در معنی بی اهمیت و بی » گو مگیر«یا » گو مباش«آمده که ترکیب آن فعل نهی » گو«فعل امر 
ست که نبود امري اهمیت ندارد. ارزش بودن امري است. به عبارت دیگر این افعال مرکّّب به معناي این ا

ها:نمونه
عاشقی را گر مالمت در نگیرد گو مگیربیدلی گر دل ز دلبر بر نگیرد گو مگیر
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ور ز پاي او سرم سر بر نگیرد گو مگیرگر ز دست او دلم از پا درآید گو در آي

یرد گو مگیر
)237(همان:

باره آزاد من که چون سرو از جهان یک
م  آمد

دامنم چون نرگس ار پر زر نباشد گو مباش
اي آن که سلطان سپهر از نور رایش ذره

است
سایۀ خورشیدش ار بر سر نباشد گو مباش

)248(همان
. مورد امري اشتباه فکر کرده استپندارد که مخاطب درگاهی گوینده میخطا و اشتباه شمردن چیزي: -6

.فهماند که او اشتباه فهمیده استل نهی به مخاطب میبه همین دلیل با کاربرد فع
با این جگر سوخته حاجت به کبابمدور از تو مپندار که هنگام صبوحم

)50(همان:
یا نیست از تو محنت و رنجم چرا که مشنو که از تو هست گریزم چرا که نیست

)73(همان:هست
مگسی نیستر شکرستان شکر بیکاندمشنو که مرا با لب لعلت هوسی نیست

)101(همان:
خواهد او را به ن روي که میآدارد از گاهی سخنور مخاطب را از کاري باز میطعنه و تمسخر: -7

د.باز گیرو تمسخرریشخند
به آستین نکند دور از آستان ما رارقیب گو مفشان آستین که تا در مرگ

)10(همان:
باشدم خبر ز نمازکه از نیاز نمیي امام و وعظ مگويمرا مخوان به نماز ا

)242(همان:
اکنون که وطن بر در میخانه خانه مگوییدبا من سخن از درس و کتب

)298(همان:گزیدم مقاصد ثانوي ندا
اند طلب از جمله اقسام انشاء ندا است و آن طلب اقبال مخاطب است به حروف مخصوصه و نیز گفته

) عالوه بر قصد خطاب که منظور اصلی از 167: 1388است توجه مخاطب (منادا) را. (گودرزي،متکلّم
نداست، ممکن است آن را گاه براي اظهار مفاهیم گوناگون بیاورند. مقاصد و اغراضی که از ندا در غزلیات 

ها:شود، متعدد است. اینک نمونهخواجو استنباط می
نداي ترغیبی-1

جوید:اي اینکه مخاطب خود را به کاري وادار نماید، از ندا یاري میگاهی خواجو بر
همره قافلۀ باد سحر باز آمداي گل از پرده برون آي که مرغ سحري

)158(همان: 
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نداي شادکامی-2
نیز سخنور تواناي ما براي اینکه به مخاطب خویش بفهماند که از موضوعی به وجد آمده، از ندا کمک 

گیرد:می
راهی بزن اي مطرب تا خرقه در اندازمجامی بده اي ساقی تا چهره برافروزم

)29(همان:
نداي حسرتی-3

یکی از شگردهاي بدیع خواجو براي بیان حسرت و اندوه شاعرانه خویش، بهره گرفتن از ندا است:
یا شنیدي ز کسی کآن بت عیار برفتداري خبر اي یار که آن یار برفت

)105مان:(ه
هاي دیگر:نمونه

نداي توبیخی-4
در کشتن من شتاب کردهاي ملک دلم خراب کرده

)371(همان
نداي التماسی-5

حال این درویش با آن محتشم تقریر کناي صبا احوال دل با آن صنم تقریر کن
)345(همان:

گیري:نتیجه
لم معانی و در رأس آنها مقاصد ثانوي خبر و انشاء یکی هاي گوناگون عدر میان اهل ادب استفاده از شیوه

هاي عالی و افکار متعالی است. خواجو در استفادة هنرمندانه از اغراض ثانوي جمالت هاي بیان اندیشهاز راه
ها و افکار بلند خود را در قالب یک نظیري اندیشهخبري و انشائی سرآمد است. او هنرمندانه و با ظرافت کم

کند. بري، یک پرسش یا به وسیلۀ امر یا نهی و یا یک طلب و تمنّی به مخاطبان شیفتۀ خود القا میجملۀ خ
عمدة هنر و اعجاز کالم و زیبایی و روانی بیان خواجو در معانی و مفاهیمی است که در حوزة علم معانی و 

یا یک جملۀ امري غالباً در مقاصد ثانوي جمالت باید آن را جست. گاهی یک جملۀ خبري یک پرسش 
تر بر صفحۀ ذهن و ضمیر ها را به زیبایی و روانی و دلنشینی هر چه تمامحجم وسیعی از مفاهیم و اندیشه

هاي خود را در قالب یک ها و اندیشهها، حکمتکند. وي با مهارت فراوان تمام ارزشمخاطب نقش می
ه مخاطبان خود ابالغ کرده است.جملۀ سادة خبري یا یک سؤال بالغی و یا امر و نهی و ندا ب

کتابنامه
) ،ار، چاپ اول.1381برهانی، مهدي، بوته کن، علیخواجوي کرمانی، تهران: زو ،(
) ،معانی و بیان، ویراست دوم، تهران: نشر دانشگاهی، چاپ اول.1385تجلیل، جلیل ،(
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) ،انتشارات خدمات )، غزلیات خواجوي کرمانی، کرمان: 1370خواجوي کرمانی، محمود بن علی
فرهنگی کرمان، چاپ اول.

) ،د خلیلالبالغه در علم معانی، بیان و بدیع، شیراز: دانشگاه شیراز، چاپ )، معالم1353رجایی، محم
سوم.

اصول بالغت در زبان فارسی، تهران: الزهراء، چاپ اول.1367حسین، (رضانژاد، غالم ،(
) ،ا، چاپ سوم.)، معانی، تهران: میتر1374شمیسا، سیروس
) ،کاروند، زیباشناسی ادب فارسی، کرج: جام گل، چاپ اول.1387صدر، میر عباس ،(
د و اشرفم، محممعانی و بیان، تهران: سمت، چاپ دوم.1379زاده، رضا، (علوي مقد ،(
) ،ینمعانی، زیباشناسی سخن پارسی، تهران: نشر مرکز، کتاب ماد، چاپ 1385کزّازي، میر جالل الد (

ششم.
) ،نامۀ معانی پارسی، تهران: کلک سیمین، چاپ اول.)، هنجار سخن، درس1388گودرزي، محمد تقی
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اشعار تعلیمی تصویر دربررسی تطبیقی
لیلی و مجنون نظامی و لیلی و مجنون جامی

آمنه رستمی
اراكدانشگاهفارسیادبیاتوزباندکتريدانشجوي

١محسن ذوالفقاري

اراكدانشگاهفارسیادبیاتوبانزگروهدانشیار
چکیده 

عاشقانه هاي فارسی در حوزه ي نظم شکوهی بی بدیل در ادبیات ما دارند و بدون شک نظامی در این 
حوزه رتبه اي رفیع را به خود اختصاص داده است و تاکنون وي را به عنوان پرچمدار ادبیات غنایی می 

هایی سرودند؛ اما وقتی از بوته ي نقد گذشتند، وه ي او منظومهشناسیم. پس از نظامی دیگرانی نیز به شی
ي او، عبدالرحمن گیر داشت. از میان نظیره گویان به شیوههمچنان این نام نظامی بود که درخشش چشم

ها و مشابهات ها، اندیشهجامی تقلیدي در خور احترام از آثار نظامی داشته است. افراد بسیاري پیرامون تفاوت
اند. ما نیز در این پژوهش برآنیم تا با بررسی تطبیقی یکی از آثار مشترك این دو شاعر دو شاعر قلم زدهاین

بپردازیم و از منظومه هاي مشترك این دو شاعر، داستان عاشقانه لیلی و مجنون را انتخاب نموده و تصاویر 
اي تعلیمی مطرح شده در مورد مطالعه هاي تصویرگري را در اندیشه هشیوهبه کاررفته در ابیات تعلیمی و

تطبیقی قرار دادیم. و بدون برتري هیچکدام به وجوه افتراق و اشتراك شیوه هاي تصویر پردازي در این دو 
اثر برسیم.

تصویر، اندیشه ي تعلیمی، لیلی و مجنون ،نظامی، جامی.ها:کلیدواژه
مقدمه

تر مورد توجه اهل فضل و ادب قرار گرفته است. از این از دیر باز سخن نظم از نثر محبوب تر بوده و بیش
رو عمدتاً مهمترین و زیبا ترین اندیشه هاي بشري در قالب سخن منظوم بیان شده است. چه در این نوع 
نوشته از گذشته ها با به کارگیري فنون ادبی، زیبایی و گیرایی آنها در خواننده دو چندان شده است . از بین 

کاربرد صور خیال و ایجاد تصویر در شعر و سخن هنري است که با آن، شاعر در سخن خود این شیوه ها، 
ایجاد اعجاب و زیبایی می نماید. تخیل و تصویر آفرینی در سخن، مهمترین شاخصه ي شعر و سخن عادي 

راي است و اینگونه است که گاه نثري را که عنصرخیال در آن قوي است، شعر می نامیم، بدون این که دا
عنصر وزن باشد. شاعر در ذهن خالق خود می کوشد، بین پدیده ها و مفاهیم مختلف ارتباط ایجاد کند و 

صحنه و تصویري را در ذهن خواننده ایجاد کند و باعث اعجاب او شود .

m-zolfaghary@araku.ac.irي مسؤول) (نویسنده.1
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در دوره هاي مختلف ادبی و در سبک هاي مختلف، کاربرد صور خیال و شیوه هاي خیال انگیزي یکسان 
ین یکسان نبودن صور خیال، تفاوت سبک را ایجاد و گاه شاعري را صاحب سبک نموده است. این نیست و ا

تفاوتها ناشی از آن است که در هر دوره و زمانی برخورد انسان با طبیعت و جهان و حوادث، متفاوت است و 
د می آید. بنابراین، در این تفاوت برخورد با طبیعت، تحت تاثیر دالیل ایدئولوژیکی و طبیعی فراوانی به وجو

هر دوره، زمان و مکانی، تصاویر به کاررفته در آثار ادبی نیز متفاوتند. ابتدا برآنیم، منظور و مقصود خود را از 
تصویر و تعریف آن مشخص نماییم.

تصویر 
تعاریف زیادي از تصویر درشعر و سخن بیان شده است؛ اما همه ي آنها درجزئیاتی با هم متفاوتند که

ناشی از تفاوت دیدگاه گوینده و طرز نگاه او به شعر و طبیعت است. گاه تصویر را به کار گیري صنعت 
استعاره و تشبیه و سایر آرایه ها ولطافت هاي سخن و هنر شخصیت بخشی به اشیاء و موجودات فلکی و... 

عبارات که به شعر شکوه و انتخاب مفردات، تازگی و روانی شکوه ترکیبات و هنر تلفیق "می دانند و گاهی
زیبایی می دهد و تمایزسبک و طرز را می نمایاند . موزونی و خوشاهنگی کلمات و ترکیبات و موسیقی و 

) و این 1374:22( ماحوزي، "موج اهتزاز از مصرع هاي هربیت که معرف شیوه ي سخن گوینده است.
د، نتیجه اي از یک حالت روحانی و روانی خاص آفرینش تصویر اگر مصنوع و در اثرتالش و متکلّفانه نباش

است که شیء و موجودات، تجسم و حیاتی معنوي می یابند و رویکردي غیر طبیعی پیدا می کنند و باري از 
شعور و عاطفه انسانی بر دوش آنها نهاده می شود و وظیفه می یابند که آن را به مخاطب انتقال دهند. 

خیال انگیزي را کاربرد انواع تشبیه ، استعاره ، کنایه ، مجازو... میدانند. شفیعی بالغیون سنتی تصویر آفرینی و 
تصویر مجموعه تصرفات بیانی و مجازي از قبیل تشبیه، استعاره، "کدکنی تصویر را این گونه تعریف می کند:

. اطالق می کنایه، مجاز مرسل، نماد، اغراق، مبالغه، اسناد مجازي، تشخیص، حس آمیزي، پارادوکس و..
) و این تصویر و خیال انگیزي در خدمت اندیشه قرار می گیرد. هر نوع 21: 1370(شفیعی کدکنی، "شود.

بخشی از این صور خیال را به کارمی گیرد و این تصویر، ،ادبی، به فراخور اقتضا و به شیوه هایی خاص
درخدمت آثار حماسی و استعاره در خدمت ویژگی آن نوع ادبی می شود. براي مثال اغراق و مبالغه بیشتر 

آثار غنایی قرار گرفته است؛ اما در مکتب هاي جدید ادبی به ویژه در مکاتب غربی چون سوررئالیسم و 
دانند که نه در خدمت اندیشه قرار تصویر ارزش ذاتی قائل شده و آن را یک امر مستقل می"براي ،رمانتیسم

از این دیدگاه، تصویر یک اتفاق است که فی نفسه داراي ارزش خاص .اي استمی گیرد و نه در پی ایده
)58: 1386( فتوحی،"هنري است.

واژه تصویر معادل ایماژ در بین منتقدان و ادیبان غربی است و از جنبه هاي معانی مختلفی که دارد، گاه 
مشترکی است. گاه آن را با تعریف شفیعی کدکنی که معیار بررسی ما در این تحقیق است،  داراي وجوه 
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از جمله تعاریف عکسی می دانند که از ترکیب کلمات ایجاد می شود و مالك آن را تاثیر گذاري می دانند.
زیر:

)Berton,1997:88("تصویر هرگونه توصیفی است که بریکی از حواس آدمی تاثیر می گذارد ."
"وصیف امور و افکارتجریدي به کارمی رود. مجموعه ساخت هاي زبانی که به منظور نمایش و ت"و 

)Wahba,1974:237(
)Perrin,1962:559("تصویرگري عبارت است ازنمایش تجربه ي حسی به وسیله ي زبان."

نه ،تصویر را حاصل یک جرقه می داند بین کلمات،و آندره برتون معروفترین نظریه پرداز سوررئالیسم
بوطیقاي شعر مدرن و به خصوص نظریه ي شعري سوررئالیسم "وید:یک ارتباط مبتنی بر شباهت و می گ

) که البته Berton,1969:37("تصادف و اتفاق را خاستگاه اصلی تصویر و گوهر اصلی شعر می شناسد.
هرچند این تعریف نیز قابل قبول است؛ اما در این پژوهش تعریف برتون از تصویر مد نظر ما نیست و اساس 

عی کدکنی می باشد.کار ما نظر شفی
با دقت در نظریات ذکر شده، شاهد نکات مشترکی هستیم که مستقیم و غیر مستقیم همگی به آن ها 
معتقدند. تعریف مشترکی که از همه آن ها می توان به دست داد، این است که تصویر، توصیف مفهومی 

ار تجریدي و انتزاعی را به نمایش است، با استفاده از ساخت هاي زبانی و کلمات که تجربه اي حسی و افک
می گذارد و بر مخاطب تاثیر می گذارد. بین واژگان رابطه اي برقرار می شود و صحنه اي می آفریند که 
خواننده را تحت تاثیر قرار می دهد و فهم آن را آسان و زیبا می نماید. این واژه ي پر از ابهام که گاه برهمه 

عنوي اطالق می شود و گاه براي کشف معناي سخن به کار می رود، توصیفی ي صنایع ادبی اعم  ازلفظی و م
بر ،از جهان مادي و اندیشه هاي انسانی است که لذتی را می آفریند و گاه ممکن است در آن ایجاد لذت

مخاطب تاثیر بگذارد.و به نظر ما در خدمت اندیشه قرار می گیرد و رسیدن به مقصود را در آن راحت می 
کند. 

مورد مطالعه ي ما در این تحقیق کتاب لیلی و مجنون نظامی و کتاب لیلی و مجنون اثر جامی است که به 
تقلید و تحت تاثیر کتاب نظامی سروده شده و آنچه مدنظر ماست ، بخشهایی است که دو شاعر در این 

می خواهیم به پاسخ این منظومه هاي غنایی عاشقانه به بیان اندیشه هاي تعلیمی پرداخته اند و در پایان
پرسش ها برسیم :

است ؟چگونهتصاویر هر کدام از دو شاعربا تجربه ي روحی وي ارتباط
رشد و حرکت بالنده تصویردر شعر هر یک از دو شاعر با توجه به تصاویرتعلیمی چگونه است؟
احساس محوري شاعر در هر یک از دو شاعر، با توجه به تصاویرتعلیمی چگونه است؟
 کارکرد تصاویر هر یک از تاثیر در احساس و داللت ضمنی و درخدمت اندیشه بودن در اشعار تعلیمی

چگونه است؟
تصاویر اشعار تعلیمی هر یک در بافت چه تفاوتی با دیگري دارد؟
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شیوه ي تحقیق پژوهش نیز به صورت کتابخانه اي و توصیفی است که بخش هاي تعلیمی در هر دو اثر 
چگونگی به کارگیري تصاویر مورد مطالعه ي تطبیقی قرار می دهیم .را از حیث 

ادبیات تعلیمی
و نوع ، چند شاخهحتی در دوران بعداز همان دوران ابتدایی شکوفایی ادبیات فارسی از قرن چهارم و 

دبیات ادبیات فارسی به ظهور رسید که بعد ها با بسط ، گسترش و پیشرفت آنها از شاخه هاي مهم ادرادبی
در شکلهاي مختلف قصیده –مهمترین این شاخه ها ي ادبی عبارت بود از تغزل "فارسی محسوب شدند. 

(شفیعی "ادبیات حماسی و ادبیات تعلیمی با موضوعات زهد و پند و اندرز-هاي مدحی و غزل عاشقانه
)29در مقدمه سایه آفتاب: 1380کدکنی، 

دف تعلیم موضوعی ویژه نوشته می شوند و گاهی در ضمن نوشته و متون تعلیمی گاه از همان ابتدا، با ه
اثري دیگر گنجانده می شوند.  با ورود اسالم به ایران ارزشهاي اخالقی و موضوعات تعلیمی نیز تحت تاثیر 

هرچند نزد "تعالیم اسالمی و قرآنی قرار گرفت و موضوعات تازه اي در ادبیات تعلیمی راه یافته است.
ي نیز بعضی اصول و ارزشهاي اخالقی معتبر دانسته می شد؛ اما غالباٌ این ارزشها در سایه انتقام ها اعراب بدو

) و با ارزشهاي ایرانی عجین شد و در چهره 1380:110(نیکلسن،"و جنگ ها ي قبیله اي رنگ می باخت.
وي را اندرزنامه ها ي جدید خود متجلی شد. در ادبیات ایران پیش از اسالم بخش مهمی از ادبیات پهل

تشکیل می دهد که سرشاراز اندیشه هاي تعلیمی اخالقی است و پس از اسالم این اندیشه ها به زبان عربی 
مامون دستور داده بود که معلم فرزندش، الواثق باهللا کتاب خدا را به او یاد دهد و عهد "ترجمه شد. مثالٌ 

) 1378:218(عباس احسان به نقل از تفضلی،"کلیله و دمنه کند.اردشیر را بر او بخواند و او را وادار به حفظ
و با این تبادالت فرهنگی و ادبی بین زبان فارسی و عربی و از سویی سایر زبان هاي همسایه همچون 
سنسکریت، آموزه هاي اخالقی فراوانی وارد ادبیات فارسی شد. بخشی از ادبیات تعلیمی ما که رنگ و بوي 

گیرد، مد نظر در این پژوهش نیست. آن چه مورد مطالعه ماست، آموزه هایی است که مرتبط زهد به خود می
با علم اخالق است و حکیمان و فیلسوفان از آن با علم النفس یاد می کنند و افالطون نیز سعادت بشر را 

و همین )1380:279(افالطون،"حکمت، خویشتنداري، عدالت و شجاعت"موکول به چهار فضیلت می داند.
مسایل موضوع بخش عظیمی از ادبیات فارسی ما شده است. از جمله این کتابها که مورد مطالعه این پژوهش 
نیز می باشند، لیلی ومجنون نظامی و لیلی و مجنون جامی است. البته به زیبایی شناسی تصاویر به کار رفته در 

این دو اثراز دیدگاههاي مختلف می پردازیم.
نظامیلیلی و مجنون

منظومه لیلی ومجنون جامی به شرح و بیان داستانی عاشقانه از افسانه اي از دنیاي عرب می پردازد. این 
در سراسر داستان با لحنی یک نواخت ،داستان عاشقانه که از ابتدا با لحنی توام با حزن و اندوه بیان می شود

مرحوم وحید دستگردي دنیاي ووایت می شودو بدون اینکه لحن و فضاي متفاوت و متناقض داشته باشد، ر
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آن را مقابل دنیاي هفت پیکر می داند. این منظومه گذشته از روایت داستانی عاشقانه، سرشار از بخش هایی 
است که شاعر معلمی دلسوز می شود . در این بخش از اشعار شاعر شگرد هایی را براي گیرایی کالم به کار 

می پردازیم.از جنبه هاي زیر می گیرد که به تحلیل آن ها
شیوه هاي طرح مسایل تعلیمی

موقعیت ودر شرایط متفاوت زبان به تعلیم اندیشه هاي تعلیمی خود گشوده است. این 41نظامی در 
شرایط و موقعیت ها در سه مورد به شرح زیر قابل دسته بندي و تقسیم است.

به وِیژه قبل از ورود به روایت داستان بخش هایی را الف: بیان مسایل تعلیمی دربخش هایی مجزا. نظامی
مجزا و کامل به تعلیم اختصاص می دهد. در مقدمه پس از شکایت از حسودان و منکران، به بیان اندیشه هاي 
تعلیمی می پردازد. ابتدا شکایت از حسادت رقیب شاعر خود می کند و سپس به مذمت شیوه ي او می 

د اندیشه ي تعلیمی را بیان می کند. اوابتدا اندیشه ي تعلیمی را در قالب یک بیت پردازد و در این فرصت چن
به خواننده عرضه می کند و پس در ابیات بعدي به بسط و گسترش و آرایش آن می پردازد. 

مثال:
بااین که سخن به لطف آب است           کم گفتن هر سخن صواب است

ـــه زالل خـــیزد             از خــوردن پر مــــالل خیــزدآب ار چه هم
کم گوي و گزیده گوي چون در             تا زاندك تو جـــــهان شـود پر  

)47: 1378(لیلی و مجنون نظامی.
آن چه را که شاعر می خواهد بگوید همان است که در بیت نخست بیان شده اما به آن کفایت نمی تمام

کند و سخن را بسط می دهد. شیوه ي سخن او در بیان این اندیشه ها اغلب حرفی و مستقیم است و در 
یگر، اغلب موارد موضوع را با طرح یک پرسش از مخاطب خود که گاه فرزند خود اوست و گاه کسی د

شروع می کند . همچون مثال باال و:
)52تا چند چو یخ فسرده بودن ؟         در آب چو موش مرده بودن؟    (همان:

و
)53پایین طلب کسان چه باشی؟        دست خوش نا کسان چه باشی؟   ( همان: 

وگاه جمله اي امري یا نهی، شروع بیان آموزه هاي او می شود :
)55ع در بند        می باش بدانچه هـست خرسند      (همان:خرسندي را به طب

)54دل نه به نصیب خاصه ي خویش      خاییدن رزق کس میندیش     (همان:
در این بخش هایی که اندیشه تعلیمی پیش از روایت داستان قرار می گیرد، بیش از روایت داستان اندیشه 

و سپس خود را قرار می دهديعر ابتدا در اولین بیت اندیشهدر مرکز توجه و اهمیت قرار می گیرد، پس شا
آن را بسط می دهد.
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روایت داستان به مطلبی می رسد که می خواهد موضوعی را در آن همراه باب) با شروع داستان شاعر
سراید و گاه ابیات زیادي را دراین باره می .باب تعلیم دهد و غیر مستقیم شروع به تعلیم آن مسایل می نماید

سپس به سرقصه می شود. در ابتداي داستان با معرفی قیس در بحث نیکی کردن به زیر دستان، به امید رسیدن 
به معشوق، فرصت را مغتنم می شمرد و خود به ستودن این امر می پردازد و مصلحت امور را آنگونه که خدا 

می خواهد چنین بیان می کند:
از مصــلحتی بـــه در نـــباشــدهرچ آن طــلبی اگــرنــباشــــد

الح کار استــري صـــماراست            چون درنگـک و دي که درشـــهرنی
)58بـــس یافـــته کـــان بـساز بینی            نایافــــته به چــــو بــاز بـــــینی  و...  (همان:

شاعر و شنونده قصه را مجسم می بیندا مخاطب وشیوه ي بیان اندیشه ها حرفی و مستقیم است. گوی
وظیفه ي خود می داند که زمانی که مخاطب سراپاگوش است که قصه را بشنود و از لحاظ روحی کامالٌ آماده 

براي مثال زمانی که مجنون در عشق لیلی .ي پذیرش است، مقاصد و اندیشه هاي مورد نظر خود را بیان کند
ه را مناسب می بیند که عشق واقعی را براي مخاطب توضیح دهد. شاعر زمینزاري می کند،
وانیستـهوت جــق جاودانیست              بازیچه ي شـعشهعشقی که ن

عشــق آن باشـــد که کم نگردد              تا باشــد از این قـــدم نگردد
)78(همان:ل اســت ــو را ابداالبـــد زواآن عشق نه ســرسري خــیالست             ک

و سپس به روایت قصه باز می گردد. این شگرد داستان پردازي و همچنین تعلیم و آموزش حکیم نظامی 
در جاي جاي داستان دیده می شود که در ضمن روایت داستان چون معلمی وظیفه شناس به طرح مباحث 

چو یخ فسرده بودن) و گاه امر یا تعلیمی خود می پردازد. گاه با یک سوال و حالت سرزنش چون(تا چند 
نهی و گاه نیز بدون سوال یا سرزنش به طرح مسئله مورد نظر می پردازد و این شیوه طرح و شروع تعلیم تا 
پایان داستان چنین است. در این بخش ها مرکز توجه شاعر بر داستان است و فقط فرصتی براي بیان نظر 

سررشته سخن داستان را از دست ندهد.، تالش می کندخود یافته که آن را مغتنم شمرده است و 
اتحاد مضمون و تصویر در محور عمودي

نظامی هر گاه به تعلیم و پند و اندرز می پردازد، روایت داستان را رها می کند و به پروراندن موضوع مد 
قیده از طرح مباحث دیگر نظر می پردازد و در بیان این اندیشه ها نیز تا پایان سرایش وتعلیم یک اندیشه و ع

موضوع را در می یابیم و این در حالیست که ،خودداري می کند. از هرکجاي آن ابیات شروع به خواندن کنیم
هر بیت به تنهایی معنایی کامل دارد و در ارتباط با سایر ابیات داراي کمال انقطاع است؛ اما به این معنا نیست 

دیشه ي تداعی گر چون زنجیري نامرعی ابیات رابه هم متصل می کند. با که ارتباط معنایی با هم ندارند. ان
حذف کنیم، آنکه عمدتاٌ مفهوم را در یک بیت تکمیل می کند و اگر یک یا چند بیت را از میان آن اشعار

را ابیات باقی مانده همچنان گویا و رساست؛ اما در تمام ابیاتی که از پی یکدیگر قرارمی گیرند و یک اندیشه 
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در تمام ابیات تالش می کند که با روش هاي بیانی خاص .موضوع آن ها قرار داده است، متحدالمضمون اند
خود مخاطب را اقناع کند، سپس به روایت قصه بپردازد؛ اما در این ابیات از تصاویر متنوعی براي تعلیم 

می گیرند. اغلب تصاویري که در استفاده می کند و تمام این تصاویر در خدمت پروراندن یک موضوع قرار 
خدمت یک موضوع قرار می گیرند ، از یک نوعند. هرگاه شاعر تشخیص داده است که با تشبیه تصویر گري 

کند، اغلب تصاویر تشبیه اند و در مورد سایر تصاویر نیز چنین است.
مثال: 

د سودچون گرگ بره ز میش بربود         فریاد شــبان کجا کن
چون سیل خراب کرد بنیاد           دیوار چه کاهگل چه پوالد

)131(همان:بگذره ر ببارو خوا ــخشک ماند بی بر       خواه ابچون کشته ي
این ابیات و ابیات پس از آن همگی یک اندیشه را محور خود قرارداده اند و آن غنیمت شمردن 

که اندیشه مطرح شده در هاي مهم است. هر بیت معنایی کامل دارد؛ اما همگی با رشته اي تداعی گرفرصت 
آن است به هم متصل شده اند. همچنین تصاویر به کار رفته در این ابیات ازیک نوع است.

و به عشوع شاد استــاقل کـــبس عخوش باش به عشوه ، گر چه باد است    و نیز:
گــر عشـوه بود دروغ و گــر راســت       آخــــــر نفسی تـــــواند آراســـت
بـــــه گر نفسیت خوش برآیــــــــد       تـــــــا خود نفــــس دگر چه زاید

ماد خــالیستـــهر خوشـــــدلیی که آن نه حــالیست       از تـــــــکیه ي اعت
)153و152(همان:د جو نخوردند ــــن ذخیــــــره کــــردند       زان جـــــو که زدنبس گندم کـا

بیت پس از آن نیز فقط به طرح یک اندیشه و موضوع تعلیمی می پردازد. گاه 4در این ابیات و 
م همان موضوع گاه تمثیل به کار می برد، گاه با دلیل و برهان سعی در فهمستقیم و حرفی توضیح می دهد،

دارد.
تناسب تصویر با تعلیم در شعر نظامی

ادبیات تعلیمی گاه اثري صرفاٌ با هدف آموزش علمی خاص به وجود آمده است و گاه در بطن یک اثر در
، مورد تعلیم مد نظر اوستدیگر که عمدتاٌ ادبی است، نویسنده فرصت را غنیمت می شمرد و مطلبی را که 

بهترین فرصت براي بیان اندیشه هاست . هنگامی که خواننده مجذوب زیبایی داستانیادبیقرار می دهد. آثار 
بهترین زمان براي تعلیم و پند و اندرز است، تا با زیبایی هاي ادبی به تصویر کشیده ،هاي ادبی یک اثراست

ش همواره در برابر شده و به او عرضه شوند. حکیم نظامی از آنجا که حکیم است و به اقتضاي مقام علمی ا
مخاطب وظیفه خود می داند که یک معلم نیز باشد و سخن خود را به بهترین شیوه تعلیم می دهد. مقتضاي 
تعلیم این است که موضوع براي مخاطب ساده و عینی شود . شاعر شگردهاي متفاوتی را به کار می گیرد که 

به تصویر کشیدن موضوع است. نظامی به خوبی به هدف خود برسد. یکی از این شگردها تمثیل و تشبیه و 
پیچیدگی و سادگی موضوع را تشخیص می دهد تا کدام صور خیال را به کار بندد. از بین آرایه هاي به 
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کاررفته، استفاده از تشبیهی که اجزاي آن معقول به محسوس تشبیه شده و تمثیل باالترین بسامد را دارد. 
اما استفاده از تشبیه و تمثیل را بهترین را می داند.؛ نایه و مجاز هم به کار رفتهک،هرچند در این اشعار استعاره

مثال:
این عهد شکن که روزگار است             چون برزگران تخم کار است

روزگار مشبه عقلی و برزگران مشبه به حسی است.
و:   این مرگ نه، باغ و بوستان است         کو راه سراي دوستان است

مرگ مشبه عقلی و باغ و بوستان مشبه به حسی است.

شیوه هاي تصویر سازي در اندیشه هاي تعلیمی نظامی
نظامی حکیم به شیوه هاي مختلف و با تصویرهاي ملموس و قابل فهم مخاطب را اقناع می کند و به 

ف را براي ایجاد تعلیم او می پردازد. براي رسیدن به این مقصود چون یک معلم موفق شیوه هاي مختل
تصاویر به کار می گیرد. از بین آرایه هاي بیانی مختلف، اغلب آرایه هاي تشبیه، استعاره(مکنیه)، تشخیص، 

کنایه، و مجاز را به کار می گیرد. شاید این تصاویر را براي بیان تعلیم مناسب می بیند.
تشبیه :

ی مفصل و ساده اند  هاینظامی، اغلب تشبیهتشبیههاي به کار رفته در بخش هاي تعلیمی لیلی و مجنون
هیچ گاه شاعر وجه شبه ادعایی را .که یا وجه شبه در آن ذکر شده و یا بسیار وجه شبه در آن آشکاراست 

درتصاویرش به کار نبرده است. اغلب آن چه وجه شباهت دو سوي تصویرقرار می گیرد، همان چیزي است 
ترین صفت بین طرفین تشبیه به ویژه مشبه به است. مثال:که همگی برآن توافق دارند و بارز

چون مار مکن به سرکشی میل                  کاین جا زقفا همی رسد سیل
)51گر هفت سرت چو اژدها هست                  هرهفت سرت نهند بر دست    (همان: 

کند و مشبه به مار و اژدهاست که در ابیات فوق مخاطب را مشبه قرار داده و از داشتن شباهت نهی می
صفتی بسیار نزدیک است براي مخاطب. طرفین تشبیه هر دو محسوس است و وجه شبه در آن ها سرکشی،

همچنین:و
)52ورد است( همان:ــوز در نـــآن عمر شده که پیش خورد است               پندار هن

و مزروع، محسوس است. عقلی است و مشبه به کشتههدر این بیت نیز عمر مشب
)52و:     تا چند چو یخ فسرده بودن         در آب چو موش مرده بودن   (نظامی: 

و به ندرت تشبیهی به کار می رود که وجه شبه بعید و ادعایی باشد.
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تشبیه به کار رفته در این بیت نیز از نوع تشبیه مفصلی است که وجه شبه آن ذکر شده و مشبه به حسی 
. گاه در تشبیهات مشبه که مورد تعلیم قرار گرفته، از حوزه معقوالت است، اما در اکثریت تشبیهات به است 

کار رفته مشبه به محسوس است و آن چیزي است که درك آن براي مخاطب آسان است.
)53چون سوسن اگر حریر بافی             دردي خوري از زمین صافی     (همان:

یافتن وجه شبه تا ، که مقصود زمین گیر بودن و راضی شدن به مراتب پایین استوجه شبه حریر بافتن
حدودي خیال انگیز و غریب است؛ اما در بیشتر موارد چون مثال هایی که قبالٌ ذکر شد، وجه شبه قریب 

است.
استعاره

االست. استعاره پس از تشبیه بسامد استفاده از استعاره نیز در بخش هاي تعلیمی لیلی و مجنون نظامی ب
هایی چون:

)86در خــــرگه کار خـــرده کاري               عیبیست بـــزرگ بیــــــقراري     (همان: 
آییــــــنه ز روي راستــــگویی               بنـــــماید عیـــب تـــــا بشــویی 

)56همان:دررقص رونده چون فلک باش              گو جمله ي راه پر خسک باش( 
استعاره هاي به کار رفته در بیت هاي ذکر شده از نوع مکنیه اي است که مشبه آن ها بی جان است و 

براي همین، آرایه ي تشخیص تصویر آن را زیباتر کرده است؛ اما این تصاویر، ومشبه به آن ها جاندار است
ا ساده و در حد تعلیم است. چه اگر تصاویر ساده و ملموس اند براي مخاطب و جنبه ي خیال انگیزي آن ه

تصویر دور از ذهن و بعید باشد، جنبه هاي تعلیم را تحت تاثیر قرار داده و کم رنگ می کند.
تمثیل

عالوه بر تشبیه و استعاره که ابزار کار تصویر در تعالیم نظامی است، بسامد استفاده از تمثیل نیز بسیار 
مورد تعلیم را براي خواننده ملموس تر و آسان تر می نماید و براي باالست. تمثیل شیوه اي است که موضوع

بیان شده که رسایی و کارآمدي آن بسیار زیاد است، لذا به ياو مثال هایی ذکر می کند. گاه در این تمثیل ها
صورت ضرب المثل در آمده است.

تلف را در پی هم براي یک گاه در اثناي تعلیم چنان دغدغه ي فهم مخاطب را دارد که تمثیل هاي مخ
اندیشه ذکر می کند. 

براي مثال:
سگ را کــــه تهی بود تهیگاه      نانی نــــــرسد تـــــهی درایـــــن راه

ان ساختـــان که با جهــــبرساز جهان نوا توان ساخت       کان راست جه
ن هوا بسازدگردن به هـــــوا کسی فرا زد      کـــــــــو با همــــــه چو

چون آینـــــه هر کجا که باشد      جنــــــسی به دروغ برتــــــــــراشد
)24هرطبع که اوخالف جوي است     چون پرده ي کــج خالف گوي است(همان: 
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ي این ابیات، یک موضوع که سازگاري با جهان است، بیان شده و مورد تاکید قرار گرفته و در همه
در کل ابیات است که به طریق تمثیل هر بیتی در تبین اندیشه ي بیت اول است. و گراندیشه ي تداعی

همچنین در موضوع سخن که در بخش تشبیه نیز ذکر آن گذشت، شاعر تالش می کند در ابیات بعد از 
با تشبیه و تمثیل موضوع را به خوبی بپروراند.،موضوع مورد تعلیم که در بیت اول است

تن هر سخن صواب استـکم گفف و آب است          ــلطکه سخن به ـبا این
آب ار چــــه همـــــه زالل خــیزد           از خوردن پـــــر مالل خــــیزد
کم گوي و گزیــده گـــوي چون در          تا ز اندك توجــــهان شــــود پر

رمن گـــیاه بهـــتریک دستــــه گـــل دمــــاغ پـــرور          از صـــد خــــ
گر باشد صــد ستـــاره در پـــــیش          تعظیم یــک آفتــــاب ازو بیـــش

)48-47گر چه همه کوکبی به تـــاب است          افـــروختـــگی در آفـــتاب اسـت(همان:
)87مان:در نا امیدي بســــی امــــــید است          پایان شـــب سیــــه سپــــید است(ه

درهمه ي این ابیات، به طریق تمثیل هاي بیان شده، شباهتی ایجاد می کند تا هر چه بیشتر فهم موضوع را 
براي خواننده آسان کند و برعقاید خود تاکید ورزد. این تمثیل ها آنچنان زیبا و گویاست که بیت سوم از این 

ابیات در اثر تکرار به صورت ضرب المثل رواج یافته است.
کنایه 

در سخن ها و گفتگوهاي روزمره هنگامی که بخواهیم امري یا سخنی را تایید کنیم و یا غیر مستقیم ، 
موضوعی را بیان کنیم، دست به دامن کنایه می شویم و جمالتی را در معناي غیر واقعی خود به کار می بریم 

امی که بخشی از اشعارش را به تعلیم که بین این جمالت و مقصود ما نوعی شباهت و عالقه برقرار است. نظ
از به کاربردن کنایه نیز ،اختصاص داده و تمام تالش خود را به کار می گیرد که تعلیم ساده تر انجام می گیرد

یعنی تعلیم و حتی زیبا تر شدن ،در اشعار خود غافل نبوده و آن را راهی براي رسیدن به مقصود خود
سخنانش قرار داده است.

)51خاکی شو و از خطر میندیش         خاك از سه گهر به ساکنی بیش   (همان:مثال:
خاکی بودن کنایه از متواضع بودن.

)52بی شیـر دلی به سر نیاید               وز گـــاو دالن هنـر نیاید(همان:
شیر دل بودن کنایه از شجاعت است و گاو دل بودن کنایه از ترسو بودن است.

)53ی به هر قفایی         راضی شوي به هر جفایی(همان:گردن چه نه
گردن نهادن کنایه از تسلیم شدن است.

و دیگرآرایه ي بیانی که ابزارکار نظامی در ایجاد تصویر در اشعار تعلیمی قرار گرفته است، مجاز . مجاز
مثال:رد.است که واژه اي را در معناي غیر حقیقی و دور آن به شیوه اي هنري به کار می ب
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)58بسیار غرض که در نورد است           پوشیدن او صالح مرد است (همان:
واژه مرد اینجا منظور انسان است که مرد یعنی جزء را گفته و نوع انسان را اراده کرده است و از این آرایه 

انگی و شجاعت را استفاده هنري نموده است و واژه مرد را که به کار برده است، از این جهت است که مرد
نظامی که ذکر آن ها گذشت، نظامی به نیز به ذهن متبادرمی کند. از بین شیوه هاي تصویر گري دراین اثر

ترتیب بیشترین استفاده را از تمثیل، تشبیه، کنایه، استعاره و مجاز می نماید و کارکرد این آرایه در اشعار 
نه پردازي و زیبایی آفرینی ندارد. او زمانی که به توصیف تعلیمی او صرفاٌ تسهیل امر تعلیم است و قصد صح

زیبایی لیلی، حاالت مجنون و وصف حال آن ها می پردازد، هدفش زیبا نمودن سخن است؛ اما در بخش 
اشعار تعلیمی، زیبایی هاي ادبی را در خدمت اندیشه قرار می دهد و تصاویر تعلیمی او اغلب تصاویري ثابت 

رك و در شعر نیز ایجاد تحرك نمی کنند و به کندي از اندیشه اي که در یک بیت میتواند اند نه پویا و متح
بیان شود، می گذرد و آن را در چندین بیت بسط و گسترش می دهد.

لیلی و مجنون جامی
منظومه ي لیلی و مجنون جامی صرف نظر از اختالفات جزیی که با لیلی و مجنون جامی دارد، نحت تاثیر 

ر سروده شده است و ششمین اورنگ از هفت اورنگ جامی است. عالوه برجامی، کسان دیگري همین اث
اند که اري دیگر به نظم این داستان عاشقانه همت گماشتهسیبچون امیر خسرو دهلوي، ضمیري اصفهانی و

استآنبخشی از این توفیق در گرو شهرت شاعر عارف .جامی استآنِموفق ترین و معروفترین آن ها از
که عالوه بر این منظومه، به نظم منظومه هاي دیگري نیز همت گماشته است که آن ها نیز موفق بوده اند. در 
این اثر با وجود این که داستانی عاشقانه است، می توان رد پاي عرفان جامی را احساس کرد و همین بخش

به بررسی بخش هاي تعلیمی از این پسزد. ها از جمله مواردي است که در آن به تعلیم مخاطب نیز می پردا
این اثر می پردازیم.

عموديراتحاد مضمون و تصویردر شعر جامی در محو
رشته مرتبط کننده ي اندیشه مطرح شده در خالل داستان ها، یا ارتباط در محور عمودي، در شعر جامی 

گاه ولی د اشتراك در موضوع است؛ مضمون و موضوع تعلیم است. این ارتباط گاه فقط در حبیش از هر چیز
کمال وارتباط قوي تر می شود و ابیات با حروف و کلمات و جمالت مرکب با یکدیگر مرتبط می شوند

انقطاع وجود ندارد. بیان اندیشه که معموال با تصویر گري همراه است، به شیوه هاي مختلفی صورت می 
یک را برسی می کنیمرگیرد که به طوز مجزا ه

تعلیمی خود را به درج تعلیمات و حقایق عرفانی اختصاص داده ) شاعرعارف ما بخش اعظم اشعارالف
اشعار تعلیمی اش به ذکر مسائل اخالقی چون حسد، دورویی، صداقت و ... است و فقط در تعداد اندکی از

گویا شاعر فرصتی ناب می پردازد. لذا در بیان اندیشه هاي عرفانی خود شیوه اي متفاوت دارد. در این ابیات
به دست آورده و آنچه را که خود دریافته است و به آن معتقد است، به رشته ي نظم می کشد. به همین دلیل 

انتقال معناست، گاه چند مسئله و موضوع بیان شده است. گویا رشته ابیات متوالی که هدف او تعلیم ودر 
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وع به موعظه یا تعلیم می کند، به گونه اي که خواننده کالم را از شخصیت هاي داستان می گیرد و خود شر
احساس می کند که کسی که گوینده ي این سخن است، اکنون خود شاعر است ، نه شخصیت هاي داستان و 

براي مثال:روایت.
ان به هیچ کردهــاي میل به پیــــــچ و تاب کرده             روي از دو جه

ي             هیچ اند هـــــمه ز هیچ بـاز آياب باز آــچ و تـیک لحظه زپی
در گـــردش این بلنـــــد پرگار             بین این همـــــه نقش هاي پرگار

هر نقش اگر چه دلـــپسند است              آییــــنه ي صنع نقش بــند است 
نقــــــش بند رفتنبایــــــــد ره دلـــپسند رفــــتن              از نــــقش به

تا چـــــند به نــــــقش بند مانی؟             آن به کــه به نــــقش بند رفــتن
عالی استـبـرهان وجود حـــق تب که زیروباالست      ــش عجــهرنق

ور است              از کـــارگه قــــــــدیم فرد استـــرم که نور نــهر چند ک
گانه ستــــــد ســراي آن یحیتو رغ سخن که در ترانه ست           ــــهرم

)753هر برگ گـــــــلی دهـــــانیست    (جامی: کر او دهانیست             ــــهر غنچه به ش
بیت پس از آن که در ظاهر در هر بیت یک نکته ي عرفانی را بیان می کند که از یکدیگر 9این ابیات و 

ع دارند، در کالن اندیشه که همان وحدانیت وقدرت خداست، مشترك اند و بیت آخرپیام پایانی را می انقطا
گوید :

)753جز دامن فضل او نگیریم       میریم به یاد او چو میریم   (همان: 
ست با آنکه در این ابیات متوالی که همگی یک اندیشه ي تعلیمی را در بر دارند و بیان حرفی و مستقیم ا

، از زیور تصاویر ادبی خالی نیست و تشبیهات بلیغ را به کار برده است . بدون پیچاندن سخن و ذهنی کردن 
زنجیره تداعی گر معنی درابیات متوالی یا استحکام در محور عمودي، درپاره کالم را بیان کرده است.تصاویر

لمه ي عشق یا عقل در ابیات پی در پی کلمه اي محوري است. براي مثال درابیات زیر کاي ابیات تکرار
تقابل آنها را که موضوع سخن است، در کل ابیات نشان می دهد. 

خود را برهان ز حیله ي عقل          وازاد شو از عقیـــله ي عقــــل
تا سود بري ز مایــه ي عشق          واسوده زیی زسایه ي عشـــــق

جا عقل است حیله سازیستهر جا عشق است پاکبازیست         هر
جامی به جنــــون عشق بازي         خــود را برهان ز حیله ســازي

رف نـیرزي         کایــــین جنون عشـــــق ورزيــور زانکه بدان ش
)763انه خـــوان و افسون         زانکس که ز عشق بود مجنون       (همان: ـبنشین فس
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لیمی جامی، در بیت پایان تعلیم، جمله اي با امر یا نهی پایان بخش آموزه همچنین  در اغلب اشعار تع
هاي اوست که کالم را با آن کوتاه می کند.

تعلیمی جامی موضوع چیزي غیر از حقایق عرفانی است. در این گونه ابیات ب) در بخش هایی از اشعار
ه اي خاص؛ اما اتحاد ابیات قوي تر اتحاد در محور عمودي اغلب اشتراك مضمون است. بدون تکرار واژ

است.
در بیان اندیشه هاي تعلیمی عرفانی ابزار تصویر اغلب تشبیه است؛ اما در ابیاتی که نکات اخالقی 

مثل: دستمایه ي سخنسرایی شاعر است، بیشتر از تمثیل و کنایه بهره می گیرد.
دو دوست را جايیک کفـــــش بود براي یک پاي      یک دل نشود

)789ماواي دو خصم نیست یک باغ      شــــــهباز آید ســــــــفر کند زاغ  (همان: 
کند. در اندیشه هاي عرفانی، مخاطب میتغییردر این گونه ابیات با توجه به محتوا، مخاطب شاعر

عمیق تر و غیر از مخاطب اشعار اخالقی است. مخاطب در بخش اندیشه هاي عرفانی، فکريشخصی
ساده ذهن تر است که شاعر با تمثیل هاي پیچیده تر دارد؛ اما در ابیاتی همچون دو بیت فوق، مخاطب اشعار

و اینچنین است در ابیات زیر:پی در پی سعی برآن دارد که مطلب را به خواننده بقبوالند
ا کند فراموشآییــــــــــــــن وفکانکس که به حاسدان نهد گوش    

)792تان دیـــــرین     (همان:ـشیریـــــــنی دوســرین           ـحاســـد ببرد زجان شیــ
آنچه در نگاهی کلی از این بخش از اشعار جامی در یافت می شود، تفاوت شیوه هاي بیان اندیشه ها در 

معلمی است که با افعال امر و نهی یا لحنی دو بخش عرفانی و اخالقی است. هنگام بیان نکات اخالقی، شاعر
که با نصیحت همراه است، سخن می گوید؛ اما در هنگام بیان آموزه هاي عرفانی، توجه به مخاطب کمتر 
احساس می شود و تمام توجه شاعر به سخن خود اوست. بنا براین براي فهم سخنش از تصاویري که بر پایه 

وهنگام بیان آموزه هاي اخالقی، آرایه ي کنایه و تمثیل رابیشتربه کار می تشبیه است، بیشتر استفاده می کند
برد. تشبیه را براي نزدیک تر کردن مفاهیم به ذهن خواننده به کار می گیرد؛ اما کنایه و تمثیل را براي پذیرش 

سخنش از سوي مخاطب به کار می گیرد.
شیوه هاي طرح مسائل تعلیمی در شعر جامی.

شاعران و نویسندگان برايی براي بیان مسائل و اندیشه هاي تعلیمی در کالم و سخن به ویژهموقعیت یاب
بسیارمهم است. تعلیم یا پند، زمانی باید مطرح شود که ذهن مخاطب یا خواننده آماده ي پذیرش باشد. 

رد و موقعیت جامی، شاعر عارف یا عارف شاعر، شگرد هاي خاصی براي بیان اندیشه هاي خود به کارمی گی
هاي ویژه اي می آفریند. گاه در ابتداي کالم، گاه در اثناي سخن و گاه بخشی را به بیان اندیشه هاي خود 
اختصاص می دهد. شیوه هاي مطرح کردن اندیشه ها نیز متفاوت است. گاه در میانه ي سخن رد پاي شاعر 

ان می کند. زبان شخصیتی یا خود شاعر، آن را بیرا احساس می کنیم که از
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فرصت، شاعر زبان به تعلیم یا اندرز و بیان اندیشه هاي 26در کل منظومه لیلی و مجنون جامی، در 
اخالقی و عرفانی خود می گشاید. در این منظومه که قسمتهاي مختلف و مجزایی  به مراحل داستان 

ن نموده است که به ترتیب موقعیت مختلف شاعراندیشه هاي تعلیمی خود را بیا3اختصاص داده شده، در 
عبارتند از :

ابتداي داستان: در یک مورد شاعر با بیان و تعلیم اندیشه ي خود وارد داستان می شود و آن هنگامی است 
که مجنون به سفر حج می رود. شاعر قبل از ورود به صحنه هاي داستان در چند بیت اندرز خود را بیان می 

کند و می سراید:              
د کردن                     در پــــاس عهـــــود جهد کردنــشرط است وفا به عه

ه ازآن وفا به عهد استــــد مهد است                     یک نکتـسفري که ازین بلن
) 795ده ي عهد   (همان:ــیـــــــرون ز عهآنست همیشـــــه مرد را جهد                    کاید ب

اندیشه ي خود را در حکم مقدمه و برعت استهالل براي ورود به بحث قرار می دهد.
در ضمن داستان: در ضمن بیان داستان و روایت هاي آن شاعر گاه فرصت هایی به دست می آورد یا 

12خصیتی عقیده اش را بیان می کند. در خود در صحنه اي حاضر می شود و سخن می گوید و یا از زبان ش
موقعیت شاعر در اثناي روایت داستان است که فرصت هاي تعلیم را به دست آورده است. براي مثال در 

روایت نصیحت پدر و مادر لیلی به او از زبان آن ها مخاطب را پند و اندرز می دهد و می گوید: 
یزه کارستـرده دري ستــهرچند که چرخ پرده دار است          در پ

کـــم دوزد پــــرده زآغـــاز         کاخــر نکنــــد دریدنش ساز 
حر بخـــنددـهر شب که ز مشت پرده بندد        از پـــرده دري س

اد صبح نشکفتــک گل به نقاب غنچه ننهفت        کز جنــبش بـی
)798ت چاك     (همان: ـــقباك        کان پرده نگشت عاـیک دانه نشد به پرده ي خ

نیز شیوه 852و 825-820-813-804-801-799-798-792-789-759-753و همچنین در صفحات 
ي مطرح نمودن اندیشه ها این گونه است.

مورد 11و بخش هاي مختلف داستان  در درپایان یکی ازبخش هاي داستان. در پایان روایت ها
براي مثال در .، اندرز می دهد و عقاید و اندیشه هاي خود را بیان می کندشاغراغلب به شیوه ي عبرت دادن

پایان داستان نتیجه گیري می کند و عبرت می دهدومی گوید:                              
زاریستـر سزاي مرغــبراي کاریست                هر شیسآري هر ک

ایــوان بارم  کشـــید  نتــواندولــت به درم خرید نتوان            
آن به که به نیک وبد بسازیم               هر کس به نصیب خود بسازیم

822(همان):عــبرت بگیریم زییم تاگل نیست زخار بهر ماگیریم                با خار
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عیت تعلیم به شیوه ينیزموق883، 872،904، 831، 875، 763، 844، 753همچنین درصفحات :
فوق است.

اختصاص بخشی کامل به تعلیم : در پایان منظومه در دو بخش به تعلیم و بیان اندیشه هاي تعلیمی و -4
بیت رادر بی وفایی دنیا سروده است و 40اندرزمی پر دازد. تعلیم دراین بخش ها مستقیم است. ابتدا تعداد 

است که در یصیحت او سرود است . این بخش تنها بخشبیت رادر خطاب به فر زند خود و ن32سپس
خطاب به او سروده است و با این ابیات آغاز می شود.نصیحت فرزند  و

العینه ردم دیده قرـر به لوح کونیــن                               چـون مــاي تازه  نظ
907ابه هوات باز گشتست...(همان):و اگرچه هفت وهشتست                               دل رتسال 

ضمن روایت داستان معلم است وآموزش می دهد، شیوه يدرتمامی این موارد و موقعیت ها که شاعر
آموزش او به دو گونه است که عبارت اند از:

در ابتداي اشعار مورد شاعر18در در خالل داستان انجام می شود، موقعیت که تعلیم واندرز24از 
در همان بیت اول مطرح می کند و در بیت یا ابیات بعدي آنها را بسط و گسترش می راتعلیمخود، تعلیمی 

دهد براي مثال :
کردند کــردن                          در پاس عـــهود جهــــد ـشرط است وفا به عه

عهد استیک نکته از آن وفا بهسفره ي که از این بلندمهد است                
795آن است همیــشه مـرد را جهد                         کاید بیـــرون ز عهـــده ي عهد  (همان):

یر سزاي مر غزاریست ـــهر شس براي کاریست                ــآري هر ک
ــد نتوان دولـــــت به درم خرید نتوان                          ایــــوان بـــــارم کشی

یب خود بسازیمــهر کس به نصـد سازیم                    ــآن به که نیک و بـ
832بهره گیریم                          با خـــار زییــــم یا بمیـــــریم (همان):ت ز خارــگل نیس

نیز آمو 763،782،789،792،598،798،800،801،804،813،830،822،872،844،872،753،،759درصفحات،
بیان می شوند و درابیات بعد بسط و گسترش وشرح داده می شوند. در یی ابتداابیات زه هاي مطرح شده در 

الزم است، بیان شده است. لحن بیان تمامی این موارد مسائل اخالقی که فهم آن براي همه افراد راحت و
طرح سئوال یا خطاب سئوالی استفاده نمی کند .این ابیات، گاه با امر یا نهی همراه است وازدرشاعر

آموزه هاي خود رابیان می شاعر در طول ابیاتی چند،، فرصت تعلیم دیگردرخالل روایت داستانها6در 
موضوع کالم،دراین اشعار دیگر سخن از نکات اخالقی عام نیست..کنددر بیت آخر نتیجه گیري می کند و

شناخت حق است که گاه در ابیاتی خاص، نکات متنوع بیان می شود. ش وبیان راز ها ي خلقت و آفرین
خواننده ي مجذوب داستان را به استفاده کند واز آنمی خواهد در ضمن داستانفرصتی یافته وگویا شاعر

مثال:  فیض برساند .
شدظلمت که حجـــاب نـور باشد                          آن به کـــــه زدیده دوربا
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اب خود غرق         ـچون ذره درآفترق                      ـخوش آنکه شوي زپاي تا ف
ش جوییـکم یابی اگر چــه بیهر چند نشان ز خویـش جویی                        

دلگـــــرم شوي به آفتــــــابی                       خـــــود را همـــه آفتاب یابی
ه برگ                       ایـــمن گردي زآفــــت مـرگـــو شــود همبی برگی ت

ز مرگ کس نمیرد ـکانجــــا ججایـــــی دل تــــو مقـام گیرد                  
904-590(همان):زي گفتم دگر تو دانیــــــاودانی                      رمــاینســــــت حیـــات ج

889و883-852-831-825است تعالیم مطرح شده در صفحات و اینگونه 
شیوه هاي تصویرسازي در اندیشه هاي تعلیمی جامی.

اما ؛ بااینکه بخش هاي تعلیمی و ابیات اندرزي مطرح شده در لیلی و مجنون جامی حرفی و مستقیم است
دن کالم، بلکه به منظور سهولت نه به منظور پیچانتصویرسازي هاي اونیز خالی نیستند. این تصاویراز زیور

از سایرآرایه ها است. تشبیه، استعاره، فهم سخن به کار گرفته شده اند. لذا بسامد برخی از این آرایه ها باالتر
تمثیل، و کنایه از بین آرایه هاي معنوي سخن، بسامد بیشتري دارند.

ر کردن یکی از آن ها به ذهن، در این تشبیه که ایجاد ارتباط بین دو مفهوم است، براي نزدیک ت. تشبیه
اشعار به ویژه در اشعاري که مورد تعلیم آن ها مطالب عرفانی است، اغلب به صورت بلیغ به کار رفته است؛ 

ها به سهولت قابل دسترسی و فهم است. دلیل این امر این است که شاعر می اما وجه شبه حذف شده در آن
بپیچاند. لذا وجه شبه را امري مشکل یا محال او را از فهم موضوعهبیاموزد نه این کبه مخاطبخواهد

وجه شبه ادعایی و بعید در آن به کار نرفته است. مشبه به در اغلب این تشبیه ها از حوزه ي قرارنمی دهد و
محسوسات است و مشبه امري عقلی است. 

)782ود زعاشـــقی کار   (همان: مثال:       از کــــــــارگه سپــهر دوار        بهــــتر نب
)769خود را برهان ز حیله ي عقل        وازاد شو از عقـــیله ي عقل    (همان: 

)798یکدانه نشد به پــــرده ي خاك       کان پرده نگشت عاقبت چاك    (همان: 
یز به کار رفته است.  عالوه بر تشبیه بلیغ، برخی تشبیه ها به صورت مفصل ن

)799مثل:        مستوره که رخ نهفته باشد           چون غنچه ي نا شکفته باشد      (همان:
آرایه ي تشبیه که شروع و پایه ي تصویر سازي و ایجاد تخیل است، در اشعار مورد مطالعه، عمق و 

ان کند، به کار رفته است .زیبایی آن زیاد نیست و صرفاً به اندازه اي که امر تعلیم را آس
استعاره 

اي که در اشعار تعلیمی جامی بسامد باالتري نسبت به سایر تصاویرادبی دارد، استعاره است. دومین آرایه
اغلب استعاره ها در بخش هاي تعلیمی عرفانی به کار رفته اند. با آنکه ایجاد تخیل با استعاره قوي تر از 

به کار رفته در این ابیات، اغلب کلیشه اي و تکراري و ساده و زود یاب اند. تشبیه است؛ اما استعاره هاي 
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)799مثال:       واندم که گشاده چهره چون خون          زد نعره ي عشق و شوق بلبل      (همان:
و          

)820(همان:بادي که ز ناي جهــــل خـــــیزد          در دیـــده ي عقل خاك بیــزد  
و نیز:

)800کاي دل پس ازاین صبورمی باش         وزهر چه نه صبر دورمی باش      (همان: 
استعاره وتشبیه که براساس این همانی استواراند، مشبه به آن ها از حوزه ي محسوسات است و ایجاد 

را در گیر می کند، محتواي تعلیم است نه تخیل بسیار نمی کند و آن چه که در این ابیات ذهن خواننده
تصویر و تخیل ایجاد شده با آن ها.

در تعالیم گنجانده شده در لیلی و مجنون جامی بیشتر به کار آرایه اي که پس از تشبیه و استعارهتمثیل
آسان رفته است، تمثیل است. تمثیل ها نیز همچون تشبیه واستعاره، نه با هدف تصویر سازي بلکه با هدف

مثال:            نمودن تعلیم به کار گرفته شده اند.
)        799چون شعله به سقف خانه گیرد                       صد حیــــله اگر کنی نمیــرد(همان:

)852در یک موزه دو پا که دیدست                       یک خانه دو کد خدا که دیدیست (همان:
)852ن نه تــر است خار بهتر                       بگذاشتنــــش  به خـــــار بهتر(همان:گل کا

همه ي این تمثیل ها و بسیاري دیگر، براي نزدیک کردن ذهن خواننده به مطلب مورد نظراست. گاه 
ی گیرد. تمثیل براي فهماندن یک مطلب، چندین تمثیل ذکر می کند و همه را در تایید مطلب خود به کار م

در تایید این یک بیت است :852هاي به کار رفته در صفحه ي 
با تیره دالن صفا چه یعنی                               پاداش جفا ،وفا چه یعنی

کنایه
آرایه بعد که درتفهیم و تعلیم از آن بهره گرفته شده، کنایه است؛ اما هدف از کاربرد آن تنها تقریب به 

طلب نیست؛ بلکه با آن تصویر سازي نیز شده است.ذهن م
)785وي کرد به زخم دشمن آهنگ                        فردا به سبوي من زند سنگ (همان:

و
)875از پرده دري سحر بخندد(همان:هر شب که ز مشت پرده بندد                        

نتیجه ي مطابقت
براي بیان اندیشه هاي تعلیمی خود، قبل از ورود به روایت داستان بهتر مقدمه چینی می کند و نظامی

بحث هاي مفصلی می کند که اغلب اندیشه هاي تعلیمی در آن ها گنجانده شده است.
گاه و بخشی ازتصاویر را با طرح سئوال بیان می کند.براي تعلیم مخاطب را به خوبی آماده می کند

فقط در .ه تعلیم می دهد ابیاتی را مفصل به تعلیم اختصاص می دهددرابتداي قصه قبل از شروع روایت ک
ها تعلیم می دهد. ابتدا در ضمن وروایت داستان 
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نتیجه گیري اخالقی، تعلیمی می جامی در پایان روایت ها نیز گاه خود را خطاب تعلیم قرار می دهد و
خطاب سئوالی، ظامی با طرح سئوال وکند؛ اما خطاب او براي تعلیم هیچ گاه با سئوال همراه نیست. ن

خواننده را درگیر سئوال وتعلیم می کند که حکیم بودن اورا احساس می کنیم ودر مواجهه با تعالیم هر دو 
شاعر، نظامی را معلم موفق تري می یابیم که در ورود به بخش تعالیم، اغلب با طرح سئوال و نوع خطاب 

موفق تر است .
موثري چون تشبیه یا تمثیل به کار می برد واین تصویر آن بتداي تعالیم تصویرنظامی اغلب در خطاب ا

.پس تحت تاثیر تعلیم قرار می گیردسچنان ساده، حسی و رسا ست که خواننده به سرعت آن را درمی یابد و
)52تا چند چو یخ فسرده بودن                          در آب چو موش مرده بودن نظامی(همان

فقط یک موضوع را مد نظر قرارمی دهد                       نظامی درهر بخش از تعالیم، بیان اندیشه هاي تعلیمی، در 
اماچون او را به همین شیوه عمل می کند؛هر گاه تعالیم اخالقی را مد نظر دارد،جامی نیز. ومی پر وراند

دین مضمون را در یک بخش متوالی مطرح می دراصل عارف است، هر گاه به تعالیم عرفانی می رسد، چن
مورد نظر اوست، نه اینکه تاثیر برمخاطب بگذارد. نکته مهم در بخش تعالیم این دو مطلببیانکند وهدف او

شاعر این است که نظامی در بیشتر موارد فرزند خود را خطاب قرار می دهد؛ اما این نوع مخاطبه در اثر 
رد. نظامی با اینکه فرزند را مخطب قرار می دهد؛ اما مخاطبان عام تري دارد؛ اما جامی فقط یک بار کار برد دا

مخاطبان جامی به ویژه در تعالیم عرفانی محدود ترند.
اما در اشعار در شعر هر دو شاعر، باال ترین بسامد تصویر، باتشبیه است، سپس استعاره، تمثیل و کنایه ؛

شعر اربرد است که در شعر جامی چنین نیست. با اینکه در بخش تعالیم ،جزء آرایه هاي پرکنظامی، مجاز نیز
اما این ؛ ویژگی اشعار تعلیمی یعنی سادگی در فهم رعایت شده استهر دو شاعر حرفی ومستقیم است و

شیوه ازکهشاعر تمثیلدر شعر هر دوتصاویر خیال انگیز تراند.تعلیم در شعر نظامی تصویري تر است و
از تصویر سازي و کارکرد تصاویر در شعر هر دو شاعر فرا تربیشتر به کار برده شده.،لیم استهاي تع

هر دو شاعر در این بخش ازاشعار خود، تصویررا در خدمت تعلیم قرارداده اند، صرف خیال انگیزي است .
رفته ي آنها ساده و زود لذا تصاویر به کار.نه اینکه تعلیم را درخدمت تصویرسازي وخیال انگیزي قراردهند

یابند و فقط در بخش روایت داستان هاست که صحنه هاي داستان پردازي فرصتی براي هنر نمایی  هر دو 
شاعر می شود. تصاویر به کار رقته در این بخش از اشعار هر دو شاعر فاقد پویایی و حرکتند و به کندي و 

ا می طلبند.لحنی سنگین بیان می شوند که تامل بیشتر مخاطب ر
کتابنامه

.1378. عهد اردشیر.(به نقل ازتفضلی.1348احسان، عباس(
ترجمه محمد حسن لطفی و رضا کاویانی.چاپ 1380گرگیاس)-افالطون، فن سخنوري(آثار افالطون.

اول.تهران نشر خوارزمی.
)در سایه آفتاب، تهران، انتشارات سخن.1380پور نامداریان، تقی . (
تهران. سعدي.)1366(.تصحیح آقا مرتضی مدرس گیالنی. هفت اورنگ. جامی، عبدالرحمان .
).تهران. انتشارات آگاه.1370شفیعی کدکنی،محمد رضا.(
 .بالغت تصویر. تهران . انتشارات سخن.)1386(فتوحی، محمود .



٣١٠٣
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

.شرح مخزن االسرار نظامی.چاپ اول. تهران. انتشارات زوار.)1374(ماحوزي، مهدي .
تهران. نشر قطره.)1378(ي، الیاس بن یوسف. تصحیح سعید حمیدیان.لیلی و مجنون.نظامی گنجه ا .
).تاریخ ادبیات عرب، ترجمه کیوان دخت کیوانی، تهران، نشر ویراستار.1380نیکلسون،رینولدالین .(

 Berton,/hudon,A contemporary guid to litrary terms,Boston,New York: Houghton Mifflin Company.
1997.

 Berton,Andre,manifesto of surrealism,Thans.Richard seaver and Helen R . Leon univer sity of
Michigan press 1969.

 Perrin,Laurence,Literature,Poetry,NewYork:2nd  edition. Quine,w.V."paradox ".in Scientific
American,April  1962.

 Wahba, Majid.A Dictionary of Literary Terms.Lebanon.Beirut:1974.
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انجمن ادبی خراسان و مجلۀ ادبی دبستان
1زهرا رستمی

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
2مرتضی فالح

استاد یار دانشگاه یزد
چکیده

اي را در مسیررشد و اعتالي فرهنگ اقلیم خراسان از همان آغاز سرودن شعر فارسی تا کنون جایگاه ویژه
هاي ادبی کوچک و بزرگی را در دار بوده است. انجمنسی عهدهو تمدن ایران و به ویژه زبان و ادبیات فار

-دامان خود پرورده و در روند رشد و نمو ادبیات ایران نقش درخور توجهی ایفا کرده است. یکی از انجمن

بود. انجمنی » انجمن ادبی خراسان«اي که نقش شایانی در گسترش ادبیات معاصر ایران داشت هاي برجسته
بنیاد گرفت و در زمانه استبداد نفسگیر آن دوران جایگاه  نسبتاً مناسبی براي پرورش هلوي اولکه در دورة پ

یافتند از بزرگان و دار بود. اغلب کسانی که در این انجمن حضور میو بالیدن شاعران و ادیبان  خراسان عهده
را که ناشر » مجلۀ دبستان«، »یسید حسن طبس«ادیبان نامدار  بودند. آنان با همفکري یکدیگر به سرپرستی 

افکار اعضاي انجمن بود چاپ کردند. بیشتر اعضاي این انجمن در صدد رشد و ترویج ادبیات با تمام 
و رسالت دیدند حوزة ادبیات چندان روا نمیان بودند و تحول و نوآوري را در هاي سنتی و گذشتۀ ایرویژگی

دیدند. ادبیات سنتی خالصه میودن شعر کالسیک و ترویجان به سرتشویق شاعرو وظیفۀ اصلی خود را در 
در این نوشته به گوشه اي از فعالیتهاي انجمن ادبی خراسان و مجلۀ دبستان اشاره می کنیم و نقش آن را در 
روند تاثیر گذاري بر شعر فارسی وا می رسیم و در پایان به معرفی شاعران مشهور این انجمن اشاره اي گذرا 

شت.خواهیم دا
انجمن ادبی خراسان، شعر کهن فارسی، مجلۀ دبستان، ادبیات معاصر.ها:کلیدواژه

مقدمه
شود که گروهی از شاعران و ادیبان براي سرودن و نقد و انجمن ادبی به محافل کوچک و بزرگی گفته می

دح و پادشاهان و ها ابتدا در دربارها، با هدف ستایش و مبررسی اشعار  خود گرد هم می آیند. این انجمن
گرفتو قرنها به همین شیوه به حیات خود ادامه داد. با حملۀ قوم وحشی مغول و تیمور شعر فرمانروایان شکل 

و شاعري فارسی از دربار و انجمن هاي ادبی درباري فاصله گرفت. پس از حاکمیت صفویانکه خود ترك 
ین انجمنهاکمرنگ و کمرنگ تر شد.در نتیجۀ زبان بودندو سیاست مذهبی سختی را پیش گرفتند نقش این ا

ها تغییر دادند و خانههاي ادبی راه خود را به سويِ قهوهتوجهی پادشاهان صفوي به شعر و شاعري، انجمنبی

1. zahra.rostami24@gmail.com
2.Fallah.ma@gmail.com(نویسنده مسئول)
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درقهوه خانه ها فراهم آمدند. از این زمان  قهوه خانه ها مکانی شد براي رشد و نمو بسیاري از هنرهاي 
اعري. با روي کار آمدن قاجاریه، به ویژه دورة فتحعلی شاه و محمد شاه و ایرانی از جمله شعر و ش

ناصرالدین شاه دوباره انجمنهاي ادبی درباري شکل گرفت.با شروع مشروطیت در کنار صدها انجمن سیاسی 
هاي ادبی مردمی و غیر درباري فوران کرد، و سري که شکل گرفت، گرایش اهل ادب و ذوق به طرف انجمن

هاي ادبی بیشتر بهره بردن از ابزار شعر براي آگاه سازي مردم از عقب ماندگی ایران و ستم صلی انجمننقش ا
زبردستانبر زیر دسبان و فقر و مسکنت فرودستان جامعه و غقب ماندگیهاي ایران از قافله تمدن جهانی بود. 

ري از ابزار کار آمد شعر از دیگر هاي حکومت استبداي و انتقاد از حاکمان خودکامه با بهره گینقد سیاست
هاي ادبی منتقد وظایف و انجمن هاي ادبیبود.روش و منشی که بعدها باعث شد تا بسیاري از انجمن

حکومت خودکامه تعطیلی شوند و بعضی از نویسنگان و شاعران نیز در همین راه جان خود را بر سر 
برد هاي ادبی براي پیشویژه دورة رضا شاه انجمنروشنگریها و آرمانهاي خویش نهادند. در عصر پهلوي به

-ها براي حفظ و پایداري انجمنتري در پیش گرفتند. بنیانگذاران این انجمنمقاصد ادبی خود، روشی متعادل

هاي خود، نا چار بودند یا در راستاي خواست و اهداف حکومت گام زنند؛ یا چنان محتاط باشند تا بهانه اي 
ها معموال مرام و اهداف خود را صرفاً ترویج زبان فارسی هند . چنین بود که این انجمنبه دست حکومت ند

- کردند، اما در جوامع بستۀ استبدادي هر نوع فعالیت فرهنگی و ادبی نیز میو ادبیات و شعر شاعریاعالم می

ی خطرترین و محافظه توانست با اندك بهانه اي رنگ سیاسی به خود گیرد. باز از همین منظر بود که گاه ب
هاي کارترین انجمنها و اعضاي آن می توانستند از طرف حکومت پیگرد شوند. در دوران رضا شاه فعالیت

هاي ادبی شد و  مجلههاي ادبی، با همۀ مالحظه و احتیاطی که داشتند، گاه با چاشنی سیاست همراه میانجمن
یافت.رنگ سیاسی می

ها بود که در دورة پهلوي با حضور بزرگان علم و ادب مین انجمنانجمن ادبی خراسان یکی از ه
خراسان  در مشهد پا گرفت. این انجمن با حفظ سنت ادبی،با هدف گسترش زبان فارسی، در میان همۀ 
طبقات و گروههاي جامعه ایران و دیگر ملل پا به عرصۀ ادبیات نهاد و مجلۀ دبستان را براي انتشار اشعار و 

مندان به ادبیات را بیشتر با ادبیات به ویژه شعر آشنا اعضاي انجمن چاپ و منتشر کرد تا عالقهنظرات ادبی
کند.

بحث
هاي گوناگون بوده است و ادیبانی خراسان بزرگ از دیر باز مرکز رشد و نمو و  ترویج افکار و اندیشه

هاي ین اقلیم از همان سالبزرگ و سخن سنجان نامدار و صاحب ذوق را در دامان خود پرورده است. ا
اولیۀبالیدن زبان دري و ادبیات فارسی، جایگاه و پایگاه محافل کوچک و بزرگ ادبی بوده است. از اواخر قرن 

انجمن هاي ادبی رو به فزونی دوازدهم هجري همزمان با دیگر شهرهاي بزرگ در خراسان، به ویژه مشهد،
سان بزرگ و پهنۀ رواج زبان فارسی از جمله سمرقند و بخارا که هایی که در حوزة خرانهاد. افزون بر انجمن

خوانی شکل گرفته بود. در شهر مشهد نیز انجمنهاي ادبی چندي فعال بودند. از جملۀ آنها در آن انجمن بیدل
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شکل گرفت »انجمن ادبی خراسان«شد. پس از آن برگزار می» میرزا حبیب خراسانی«بود انجمنی که با حضور 
- 1320هاي هاي ادبی این دوره بودکه در خالل سالترین انجمنها بعد تداوم یافت و یکی از فعالسالکه تا 
).40-42: 1387ش فعال بود . (باقرزاده، 1300

ریاست » محمد ملکزاده«در زمانی که » عبدالجواد ادیب نیشابوري«انجمن ادبی خراسان، ابتدا به ریاست 
سید حسن «دار بودتشکیل شد. بعد از ادیب نیشابوري، مدیریت انجمن بر عهدة اداره معارف خراسان را عهده

شد. این انجمن از نیز یکی از بنیانگذاران این انجمن محسوب می» شیخ احمد بهار«افتاد. » مشکان طبسی
شد بهترین محافل ادبی خراسان بود. جلسات انجمن در کتابخانۀ معارف، واقع در باغ نادري مشهد برگزار می

الممالک، الشعرا بهار، ایرج میرزا جاللملک«کردند.شاعرانی چون: و ادیبان نامدار خراسان در آن شرکت می
الزمان فروزانفر، سید حسن مشکان طبسی، شیخ احمد بهار، محمد هاشم میرزا افسر، محمد ملکزاده، بدیع

د عبداهللا خان سیار، شیخ حسن هروي، سید حسین ادیب بجنوردي، میرزا ابوالقاسم میرزا اسماعیل نساج، سی
نیا، میرزا شکور اشراق، غالمرضا خان درگزي، محمود فرخ، امیرالشّعراء شهیدي، مؤید ثابتی، علی بزرگ

از اعضاي آن بودند و جلسات این انجمن با حضور آنان برگزار می » نادري و میرزا علی اکبرگلشن آزادي
اي برآمد تا افکار اعضاي در صدد انتشار مجله» حسن مشکان طبسیسید«شد. پس از مدتی مدیر انجمن، 

در همین راستا چاپ و منتشر شد تا ناشر افکار اعضاي انجمن » مجلۀ دبستان«انجمن را در آن منتشر کند. 
).8: 1370باشد. (بهار، 

مجلۀ دبستان
برج عقرب در 29بق با .ش مطاه 1301مجلۀ دبستان ناشر افکار اعضاي انجمن ادبی خراسان در سال 

پس از حمد پروردگار، از خدا می » سید حسن مشکان طبسی«مشهد منتشر شد. در صفحۀ اول، نویسنده 
هاي ایشان را از نور معرفت چنین دلخواهدکه اعضاي انجمن را از گفتن کذب و خودستایی دور بدارد؛  هم

انه و سفسطه نروند. او در ادامۀ سخن خود به روشن کند تا جز حقیقت، چیزي ننویسند و در پی تقلید عامی
رفت، تا اي براي انجمن ادبی خراسان سخن میکند که بارها، در محافل ادبی از لزوم مجلهاین نکته اشاره می

اي بودند که کمتر به مباحث سیاسی ادیبان افکار ادبی خود را در آن منتشر کنند. از طرفی دیگر خواهان مجله
شود؛ بنابراین تصمیم به هاي سیاسی در یک مجله باعث دوام بیشتر آن میدوري جستن بحثبپردازد؛ چراکه

انتشار مجلۀ دبستان گرفتیم تا بازگوکنندة دیدگاههاي ادبی و ناشر اشعار شاعران خراسان باشیم. (طبسی، 
1301 :3-1.(

ن مجله را به خطر نماید که، طبسی با ورود به مسائل کمرنگ سیاسی تا آن جا که کیاچنین می
دانست، اما براي نیندازدچندان مخالفتی نداشت و لزوم یک مجلۀ ادبی با چاشنی مباحث سیاسی را الزم می

خواهیم تا کمتر به مباحث سیاسی اي میجلوگیري از توقیف مجلۀ انجمن، چنین وانمود می کردکه ما مجله
هاي اي از جمله مطالب ادبی، با بحثه  هرگونه نوشتهناخواشک در جامعۀ آن روز خواهبپردازد؛ البته و بی
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شد. از آنجایی که در دورة رضاشاه چاپ مجالت و مطبوعات مستقل و آزاد با مشکالت سیاسی آمیخته می
یافت، اعضاي انجمن براي میزمان با حکومت رضاشاه پهلوي نشر فراوان مواجه بود و مجلۀ دبستان نیز هم

هاي علمی و دادند و اغلب مقالهاي نشان میمجلهدوام یابد، کمتر به مسائل سیاسیعالقهکه چاپ و انتشاراین
کردند. شاید اگر این مجله نیز مانند دیگر مجالت، در پی انتشار مباحث سیاسی بود دیري ادبی را منتشرمی

ادبی خراسان را نشر توانست افکار اعضاي انجمنشد و نمیپایید که به وادي تعطیل و توقیف کشیده مینمی
دهد. 

).در 251: 1351فعالیت خود را متوقف کرد(سیار، 1306انجمن ادبی خراسان و مجلۀ دبستان در سال 
اواسط سال اول، سید حسن طبسی، مدیریت مجله را به شیخ احمد بهار واگذاشت و صریحا اعالم کرد که 

م مجله، که بیشتر منتشرکنندة افکار اعضا بود در سال همۀ مطالب باید زیر نظر احمد بهار منتشر شود. سال دو
انتشار یافت. در این سال، مجله داراي انواع مطالب ادبی و علمی بود. از مباحثی که اعضاي انجمن در 1305

ادب و ادبیات، شعر و نثر، راجع به ادب و ادبیات، در اطراف شعر و «پرداختند، باید از سال دوم به آن می
یاد کرد.» الصحهشحات ادبی، انقالب ادبی و حفظشاعري، مو

اي از انجمن ادبی خراسان  اي به تاریخچهسید حسن طبسی در اولین شمارة سال دوم، با نوشتن مقاله
اي از ادیبان و دانشمندان شهر، وجود مجمعی که در آن موضوعات کند که عدهپردازد. وي اشاره میمی

گونه مجمعی در که دیر زمانی بود که اینود  الزم می دانستند؛ به ویژه آنعلمی، ادبی و معارفی تبادل ش
اي از اهل فضل و زاده رئیس معارف بر آن شد تا عدهخراسان دایر نبود. پس از تأمل فراوان، آقاي محمد ملک
-8: 1305هاي چهارشنبۀ هر هفته برگزار کند(طبسی، ادب را گرد هم آرد و انجمن ادبی خراسان را در شب

7.(
است. وي در این مقاله، به کسانی که » مصطفی عامري« نوشتۀ » انقالب ادبی« هاي سال دوم از دیگر مقاله

-کند. عامري مینسبت به ادبیات گذشتۀ ایرانبا دید شک و تردید می نگرند و خوشبین نیستند، اعتراض می
به روز  تنزل کرده و  اهمیت سابق خود را از متأسفانه چندي است ادبیات فارسی در ایران روز«نویسد که 

خواهند انقالب کنند و ادبیات مآب شده که میدست داده و در این عصر دچار یک عده جوانهاي فرنگی
فارسی را اصالح و دگرگون کنند. این جوانان قبل از اینکه زبان ملی خود را تحصیل نمایند و محیط به لسان 

خارجی رفته و از بدو امر به طوري اذهان آنان نسبت به زبان ملی و تاریخ مادري خود گردند به مدارس 
شوند. (عامري، گردد که بالنتیجه نسبت به زبان ملی و ادبیات فارسی بدبین میمملکت خود مغشوش می

شود که، این گروه با تجدد و تحول در ادبیات که در). از سخنان عامري چنین استنباط می427-426: 1305
گونه وجود آمده بود، سخت مخالف بودند. به طور کلی، گویا هیچعصر مشروطه از طرف انجمن تجدد به

پسندیدند و خواهان روي و رواج سبک شعري کهن بودند.  تحولی در شعر را نمی
سرودند و چنین می نماید کهبا توجه به اشعار مندرج در این مجله، شاعران بیشتر در قالب قطعه شعر می

اي از پذیرفتند؛ البتّه با توجه به شرایط جامعه، تغییراتی در محتواي شعر پارهگونه تحولی در شعر را نمیهیچ
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کردند تا گرفت و  شاعرانتالش میاعضا صورت گرفت. محتواي اشعار غالباً، مسائل آن دوران را در بر می
هاي اشعار کهن جاي خود را در قالببراي همسو شدن با خواستهاي جامعه در اشعارشان  مضامین عصر 

دهند. گرچه برخی از شاعران این انجمن، کامالًدر بند همان محتواي اشعار گذشته بودن و خود را کامالً به 
داشتند. این گروه دانستند و  در پی حفظ اصول سنتی شعر قدیم گام برمیاسلوب شعري کهن  پایبند می

دانستند و بهترین و پایدارترین اشعار را همان شیوة شعري شاعران سبک تجدد و نوآوري در شعر را الزم نمی
خراسانی و عراقی می پنداشتند.

مسلک انجمن ادبی خراسان
هر انجمنی مسلک و مرامی دارد که اعضاي آن موظفند بر اساس اساسنامهآن ، شعربسرایند. انجمن ادبی 

م سید حسنطبسی منتشر کرد. وي در ابتداي نوشتۀ خراسان نیز مرامو منش خود را در مجلۀ دبستان به قل
اي علمی و ادبی معرفی می کند. او هدف اعضا را در این مجله، گسترش زبان فارسی، خود،  دبستان را مجله

چگونگی تکمیل و باروري این زبان، آسان کردن آن براي عموم و راههاي رواج آن در میان ملل دیگربیان 
ویسد که: مجلۀ دبستان که از افکار اعضاي انجمن ادبی خراسان نشأت گرفته، مخالف نکند و در ادامه میمی

هاي ادبی گذشته اش به حیات خود ادامه دهد؛ با تصرّف در زبان فارسی است و این زبان باید با تمام ویژگی
امین بدیع هاي اخالقی و مضشود که داراي نکتهاي از این مجله اشعاري چاپ میچنین در هر شمارههم

کنیم؛ چراکه است. ما در این مجله از چاپ اشعاري که حاوي مدح و هجو و هزل و تهنیت است احتراز می
).4-5: 1305دانیم(طبسی، این گونه موارد را مغایر با مسلک خود می

رسد اعضاي این انجمن، براي شعر ارزش و اهمیت زیادي قائل بودند و آن را گوهري به نظر می
- دانستند و حاضر نبودند آن را صرف مدح و هجو کنند؛ نیز زبان فارسی را یکی از بهترین زبانمیارزشمند

آوردند و به دنبال گسترش و ترویج این زبان بودند تا دیگر ملل نیز به اهمیت آن پی هاي دنیا به شمار می
ببرند.

ن  اشعار با گویش مشهدي بود. یکی از کارهاي درخور توجه و نوآورنۀ این انجمن و شاعران آن، سرود
به این موضوع چندان خالی از لطف نباشد، در بارة سرودن نخستین اشعار گویشورانۀ خراسانی شاید اشاره

» الممالک، شاهزاده محمد هاشم افسر و شیخ احمد بهارالشعراء بهار، ایرج میرزا جاللملک«گویند: روزي می
تند که هر کدام مصراعی از یک رباعی را با لهجۀ مشهدي بسرایند و  که در انجمن حضور داشتند، قرار گذاش

فی در آن بگنجانند. در این مشاعره هر یک از این شاعران » فروشچشمه، دل، گوش، لب و خورده« کلمات 
البداهه چنین سرودند:

الشعراء سرود: مومخام خُودمه بِزُو چِشمه نُوشت بِزِنُم.ملک
مه داد: لَبامه غُنچه کُنُم شَرَق تو گوشت بِزنُم.ایرج میرزا ادا

احمد بهار براي مصرع سوم را چنین گفت: دلِ تو سنگَه همو دلتَه بِدست مو بِده.
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: 1368شاهزاده افسر هم رباعی را با این مصرع تکمیل کرد: که بِفَرقِ رقیبِ خُورده فُرُوشت بِزِنُم(بهار، 
1334(

سرودند. انجمن ادبی خراسان شاعران براي تفنن یا سرگرمی گاه اشعاري با لهجۀ مشهدي میبنابراین، در
رسد سرودن چنین اشعاري براي مردم نیزجاذبۀ در خور توجهی داشته است. مردم عادي نیز این به نظر می

دهد. در نشان میپسندیدند. سرودن چنین اشعاري البته  عشق و عالقۀ شاعر به زادگاهش رانوع اشعار را می
ها منتقل کنند؛ تا مردم آنان را خواستند افکار خود را با گویش محلی مردم به آنواقع شاعران این انجمن می

گونه اي میان شاعر و مردم برقرار شود. بخشی از دیوان شیخ احمد بهار به اینبهتر درك کنند و پیوند دوسویه
ورانۀشیخ احمد بهار با لهجۀ خراسانی که شکایت از عارگویشاشعار اختصاص دارد. ذیالً به یکی از اش

کنیم:نامساعد بودن اوضاع زمانه و جامعه نابسامان آن روزگار دارد اشاره می
نمونه شعر

ها واز اَمدهدشمن کُهنَه ایرون بِچه
اي بِرِاي خُوردنِ ما و تُو و قَفقاز اَمده

شت و خُراسه از رخَههمه کَس فَهمیدون چی م
سیل مرگ اَزمین شیراز رِون کرده چِرَه
غله تربت و تُرشیزَه گرون کرده چِرَه
اي عمو لشکَرِش از قَزوین و کاشُون چی مخَه

اَو و نونِ وِطَن ما به تَنش ساز اَمده
اي همویه که بِه بوشهر و بِه شیراز اَمده

دم ایرون چی مخَهداش غُلُم انگلیس اَز مر
اهل بوشهرَه بی آذُوقَ و نون کرده چِرَه
واَز اُرس تو خَنَۀ ما و تو خون کرده چِرَه
داش غُلُم انگلیس اَز مردم ایرون چی مخَه

)39: 1370(بهار، 
ن این گرایش هاي شاعران خراساالبته باید یادآور شد که نه تنها در دیوان احمد بهار، بلکه در اغلب دیوان

ورانۀ خراسانی براي این شاعران حائز اهمیت فراوان بوده است و آن آشکار است. گویا سرودن شعر گویش
-از اعضاي انجمن»  محمود فرخ و محمد قهرمان«دانستند. شاعرانیچون را نوعی مهارت در سرودن شعر می

اند که نشانگر سرودن این گونه اشعار آزمودههاي ادبی خراسان  در دورة پهلوي دوم نیز، استعداد خود را در 
ها در سرودن اشعار به گویش محلی خراسان است.استعداد شعري آن

چنان که پیش از این آمد اشعاري که در مجلۀ دبستان منتشر شده؛ اغلب به همان سبک و وزن شاعران 
نبودند؛ چرا که در دورة رضاشاه متقدم بوده استو اعضاي انجمن ادبی خراسان نیز در پی تغییر روند شعر 

گرایی و تحقیقات ادبی و باستانگرایی را شامل می شد و شاعران و آنچه در حوزة ادبیات مجاز بود سنت
نویسندگان اجازة خروج از این دایره بستۀ استبداد را نداشتند و قدرت آزادي بیان که در عصر مشروطیت 

هایی در قالبهاي شعري هم که در دورة مشروطیت نوآوريرواج داشت از شاعران سلب شده بود، حتی در
هاي سنتی رایج باز گشت.آن صورت گرفته بود در این دوره دوباره به همان قالب

ها هاي ادبی شاعران انجمن ادبی خراسان با وضوح بیشتر این مؤلفهدر زیر با بررسی نمونه اشعار و مقاله
رسیم.راوامی
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نویسیم، سپس آن را از نظر ابوري، نخستین مدیر انجمن ادبی خراسان، را باز میابتدا شعري از ادیب نیش
کنیم تا بیشتر با روش اعضاي انجمن آشنا شویم.هاي سبکی بررسی میمحتوا و ویژگی

پریرخی که به جز او آفریدگار پري
چو آفتابم گاه به گاه تاخت به کاخ
نشسته بر گل عارض هنوز گرد سیاه

روشن کمند غالیه سايفکنده بر مه
شکن به مویش از پنجۀ طرازش طبع

مبین به چشم کم او را که کودکی خزري است

نیافرید پري را به پیکر بشري
به پیکر بشري با نهاد و خوي پري
هنوز در به غبارش دو الله برگ طري
نهفته در دل جوشن پرند شوشتري

گذرينشان به رویش از چشم مردم
چشم کودك خزرينعوذ باهللا از

)207-208: 1367(ادیب نیشابوري، 
هاي اشعار کهن را دارد. در قالب غزل سروده شده و شعر ادیب از نظر ساختاري و محتوي، همان ویژگی

از نظر فرم و محتوي و واژگان و ترکیبات و تشبیهات کمترین نو آوري در آن دیده نمی شود.به طور کلی 
که تقلید » پنجۀ طرازش طبع« ها با استفاده از عباراتی چون ما در برخی مصراعمفهوم شعر قابل درك است، ا

النظیر تضاد، مراعات«هاي ادبی کند. استفاد از آرایهمحض از پیشینیان است، فهم شعر را با دشواریرو به رو می
ي ادیب است که هاي شعراز دیگر ویژگی» ساي، جوشن و هژبربرگ طري، غالیه«و واژگانی چون » و تشبیه

دهد.گرایشسخت و شدید او را در راستاي پایبندي به شعر گذشتگان نشان می
هاي شعري و قالب اشعار ادیب نیشابوري به برخی از ویژگی» بزرگان عصر«در سال دوم مجله در بخش 

ه روش قاآنی اند؛ اول اشعاري که باشاره شده است. در این مقاله اشعار ادیب را به سه قسم تقسیم کرده
سروده است. دوم اشعاري که به سبک شعراي ترکستانی است؛ چون طبع خراسانی به این نوع اشعار بیشتر 

است (طبسی، تمایل داشت. سوم اشعاري که در عرفان و سبک مولوي و حکیم صفاي اصفهانی سروده 
1305 :56.(

در مجلۀ دبستان چاپ شده است. او در این »شعر گفتن و شناختن«اي از  ادیب نیشابوري با عنوان مقاله
رودکی، شهید «مقاله می نویسد که هر سخن مقفی و موزونی را نباید شعر نامید. وي اشعر شعراي عجم را 

اند داند. بنا بر اعتقاد ادیب، این شاعران استادان سخن بودهمی» بلخی، فردوسی، فرخی، منوچهري و عنصري
مانند آنان شعر بسراید از دیدگاه او و طرفدارانش می تواند به بهترین درجۀ و هر کس از متأخرین بتواند 

شعر گفتن، «یابی به این سه مؤلفهدر حیطۀ شعر و شاعري، یعنیشاعري دست یابد. ادیب البته دست
گوید: شعر نگفتن بهتر است از این که شعر داند و میرادشوار و سخت می» شعرشناختن و شعرخواندن

). اینگفتۀ ادیب، نشان می دهد کهوي باهر نوع نو آوري و 32-34: 1301وییم. (ادیب نیشابوري، نادرست بگ
دانسته است. تجدد در ادبیات مخالف بوده و خود را پیرو شاعران گذشته می
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« هاي کهنِ شعري چونبر کاربردن قالب قصیده و غزل، از دیگر قالبشاعران انجمن ادبی خراسان، عالوه
کردند. در زیر نمونه اي ازشعر شیخ احمد بهار که در قالب نیز استفاده می» بندبند و ترجیعکیبمخمس، تر

مخمس سروده شده استباز می نویسیم:
اي پسر هیچ مشو غره به مال و به جمال
پند من بشنو و بر خویشتن اینقدر مبال

که ندیدیم از این هر دو به جز وزر و 
وبال

کش و قال و مقالدست بردار ز هر کشم

به دبستان برو اندر پی تحصیل کمال
قوت و تربیت از مادر و پستان بستان
وز بتان کام دل خود به شبستان بستان

فرح و شادي و بهجت ز گلستان بستان
هنر و علم و ادب را ز دبستان بستان

برو اندر پی دانش به جنوب و به شمال
و منجهل، زنجیر نهاده است به پاي تو

علم را نیز فرستاده خداي تو و من
سخت بسته است کمر بهر فناي تو و من
به دبستان که شود قوه براي تو و من

)19: 1370تا به نیرویش با جهل نماییم جدال (بهار، 
کنیم که از سه هاي این شعر را بسنجیم ابتدا، به شکل بیرونی و فرم شعر نگاه میاگر بخواهیم ویژگی

گلستان، « و رشتۀ دوم از قافیۀ » جمال، وبال، مبال و مقال« تشکیل شده است. رشتۀ اول از قافیۀ رشته
در رشتۀ اول ردیف وجود ندارد، اما در ». پاي، فناي، خداي و براي« و رشتۀ سوم از قافیۀ » شبستان و دبستان

ها بندي رشته هستند. در میان این رشتهدر حکم ردیف براي این دو» بستان، من و تو« رشتۀ دوم وسوم کلمۀ 
وجود دارد که قافیۀ آن با توجه به قافیۀ رشتۀ اول سروده شده است. این بند تا آخر شعر با همین قافیه ادامه 

شده است. نامند. گویا اغلب اشعار احمد بهار در همین قالب سروده گونه قالب شعري را مخمس میدارد. این
آمیز در نکوهش این یک شعر طنز«گوید: کند و میگونه یاد میانش از این سرودة خود ایناحمد بهار در دیو

) بنابراین،  انتقادي کمرنگ از شرایط حاکم بر جامعه در شعر 19: 1370بهار،»( اخالق فاسد عصر شاعر است.
اجمد بهار دیده می شود.

ر ماهر کیست؟ در شماره دوم ،سال اول که شعر خوب چیست و شاعو بیان این» شعر نیک و بد« مقالۀ 
تواند مجله چاپ شد. در این مقاله، نویسنده یادآور می شود که شعرشناسی کاري مشکل است و هرکسی نمی

هایی دارد. ممکن است این از عهدة آن برآید. هر شخصی در ذهن خود براي شناساندن یک شعر خوب مالك
اند. نویسندة مقاله ی باشد که افراد در میان هر ملتی براي خود پسندیدههاي متفاوتها ناشی از سبکگونه مالك

ها شعر خوب از دیدگاه نویسنده این است که: شمارد، از جملۀ مالكهایی را برمیبراي شعر خوب مالك
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تواند باعث زیبایی الف) شعر خالی از حشو باشد و منظور از آن حشو قبیح است؛ چراکه حشو ملیح  می
شود؛ درنتیجه شعر عر شود. وقتی در شعر حشو قبیح وجود داشته باشد، عرصه بر وزن و قافیه تنگ میدر ش

)وي سپس این بیت 20: 1301رود و از درك عموم خارج است(واعظ تهرانی، رو به سختی و دشواري می
عطار را به عنوان شاهد ادعاي خود می آورد. مثال:

یز      زآن که آن فرق عزیزي بود که اکنون شد غباراز غبار خاك ره مفشان سر و فرق عز
)69: 1361(عطار نیشابوري، 

ب) شاعر در ترکیب کردن الفاظ با یکدیگر باید تناسب الزم را رعایت کند. به این معنی که لفظ سست و 
نازیبا را با لفظ محکم و زیبا ترکیب نکند. 

ر شعر ایجاد کرد. یعنی جملۀ قبل و بعد، از نظر معنایی ج) بتوان ارتباط معنائی از بیت اول تا آخر را د
وجود چه ارتباط معنایی بین جمالت به). اگر چنان21-22: 1301وابسته به یکدیگر باشند(واعظ تهرانی، 

شود و براي خواننده قابل درك نیست. کننده مینیاید، شعر خسته
برد. در واقع شعر باید چنان سروده شود که فهم معنی کارد) شاعر نباید الفاظ عامیانه، ناآشنا و غریب  به

) وي سپس به عنوان 22با خواندن آن همراه باشد و پس ازخواندن، نگویند که معنی این شعر چیست( همان: 
آورد:نمونه شعري از انوري ابیوردي را مثال می

)18: 1337داده از ره صماخ دماغ مرا خبر(انوري، چون اصطکاك قرع هوا از طریق صوت
استفاده کرده، شعر از حالت طبیعی خود » اصطکاك، قرع و صماخ « در این بیت چون شاعر از کلمات

خارج شده است؛ در نتیجه براي اغلب مردم غیر قابل درك خواهد بود. 
االمکان نباید از کلمات عربی و لغات دشوار استفاده کند. ز) شاعر حتی

-ایم. پايهاي سخت باشیم، آن را ازحالت خوب بودن دور کردهبال قافیههرگاه براي سرودن شعر به دنه) 

کند و سهولت فهم را از شعر دور    هاي دشوار، نوعی سنگینی را بر ساختار شعر وارد میبند بودن به قافیه
-را بهچه نتواند موارد فوق شود و چنانها را رعایت کند شعر او خوب میسازد؛ پس اگر شاعري این نکتهمی

طلبد(واعظ کار برد، بهتر آن است که به دنبال شعر و شاعري نرود؛ چرا که این پایه از علم، مقام عالی را می
).24: 1301تهرانی،

میرزا اسماعیل نساج یاد کرد. وي » نویسندگی و شاعريِ« از دیگر مقاالت در حیطۀ شاعري باید از مقالۀ 
هاي روزگار و مرور ایام نتواند ون زنجیري محکم باشد تا دگرگونیدر این مقاله می نویسد که، شعر باید چ

سعدي، « چون آن را از هم بگسالند. ایران امروزین ما عزت و احترامش در دیگر کشورها مدیون کسانی
است. امروزه کشورهاي متمدن، ایران را با نام ایران فردوسی، ایران سعدي و ایران خیام » خیام و فردوسی

)26- 27: 1301اسند. (نساج، شنمی
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توان ها و اشعاري که از اعضاي انجمن ادبی خراسان، آوردیم، میبا توجه به ذکرنمونه هایی از مقاله
سرودند دریافت که در این انجمن، بیشتر شاعران، اشعار خود را به پیروي از اسلوب استادان متقدم می

اسلوب شعري جدید در اشعار خود دوري می جستند. وسخت طرفدار روش شاعران کهن بودند و از آوردن
ها بهترین روش تالش شاعران این انجمنبر آن بود تا شیوة بهتر سرودن شعر را، به دیگران بیاموزند. آن

فشردند که اگر کسی نتواند دانستند و بر  این بپنداشت خویش پاي میسرودن را پیروي از شاعران گذشته می
ترین شعرها ترین و سنجیدهاید، بهتر است که شعر و شاعري را واگذارد، چون باارزشبه این روش شعر بسر

گفتند: فردوسی، نزد شاعران و استادان گذشتۀ ادب فارسی بوده است و الغیر. شاعران انجمن خراسان می
وة شعرگویی اند و نباید از شیآفرین بودهروند که براي ما ارزشسعدي و خیام از جمله کسانی به شمار می

خود و چنین شاعرانی روي گردان شد؛ فشرده کالم اینکه اعضاي انجمن ادبی خراسان در دورة  فعالیت
سرودن شعر صرفاً مروج راه و روش پیشینیان بودند و با نوآوري در قالب و محتوي چندان روي خوشی 

دادند.نشان نمی
معرفی اعضاي انجمن ادبی خراسان

شیخ احمد بهار
اي متدین و اهل ادب دیده به جهان گشود. پدر او مردي ش در خانوادهه . 1268مد بهار در اسفند اح

عارف و شاعر بود، وي به کار تجارت روي آورد. اعتبار بهار در این کار باعث شد که به ریاست اتحادیۀ 
میرزا محمد باقر « نی چون بازرگانان خراسان انتخاب شود. احمد بهار تحصیالت مقدماتی خود را نزد استادا

مند به پایان رساند. در فقه و اصول نیز از محضر استادان بزرگ بهره» مدرس، شیخ عبدالجواد ادیب نیشابوري
آمد. بهار آوران عصر به حساب میشد. بعدها  بهار تا آن جا پیش رفت که در الهیات و ادبیات یکی از نام

از جملۀ آزادیخواهان بود. او در مخالفت با روس و انگلیس و در چون دیگر یارانش در عصر مشروطه،هم
ش با ه . 1296هاي شدید خود، در راه عقیده و ایمان، مدتی نیز در زندان به سر برد. در سال طی  مقاومت

ه هاي سیاسی، در واقعۀ مسجد گوهرشاد بمبارزات خود را آغاز کرد و به خاطر فعالیت» بهار«انتشار روزنامۀ 
م. به شدت با قرارداد مخالفت کرد که پیآمدش توقیف 1919همراهدیگر علما، دستگیر شد. پس از قرار داد

روزنامۀ بهار بود و تبعید وي به تهران. سپس از تهران نیز به خارج از کشور تبعید شد. در نتیجه چند سالی را 
).بهار با وجود تبعید، همچنان مقاالت 14: 1370ویژه استانبول گذراند. (بهار، در شهرهاي قفقاز، عثمانی و به

الشعرا بهار و میرزادة شمسی، به همراه  ملک1299فرستاد. پس از کودتاي خود را براي نشریات گوناگون می
عشقی با درج مقاالتی به مخالفت با رضاخان برخاست. وي پس از سقوط رضاخان، مجدداً روزنامۀ بهار را 

). بهار چنان که پیش از این یاد شد 565-567: 1376ادامه داشت.(میر انصاري، 1322منتشر کرد که تا سال 
یکی از بنیانگذاران انجمن ادبی خراسان بود. این انجمن در عصر پهلوي از بهترین محافل ادبی کشور به 

او تا ». غُلُمداش «ها با لهجۀ خراسانی است و با تخلص آمد. بهار اشعار زیادي دارد که بعضی از  آنشمار می
سرود و افکار آزادیخواهانه اي داشت که در خالل پاره اي از اشعارش نمایان هاي اواخر عمر، شعر میسال
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شمسی بر اثر سکته قلبی در هفتاد سالگی درگذشت( بهار، 1336شنبه سال است.احمد بهار سرانجام در پنج
1370 :21-18.(

مشکان طبسی
.ش در شهر طبس به دنیا آمد. طبسی تا ه 1258هدي آقا میرزا، به سال سید حسن مشکان طبسی، فرزند م

کرد و نزد پدرش به تحصیل مشغول بود. براي تکمیل دروس خود سالگی در زادگاه خود زندگی می17
راهی یزد و بعد اصفهان شد. در آن زمان گویا در اصفهان علوم جدید رواج یافته و اندك تجددي نیز در آنجا 

ه بود. مشکان در اصفهان علوم عقلی و نقلی و فنون ادب را نزد استادان بزرگ آموخت. مدتی به راه یافت
پاریس و قاهره رفت تا بر دانش و معلومات خود بیفزاید. طبسی در اغلب علوم زمان مهارت داشت. او از 

خود به هاي بزرگ عصرهمان اوان نوجوانی به یادگیري انواع علوم همت گماشت و یکی از شخصیت
). مشکان 522-523: 1368خورشیدي دار فانی را وداع گفت( حقیقت،  1328آمد. وي در سال حساب می

ش مجلۀ دبستان را براي انتشار افکار اعضاي انجمن ادبی خراسان منتشر کرد. این ه.1301طبسی در سال 
دار شد و همۀ جله را عهدهش ادامه یافت. وي سردبیري مه . 1306مجله در بیست و یک شماره تا سال 

تالش خود را براي جلوگیري از تعطیلی مجله به کار برد. 
نمونه اي از شعر مشکان:

صبح آدینه سادس خرداد
میرزاي ادیب آنکه نبود
رخت بربست از این سراي غرور

اي رفت سوي مرکز نورشعله
کاختري روشن از سپهر هنر
شجري بارور ز پاي افکند

است عادت گیتیآري این ساعت 
حالیا جاي آن ادیب بزرگ

اي کاندر آن نخواهی ماندخانه

سنۀ یکهزار و سیصد و چار
غیر نشر هنر مر او را کار
شد مسافر به سوي دار قرار

اي رفت سوي دریا بارقطره
گشت تاریک و تیره چون شب تار
ارة حادثات لیل و نهار

کم و کشد یکباربرکشد کم
بالد و دیارهست خالی در این

سال عمرت چه ده چه صد چه هزار

مؤید ثابتی
در مشهد دیده به 1281التولیۀ آستان قدس رضوي به سالسید علی مؤید ثابتی، فرزند سید حسن، نایب

جهان گشود. پدر مؤید ثابتی از طایفۀ آل ثابت بود که به مشهد مهاجرت کرد. تحصیالت خود را در مشهد و 
زرگ به پایان رساند. مؤید پنج دوره از طرف مردم خراسان به عنوان نماینده انتخاب شد. با در کنار استادان ب

پرداخت، اما قدرت و مهارت او در قصیده و غزل آشکار است. او وجودي که کمتر به شعر و شاعري می
)3423: 1373سرود. (برقعی،  غزل را به شیوة عراقی و قصیده را به پیروي از سخنوران ترکستانی می
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نمونه شعر
به روزگار جوانی ز غصه پیر شدم
دلم نوان شد و تن ناتوان و قد چو کمان
چو غیر رنج ز دنیا نبود حاصل من

بختی من در جهان نظیري نیستبه تیره
بیا تو اي غم و برچین بساط عمر

کجاست مرگ که از عمر خویش سیر شدم
ببین به روز جوانی چگونه پیر شدم

گیر شدماز همه دنیا و گوشهبریدم 
نظیر شدمبه روزگار از این حیث بی

که از بساط جوانی نخورده سیر شدم
)40: 1344(ثابتی، 

پیش از این نیز نوشتیم که شاعران انجمن خراسان به پیروي از اسلوب شعري کهن تمایل داشتند. وقتی 
بریم. مؤید ثابتی نیز از پیروان ن نکته پی میرسیم به صحت ایدیوان اشعار برخی از این شاعران را بر می

وجود دارد. قافیه و » غزل، قصیده و قطعه« هاي سنتی شعر همین مرام بود. در دیوان اشعار او تنها قالب
اي را در بر ندارد. در واقع کار رفته است. از نظر محتوا نیز موضوع تازهردیف شعر یکسان و به سبک کهن به

ل از اسلوب استادان متقدم در اشعار خود سود جسته است.مؤید، به طور کام
ادیب بجنوردي

ش در یکی از روستاهاي بجنورد ه . 1259سید حسین موسوي نسل، معروف به ادیب بجنوردي به سال 
به دنیا آمد. دو ساله بود که پدرش را از دست داد. از هفت سالگی در مدارس به فراگیري صرف و نحو و 

اخت. وقتی پانزده ساله شد به مشهد رفت و در مدارس آنجا  ادامه تحصیل داد. وي دروس حفظ قرآن پرد
ادبیات را در مشهد نزد عبدالجواد ادیب نیشابوري و هیأت را نزد مشکان طبسی تکمیل کرد. در واقع او همۀ 

دارة فرهنگ با تأسیس ا1298مراحل تحصیلی  و فراگیري و علوم و فرهنگ را در مشهد گذراند. در سال 
شمسی، ادیب به همراه 1300). از سال 24-25: 1356خراسان، ادیب به خدمت فرهنگ درآمد( شهرستانی، 

پرداختند. مدت شدند و به گفتگوهاي ادبی میاي دیگر گرد هم جمع میملکزاده، شیخ احمد بهار و عده
انتقال به تهران،  معاونت کتابخانۀ ملی با 1326زیادي نیز در اداره معارف خراسان مشغول بود. ادیب در سال 

ش بر اثر بیماري ه . 1341را بر عهده گرفت. وي در همین سمت بود تا اینکه بازنشسته شد و به سال 
).30: 1381فرسا زندگی را به درود گفت(کریمیان، طاقت

گلشن آزادي
گلشن در تربت حیدریه به دنیا نگار، نویسنده و شاعر، متخلص بهمیرزا علی اکبر فرزند محمد، روزنامه

آمد. آزادي در ابتداي تحصیالت خود عربی و فارسی را یاد گرفت. او به علت مرگ پدر، درس را رها کرد و 
میرزا احمد حسین سهیلی و احمد « به کار تجارت مشغول شد. طولی نکشید که ذوق ادبی، او را به خدمت  

شد. در همین مدت توانست دیوان شعري در پنج هزار بیت بسراید. مندها بهرهکشاند و از محضر آن» بهمنیار
شرق «و » مهر منیر« ش به مشهد رفت و در آنجا مدیریت داخلی دو روزنامۀ ه . 1298گلشن آزادي در سال 

ش امتیازه . 1304را بنیان نهاد. در سال » فکر آزاد« ش روزنامۀ ه . 1301دار شد. او در سال را عهده» ایران
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» گلشن آزادي« را گرفت و بدون وقفه ان را منتشر کرد. وي پس از انتشار این روزنامه به » آزادي« روزنامۀ 
).80-1384:81شهرت یافت(نصیري،  

نمونه شعر
اردیبهشت

خواهی که در حیات ببینی بهشت را
از سبزه و شکوفه و گل بین به بوستان 
با اشک ابر بر رخ جان آیت نشاط

ل ز دست مده تا میسر استدر فصل گ
تقوي گزین و شاد نشین زآنکه آدمی

ایمما از همه تمتع گیتی گزیده

بنگر به باغ جلوة اردیبهشت را
ایجاد کرده دست طبیعت بهشت را
باید نوشت و داد به می سرنوشت را
وصل نگار و عیش لب جوي کشت را
خود موجب است عاقبت خوب و زشت را

نیکوسرشت را(گلشن یاران پاك سیرت و 
)7: 1330آزادي،

چون دیگر اعضاي انجمن سبک شعري گذشته را دنبال کرد. شاعر براي بیان مقصود خود از گلشن نیز هم
مضامین جدیدي بهره نبرده است.  گلشن در این شعر بر غنیمت شمردن فرصت  تأکید دارد. در واقع 

ن گذشته در اشعار خود از کلمات عربی زیاد استفاده محتوایی است که در شعر گذشته نیز رایج بود.شاعرا
کار نبرد. شعر گلشن، گرایشی به تجدد و کند کلمات عربی بهکردند. در شعر معاصر شاعر سعی میمی

رسد شاعران این انجمن، نوگرایی ندارد و به پیروي از اسلوب شعري کهن بسنده کرده است.. به نظر می
- اند و خود را کامالً مقید به پیروي از اسلوب شعري گذشته میعري را نداشتهگاه قصد تغییر در روش شهیچ

گرفتند دانستند. با وجودي که در عصر مورد بحث شعر نو گسترش یافته بود، اما این شاعران آن را نادیده می
کردند.و همچنان سنت شعري گذشتگان را دنبال می

گیرينتیجه
پهلوي، انجمن ادبی خراسان بود.این انجمن ابتدا با مدیریت عبدالجواد هاي ادبی برجستۀ دورةاز انجمن

ادیب نیشابوري بناد گرفت.وي یکی از طرفداران سرسخت سبک شعري کهن بود که با هدف حفظ سنت 
ادبی به زعم خویش براي ترویج و گسترش زبان فارسی در میان دیگر ملل فعالیت می کرد. بعد از ادیب 

واگذار شد. طبسی براي اینکه مردم را بیشتر با افکار » سید حسن طبسی«ت  انجمن به نیشابوري، مدیری
کرد. طبسی در مجلۀ دبستان » دبستان«هاي آنها آشنا کند اقدام به انتشار مجلۀ اعضاي انجمن و اشعار و مقاله

نویسد د و میکنمخالفت خود را با هر گونه دخل و تصرف در شعر کالسیک و زبان شعري گذشته بیان می
اش به حیات خود ادامه دهد. اعضاي انجمن نیز هاي سنتیکه شعر فارسی و زبان شعر باید با تمام ویژگی

سرودند و در احیاي این سبک شعري اهتمام هاي خود را مطابق با اسلوب شعري گذشته  میاشعار و سروده
محتوایی شعري خود نشان می دادند. رواج ورزیدند. گرچه بعضی از اعضاي انجمن نو آوریهایی در تام می
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گویش خراسانی در شعر یک از کارهاي درخور توجهی بود که این انجمن به آن اهتمام تمام داشت و از این 
دیدگاه می توان آنان را نو آور به حساب آورد.

کتابنامه
)جاللی پندري، )، زندگی و اشعار ادیب نیشابوري،به کوشش یداهللا1367ادیب نیشابوري، عبدالجواد

تهران: نشر صنوبر.
) ها)،  به کوشش: ها و رباعیها، قطعهها؛ غزل)،دیوان انوري( قصیده1337انوري، اوحدالدین محمد

سعید نفیسی، تهران: نشر پیروز.
)گستر.مقاله، مشهد، نشر سخن21)1378باقرزاده،علی
)1373، تهران: نشر خرم، 5)، سخنوران نامی معاصر ایران، ج 1373برقعی، محمد باقر.
)دیوان اشعار،( به لهجۀ خراسانی و فارسی دري مشتمل بر: قصاید، مسمطات، 1370بهار،احمد ،(

بندها)، به کوشش راشد بهار، تهران: نشر سعدي.بندها و ترجیعترکیب
)وس.، چاپ چهارم، تهران: نشر ت2)، دیوان اشعار، به کوشش: مهرداد بهار، ج1368بهار، محمد تقی
)دیوان اشعار( غزلیات، قصائد و قطعات)، تهران: نشر زوار.1344ثابتی، مؤید ،(
)فرهنگ شاعران زبان پارسی، تهران: نشر مؤلفان و مترجمان ایران،.1368حقیقت، عبدالرفیع ،(
)نامه، غزلیات)، به )، دیوان(شامل قصاید، ترجیعات، ترکیبات، فتوت1361عطار نیشابوري،فریدالدین

حسین مکی، تهران: نشر چکامه.کوشش
)دیوان( غزلیات، قصائد، قطعا، رباعیات و مثنویات)، مشهد: نشر چاپخانۀ 1330گلشن آزادي، علی اکبر،(

آزادي.
)صد سال شعر خراسان، به کوشش احمد کمالپور، مشهد: نشر آستان قدس 1373کمال پور، احمد ،(

رضوي.
)ادب معاصر ایران، تهران: نشر سازمان اسناد ملی ایران.) اسنادي از مشاهیر 1376میر انصاري،علی
)ش)، ه 1300آوران فرهنگی ایران از آغاز تا سال )، اثرآفرینان( زندگینامه نام1384نصیري، محمدرضا.

چاپ دوم، تهران: نشر انجمن آثار مفاخر فرهنگی.

ها:مقاله
،34بستان، سال اول، شماره یکم، صص ، مجله د»شعر گفتن و شناختن« ادیب نیشابوري، عبدالجواد -

32.
، اردیبهشت 101، نشریه: وحید، شماره »دو جلسه از انجمن ادبی خراسان«سیار، عبداهللا ) ،

.247-251)،صص1351



٣١١٨

٣١١٨

مجموعه مقاالت

 ،24-26)،1356شهریور 31تا 15، ( 216، مجله وحید، شماره»ادیب بجنوردي«شهرستانی، محمد.
 ،54-59)، صص 1305ستان، سال دوم، شماره دوم،(دي ماه ، مجله دب»بزرگان عصر«طبسی، سید حسن.
 ،7-9)، صص 1305، مجله دبستان، سال دوم، شماره یکم، ( دي »تاریخچه انجمن ادبی خراسان«همان
 ،4-5، مجلۀ دبستان، سال اول، شماره اول، صص »مسلک ما«همان.
،1-3) ، صص1301مجلۀ دبستان، سال اول، شماره اول(» مقدمه«همان .
،426-430)، صص 1305، مجله دبستان، سال دوم، شماره نهم(»انقالب ادبی« عامري، مصطفی
 ،نشر میراث جاودان، سال دهم، »ادیب بجنوردي از واقفان کتاب به آستان قدس رضوي«کریمیان، علی ،

.29-32)، 1381شماره دوم، (تابستان
 ،22-28سال اول، شماره سوم، صص ، مجله دبستان،»نویسندگی و شاعري«نساج، میرزا اسماعیل.
 ،20-25)، شماره دوم، صص1305، مجله دبستان، سال اول(»شعر نیک و بد« واعظ تهرانی،میرزا محمد.
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نقّاشی، نگارگري و صورتگري در اندیشه و آثار سعدي
1اکرم رسول پور نادینلویی

دانش آموخته ي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی 
علی زادهدکتر احمد 

عضو هیات علمی و استادیار زبان و ادبیات فارسی 
چکیده

ها پرداخته شده است؛ که در آثار سعدي، به آننقّاشی، نگارگري و تصویرگري از هنرها و پیشه هایی است
سعدي، نقّاشی و نگارگري را از سطح نگارگري و نقّاشی برترِ پروردگار تا نگارگري فروتر بانوانه می ستاید. 
در آثار او اغلب مراد از نگارگري شخصیت هاي نامی به معناي کنایی، برترین نوع نقش و نگار به کار رفته 

است.
سعدي گاه از دیدگاهی دیگر به این پیشه ها می پردازد؛ در بعد اجتماعی، منظور او از نقّاش و نگارگري، 

هور رسیده است و او چون صنعت کاري این آثار ي است که از دست هاي معماران و بنّایان روزگار او به ظ
طبقه را درخور ارج نهادن می بیند، از آن به نگارگري و نقّاشی یاد می کند. در بعدي دیگر سعدي دانشمندي 
دینی و فقیه است که در البه الي اشارش از بیان نکته هاي فقهی دریغ نمی کند؛ در این بعد سعدي بر ناروا 

اشاره می کند و با اشاره اي پنهان در اشعارش به برخی آموزه هاي فقهی، توجه بودن برخی تصویر گري ها،
دارد.  این طرز نگرش دینی او، تأثیر آموزه هاي دینی او در نظامیه ي بغداد است. در این مختصر به بررسی 

نقّاشی، نگارگري و تصویرگري؛ در اندیشه و آثار او پرداخته شده است. 
نقّاشی، نگارگري، تصویرگريسعدي،ها:کلیدواژه

مقدمه
نگارگري، نقّاشی و تصویر گري از جمله حرفه هاي کهنی هستند که تاریخ ایران زمین همواره از آن ها به 
شایستگی یاد کرده است و اغلب از پردازندگان به چنین پیشه هایی به احترام و بزرگداشت یاد شده است و 

نقش و نگار در ، تصویر هنر ،رده اند؛ اگرچه در نگاه سطحی به هر سه واژهاز آنان در زمره ي هنرمندان یاد ک
ا هر کدام از این حرفه ها تمایزي چشمگیر با هم دارند، چنانچه در بعدي ضمیر انسانی حضور می یابد، ام

ند. و نوعی بیزاري نشان می ده،نسبت به یکی از آن ها به غرور و نیکی نام می برند و گاه نسبت به برخی
این پیشه ها بسته به زمان و گذر تاریخ دگرگونی هاي عمده اي را به خود دیده اند. گذشته از اینکه در تاریخ 
معمارگري و نقّاشی ایرانی، همواره این دگرگونی ها در جایگاه بحث قرار گرفته است، نویسندگان ادب 

ند و به نوعی در بازتاب این دگرگونی ها به پارسی نیز در آثار خود به گوشه اي از این پیشه ها پرداخته ا
دانش هایی از این دست اشاره کرده اند.

1 . arassolpour@yahoo.com
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شیخ مصلح الدین سعدي شیرازي، از شاعران برجسته ي ایران زمین، از جمله نویسندگانی است که در 
زمین هاي آثارش به گوشه اي از این پیشه ها پرداخته است؛ گرچه او بیشتر زندگانی خود را در سفر به سر

محیط شیراز و جامعه ي ایرانی ،عرب زبان گذرانده است ولی هرگاه می خواهد از این پیشه ها سخن بگوید
را در سخنانش به تصویر می کشد؛ و این شاید به گرایش او نسبت به سرزمین پدري و وابستگیش به ایران 

غلب به احترام و بزرگداشت نام می برد، زمین حکایت داشته باشد؛ گرچه سعدي از پردازندگان این پیشه ها ا
ا دیدمی نگرد.توأم با گناهه قسمی از این پیشه ها، با دیدي ب،اسالمی او در برخی ابیاتام

سعدي خود نقّاشی هنرمند است که هیچ گاه نمی توان برخی از تصویر هاي شعري او را بر روي 
ان حتّی قادر به ترسیم و تجسم اموري هستند که نقّاشان از به تابلو به نقّاشی آورد؛ و به بیان برخی، شاعر

) چنان که در توصیف احوال و عیان، دقّت نظر سعدي، طبیعت 26: 1387نقش درآوردن آن ناتوانند. (شمیسا،
و اشیاء را روح و حیات می بخشد و هر زیبایی را که در نهان اشیاء و اعیان است، ظاهر و دل انگیز می کند. 

و این هنر و نقّاشی شگفتی است که به طریق استعاره و دیگر شگردهاي بالغی، 112: 1391ین کوب، (زر (
تنها دست هاي یک شاعر آن را رقم می زند و در اندك نمایشگاهی می توان هنر نقّاشی شاعر را به قید دیدن 

او به هنرمند یاد کنند. (رك: و همین سبب شده است تا برخی از پژوهندگان آثار او حتّی در غرب، از آورد. 
این دست از تصاویر شاعرانه و شعري، در آثار او فراوان به کار رفته است که جهت ایجاز و )48: 1364ماسه،

پرهیز از اطناب، به چند بیت، بسنده می شود: 
اجـل بگسـالنــدش طنــاب امــل    وفــاتـش فـرو بست دست عمــل

)215: 1385(سعدي،
مـرا بـرف بـاریـده بـر پـــــرِ زاغ     نـشـایـد چـو بـلـبـل تمـاشـاي باغ

)365(همان:
چـو کوه سپیدش سر از برف موي     دوان آبــش از بـرف پیــري به روي

)309(همان: 
یک پیشه را در ،تصویرگري در نگاهی گذراچنان که پیش تر گفته شد گر چه نقّاشی، نگارگري و 

تفاوتی چشمگیر با هم دارند که گاه از ،یست گفت هریک از این واژگاناذهن انسان تداعی می کند، اما ب
پردازندگان یکی از آن ها قدردانی می شود و گاه از پرداختن به یکی از آن ها بازداشته می شود. براي  

به شرحی کوتاه از هریک اشاره می شود.آشنایی بیشتر با این پیشه ها 
نقّاشی، نقّاشان و نگارگران در آثار سعدي 

نقّاشی هنر اعجاب برانگیزي است که دست هاي تواناي نقّاشی چربدست آن را رقم می زند؛ هر تصویر 
اشی دلنشینی که در یک تابلوي نقّاشی جان می گیرد، حکایت از روح حساس و نگرش زیبا و باریک بین نق
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دارد که به راحتی نمی تواند لذّت دیدن یک منظره یا یک چیز را فراموش کند؛ از این رو با به نقّاشی کشیدن، 
لذّت تماشا و نگریستن را به دیگران نیز انتقال می دهد.

به طور معمول، بسیاري از جامعه ها و روزگاران از این دست از افراد به هنرمند یاد کرده اند؛ می توان 
دازندگان این پیشه ها را در آثار سعدي، در یک تصویر هرمی قرار داد که در رأس آن خداوند قرار دارد؛ پر

در مرتبه اي پایین تر سعدي از انسان هاي نامی در تاریخ نام می برد و هنر آنان را ستایش می کند که پیش از 
از هنر آنان سخن می گوید با مجاز به بهترین او نیز از هنر آنان بارها سخن گفته اند؛ اما سعدي اغلب هرگاه 

نقش اشاره دارد. در مرتبه ي فرودین که کمتر نویسنده و شاعري از این دست افراد به نگارگر یاد می کند، 
سعدي نگارگري زنان را می ستاید تا اندازه اي که نگارگري اینان را در تابستان از خنکی آب بر تشنه، گوارتر 

می یابد.
اوند در نظر شاعر، بزرگترین هنرمند و نقّاش است نقّاشی او ستودنی و در خور تحسین است و : خدخدا

وراي نقش و نگار او نقشی جاوید و ارزنده وجود ندارد. همه ي ابیاتی که سعدي از این مضمون سخن می 
إِنَّ اللَّه جمیِلٌ «د :  ـ را فرایاد می آورد که فرمودنگوید در واقع، این سخن معروف امام حسن ـ علیه السالم

)به نظر او، گرچه دید کوتاه بینانه برخی این خیال را شاید به انسان 169: 80،ج1403(مجلسی،» یحب الجمالَ 
القا کند که نقّاش طبیعت استاد نقّاش ماهر یا چیره دستی نیست، اما سعدي این خیال را از دید کج بینانه ي 

نقش خدایی را عیب ناك می دانند؛ به نظر او، خداوند نقش بند است اما نه از این دست این افراد می بیند که 
و و زنگار نیست؛ او همان آفریننده نقش و نگار که در ظاهر می بینیم، بلکه نقّاشی او به ابزاري چون شنگرف 

ی عمیق داشته است، نگارنده ي ایوان بلند آسمان است که بسیاري از فیلسوفان را از این رهگذر در حیرت
همین زرنگاري و نگارندگی که برخی را به این وا می دارد که اذعان کنند: دو چیز است که اعجاب انسان را 
بر می انگیزد و هیچ وقت اعجابش به آن کم نمی شود یکی از آن دو، آسمان پر ستاره اي است که باالي سر 

)65: 1386ما قرار دارد. (مطهري،
خدا از این نگارگري چیست؟ سعدي معتقد است غرض خداوند که نقّاش هستی است، این اما انگیزه ي 

است که با دیدن این همه جلوه ي طبیعت و نقّاشی تواناي قدرت او، پی به وجودش برند و تصویرگر هستی 
را بستایند.

ر بـپـرستــینقّاش وجود این همه صورت که بپرداخت    تـا نـقـش ببــیـنی و مـصـو
)623: 1385(سعدي،
از این دست افراد ،اما با این حال هستند کسانی که از ظاهر به باطن نمی پردازند؛ سعدي با سرزنش

ي این است که نقش هستی را بیبینند و از آن به وجود سخن می گوید و بر این است که چشم سر، از برا
خدایی پی برند.

دو چـشم در سر هـرکس نهاده اند ولی    تـو نـقـش بیـنی و مـن نقـشبند می نگرم
)687: (همان
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بزرگترین صفت نقّاشی و تصویرگري خداوند، یا بزرگترین هنر پروردگاري او در آفرینش انسان است؛ 
) اما 14مومنون/رك: که خود نیز در صحیفه ي آسمانی به این هنر خود می بالد و بر خود تحسین می کند. (

ی دهد از این رو دیدار هر  سعدي در نگرش خود به طبیعت این آیه را به همه ي زیبارویان تعمیم م
زیبارویی او را به تحسین و بزرگداشت خدا وا می دارد. سعدي در این دست از نوشته هاي خود، نگارگر و 
نقّاشی چیره دست را به خواننده یادآور می شود و با مثال آوردن شمه اي از برخی هنرهاي پروردگاري، به 

در عالم این جهانی کدامین دست توانایی این نیرو را دارد که عجز و ناتوانی بشري تأکید می کند؛ اینکه 
برقطره اي آب صورتی به زیبایی پري رسم کند، به خدایی و هنر وراي انسانی پروردگار جهانیان اشاره دارد؛ 
و این صورتگري بی همتاي خدایی است که عقل و هوش شاعر را می رباید و دلداده ي نقّاشی بزرگ می 

کند.
کــه کـــردست بـر آب صـورتــگــري؟      دهد نـطـفـه را صـورتــی چـون پــري 

)186: 1385(سعدي،
بسیاري از پیشامدها و بسیاري از شاعران ادب پارسی از آن رو که دید اشعري و جبري گرا داشته اند،

حوادث ناگوار روزگار را به فلک، روزگار و حتّی گذر عمر نسبت می دهند؛ سعدي نیز به اقتضاي این دید 
جبرگرایانه و اشعري اش، به قضا و قدر اعتقادي عمیق دارد، با این حال او گاه تصویرگري خدایی را به فلک 

ر شگفتی می نماید.نسبت می دهد، و از این دستکاري فلک نیز اظها
تا نقش می بندد فلک کس را نبودست این نمک   ماهـی ندانم یا ملک، فرزنــد آدم یا پري

)630(همان:
جهان هستی می بیند از نگارگري دست و تقدیر خدایی و هر آنچه از صورت انسانی، نیک و زشت، در 

می داند.
مــرا صــورتــی بـر نیـایــد ز دست   کـه نـقـشـش معـلّم ز بـاال نـبـست

گـرت صـورت حـال بـد یـا نـکوست    نـگـارندة دسـت و تقـدیـر اوسـت
)314(همان: 

در آثار سعدي از برخی چهره هاي مطرح و نامی در هنر برخی از شخصیت هاي نامی و تاریخی: 
نقّاشی سخن گفته شده است که پیش تر از او نیز نویسندگان ادب پارسی از هنر واالي آنان به شرح و مجمل 

ما سعدي از بیان هنر دستان این افراد منظور دیگري اراده  می کند.سخن گفته بودند؛ ا
: چینیان از شخصیت هایی هستند که در ادبیات پارسی از نگارگري آنها ستایش شده است؛ پیش چینیان

) و132-131: 1390تر از سعدي، داستان هنرمندي چینیان در نقّاشی را موالنا به نظم آورده بود. (رك: موالنا، 
شاعران و نویسندگان فارسی از هنر آنان به عنوان نمونه اي از هنر نقّاشی عالی یاد کرده اند، اما سعدي اغلب 
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در تقابل با نقّاشی و صنعت دست پروردگاري، هنر اینان را به هیچ می گیرد و حتّی از این چهره ها با دعوت 
واند:به تفکّر در هنر دست الهی، به توبه از این پیشه ها می خ

صورتگر دیباي چین گو صورت رویش ببین    یا صورتی برکش چنین یا توبه کن صورتگري
)1385:630(سعدي،

ایی به نام مردینو نزدیک بابل به دنیا آمد و به م) از دین آوران ایرانی بود؛ او در روست276-216مانی: (
آیین مغتسله پرورش یافت؛ در اوایل عمر با باورهاي ادیان رایج بین النهرین، مانند مذهب یهود، آیین 
زردشتی  و عقاید فرقه ي مبتدعه ي مسیحی گنوسی، مانند: مرقیونیان و دیصانیان آشنا شد که به ظاهر بیش 

229-227یان در افکار او تأثیر گذاشت؛ به گفته ي خودش در دوازده سالگی، یعنی در از همه باورهاي دیصان
از فرشته ي توم یا همزاد دستور یافت که آیین مغتسله را ترك گوید و مدعی 241-240م، و سپس در 

و اجازه ي تبلیغ با احترام با او برخورد می کردند و به اپیامبري شد. دو پادشاه ایرانی، شاپور و هرمز، همواره 
در قلمرو خود را می دادند؛ با روي کار آمدن بهرام اول ساسانی، اوضاع دگرگون شد؛ بهرام، مانی را به 

د تا او کشته شد. (برزگر، روحانیون زردشتی سپرد آنان وي را به زندان انداختند و جندان شکنجه کردن
فارسی، به مجاز و کنایه، به معناي مثل اعالي ) داستان هنر نقّاشی وي در ادبیات 761-759: 2،ج1375

نگارگري است که پیش از سعدي نیز بارها مورد مضامین شعري نویسندگان و شاعران قرار گرفته بود؛ نظامی 
داستانسراي منظوم گنجه، داستان چگونگی پیامبري او را در پنج گنج چنین به نظم آورده است.:

د به پیغمبـريـز ري سـوي چین شورتگــري  ــشنیدم که مانی به ص
ـندـشتــافتـبـر آن راه پـیـشـیـنه بـد  ــاز او چیــنیان چون خبر یافـتن

بـر آن راه بستند چون حـوض آبور نــاب   ــدرفشـنده حـوضی ز بلّ
بــرانگیــخته مـوج از آن آبــگـیرـیـر    ــگـزارنـدگی هـاي کـلـک دب

ر شکن می دود بر کـنار...ـشـکن بادش کنـد بی قـرار   ــبچـو آبی که
بورـدلی داشت از تشــنگی نــاصـانی رسیـد از بـیـابـان دور   ــچـو م

اد بـازـسـر کــوزة خـشک بگــشنه فراز    ـنه تشـسوي حوض شد تش
ان چــاه اونیــبد آن حــوضۀ چـیت مــانی کـــه در راه او   ــبـدانـس

انی فریبــرقم زد بـر آن حـوض مب  ــبـرآورد کلــکی بـه آیـین و زی
ـر روي آن آبــگـیرــسـگی مـرده برمان پـذیر   ـنگـاریــد از آن کلک ف

د هراسـکـز او تـشنـه را در دل آمنده بیش از قـیاس  ــدر او کرم جوش
ابـتـسـگی مــرده بیــنـد نیـارد شوض آب  ــبدان تا چو تشنه در آن ح

اشــکـه مانــی بر آن آب زد دور بچودرخاك چین این خبرگشت فاش    
دنـد و ارژنـــگ اوــبــدو بـگـروینـگ او   ـز بس جــادویی هـا و فـره

)949-948: 1390ی گنجوي،(نظام
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سعدي در نگاه شاعرانه خویش گرچه نقش و نگار مانی سان را تحسین و ستایش می کند اما در 
تقابل با آفریده ي الهی نقش خدایی را بسی فراتر از نقش مانی می داند که پیوسته عیب دومی در توجه و 

منظور از به کنایه،اقع، او گر چه مانند دیگر شاعرانژرف نگري، به نگارگري الهی، به چشم می خورد؛ در و
نقش مانی را مثل اعالي نقش و نگار می داند، اما نگاه خداي بینانه ي او ، پیوسته در پس سبب ها، مسبب ها 

را می جوید.
گرچه از انگشت مانی بر نیاید چون تو نقش   هر دم انگشتـی نهد بر نقش مانی روي تو

)606: 1385(سعدي،
ارتنگ یا ارژنگ، نام کتاب معروف مانی است که در آن تصاویر دلکشی بود نام این کتاب به معناي 

) سعدي از این اثر مانی در 90: 1،ج1375در چین هم آمده است. (برزگر،نگارخانه ي مانی و بتخانه اي 
ضمن غزلیاتش سخن به میان آورده است و نقش ارتنگی را هم پهلوي نگارخانه ي چینی بیان می کند، که به 

نظر می رسد منظور او از هر دو ترکیب همان اثر مانی، بوده باشد. 
ارتنـگی است.گــر الـتفـات خداونـدیـش بـیـارایـــــد    نـگارخـانۀ چـیـنی و نقـش 

)35: 1385(سعدي،
به هنر یاد می ،: در مرتبه ي فرودین، سعدي از نگارگرانی سخن می گوید که گرچه کمتر کسی از آنزنان

این نگارگران زنان اند که دیدن نقش، نگار و هنر آنان، ؛کند، اما سعدي این هنر و نگارگري را می ستاید
د. ا در اوج خستگی به آسایش می رساند که ضمیر شاعر رر گرماي تموز حکم آبی خنک را داربراي شاعر د

شاعر بارها در سراسر آثار خود، از آرایش و نقش و خضاب دست ها و پاهاي منقّش زنان، به نگار یاد می 
ر سبب شده است تا او بارها به جاي اینکه از معشوق به یار و معشوق یاد کند، از واژه کند و شاید همین ام

هاي نگار و نگارین، در خطاب به معشوق استفاده می کند؛ اما آنچه در این هنر زنانه، موجب حسرت شاعر 
ن سبب می شد بود چیزي بود که اظهار و عیان آن در جامعه اسالمی و شرایط عصر شاعر منافات داشت و ای

این نگارگران همواره نقش و نگار خود را در زیر نقاب پنهان دارند و این شاعر را در حسرت دیدار  هنري 
که از آن به نگارستان یاد می کرد، به انتظار و حسرت می نشاند.

ن راکـاشکـی پرده بـرافتادي از آن منظر حسن    تـا همـه خلــق بـبیـننـد نگـارسـتـا
)404(همان: 

حیف است چنیــن روي نگارن که بپوشی    سودي بـه مسـاکین رسد آخـر بـه زیانت
) 459(همان: 

نقاشی، بازتابی از  اجتماع ومعماري زمانه ي سعدي
در آثار سعدي، گاه به ابیات و جمالتی از این دست باز می خوریم که گرچه از نقّاشی، نگارگري و 

برداشت تعلیمی و اخالقی از عبارت یا تصویرگري سخن گفته است اما به نظر می رسد منظور شاعر تنها 
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بیت نبوده است و سعدي در بعدي دیگر، به ظرافت هاي اجتماعی و معماري عصر و شهر ش پرداخته است؛ 
رت و  دست هاي پرتوان و هنرمندانه ي معمارگران و بنّایان به ظهور می رسید و در خور ارج ااین هنر، از مه

ازتاب چند مورد از این نوع هنر در آثارش پرداخته است.نهادن و پاس داشتن بود. سعدي به ب
نقّاشی و نگارگري بر ایوان خانه ها: خواجگان، امیرزادگان، اشراف زادگان و پادشاهان از جمله کسانی -1

بودند که اغلب نسبت به محل زندگی، خانه و شبستان خود اهمیت ویژه اي می دادند؛ اگرچه شیخ شیراز در 
به ناپایداري سراي دنیوي و دل نبستن به این کاروانسراي دنیا، پافشاري می کند و مناعت طبع و آثارش بارها 

وارستگی ضمیر او دیگران را از پرداختن به دنیا پرهیز می دهد و این را به هر خواننده اي فرایاد می آورد که 
این همه، نابود شدنی است و انسان بایست در پی آبادانی سراي دیگر باشد

هنر باید که صـورت می توان کرد    به ایوان ها در از شنگرف و زنگار
چو انسان را نباشد فضل و احسان    چـه فـرق از آدمــی تا نقش دیوار

)147(همان: 
و شاید در میان همنشینان زمانه ي شاعر، بودند کسانی که ،اما با این حال، در داستان هاي آثار او

ایوان ها که ورودي استراحتگاه ها و یازمندي هاي دیگر ترجیح می دادند؛آراستگی این سراي خود را بر ن
گل، بلبل، پرندگان و حتّی تصاویر انسان بود که گارِشبستان  خانه ها قرار داشت اغلب آراسته به نقش و ن

بیشتر خواجگان به پایستگی و کمال آن اهمیت بسزایی می دادند، در گلستان اهمیت و لزوم پایستگی و کمال 
دقّت آن را تا اندازه اي می بینم که خواجه با وجود اینکه پاي بست خانه اش ویران بوده، در ماندگاري و 

یوان می اندیشیده است. اما نقش و نگارها در خانه ي این دست از خواجگان، محدود به نقش تازگی نقش ا
ه و نگار ایوان ها نبوده است و گاه نقش و نگارها در اندرون خانه هاي این اشخاص نیز جلوه اي خاص ب

بهایی نبود که در خود را داشت و بهاي آن گرچه از زر و سیم انسان هایی دل سوخته حاصل می شد، اما این 
چشم خواجگان وقعی نماید؛ و این ضمیر شاعر را بیش از بیش آزرده خاطر می کرد.

به عاقبت خبر آمد که مرد ظالم و ماند     به سیم سوختگان زرنگار کرده سراي
) 777(همان: 

نگارگري و نقّاشی بر سردر برخی مکان هاي عمومی:  امروزه نیز نقّاشی بر سر در مکان هاي عمومی -2
، در بیشتر شهرهاي کشور، به چشم می خورد و به نظر می رسد، این هنر اسالمی، پیشینه اي دیرینه دارد که 

ر سردر مکان هایی چون: کتابخانه ها، زورخانه ها، و نگارها اغلب بشده است. این نقشتاکنون نیز حفظ 
مدرسه ها، گرمابه ها و بیشتر بر سردر و ورودي مساجد نقش می بست. سعدي در میان این نقش ها تنها به 

نقش و نگار سردر گرمابه ها اشاره می کند.
ر در گرمـابه می کند نقّاشنه صورتی است مزخرف عبادت سعدي     چـنانکـه ب

)829(همان: 
اگـر تـو آدمیـی اعتـقـاد مـن ایـن است     کـه دیگران همـه نقشـند بر در حمام
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) 551(همان: 
، اثري یا شخص و چیزي است که کمترین سود و »نقش در گرمابه«اما در این ابیات سعدي، منظور از 

یت می کند که حرکتی از خود ندارد؛ و شاعر در این ابیات از بی تأثیري و بی فایده بودن انسان هایی حکا
میان ِ آن ها با نقش دیوار که حرکت و فایده اي ندارند، تمایزي نمی بیند.

دیدگاه فقیهانه سعدي از تصویرگري
هنر نقّاشی اگر چه به ذات خود ستودنی و ارج نهادنی است اما سعدي نوعی از آن را ناپسند می دارد و 

.حتّی بر لزوم پرهیز و توبه از آن تأکید می کند
سعدي با تمام عالقه و احترامی که به بعد هنري دارد، و در مواردي نیز اشاره هاي لطیفی نموده است، 
ولی اصالت را به محتوا می دهد و سعی بر این دارد که از بدیع ترین آثار ادبی براي بیان کردن فرهنگ انسان 

و  او )212: 2،ج1366زنجانی،را بگیرد. ( ساز اسالمی و معارف متعالی الهی بیشترین و ظریف ترین بهره ها
بر آن بوده است تا کتابی اخالقی و اجتماعی تألیف کند تا خواننده را در پیچ و تاب زهد خشک و اندرزهاي 

) وي گوینده اي است که زبان فصیح و بیان 126: 3،ج1386متعسفانه و اصول علم اخالق نیفکند. (بهار،
مدح  و یا بیان احساسات عاشقانه نکرده است بلکه بیشتر آن را در راه معجزه آساي خود را تنها وقف 

سعادت آدمیزادگان و موعظه ي آنان، به راه راست به کار برده است و در این امر از همه ي شاعران کامیاب 
از این رو، حتّی در ابیات غزلیات عاشقانه ي او نکات دینی )610: 1بخش3،ج1370تر بوده است. (صفا،

یفی وجود دارد، که با تلمیح، اشاره  یا کنایه، آموزه اي فقهی را مدر بر دارد.ظر
اینکه چرا سعدي نقّاشی و نگارگريِ نقّاشان و نگارگران را می ستاید ولی نسبت به صورتگري با دید 

قه دارد. انتقادي و انکار می نگرد، ریشه در آموخته هاي مذهبی شاعر در نظامیه یغداد، به خصوص دانش ف
زه هاي دینی غفلت عاشقانه نیز از بیان کردن آموار عاین نشان دهنده ي آن است که سعدي در البه الي اش

نکرده است.
نوعی از نقّاشی، که شاعر از آن با صورتگري نام می برد به نظر، همان نقّاشی و ترسیم چهره ي انسان 

سنّت، مرز ناپسندي این نوع نقّاشی تا اندازه اي است که و جاندار زنده بود، که بر مبناي متون فقهی اهل
دانشمندان دینی گاه به حرام بودن چنین پیشه هایی حکم کرده اند. بیشتر مذاهب اهل سنّت، و به خصوص 
شافعی، نقاشی و مجسمه سازي ـ همان صورتگري ـ را حرام می دانند. و دلیل آن را نزدیکی به مفهوم 

) منابع و کتاب هاي 52-51االسالم،شمارهلۀبه نقل از رسا264: 1374،انند.(وافی آفریدگاري می دصنعت 
فقهی نیز ساختن چنین چیزهایی که داراي روح باشند چه در قالب نقّاشی و یا مجسمه، از جمله ي پیشه 

ی ) اگر چه سعدي به صراحت از حرام بودن این نوع نقّاش15: 4،ج1388هاي حرام می داند. (شهید ثانی،
سخن نگفته است اما او به ندرت در ابیاتی از غزلیات، با اشاره هاي پنهان، بر لزوم توبه و پرهیز از این نوع 

نقّاشی، بدان مطلب، نظر داشته است.
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چـنـیـن صـورت نـبـندد هـیچ نـقّـاش    مـعـاذ اللّه مـن ایـن صـورت نــبـنـدم
)558: 1385(سعدي،

تــا بـکـنـد تـوبـه ز صــورتــگـــرينـسـخـۀ ایـن روي بـه نـقّــاش بـــر  
)633(همان: 

حرام بودن صورتگري، به نظر می آید خواست شاعر این است گذشته از دیدگاه فقهی شاعر از دید
که چون نقّاش حقیقی این دست از تصاویر، خداوند است، تقلید از این آفریده ها، اگر چه در قالب نقّاشی، 

و شرك انسان در برابر پروردگار هستی است نوعی عرض اندام در تقابل قدرت الهی است؛ و این نوعی کبر 
که ضمیر هیچ انسان مسلمانی آن را بر نمی تابد.

در خصوص نقّاشی از نوع صورتگري، شاعر با تلمیح و اشاره به حدیثی معتبر، به پرهیز از 
انسان و صورتگري اشاره می کند؛ به نظرِ شاعر در این ابیات، نگهداري چنین تصاویر ـ  به ویژه تصاویر

حیوان ـ آن هم در اندرون خانه، با اصل بت پرستی یکی است، اما چیزي که سخن او را مورد پذیرش قرار 
می دهد، اشاره و تلمیح به حدیثی معتبر است که به سخنش اعتبار می بخشد.

کی بود جاي ملک در خانۀ صورت پرست    رو چوصورت محو کردي باملک همخانه باش
)829(همان: 

جبرئیل «چنان که در حدیثی از رسول اکرم ـ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ـ روایت شده است که فرمودند: 
(ابن بابویه، » آن سگ باشد یا صورت بدنی باشد.گفت که ما گروه مالئکه داخل خانه اي نمی شویم که در

) و در حدیث دیگر آمده است که هرکه صورتی بسازد، در قیامت او را عذاب کنند که جان 156: 1بی تا،ج
)122در آن صورت بدمد و نتواند دمید. ( همان: 

ي قبله را سعدي در بیتی دیگر، دلیل پرهیز از صورتگري در خانه ها و به خصوص سمت و سو
توجیه می کند؛ توجیه او این است که چون این نوع از تصاویر حضور قلب نمازگزار را از بین می برد و 

سبب باطل شدن نماز می شود، بایست از پرداختن به آن پرهیز شود.
ترسم نماز صوفی، با صحبت خیالت    باطل بود که صورت، بر قبله می نگاري

) 638: 1385(سعدي،
نماز مکن در خانه اي « که اشاره به این حدیث دارد که از پیشوایان دینی روایت شده است که فرمودند: 

)324: 1386(مجلسی، » که صورتی در برابر تو باشد مگر آنکه چاره نداشته باشی
نتیجه گیري

نقّاشی، نگارگري و تصویرگري از پیشه ها یی است که سعدي در اغلب جمله ها و ابیات آثارش، به آن 
پرداخته است؛در آثار او از سه گروه از نقّاشان سخن به میان آمده است، که در رأس و وراي نقّاشان، 

گر نقّاشان را به نگارگري توانا می سازد، از پروردگار هستی قرار دارد؛ نگارگري تواناي دست او است که دی
این رو در نظر سعدي، هر نقشی، غیر از نقش خدایی در تقابل با نقش و نگارگري پروردگاري هیچ است و 
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هر نقشی که جان می گیرد از مدد نیروي خدایی است. در مرتبه اي پایین تر، شاعر از شخصیت هاي نامی در 
ت و هنرِ دست هاي این گروه را در معناي کنایی به ، عالی ترین و برترین عرصه ي نقّاشی سخن گفته اس

نوع نقّاشی، اراده کرده است. اما در مرتبه اي فروتر شاعر از نگارگري بانوان سخن می گوید؛ و زنان را به 
گروه را سبب نقش و نگاري که بر دستان خود می نگارند، نگارگر و گاه نگارستان می خواند و نگارگري این 

تا حدي می ستاید که در گرماي تموز می تواند خنک بخش دلِ تشنه اي باشد.
در دو بعد دیگر، سعدي از معماران و بنّایان نیز به نگارگران و نقاشان یاد می کند؛ اینان طبقه اي از 

ماري عصرش، اشاره اجتماع بودند که سعدي با یادکردن از گوشه اي از کار آن ها، به برخی از جزییات مع
کرده است.  در بعدي دیگر، بازتابی ازاندیشه هاي فقهی و دینی شاعر به چشم می خورد، و این اندیشه ها 
تأثیر آموزه هاي دینی شاعر در نظامیه بغداد بوده است؛ سعدي در این بعد، صورتگري را ـ شاید در مفهوم 

داند، و به لزوم پرهیز و توبه کردن از پرداختن به چنین مجسمه سازي و یا ترسیم صورت انسانی ـ ناروا می 
پیشه هایی، تأکید دارد. 
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تاثیر جزءنگري بر ادراکات و بررسی آن در مثنوي معنوي
سمیرا رسولی پور حمام

اسالمی واحد تبریزکارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد 
کامران پاشایی فخري

دیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریزاستا
زادهپروانه عادل

دانشیار دانشـگاه آزاد اسالمی واحد تبریز
چکیده

عامل مهمی براي یافتن حقیقت و آگاه شدن از زوایاي مثبت زندگی ،معرفت درست و مطابق با واقعیت
کند. این ون، دچار لغزش میاست. ناآگاهی و آگاهی ناصحیح، انسان را در تحلیل درست وقایع محیط پیرام

ندگی انسان را تحت الشعاع قرار واند زتامر در سازگاري و ناسازگاري افراد جامعه تأثیر فراوانی دارد و می
شناسان این هاي روانیافته.دهد. براي داشتن یک زندگی مطلوب، باید از تحریف اطالعات جلوگیري نمود

سانی نداشته و هرکسی بر مبناي نظام تربیتی ها ادراك یکواجهه با پدیدهها در مکند که انساناصل را تایید می
پردازد. بررسی ذهن خطاکار و بسترهاي خلق و ابداع آن خطاها و عوامل درونی و محیطی به تحلیل وقایع می

-هگیري از تعلیمات اثر بدیع ادب فارسی، مثنوي معنوي، هدف این تحقیق است. مولوي عارف اندیشبا بهره
قدر خود بر خطاکار ي ابیات گرانمند ادب فارسی چند صد سال پیش از این تحقیقات در مطاوي و لفافه

دهد، تاکید کرده بود بیند و تمییز میگرا و عقلی که به نور الهی میي کلّبودن اندیشه در صورت نداشتن دیده
- شناسی است، همه در مفاهیم و عناصر روانرسد مفاد ابیات واالي وي، غیر مستقیم با آنچو چنین به نظر می

پوشی و هم سویی دارد.  
غیرمنطقیهايحدسشناسی، مولوي، عرفان، خطاي ادراکی، جزنگري و ادب فارسی، روانها:کلیدواژه

قدمهم

ي تمام اجزاء موضـوع  خواهیم موضوعی را بررسی کنیم ابتدا باید سیستم کلی که در برگیرندهوقتی که می
عبارت دیگر باید کلیت را شناسایی کرد که تقسـیم آن بـه اجـزاء کوچـک     است را باید مشخص کرد، بهفوق 

براي حل مسئله، لزوماً با جوابی مثبت براي یک جزء و جواب منفی در رابطه با جزء دیگر به همـراه خواهـد   
شود و و جزئیات نگاه نمینگر، صرفاً به اجزاوجود نخواهد آمد. در سیستم فکري کلبود و هماهنگی کلی به

کند. مولوي عارف و شاعر ادبیات فارسی آن تفکري است که امکان فهم الگوهاي حاکم بر پدیده را فراهم می
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گشایی از رمـز و راز هسـتی در تمـام    در کتاب وزین خود ضمن تشریح اهمیت شناخت در تدبیر امور و گره
ي عمده انحرافات منطقی و قید و بند براي عقـل معـاش و   ي ظاهربین را ریشهابعاد زندگی، جزنگري و دیده

شمارد.سودجو می

ژوهش حاضر با هدف بررسی خطاهاي شناختی که به عنوان زیربناي احساس فرد بـراي رفتـار مـی    پ
هاي پیدایش تواند بسیار تاثیرگذار باشد، انجام گرفت. هدف ما در این تحقیق، بررسی خطاي شناختی و زمینه

جلوگیري کنـیم.  نگرش جزءبین ها، بتوانیم از بروز رفتارهاي منفی برخاسته ازاست تا از مسیر شناخت آنآن 
هـاي  روش تحقیق در این پژوهش، روشی تحلیلی است که بر مبانی دینی مبتنـی بـر آیـات و روایـات و داده    

هـاي  بـه رفتـار و انگیـزه   عمقـی  دهد کـه نگـاه  ها نشان مییافته. شناسی و علوم تربیتی انجام گرفته استروان
دارد. ایـن تحقیـق   ترین عاملی است که ما را از خطاهاي شناختی باز میانسانی آن، در مواجهه با دیگران، مهم

هاي غیرقطعی اسـت و فـردي   حدسي ظاهربین و دیدهدهد که خطاهاي شناختی عمدتا برخاسته از نشان می
ها د رفتار دیگران را حدس بزند و بر اساس تحلیل نادرست آنخواهکه داراي خطاي فکري است، همواره می

زنـد. آنچـه ضـرورت دارد    را به اموري منفی متصف سازد،اما درباره خودش اعتقاد دارد که درست حدس می
آید و چه خوانی را بررسی کنیم و ببینیم دسترسی ما به افکار دیگران چگونه پدید میست که فرآیند ذهنااین

توانیم پیدا کنیم که حدس ما با واقعیت منطبق است؟هدي میدلیل و شا

هاي سـطحی اندیشـه سـد راهـی     ها و الیهمولوي، ابرمرد تاریخ اندیشه اعتقاد دارد اسارت ذهن در قالب
ي شود براي فعالیت و جوالن ذهن در میدان حقایق و در نتیجـه ادراك ضـعیف کـه عوامـل ایجـاد کننـده      می

ی است، با هزیمت و شقاوت روحی و جسمی بشر را به سوي چشم انداز غلط از هستی ها در زندگگمراهی 
کند.هدایت می

را بـه  » بـس کـن  «گاه، تعبیـر  کرد و گه، تخلص می»خمش«و » خاموش«جالل الدین، در غزلیات خود « 
د،زندگانی هجـري، در بلـخ زاده شـ   604ي االول، سـنه برده که مفید همان معنی است. در ششـم ربیـع  کار می

و انقالب حال او آغـاز شـد و از آن پـس از برکـت     642واقعی موالنا، به عنوان یک شاعر شیفته بعد از سال 
انفاس شمس الدین، عارفی وارسته و واصلی کامل شد و زندگی خود را وقـف ارشـاد وتربیـت عـده یـی از      

)97: 1381(تاریخ ادبیات ایران،» سالکان در خانقاه خود کرد.
ترین اثر منظـوم مولـوي، مثنـوي شـریف اسـت، در شـش دفتـر بـه بحـر رمـل مسـدس مقصـور             مهم« 

هـزار بیـت اسـت. درایـن منظومـه ي طـوالنی کـه آن را بحـق بایـد یکـی از           26000یا محذوف که حـدود  
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ــی را مطــرح     ــانی و دینــی و اخالق ــوي مســائل مهــم عرف ــرین زادگــان اندیشــه ي بشــري دانســت، مول بهت
به ایراد آیـه هـا و حـدیث هـا یـا تعـریض بـه آن هـا مبـادرت جسـته اسـت. دومـین             کرده و هنگام توضیح 

اثر بزرگ مولوي، دیوان کبیر مشـهور بـه دیـوان شـمس تبریـزي اسـت،زیرا مولـوي بـه جـاي تخلّـص نـام            
(همان)» خود در پایان غالب غزل هاي خود نام مرادش شمس الدین را آورده است.

اوسـت.از مولـوي، اثرهـایی بـه نثـر بـاقی مانـده کـه در خـور          سومین اثـر منظـوم مولـوي، رباعیـات    « 
(همان)» اهمیت بسیار است و آن شامل مجموعه ي مکاتیب و مجالس او و کتاب فیه مافیه است.

هاي متفاوت و فراوانی احاطه کرده است اما، ما در هر لحظه از زمان تنها به بخش کـوچکی  ما را محرك« 
(احسـاس و ادراك از دیـدگاه   » دهـیم. و به واحد کوچک تري از آن پاسخ مـی کنیمها توجه میاز این محرك

)18: 1373شناسی، روان

جزء نگري در مقابل کل نگري قرار می گیرد. تفکر سیستمی، مبتنی بر کل نگري است. جزء نگـري  « 
نیست و چـه بسـا   بنابراین، جزء نگري به خودي خود امري ناپسند ، محصول فرو رفتن در علوم تجربی است

در حوزه هایی از علوم، ضروري نیز باشد. نکته در این است که تکیـه صـرف بـر جـزء نگـري، امکـان فهـم        
الگوهاي حاکم بر پدیده و سیستم را از بین می برد. در سازمان ها نیز وضعیت چنین است. پرداختن به اجـزاء  

اي، فکر و عمل کنند و این کار گرچه ممکـن  و واحدها، باعث می شود تا افراد و گروه ها به صورت جزیره 
است بهبود عملکرد برخی واحدها را نشان دهد، اما به عملکرد کلی سازمان لطمه مـی زنـد. بـه همـین دلیـل      

بر این باورند که ساختار وظیفه گرا براي سازمان هاي عصر حاضـر، پاسـخگو   » مایکل همر«بزرگانی همچون 
)128: 1384(استراتژي رقابتی،» .اجتناب ناپذیر استنیست و عمل کردن فرایندي ضرورتی 

بسته و پیوسته است. گرچـه آنچـه در نگـاه اول دیـده مـی شـود       جهان هستی، واقعیت و کلیتی واحد، هم
-ها و نیروهاست، اما توجه به مناسبات و ارتباطات میان اجزاء نشان میکثرت و پراکندگی موجودات و پدیده

ون موجودي زنده دارد که شناخت آن نیازمند عبور از جزئیات و فهـم شخصـیت   چدهد که هستی، هویتی هم
هاي ناشادمانی مردم جهان امـروز، عـدم توانـایی    کلی آن است. شاید جاي تعجب نباشد که یکی از سرچشمه
.آنان در به دست آوردن تصویري کلی و واحد از جهان باشد
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در » سیسـتمی «يها را به مثابه، مستلزم این است که آنبنابراین، شناخت دقیق، عمیق و صحیح پدیده ها« 
اي از اجزاء را در بر گرفته و رفتار هر جزء بر رفتار کل اثرگذار است و هـیچ یـک از   نظر بگیریم که مجموعه

دیگـر، ارتبـاط متقابـل    تواند تأثیري مستقل داشته باشد. به همین دلیل، عالوه بر تعامل اجزاء با یـک ها نمیآن
هاي دیگر در آن محیط و با خود محیط را نباید از نظر دور داشت. فهم این حقیقت، مسـتلزم  ها با پدیدهدهپدی

ـ   » تفکر سیستمی«و داشتن» کالن نگري« هـاي خطـی،   جـاي نگـرش  ه است. تنها در این صورت اسـت کـه ب
نـیم و مـی تـوانیم الگـوي     دیگـر را مـی بی  هاي وابسته به یکها، ارتباطات و تعاملمکانیکی و جزئی به پدیده

(همان)» .تغییرات و روابط درونی پدیده ها را درك کنیم

یکی از مضرات تفکر جزء نگر این است که وقتی به یک مسئله نگاه می کنیم، ذهن به سویی می رود که 
را مسئله ها: «1بهترین راه حل را در همان محل جست وجو کند. این در حالی است که به تعبیر راسل ایکاف

هاي گوناگون مورد بررسی قرار داد. به عنوان نمونه، ها، از جنبهباید بدون در نظر گرفتن مکان بروز آن
بهترین راه حل یک مسئله تولیدي در سازمان، ممکن است در تغییري در بازاریابی یا برعکس نهفته 

)115:همان.»(باشد

پیرامون خـویش هسـتیم و در طـول زنـدگی     هايبردار برخی از محركبه سخن دیگر، ما فقط نمونه« 
توانیم حس کنیم و سـپس درك نمـاییم. ایـن    هاي کوچکی از آنچه واقعاً وجود دارد را میمحدود خود، نمونه

گیرد و تحت تأثیر عوامل مختلفی قـرار دارد. برخـی از ایـن    احساس و ادراك از امور، به سادگی صورت نمی
(همان)» اي دیگر را بایستی در محیط خارج جستجو کرد.نده و پارهعوامل را باید در انسان دریافت کن

خواهد ناتوانی ادراکات بشري را از شـناخت جهـان هسـتی بیـان کنـد، نخسـتین       مولوي، هنگامی که می« 
خـواهی جهـان هسـتی را بفهمـی، در صـورتی کـه       آورد، این است که تو اي انسان، چگونه مـی دلیلی که می

تواند کـل  ادراکاتی که داري، دمی یا جزئی پیوسته به هستی است و جزئی از هستی نمیموجودیت تو با تمام
)52: 1357ها، بینی(مولوي و جهان» را درك کند.

ــوه    «  ــلی ادراك، نح ــل اص ــناختی، عام ــرد ش ــی    در رویک ــدهاي ذهن ــت فراین ــردازش و دخال ي پ
ت کــه پاســخ بــه محــرك اســت نــه محــرك و پاســخ خــاص. باتوجــه بــه فراینــدهاي ذهنــی متفــاوت اســ 

ــا شــود. یادگیرنــدگان در انتظــارات، اهــداف، نحــوه واحــد، متنــوع و معنــادار مــی ي نگــرش، باورهــا و... ب

١- R. Eikaaf
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انـد. تفـاوت در فراینـدهاي ذهنــی بـرون دادهـاي مختلفـی را موجـب خواهـد شــد، در         دیگـر متفـاوت  یـک 
)222: 1388(روانشناسی عمومی،» انجامد.نتیجه به یادگیري متفاوتی می

اهمیت دادن و محدود بودن در نگرش به مسائل جزئی طبعـاً، دور مانـدن از چشـم انـدازهاي دور و     
ها است.نگري یا تجزیه کردن امور و پدیدهکلی را در بر خواهد داشت.یکی از خطاهاي شناختی، جزیی

ــه   ــدر خانـ ــل انـ ــود  پیـ ــک بـ ــی تاریـ یـ
ــی  ــردم بســــ ــدنش مــــ ــراي دیــــ از بــــ

ــن  ــون ممکـ ــم، چـ ــا چشـ ــدنش بـ ــوددیـ نبـ
آن یکــــی را کــــف بــــه خرطــــوم اوفتــــاد
ــید    ــش رسـ ــر گوشـ ــت بـ ــی را دسـ آن یکـ
آن یکـــی را کـــف چـــوبر پـــایش بســـود    
ــت  ــاد دســ ــر پشــــت او بنهــ ــی بــ آن یکــ

ــود   ــدش هنـــ ــه را آورده بودنـــ عرضـــ
شــــد هرکســــیانــــدر آن ظلمــــت همــــی

بســــوداش کـــف مــــی انـــدر آن تــــاریکی 
ــم  ــت: ه ــاد   گف ــن نه ــت ای ــاودان اس ــون ن چ

ــد   ــادبیزن شــ ــون بــ ــر او چــ ــدآن بــ پدیــ
ــود   ــون عمـ ــدم چـ ــل دیـ ــکل پیـ ــت: شـ گفـ
ــی بدســت   ــل چــون تخت ــن پی ــت: خــود ای گف

)1259-1265(مثنوي،دفتر سوم، ابیات: 
هرکس که دستش به جزوي از بدن فیل رسید و راجع به هرجایش که سـخنی شـنیده بـود و آن را    « 

گونـه  رد آن حیـوان را همـان  کرسید و پیش خود قیاس میفهمیده بود نسبت به آن میزان که دست عقلش می
)314همان،ص: » ( شناخت.می

یابـد. در جریـان   دار و در ارتبـاط بـاهم درمـی   اي معنـی ذهن فرد، احساس ها را به عنوان مجموعـه « 
هـاي قبلـی و حـاالت انگیزشـی در     گزینش این یا آن مجموعه، فرضیات ماقبل ادراکی، تجربیات و یـادگیري 

ترتیب، هر ادراکی کنند. بدیناي در ادراك ایفا میآیند و نقش تعیین کنندهمیلحظه ي ادراك به سرعت فراهم
پـذیرد؛ بـه   هاي ادراکی که ممکن است به خطا نیز منجـر گـردد صـورت مـی    داوريبراساس انتظارات و پیش

اي هـ چون یادگیريهاي خاصی همعبارت دیگر اگر احساس تابعی از محرك است، ادراك نیز تابعی از محرك
ي فـرد ادراك  قبلی و انتظارات، حاالت انگیزشی متغیر عاطفی یا شناختی و در نهایـت اتخـاذ تصـمیم و اراده   

)25: 1390شناسی احساس و ادراك، (روان» کننده است.

ــه جــزوي کــه رســید هــم ــین، هریــک ب ــیچن ــم آن مـ ــی فهـ ــا مـ ــرد، هرجـ ــنیدکـ شـ
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ــب شــان شــد مختلــف  از نظــر گــه، گفــت   ــش لقـ ــی دالـ ــفآن یکـ ــن الـ داد، ایـ

)1267-1266(دفتر سوم، بیت: 
شان نسبت به شـکل فیـل دچـار اخـتالف شد.قضـاوت بـه       هاي گوناگون، قضاوتبه سبب دیدگاه« 

شدت تحت تاثیر اطالعات در دسترس است.یکی از ساده ترین موارد خطاي دسترسی در قضاوت در ضـرب  
: 1388(خطـاي سیسـتماتیک در اندیشـه،   » نده شده اسـت. ، گنجا»تنها به قاضی رفتن و راضی برگشتن «المثل 

110(

ــدي   ــمعی بـ ــر شـ ــرکس اگـ ــف هـ اخــــتالف از گفتشــــان بیــــرون شــــديدر کـ

)1268(دفتر سوم، بیت: 
اگر در کفشان ، شمع و نور الهی بود، آن موقع از جزء ها به حقیقت کلی می رسیدند و اگر هـرکس  

اشد، در میان انبوه تردیدها و دودلی ها  یـاراي تشـخیص غایـت کلـی     دیده ي کل بین و حقیقت بین داشته ب
امور را خواهد داشت.

ــه   چون کـف دسـت اسـت و بـس    چشم حس هم ــر هم ــف را ب ــت ک ــترسنیس ي او دس
)1269(همان، بیت: 

کنـد  گـراي آدمـی، ماننـد کـف دسـت، تنهـا ظـواهر موجـودات را لمـس مـی          بینش ظاهري و حس« 
)315(همان،ص: » ندارد. و کاري به کنه حقایق 

ــر     ــف دگ ــت و ک ــر اس ــا دیگ ــم دری چش
هــــا ز دریــــا روز و شــــبجنــــبش کــــف

ي دریــــا نگــــرکــــف بهــــل وز دیــــده
ــب    ــی، عجـ ــا نـ ــی ، دریـ ــی بینـ ــف همـ کـ

)1270-1271(همان، ابیات: 
هـایی از شخصـیت پرداختـه انـد.یکی از     روان شناسان، برحسب چگونگی ادراك امور به طبقه بندي« 

شخصـیت بـا ادراك تحلیلـی    -شخصیت با ادراك ترکیبی و ب-ها، افراد را به دو دسته کلی: الفبنديتقسیم
کننـد،  ها را به صورت کلی و یک جا ادراك مـی اي از افراد، امور و موقعیتکند. بدین معنی که عدهتقسیم می
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نماینـد و هـر   ه مـی هاي کوچکی تجزیاي دیگر میدان دید و حوزه عمل خویش را به قسمتدرحالی که  عده
(احساس و ادراك از دیـدگاه  » ها در نظر گیرند.کنند، بدون آن که کلیتی را براي آنجزئی را جداگانه درك می

)137-138: 1373شناسی، روان
هاي باریک بیان یـا  توان به گروهطبقه بندي دیگري از افراد بر حسب چگونگی نحوه ادراك آنان، می« 

بینان کسانی هستند که حتـی جزئیـات امـور مـورد     ترتیب که باریکن اشاره کرد. بدینبیناموشکافان و سطحی
بینان از درك چنین جزئیات دقیقی عاجزانـد. بـه   کنند، در حالی که سطحینظر را به درستی و دقت ادراك می

انـد بـا   ب کـرده بین تمایل دارند اشیاء و امور را به کمک مفاهیمی که در گذشته کسعبارت دیگر، افراد باریک
طـور کـه هسـت، ادراك    بینان برآن است کـه اشـیاء و امـور را آن   دقت درك کنند، در صورتی که نظر سطحی

)  139-140(همان: » زنند.نمایند و مفاهیم و تجربیات قبلی را عمداً پس می
ات افـراد  هاي زیادي بین نحوه ادراکـ با توجه به مطالبی که از نظر گذشت، مالحظه گردید که تفاوت« 

تر به که افراد باهوشیک جامعه که داراي محیط جغرافیایی و اجتماعی مشترکند، وجود دارد. از آن جمله، این
اي که به خـوبی قادرنـد   دهند؛ به گونهسادگی و به سرعت نحوه ادراك خویش را با شرایط موجود سازي می

ي براي ادراك امور صرف کنند یا افـراد عجـول   ترتر دقت بیشدر شرایط ساده دقت کمتر و در شرایط پیچیده
)141کنند. (همان: هاي مهمی از میدان دید و عمل خویش را ادراك نمیاغلب، قسمت

نگري عرفانی:کل
ــاس   کـــل شـــو و از راه کـــل، کـــل را شـــناس ــد قیـ ــه فرزنـ ــو، نـ ــنش شـ ــار بیـ یـ

)188(مثنوي،دفتر سوم: 

باشد. دیدن درختان از پایین، باید با دیدن جنگل از باال همـراه  جزء نگري، باید با کل نگري همراه « 
باشد. هنر تفکر سیستمی، دیدن توأم جنگل و درختان است، یعنی دریافت اطالعـات کلـی و جـامع در عـین     
عنایت به جزئیات. تنها در صورت همزمان دیدن جزئیات و کلیات مسئله است که می توان پاسخی قـوي بـه   

هاي پیچیده داد. بسیاري از مردم تصور می کنند که تفکر سیستمی صرفاً دیـدن از باالسـت،   تغییرات و چالش 
را ببیند و جنگل را از درختان تشـخیص دهـد، امـا بـه تعبیـر      » تصویر بزرگ«درست مثل بالگرد که می تواند 
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گل را بفهمـد کـه   جنگل از باال تنها شبیه یک سفره سبز رنگ دیده می شود. کسی می تواند جن:1مایکل پورتر
)128: 1384استراتژي رقابتی،.»(در آن قدم زده باشد. دیدن از باال باید توسط دیدن از پایین پشتیبانی شود

کـه بـالطبع رفتـار    -نگرش یک پدیده در همه ابعاد آن، براي رسیدن به یک بینش صحیح و اصـولی « 
بینـد و  ط نقاط قوت شخصیت خویش را مـی ضروري است. براي مثال، فردي که فق-تطابقی را به دنبال دارد

هاي مقطعـی را نـدارد. در نتیجـه،    رویی با انتقاد یا شکستگریزد، توان روبهاز نقایص و نقاط ضعف خود می
درمـانی از مثنـوي،   هاي روان(برداشت» یابد.بینانه را از دست داده، قدرت مقابله وي کاهش میچارچوب واقع

1378 :157  (
سازد.اولی تمثیل فردي است که نـور آفتـاب   تر اول، نتیجه نگرش جزءبینانه را روشن میدو مثال در دف

شود به تصور آن که خود منبع نور است، اما به هنگـام  بیند و با شتاب و اشتیاق عاشق دیوار میرا بر دیوار می
دیوار سیاه بر جاي مانده:-که نور خورشید محو شد-شب

ــش    یشاو بمانــــده دور از مطلــــوب خــــو    ــاي ری ــل، پ ــج باط ــایع، رن ــعی ض س

)2807(مثنوي،دفتر اول: 
در مثال دوم، صیادي به دنبال مرغ صحرا دوان است و سایه آن مـرغ را هـدف قـرار داده و مـرغ بـا      «

)158: 1378درمانی از مثنوي، هاي روان(برداشت» کند.هاي درخت بازي میخیال آسوده روي شاخه
-ه آگاهی و شناخت، شرط اول داشتن گوش شنوا و دقت در امـور و پدیـده  درعرفان براي رسیدن ب« 

هااست. شناسانده یا عارف، نه یک فرد منفعل بلکه انسانی فعال و کوشاست و ایـن معرفـت در حـالی شـکل     
)161(همان: » گیرد که با مشاهده و کشف و شهود به باغ نظر وارد شود و بینش خود را عمق بخشد.می

ــه  ــن کوت ــرح ای ــاب ش ــن بت ــن و رخ زی »واهللا اعلــــــم بالصــــــواب«دم مــــــزن ک

)1584(مثنوي،دفتراول: 
دهــد کــه تصــاویر هــاي گونــاگون در بررســی چگــونگی جلــب توجــه، نشــان مــینتــایج پــژوهش« 

تــر از هــا و نیــز تصــاویر غیرعــادي بــیشتــر از کلمــات و از میــان تصــاویر گونــاگون، تصــاویر انســانبــیش
)168(همان:» کند.ها را به خود جلب میمودنیتصاویر اشیاء، توجه آز

١- M. Pourteer
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هر چند سازگاري دریافت کننده نقش مهمی را در روشن کردن ادراك بـه عهـده دارد ولـی در ایـن     « 
مورد عوامل دیگري نیز دخالت دارند. ممکن است، تصویر یک شی به طـور کامـل روي شـبکیه چشـم شـما      

نمـی توانیـد از آن شـئ ادراك بصـري     -خـود مشـغول باشـید   مخصوصاً اگر شما با افکار–افتاده باشد ولی 
)408: 1361(اصول روان شناسی،» مناسبی داشته باشید.

تر از هنگامی کـه یکنواخـت   در تحقیقات دیگري مشخص شده است که محرك شنوایی موزون بیش« 
)  168: 1373شناسی، (احساس و ادراك از دیدگاه روان» نماید.شود جلب توجه میشنیده می
گیرد، یکی تضاد و تفاوت محرك بـا زمینـه   موارد دیگري که به لحاظ آن محرك مورد توجه قرار می« 

تـر از  اي بـزرگ آن است. براي مثال، در یک صفحه کتاب که سیاه و سفید چاپ شده است، اگر کلمه یا جمله
ه آن کلمـه یـا جملـه بـه علـت      سایر کلمات یا با رنگ دیگري مانند قرمز، آبی یا طالیی، چاپ شود، بالفاصل

هـاي  کند. بـه هرحـال، در بحـث ادراك، توجـه بـه ویژگـی      ها نظر بیننده را جلب میتضاد آن با سایر قسمت
ها، چون: اندازه، شدت، تضاد، تازگی، حرکت، محدودیت زمان، وضعیت مکانی، ابهام، غیرعادي بـودن  محرك

)169(همان: » و ... ضروري است.
ها مانند: شدت، حرکت، تکرار، تضاد، تازگی و ... تا هنگامی مـوثر  ده درباره محركهاي یاد شویژگی«

هـاي  است که بتواند عالوه بر جلب نظر فردبه محرك، تداوم توجه او را نیز حفظ کند. به سخن دیگر، ویژگی
کیفیـت گیرنـده   هاي فرد توجه کننده، ماننـد: ها هماهنگ و متناسب با ویژگیمحرك هنگامی تأثیر دارد که این

ها، انتظارات و تجارب او باشد. براي مثال: هیچ نوع محرك بینـایی، اگـر   ها، نگرشحسی الزم، نیازها و انگیزه
شود یا هـیچ محـرك شـنوایی    هاي ذکر شده را دارا باشد، براي فرد نابینا محرك محسوب نمیچه تمام ویژگی

)170(همان: »  آید.براي فرد ناشنوا محرك به حساب نمی

نتیجه:
در پژوهش هایی که در مبحث ادراك صورت گرفته، آزمایش هاي متعدد حاکی از خطاهاي ادراکـی و  
ثبات ادراکی در این زمینه است و ساخت وکار ذهن و ادراك بـه صـورتی اسـت کـه در پـردازش و تعبیـر و       

نان نیستند و قوه ي دیگري غیـر  تفسیر امور دچار خطا می شود. در نتیجه، داده هاي ادراکی، چندان قابل اطمی
از این حواس براي معقوالت ضروري می نماید.  

یکی از ویژگی هاي بارز اندیشه هاي موالنا جالل الدین رومی، توجه دقیق و عمیق بـه جنبـه هـاي روان    
شناختی وجود آدمی و تالش پیگیر وي براي تحلیل پیچیدگی ها و کشف زوایاي پنهان روح انسانی است.
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نگـري اسـت.   ، مبتنی بر کلدقیقگیرد. تفکر جزنگري در مقابل کل نگري قرار میحسب نگرش موالنا، بر 
جزء نگري محصول فرو رفتن در علوم تجربی است. بنابراین، جزنگري به خودي خود امري ناپسند نیسـت و  

نگري، امکان فهم ءزنکته در این است که تکیه صرف بر ج. چه بسا در حوزه هایی از علوم، ضروري نیز باشد
نگري همراه باشد. دیدن درختـان از  جزءنگري، باید با کل.الگوهاي حاکم بر پدیده و سیستم را از بین می برد

پایین، باید با دیدن جنگل از باال همراه باشد. هنر تفکر سیستمی، دیدن توأم جنگـل و درختـان اسـت، یعنـی     
زمان دیـدن جزئیـات و کلیـات    زئیات. تنها در صورت همدریافت اطالعات کلی و جامع در عین عنایت به ج

جهـان هسـتی، واقعیـت و کلیتـی     .مسئله است که می توان پاسخی قوي به تغییرات و چالش هاي پیچیده داد
بسته و پیوسته است. گرچه آنچه در نگاه اول دیده می شود کثرت و پراکندگی موجـودات و پدیـده   واحد، هم

چـون  به مناسبات و ارتباطات میان اجزاء نشان مـی دهـد کـه هسـتی، هـویتی هـم      ها و نیروهاست، اما توجه
اید جاي تعجب . شموجودي زنده دارد که شناخت آن نیازمند عبور از جزئیات و فهم شخصیت کلی آن است

نباشد که یکی از سرچشمه هاي ناشادمانی مردم جهان امروز، عدم توانایی آنان در به دسـت آوردن تصـویري   
.و واحد از جهان باشدکلی 

منابع:
)، روان شناســی احســاس و ادراك، تهــران: ســازمان مطالعــه کتــب علــوم  1390ایروانــی، محمــود(.1

انسانی دانشگاه ها

ا، استراتژي رقابتی، ترجمه: مجیدي و مهرپویا، نشر رس)1384(مایکلپورتر،.2

ــري ، محمــدتقی(.3 ــران: موسســهتدوی 1355جعف ــا ، ته ــی ه ــان بین ــوي در جه ــه )، مول ــار عالم ن آث
جعفري

)، شرح جامع مثنوي معنوي،تهران: اطالعات  1391زمانی ، کریم(.4

)، احســـاس وادراك از دیـــدگاه روان شناســـی، تهـــران: دفتـــر نشـــر 1373قـــادري، عـــزت اهللا(.5
تحقیقات و انتشارات

)، اصول روان شناسی، ترجمه: محمود ساعتچی، تهران: امیر کبیر1361ل. مان. نرمان(.6

)، خطاهاي ساختاري در اندیشه، تهران: پرسش1388نسیمی، علی(.7
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)، روان شناسی عمومی، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور1386هیئت مؤلفان(.8

)، برداشت هاي روان درمانی از مثنوي، تهران:سروش1378مومن زاده، محمد صادق(.9
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بحور و اوزان اشعار عنصري بلخی 
1ریاناصغر رضاپو

اد اسالمی واحد شهرکرد استادیار دانشگاه آز
2شاهپور شهولی کوه شوري

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایذه 
و دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی واحد شهرکرد

چکیده
در پژوهش فرا رو، پژوهندگان برآنند با بررسی آماري و بسامدي اوزان اشعار عنصري، گوشه اي از 

ارسی را نشان دهند. زیبایی هاي شعر گذشتۀ ف
در این روش آماري، عالوه بر اوزان قصاید عنصري ، قطعات و اوزان ابیات پراکنده و قالب هاي دیگر نیز 
استخراج و بسامدگیري و نمایۀ آنها ترسیم گردیده است اما تأکید بر قصاید بوده به گونه اي که بیت نخست 

ت. هر قصیده، مالك سنجش و ارزیابی قرار گرفته اس
در بخش پایانی پژوهش ، بسامد اوزان رباعیات عنصري نیز ، استخراج گردیده ، نمایۀ آنها در دو شجرة 

، ترسیم گردیده است . »اخرم«و » اخرب«مشهور 
بحور، اوزان، قالب، بسامد، نمایه ها:کلیدواژه

مقدمه 
، پژوهندگان در پژوهش پیش رو.عنصري بلخی، از شاعران سر آمد زبان پارسی در دستگاه  غزنوي است

برآنند با بررسی آماري و بسامدي، بسامد اوزان اشعار او را نشان دهند. 
» مقصور « روش استخراج، بحور و اوزان ، بیشتر بر پایۀ روش سنّتی است . بدین معنا که همه جا زحاف 

)و U)، کوتاه (-الیم بلند(دو وزن و به تفکیک ذکر شده و چگونگی هجاي پایان مصراع با ع» محذوف« و 
) در نامگذاري لحاظ شده است . U-کشیده (

در بسامدگیري بحور و اوزان اشعار عنصري ، اوزان همۀ ابیات اعم از اوزان قصاید، قطعات و ابیات 
پراکنده و قالب هاي دیگر استخراج شده ونمایۀ آنها ترسیم گردیده است . اما تأکید بر قصاید بوده است ، به 

ونه اي که بیت نخست قصاید ، میزان و مالك سنجش قرار گرفته است . زیرا براي تشخیص وزن یک گ
قصیده ، کافی است که وزن مطلع آن قصیده مشخّص گردد . 

پس از استخراج اوزان اشعار، همۀ اشعار به تفکیک بحور متفق االرکان ومختلف االرکان طبقه بندي شده 
است . و نمایۀ آنها ترسیم گردیده 

1 . Rezaporian@gmail.com
2 . Shahvali 1341 @yahoo.com
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« در بخش پایانی کار ، اوزان رباعیات عنصري نیز استخراج گردیده و نمایۀ آنها در دو شجرة مشهور 
ترسیم شده است . » اخرم « و »اخرب

نگاهی به زندگانی عنصري بلخی 
ابوالقاسم حسن بن احمد عنصري بزرگترین استاد قصیده پرداز و مدح سراي قرن پنجم بلکه پارسی « 

کنون بدین پایه و مایه در جزالت لفظ و رشاقت سبک ، هیچ یک از شعراي قصیده سرا با کثرت است و تا
مقدمه )12: 1363(عنصري بلخی ، » . عده و توجه به معارضه نتوانسته اند قصیده اي انشاء کنند

مسعود ، و سرآمد سخنوران پارسی در دربار محمود و« دکتر ذبیح اهللا صفا در مورد عنصري می گوید : 
استاد مطلق در مدح و غزل و قصیده بعد از رودکی است. 

- 560: 1371(صفا ، ». مولد او را شهر بلخ نوشته اند، از آغاز حیات او اطّالع درستی در دست نیست 
559.(

عنصري بنا برقول مشهور ، به وسیلۀ امیر نصر بن ناصر الدین به خدمت سلطان تقرّب یافت . ورود « 
در دربار محمود ، ظاهراًدر سال هاي نخستین سلطنت آن پادشاه اتفاق افتاده بود و به سبب همین عنصري 

قدمت و سابقه و نیز از آنجا که معرّف او برادر سلطان بود ، و همچنین بر اثر تفوق در علم و ادب و شعر ، 
در نزد سلطان تقرّب بسیار یافت و در شمار ندماء سلطان در آمد . 

چنان که از اشعار او آشکار است مردي بلند همت و بزرگ منش بود و از این روي با آن که عنصري 
 قصائد خود را به مدح اختصاص داده ، در آنها هیچ گاه از بیان مضامین اخالقی و اشعاري که نمایندة علو

ل هاي او هم آشکار طبع وي باشد ، تخلّف نورزیده است . وقار و متانت این شاعر حتّی در تغزّل ها و غز
است . 

)560-561همان :».(هـ . ق . نوشته اند 431وفات او را سال 
آثار عنصري 

دیوان عنصري را دولتشاه قریب سه هزار بیت نوشته است ولی اکنون مجموع اشعار وي در دیوان او یا « 
ند غزل و رباعی و ابیات کتب ادبی ، اندکی از دو هزار بیت ، تجاوز می کند که مشتمل است بر قصاید و چ

چند مثنوي « ). دبیر سیاقی در مورد مثنوي هاي عنصري می گوید : 561(همان : » . پراکنده از مثنوي هاي او 
به او نسبت می دهند که هیچ » سرخ بت و خنگ بت« و» وامق و عذرا « ، » عین الحیات و شادبهر « به نام 

مقدمه ) . 15-16: 1363(دبیر سیاقی ، ». یک باقی نیست 
عنصري شاعري توانا و هنرمند است ، در بیان معانی دقیق و خیاالت باریک ، مهارت دارد ، و کمتر بیت « 

). 562: 1371(صفا ، ». اوست که مضمونی تازه که از ذوق خلّاق او سرچشمه گرفته باشد ، در آن دیده نشود 
بحور و اوزان دیوان عنصري بلخی 

بیت است . 3519عنصري بلخی ، به تصحیح  و مقدمۀ دکتر محمد دبیر سیاقی ، تعداد ابیات دیوان 
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تعداد ابیاتقالبردیف

2915قصیده1

*154رباعیات2

450قطعات و ابیات پراکنده3
». در نسخه ها نیست « ) را ندارد و در زیر نویس توضیح داده است که 74(بیت دوم رباعی 3063*بیت 

) . 321: 1363ي بلخی ، (دیوان عنصر
عنصري در بحور  و اوزان گوناگونی طبع آزمایی کرده است . در مجموع اشعار دیوانش از میان بحور 

بیشترین » خفیف « بیشترین بسامد و از میان بحور مختلف االرکان ، بحر » متقارب « متفق االرکان ، بحر 
با » رمل « عنصري ، از میان بحور متفق االرکان ، بحر قصیدة 70بسامد را به خود اختصاص داده اند اما در 

قصیده ، کمترین بسامد را دارند ، در بحور مختلف 7با » متقارب « قصیده ، بیشترین بسامد و بحر 15
قصیده کمترین بسامد از 3با » مضارع « قصیده ، بیشترین بسامد و بحر 27با » مجتثّ « االرکان نیز ، بحر 

نصري را به خود اختصاص داده اند . اوزان قصاید ع
بدون احتساب اوزان رباعی هاي عنصري که جداگانه از آنها سخن به میان خواهد آمد ، بحور اشعار 

هفت بحر مختلف االرکان است :7بحر متفق االرکان و 3عنصري شامل 
الف) بحور متفق االرکان 

س از آن هزج و سپس رمل است . باالترین بسامد اشعار عنصري ، شامل بحر متقارب و پ
نمایۀ بحور متفق االرکان اشعار عنصري 

تعدادقالبردیف

132متقارب1

52هزج2

30رمل3
1کامل4

، است178که عدد -بیات پراکنده رااگر از تعداد یا شمارگان نمایۀ مزبور ، شمارگان مربوط به قطعات و ا
قصیده را در بحور متفق االرکان به شرح زیر سروده 36ة خود ، قصید70عنصري از مجموع –کم کنیم 

است : 
نمایۀ بحور متفق االرکان قصاید عنصري 

تعدادبحرردیف

15رمل1
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14هزج2

7متقارب3
قصیده را در این بحر 15، بیشترین بسامد را در میان اوزان قصاید عنصري دارد . او ، » رمل « بحر 

، 5قصیدة دیگر (13) توصیف است و 17و 16قصیده (2لب توجه این که تنها درون مایۀسروده است و جا
) قصاید مدحی است . 67، 65، 62، 57، 42، 32،33، 29، 11، 10، 9، 7

قصاید عنصري » رمل « نمایۀ اوزان 
تعدادبحرردیف

8رمل مثمن مقصور1

6رمل مثمن محذوف2

1ون اصلم مسبغرمل مسدس مخب3
بحر رمل مثمن مقصور : فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالت:-1

) ؛ در مدح سلطان مسعود غزنوي 12( ص5رك: به ق 
شهریار داد گستر خسرو مالک رقاب                آنکه دریا هست پیش دست احسانش سراب 

) ، 170(ص42)،125(ص33)، 117(ص32) ، 54(ص17) ، 15( ص6به قصاید –و نیز رك 
) . 272(ص62) و 247(ص57

بحر رمل مثمن محذوف : فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن: -2
) ) ؛در مدح یمین الدوله محمود غزنوي24(ص9رك: به ق 

تا زصنعش هر درختی لعبتی دیگر شود باد نوروزي همی در بوستان بتگر شود 
). 293(ص67)و286(ص65)،99(ص29،)32(ص11)،27(ص10و نیز رك: به قصاید 

بحر رمل مسدس مخبون اصلم مسبغ: فاعالتن فعالتن فعالتن فع الن: -3
)؛در مدح ابوالمظفر نصربن سبکتگین19(7رك: به ق 

بت که بتگرکندش دلبر نیست      دلبري دستبرد بتگر نیست
قصاید عنصري » هزج« نمایۀ اوزان 

تعدادبحرردیف

5حذوفهزج مسدس م1

4هزج مسدس مقصور2

3هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف 3
2هزج مثمن سالم 4
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14پس از بحر رمل ، بحر هزج بیشترین بسامد اوزان قصاید عنصري را به خود اختصاص داده است ؛ او 
ه شاعر براي قصیده را در این بحر سروده است . که درونمایۀ همۀ آنها مدح است و می توان نتیجه گرفت ک

دست یابی به آنچه در مدح ممدوح به دنبال آن است ، بحر هزج را مناسب ترین وزن تشخیص داده است . 
شایان گفتن این که در مورد اوزان رباعی هاي عنصري ، در جاي خود بحث خواهد شد.

بحر هزج مسدس محذوف : مفاعیلن مفاعیلن فعولن : -1
نصر بن سبکتگین )، در مدح امیر 4(ص2رك: به ق 

چنان باشد بر او عاشق جماال               که خوبی را از او گیرد مثاال
). 302(ص69)و 281(ص64)، 69(ص21)، 47( ص15و نیز رك: به قصاید 

بحر هزج مسدس مقصور : مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل : -2
) در مدح امیر نصر بن ناصر الدین سبکتگین 21(ص8رك: به ق

جشن ملوك نامدار است         ز افریدون و از جم یادگار است سده 
). 267(ص61)و162(ص39)، 38(ص13و نیز رك: به قصاید 

هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف : مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولُن :-3
) در مدح  ابوالمظفر نصر بن ناصر الدین 150(ص36رك: به ق 

ر    نز یکدگر و هر دو زده یک به دگر برنوروز فراز آمد و عیدش به اثر ب
). 200(ص46)و 193(ص44و نیز رك: به قصاید 

هزج مثمن سالم : مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن : -4
) در مدح امیر نصر بن ناصر الدین سبکتگین 112(ص31رك: به ق 

بارد مشگ و گه عنبرگه آن آراسته زلفش گره گردد گهی چنبر          گه آن پیراسته جعدش ب
).165( 40و نیز رك: به قصیدة 

قصاید عنصري » متقارب« نمایۀ اوزان 
تعدادبحرردیف

3متقارب مثمن سالم 1

2متقارب مثمن محذوف2

2متقارب مثمن مقصور3
، از » هزج« و » رمل « پس از بحور » متقارب « از میان بحور متفق االرکان مورد استفادة عنصري ، بحر 

قصیده را در این بحر سروده است که درونمایۀ همۀ آن 7نظر بسامد، در مرتبۀ سوم قرار می گیرد ؛ عنصري 
قصاید ، مدح است : 

متقارب مثمن سالم : فعولعن فعولن فعولن فعولن : -1
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) در مدح سلطان محمود غزنوي 42(ص14رك: به ق 
گل مشگبوي و شب روزپرورچه چیز است رخساره و زلف دلبر         

).277(ص63)و 168(ص41و نیز رك: به قصاید 
متقارب مثمن محذوف : فعولعن فعولن فعولن فَعل:-2

) در مدح امیر نصر بن ناصر الدین 51(ص16رك: به ق 
پدید آرد آن سرو بیجاده بر                همی گرد عنبر به بیجاده بر

)207(ص48ة و نیز رك: به قصید
متقارب مثمن مقصور : فعولعن فعولن فعولن فعول :-3

) در مدح یمین الدوله سلطان محمود غزنوي 85(ص25رك: به ق 
به از عید نشناسم از روزگار                           نه از مدح خسرو به آموزگار 

). 234(ص54و نیز رك: به قصیدة 
ب)بحور مختلف االرکان 

است.» مضارع « و سپس » مجتثّ« و پس از آن » خفیف « شعار عنصري ، شامل بحر بسامد ا
و سپس» مجتثّ« و پس از آن » خفیف « عنصري درکاربرد بحور مختلف االرکان ، از بحر 

بیشتر از سایر بحور عروضی سود جسته است او در مجموعۀ همۀ ابیات دیوانش بیشترین بسامد » مضارع « 
بار به بحر مضارع 23و پس از این دو با  » مجتثّ« بار به بحر 50به بحر خفیف ، پس از آن با بار 84را با 

اختصاص داده است. در هر یک از سه بحر مختلف االرکان دیگر نیز که به شرح نمایۀ زیر می آیند تنها یک 
بیت را سروده است : 

نمایۀ بحور مختلف االرکان اشعار عنصري 
تعدادبحرردیف

84خفیف1

50مجتث2ّ

23مضارع3
1بسیط4
1طویل5
1منسرح6

کم -است 127که عدد –اگر از شمارگان این نمایه ، شمارگان مربوط به قطعات و ابیات پراکنده را 
قصیده را در بحور مختلف االرکان به شرح زیر سروده است : 34قصیدة خویش، 70کنیم، عنصري از مجموع 
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بحور مختلف االرکان قصاید عنصري نمایۀ
تعدادبحرردیف

27مجتث1ّ

4خفیف2

3مضارع3
بحر مجتثّ

) با درونمایۀ وصفی 144( ص35قصیده را در وزن مجتثّ سروده است ، بجز قصاید شماره 27عنصري 
قصیده 27قصیدة دیگر مدحی است .25) با درونمایۀ وصفی ، درونمایۀ 204( ص 47مدحی و شماره –

وزن به شرح نمایۀ زیر است : 4مذکور در 
قصاید عنصري» مجتثّ« نمایۀ اوزان 

تعدادبحرردیف

11مجتثّ مثمن مخبون مقصور1

8مجتثّ مثمن مخبون محذوف 2

5مجتثّ مثمن مخبون اصلم مسبغ3
3مجتثّ مثمن مخبون اصلم 4

اعلن فعالتن مفاعلن فَعالن بحر مجتثّ مثمن مخبون مقصور : مف-1
) در مدح سلطان محمود 35( ص12رك: به ق 

نگر به الله و طبع بهار رنگ پذیر     یکی به رنگ عقیق و دگر به بوي عبیر 
)، 211(ص50) ، 196( ص45) ، 180( ص43) ، 144( ص35) ، 103( ص30و نیز رك: به قصاید 

).290(ص66)و 261(ص60)،237(ص55) ، 226(ص52)، 220(ص51
. مجتثّ مثمن مخبون محذوف : مفاعلن فعالتن مفاعلن فَعلُن :2

) در مدح یمین الدوله سلطان محمود 1(ص1رك: به ق 
دل مرا عجب آید همی ز کار هوا                        که مشکبوي سلب شد ز مشکبوي صبا 

) ، 257( ص59) ، 231(ص53) ،204(ص47) ، 125(ص34) ، 87( ص26و نیز رك: به قصاید 
) .304(ص70)و 298(ص68

. مجتثّ مثمن مخبون اصلم مسبغ: مفاعلن فعالتن مفاعلن فَع الن :3
) در مدح سلطان محمود غزنوي 64(ص20رك: به ق 

اگر به تیرمه از جامه بیش باید تیر                چرا برهنه شود بوستان چو آید تیر 
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). 251(ص58) و 96(ص28) ، 81(ص24) ، 73(ص22و نیز رك: به قصاید 
. مجتثّ مثمن مخبون اصلم: مفاعلن فعالتن مفاعلن فَع لُن:4

) در مدح امیر یعقوب یوسف بن سبکتگین78(ص23رك: به ق 
چگونه برخورم از وصل آن بت دلبر                 که سوخت آتش هجرش دل مرا در بر 

) 157(ص38)و 93(ص27و نیز رك: به قصاید 
بحر خفیف

قصیده از قصاید خویش را در بحر خفیف سروده است که بسامد پایینی است. بنابراین 4عنصري تنها 
نتیجه می گیریم که شاعر عالقۀ چندانی به کار برد این بحر عروضی در قصاید خویش ندارد . نمایۀ بحر 

وزن به شرح زیر است :3خفیف قصاید عنصري در 
قصاید عنصري » خفیف « نمایۀ اوزان 

تعداد ابیاتبحرردیف

2خفیف مسدس مخبون اصلم 1

1خفیف مسدس مخبون مقصور2

1خفیف مسدس مخبون اصلم مسبغ3
.خفیف مسدس مخبون اصلم : فاعالتن مفاعلن فَع لُن : 1

) در مدح امیر نصر بن سبکتگین 58(ص18رك: به ق 
برملک اورمزد شهریور رامش افزاي باد و نیک اختر 

). 61(ص19و نیز رك: به قصیدة 
.خفیف مسدس مخبون مقصور : فاعالتن مفاعلن فَعالت :2

) در مدح امیر نصر بن ناصر الدین سبکتگین7(ص3رك: به ق 
هر سوالی کز آن لب سیراب              دوش کردم همه بداد جواب 

مسبغ : فاعالتن مفاعلن فع الن :.خفیف مسدس مخبون اصلم 3
)بدون عنوان : 209(ص49رك: به ق

آمد اي شاه دوش ناگاهان                   فیلسوفی به نزد من مهمان 
بحر مضارع 

وزن است که در نمایۀ زیر آمده است : 1قصیده در 3بحر مضارع شامل 
قصاید عنصري» مضارع « نمایۀ اوزان 

تعدادبحرردیف
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3ضارع مثمن اخرب مکفوف مقصورم1

.مضارع مثمن اخرب مکفوف مقصور: مفعولُ فاعالت ُ مفاعیلُ فاعالت :1
) در مدح یمین الدوله محمود غزنوي 10(ص4رك: به ق 

گفتم متاب زلف و مرا اي پسر متاب                     گفتا که بهر تاب تو دارم چنین بتاب 
).242( ص56) و 155(ص37و نیز رك: به قصاید 

اوزان رباعی هاي عنصري:
وزن یاد کرده اند ، نکتۀ شایان یاد آوري 24در » اخرم « و » اخرب « عروضیان رباعی را در دو شجرة «

این است که غالباً اوزان هر چهار مصراع رباعی ، یکی نیست و به ندرت رباعیاتی پیدا می توان کرد که هر 
). 145: 1379ماهیار ، » .( وزن باشدچهار مصراع آن بر یک 
) ثبت شده است . یاد 310-321(صص 3069تا 2916با شماره ابیات –رباعی 77در دیوان عنصري ، 

« (بیت دوم) را ندارد و در زیر نویس توضیح داده که3063، بیت شماره 74آور می شود که  رباعی شماره 
) . 321: 1363(دیوان عنصري بلخی ، » . در نسخه ها نیست 

مصراع ) را در اوزان مختلف رباعی به شرح نمایه هاي زیر سروده 306بیت (153بنابراین در مجموع، 
است : 

نمایۀ اوزان رباعیات عنصري 
تعداد مصراعنام شجره ردیف

280شجرة اخرب1

26شجرة اخرم 2

رباعیات خویش را در اوزان شجرة اخرب و درصد 91از این نمایه ، نتیجه می گیریم که شاعر بیش از 
درصد را در اوزان شجرة اخرم سروده است . 9کمتر از 
رباعیات عنصري » اخرب « نمایۀ اوزان شجرة–الف 

وزن شجرة اخرب به شرح نمایۀ 12وزن از 10مصراع از رباعیات خویش را در 280عنصري در مجموع 
زیر سروده است:

رد
یف

تعداد وزنبحر
مصراع

هزج مثمن اخرب مقبوض مکفوف 1
مجبوب

مفعولُ مفاعلنُ مفاعیلُ 
فَعل

65
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مفعولُ مفاعلنُ مفاعیلُن هزج مثمن اخرب مقبوض ابتر2
فَع

59

مفعولُ مفاعلنُ مفاعیلُ هزج مثمن اخرب مقبوض مکفوف اهتم3
فعول

35

مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ هزج مثمن اخرب  مکفوف مجبوب4
علفَ

32

مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُن هزج مثمن اخرب مکفوف ابتر5
فَع

30

مفعولُ مفاعلُن  مفاعیلُن هزج مثمن اخرب مقبوض ازل6
فاع

27

مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ هزج مثمن اخرب مکفوف اهتم7
فَعول

22

مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُن هزج مثمن اخرب مکفوف ازل8
فاع

8

مفعولُ مفاعیلُن مفعولُن من اخرب مخنق ازلهزج مث9
فاع

1

مفعولُ مفاعیلنُ مفعولُ هزج مثمن اخرب اهتم10
فعول

1

» هزج مثمن اخرب مقبوض مکفوف مجبوب « از نمودار مذکور نتیجه می گیریم بیشترین بسامد در بحر 
« و » زج مثمن اخرب مخنق ازل ه« است و دو بحر » هزج مثمن اخرب مقبوض ابتر « و پس از آن در بحر 

کمترین بسامد را دارند. » هزج مثمن اخرب اهتم 
هیچ مصراعی سروده نشده است . » اخرب « در دو وزن دیگر شجرة 

رباعیات عنصري» اخرم « نمایۀ اوزان شجرة -ب
نمایۀ زیر به شرح » اخرم « وزن از اوزان شجرة 6مصراع از رباعیات خویش را در 26عنصري تنها 

سروده است .
رد

یف
تعداد وزن بحر 

مصراع 
10مفعولن فاعلن مفاعلین فعهزج مثمن اخرم اشتر ابتر1

6مفعولن فاعلن مفاعیلُ فَعلهزج مثمن اخرم اشتر مکفوف ازل2

6مفعولُن فاعلن مفاعیلُ فعولهزج مثمن اخرم اشترمکفوف اهتم3
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2مفعولنُ مفعولُ مفاعیلُ فعولف اهتمهزج مثمن اخرم اخرب مکفو4
1مفعولنُ فاعلنُ مفاعیلُن فاعهزج مثمن اخرم اشتر ازل5
مفعولُن مفعولُن مفعولُن هزج مثمن اخرم مخنق اخرب اهتم6

فعول
1

بحر هزج مثمن اخرب اشتر ابتر بیشترین بسامد را دارد  و دو بحر هزج مثمن اخرم اشتر ازل و هزج 
اخرم مخنق اخرب اهتم داراي کمترین بسامد هستند.مثمن

وزن دیگر ) هیچ مصراعی سروده نشده است . 6» (اخرم « در سایر اوزان شجرة 
در ضمن در استخراج اوزان رباعیات عنصري ، مشخّص شد گاه شاعر ، هر چهار مصراع رباعی را در 

، به شرح نمایۀ زیر آمده اند :رباعی عنصري با این ویژگی11یک وزن (بحر) سروده است. 
نمایۀ رباعی هاي داراي چهار مصراع هم وزن 

رد
یف

تعوزنبحر
داد

صبیت
فحه

مفعولُ هزج مثمن اخرب مکفوف اهتم1
مفاعلنُ مفاعیلُ 

فعول

22919-
2918

2968-
2960

310
313

مفعولُ هزج مثمن اخرب مقبوض ازل2
مفاعلنُ مفاعیلنُ 

فاع

22929-
2928

2937-
2936

311
311

هزج مثمن اخرب مکفوف 3
مجبوب 

مفعولُ 
مفاعلنُ مفاعیلُ 

فَعل

32967-
2966

2995-
2994

3009-
3008

314
316
317

مفعولُ هزج مثمن اخرب مقبوض ابتر4
مفاعلنُ مفاعیلنُ 

فَع

42997-
2996

3007-
3006

316
317
319
321
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3043-
3042

3065-
3064

نتیجه
ی در سرایش اشعار در بحور و اوزان گوناگون طبع آزمایی کرده است .از میان بحور متفق عنصري بلخ
بیشترین بسامد اوزان شعري » خفیف « و از میان بحور مختلف االرکان ، بحر » متقارب « االرکان ، بحر 

بیشترین قصیده ،15با اختصاص وزن » رمل « عنصري را در بر می گیرند. اما در قصاید عنصري ، بحر 
قصیده ، کمترین بسامد را در میان اوزان متفق االرکان دارند. در بحور مختلف 7با » متقارب « بسامد و بحر 

قصیده کمترین بسامد از اوزان 3با » مضارع« قصیده بیشترین بسامد و بحر 27با » مجتثّ « االرکان نیز بحر 
قصاید عنصري را به خود اختصاص داده اند. 

و » اخرب « وزن از اوزان شجرة 10رباعی خویش را  در 153درصد مصراع هاي 91ش از عنصري بی
وزن دیگر از اوزان شجرة 2سروده است و در » اخرم « وزن از اوزان شجرة 6درصد آنها را در 9کمتر از 

وزن دیگر اوزان شجرة اخرم ، هیچ مصراعی را نسروده است . 6اخرب و 
رباعی دارد که هر چهار مصراع آنها هم 11که عنصري از میان رباعیات خویش، نکتۀ شایان گفتن این 

وزن اند. 
کتابنامه

) . ار .1388ثابت زاده ، منصورهبحور و اوزان اشعار فارسی . تهران : زو.(
).د بن قیسالمعجم فی معاییر اشعار العجم. به کوشش سیروس 1373شمس قیس رازي ، محم.(

دوس . شمسیا. تهران : فر
) . تهران : فردوسی . 3). فرهنگ عروضی . چ 1375شمسیا ، سیروس .
) . ات در ایران . ج1371صفا ، ذبیح اهللاتهران .فردوس.12.چ1).تاریخ ادبی.
). د دبیر سیاقی . چ 1363عنصري بلخیتهران : کتابخانۀ سنایی . 2) .دیوان.به کوشش محم.
). ده . تهران : جامی . ).عروض و قافی1373فشارکی ، محم
) . تهران : 5عروض و قافیه.  چ) . عروض فارسی،شیوه اي نو براي آموزش1379ماهیار ، عباس.

. قطره
) . تهران : توس . 7).وزن شعر فارسی .  چ1386ناتل خانلري ، پرویز.
) . بررسی منشأ وزن شعر فارسی  .مشهد : آستان قدس رضوي .1370وحیدیان کامیار ، تقی .(
).وزن و قافیۀ شعر فارسی . تهران : مرکز نشر دانشگاهی . 1367ـــــــــــــــــــ.(
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بررسی انواع قاعده کاهی هاي زبانی در مثنوي معنوي
1دکتر احمد رضایی

دانشگاه قمدانشیار گروه زبان وادبیات فارسی
چکیده

هاي ادبی به وجود آورد  و با شناسی و نقد ادبی تحولی عظیم در حوزة پژوهشمطالعات جدید زبان
مطالعات شکل هاي ذوقی در این عرصه بکاهد.هایی عینی تر ،تالش کرد تا حدودي از استداللارائه روش

گرایانه با تمرکز بر مختصات زبانی اثر تالش کردند تا ویژگیهاي ادبی اثر را از طریق تحلیلهاي زبانشناختی 
رایان،برجسته سازي از طریق دو فرایند قاعده افزایی و قاعده کاهی یا آن تبیین نمایند.از جمله مباحث شکل گ

هنجار گریزي است براي ناآشنا جلوه دادن دنیاي متن .    
مثنوي مولوي از جمله آثار زبان فارسی است که می توان گونه هاي مختلف قاعده کاهی را در آن 

این متن باعث شده به مختصات زبانی آن کمتر مالحظه نمود.گویا درونمایه هاي عمیق ،جهانی و گوناگون
توجه شود.همین امر موجب شده از بسیاري از نوآوري هاي مولوي در دستگاه زبانی متن غافل شویم.

در این پژوهش به تبیین برجسته سازي و قاعده کاهی هاي ناشی از آن ، در دستگاه زبانی مثنوي مولوي 
ی هاي این دستگاه، قاعده کاهی آوایی،واژگانی، نحوي  بیشترین بسامد را پرداخته ایم.درمیان انواع قاعده کاه

دارا هستند.در میان قاعده کاهی هاي آوایی ابدال، بشترین بسامد را داراست.قاعده کاهی واژگانی شامل انواع 
تر، كناساخت واژه ،کاربرد و پسوندها،ساختهاي جمع ، مصادر جعلی و ...است که تنوع پسوند هایی مانند 

، بشترین نمونه را به خود اختصاص داده مکسر عربیجمع بستن مجدد جمعهايو ساختهاي جمع بویژه 
اند.در بخش قاعده کاهی نحوي نیز،جابه جایی عناصر جمله ، زمان افعال و...موضوعاتی است که بررسی 

یا وزن و قافیه  در آنها شده اند.برخی  ساختهاي برجسته ،گرچه  خالف قواعد دستوري زبان فارسی نیستند،
و در ساختار متن بسیار نمایان و شاخص اند ،در زمرة انددخیل بوده اند،به دلیل اینکه مختص مثنوي مولوي

این قاعده کاهی ها محسوب شده اند.
برجسته سازي، قاعده کاهی، دستگاه زبانی،مثنوي ،مولويها:کلیدواژه

مقدمه
ات بیشتر بر معنی  یا معانی متون ادبی  متمرکز شده بود وکمتر به می توان گفت مطالعات سنتی  ادبی

شکل یا ساختار توجه داشت؛البته این به معنی نفی صورت یا فرم نبوده ،بلکه تأکید بر کانونی بودن معنی 
است؛شاید چنین  توجهی به دلیل نگرشی متافیزیکی به ادبیات بوده که آن را محصول اندیشه هایی می 

که دست کم هنگام خلق اثر می توانستند از جهان خاکی چشم بپوشند و و به بصیرتی دست یابند و دانستند 
به همین دلیل برخی معتقد بودند بهترین چیزهایی را که در جهان اندیشیده شده  یا بر زبان آمده خلق کنند؛

).چنین 16:1384داد(برتنس،که مطالبات ازدین و فلسفه جاي  خود را به شعر( یا به طور کلی ادبیات)خواهد
نگرشی به جغرافیا یا محدودة خاصی منحصر نبوده است؛مثال در ادبیات فارسی نیز همین رویه شایع بوده 

1. A52_2006@yahoo.co
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است ،بخصوص در حوزة ادبیات تعلیمی و بویژه در بارة آثار برجسته این عرصه.از جملۀ چنین آثاري مثنوي 
این اثر نیز ناظر بر وجوه معانی و درونمایۀ ماورایی آن معنوي است،عمدة پژوهشها و اظهار نظرها دربارة

یکی از « متمرکز شده است؛مرحوم همایی  معتقد است مثنوي مولوي  به دو جهت تالی کتب آسمانی است:
این روي که سرچشمۀ فیض و منبع عنایتی که موالنا از آن سیراب شده ...همانا وحی الهی و الهام ربانی 

طبع الهام پذیر مولوي همان معانی نغز و لطایف بدیع را که از عالم غیب و ملکوت است؛روح غیب گیر و 
اعلی گرفته بود در قالب نظم فارسی ریخت و آن را مثنوي نام داد؛دیگر از این جهت که گفته هاي او مانند 

یا و گفته هاي انبیاضامن سعادت و صالح و فالح بشر است؛و آنچه براي نیک بختی و نجات و نجاح دن
:هشت و نه). چنانکه 1373همایی،»(آخرت انسانی دربایست است در این کتاب شریف درج شده است

مشهود است  نظر استاد همایی بر جنبۀ ماورایی مثنوي از سویی و درونمایۀ آن از دیگر سو تأکید می 
این که اهمیت معنی .حاصل سخن 1نمایید،سایر نظرات دربارة این متن نیز عمدتا بر چنین وجوهی نظر دارند

و مضمون موجب شده است که به زبان این اثر کمتر توجه شود،در حالی که اندك تأملی نشان می دهد که 
معانی چنین عالی  نمی تواند  زبان و صورتی ناهنجار داشته باشد، از این روي است که مثنوي را به لحاظ 

رده اند که ضعیف ترین و ناهنجارترین ابیات آن صورت و فرم نیز، قوي ترین اثر زبان فارسی  به شمار آو
).این 38:1387هم هماهنگ ترین سخنانی است که می توان در زبان فارسی جستجو کرد (شفیعی کدکنی،

سخن نشان می دهد خالف هنجار یا ناهنجاریهایی در مثنوي مولوي وجود دارد وتنها می توان در ساختار 
بان یاد کرد بدون آنکه بخواهیم آن را هماهنگ ترین سخنان در زبان زبان از آن به عنوان عدول از نرم ز

فارسی دانست که به نظر می رسد اثبات آن مستلزم درنگ و تأمل خاصی باشد! از این رو در پژوهش حاضر 
ضمن اشاره به مباحثی همچون برجسته سازي، قاعده افزایی و قاعده کاهی، انواع قاعده کاهی هاي دستگاه 

نوي ،براساس استخراج ،دسته بندي و تحلیل کرده ایم.زبانی مث
آشنایی زدایی و برجسته سازي

مادة اصلی شعر یا نثر زبان است؛ زبان نیز از دستگاههاي مختلفی مانند دستگاه آوایی،دستگاه واژگانی 
). دستگاههاي زبان به روشهاي گوناگونی32:1380ودستگاه دستوري تشکیل شده است (پورنامداریان،

تغییرشکل می دهند،به عبارتی زبان با تمهیداتی موجز،واژگونه،فشرده و.. می شود؛در زبان ادبی این تمهیدات 
عبارتند از آهنگ ،وزن،صورخیال؛این عناصر و تمهیدات دنیاي آشناي اثر را به گونه اي ناآشنا جلوه می دهد 

ایسه با زبان روزمره یا خودکار جلوه گر می ) ناآشنا یا غریبه بودن چنین ساختاري در مق7:1368-6(ایگلتون،
شود؛چنین فرایندي را فرمالیستها  ازجمله شکلوفسکی آشنایی زدایی نامیدند.شکلوفسکی در هنر به مثابۀ 

هدف هنر احساس مستقیم و بی واسطۀ اشیا « هدف اثر هنري را تغییر دادن شیوة ادراك می داند 2صناعت
ري در می آیند نه آن گونه که شناخته شده و مألوفند.صناعت هنري عبارت است بدان گونه که به ادراك هن

» است از  آشنایی زدایی از موضوعات ، دشوار کردن قالب ها ، افزایش دشواري و مدت زمان ادراك حسی
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). در این جا  چنانکه مالحظه می شود شکلوفسکی به شیوة غیر مألوفی که موجب تأمل در 50:1377(سلدن ،
نخست به معناي روشی در «شود  تأکید می نماید ؛ وي آشنایی زدایی را در دو مفهوم به کار می برد:اثر می

نگارش که آگاهانه یا ناآگاهانه در هر اثر ادبی برجسته اي دریافتنی است،دوم تمامی شگردها و فنونی را در 
شم مخاطبان بیگانه بنمایاند.نویسنده بر می گیرد که مؤلف آگاهانه از آنها سود می جوید تا جهان متن را به چ

) پس 48:1372به جاي مفاهیم آشنا،واژگان شیوه ي بیان یا نشانه هاي ناشناخته را به کار می گیرد (احمدي،
، افرادي مانند یاکوبسن و موکاروفسکی، مباحث فرمالیسم را در قالب 1920از تشکیل حلقۀ پراگ در سال 

مطلبی که در حلقۀ پراگ مطرح شد ، عبارت بود از اینکه متن ادبی ساختارگرایی دنبال کردند.مهمترین
ساختاري است که تمام عناصر آن رابطۀ متقابل دارند و با یکدیگر در ارتباطند.ساختارگرایان با وام گیري از 
مطالعات  روانشناختی ، برجسته سازي را جایگزین آشنازدایی کردند.براي مثال موکاروفسکی معتقد است 

است.بر خالف آشنایی زدایی که به نظر نمی رسد محیط متنی » برجسته سازي بیان «ان شاعرانه محصول زب«
می کند. این تأثیر، » خودکار« بالفصلش را تحت تأثیر قرار دهد، بر جسته سازي عناصر متنی مجاورش را

» اع قرار می دهدتوجه خواننده را به خود معطوف می کند و هر آنچه را در اطرافش دارد تحت الشع
). از سخن موکاروفسکی  چنین بر می آید که  برجسته سازي عبارت است  از هر تمهیدي 60:1384(برتنس،

که در متن ادبی باعث جلب توجه به عنصري  خاص و بی توجهی به سایر اجزاي دیگري که  اطراف این 
از دستگاههاي زبان  روي دهد.از نظر عنصر قرار دارند،می شود؛این عنصر ویژة برجسته می تواند در هریک 

برجسته سازي هریک از اجزاي زبان الزاما منتهی به خودکاري یک یا چند جزء دیگر می شود.برجسته « وي 
سازي تمام اجزا نه تنها عمال غیر ممکن است بلکه می توان گفت که برجسته سازي همزمان تمام اجزاي 

سازي هر جزئی باید دقیقا آن را در پیش زمینه قرار دهد.به هر شعر  تصور ناپذیر نیز هست. زیرا برجسته 
حال هر واحدي که در پیش زمینه جاي می گیرد،در مقایسه با واحدهایی که در پس زمینه هستند، این منزلت 

).می توان گفت برجسته سازیها در طول زمان به 64:1377(مهرگان،» {برجسته سازي} را به دست می آورد.
به خودکار شدگی تبدیل می شوند؛اما آثار اصیل ادبی که از آنها به شاهکار یاد می شود ،در دلیل کاربرد

دستگاههاي مختلف،داراي برجسته سازیهایی هستند که گذر زمان نمی تواند آنها را به خودکار شدگی تبدیل 
کند.

نا بهنجار یا غیر برجسته سازي به طرق مختلفی تحقق می یابد و حتی می تواند کاربرد ساخت هاي 
).  از این روي هرگونه انحراف از زبان معیار یا به عبارتی هر گونه 88:1388دستوري را شامل شود (کالر،

هنجار گریزي ، گونه اي برجسته سازي محسوب می شود.لیچ  پس از طرح فرایند برجسته سازي،از دو نوع 
بر زبان خود کار انحراف صورت پذیرد و دوم برجسته سازي یاد می کند: نخست آنکه نسبت به قواعد حاکم

). از این رو از قاعده افزایی و قاعده کاهی  58:1380آنکه بر قواعد حاکم بر زبان خودکار افزوده شود (صفوي،
(هنجارگریزي) یاد می شود.قاعده افزایی بر خالف هنجار گریزي ،انحراف از زبان هنجار نیست ،بلکه اعمال  

اعد زبان هنجار است و به این ترتیب ماهیتاً از هنجارگریزي متمایز است (صفوي، قواعد اضافی بر قو
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) می توان گفت در برخی موارد ،موضوع مورد خالف قاعدة زبانی نیست،اما کاربرد یا ساخت آن 55:1373
بسیار نادر است،به گونه اي که می توان آن را در ساختار متن نوعی برجسته سازي محسوب نمود.

ع قاعده کاهی در مثنوي مولويانوا
قاعده کاهی آوایی : در این نوع قاعده کاهی شاعر از قواعد آوایی حاکم بر زبان خودکار عدول می کند یا 

). در مثنوي نمونه هاي 79:1380صورت آوایی را به کار می برد که در زبان هنجار متداول نیست (صفوي،
و ابدال،شامل  انواع تبدیل ها  و بویژه تبدیل مصوتها،  به کار حذف مختلف  تحول در دستگاه آوایی  مانند

رفته است ،به گونه اي که می توان دگرکونی یا تبدیل مصوتها را از مختصات برجستۀ دستگاه آوایی مثنوي به 
شمار آورد.

)120:1378ابدال :  عبارت است از این که در یک واژه ، یک واج به واج دیگر بدل می شود (باقري ،
ساران ←پول ، سران←تبدیل مصوت کوتاه به مصوت بلند:پل -

صبر چون پول صراط ،آن سو ،بهشت            هست با هر خوب، یک الالي زشت
)3147،2،ج1375(مولوي،

)3،115،ج1375گوید آن رنجور اي یاران من              چیست این شمشیر بر ساران من(مولوي،
) 5،2022،ج1375فانی شدم                 که پرم از تو ز ساران  تا قدم(مولوي،گفت من در تو چنان 

چنند و ...←سلح ، چینند ←تبدیل مصوت بلند به کوتاه:سالح
)3،4333،ج1375پس سلح بربندي از علم و حکم                 که من از خوفی نیارم پاي کم(مولوي،

)1،2116،ج1375شرقی و غربی ز تو میوه چنند(مولوي،گفت می خواهی تو را نخلی کنند        
)1،3766،ج1375هر هوا و ذره اي خود منظریست                 ناگشاده کی گود آنجا دریست(مولوي،
)2،865،ج1375کاف رحمت گفتنش تصغیر نیست             جد گود فرزندکم ، تحقیر نیست(مولوي،

)3،407،ج1375می گود یا لیتنی کنت تراب(مولوي،با فراقت کافران را نیست تاب
)6،3786،ج1375در تفحص آمدند از اندهان                 صورت کی بود عجب این در جهان(مولوي،

)5،31،ج1375تو خلیل وقتی اي خورشیدهش                     این چهار اطیار رهزن را بکش (مولوي،
مدید←پیشان ،مداد←ند به مصوت بلند دیگر:پیشینتبدیل یک مصوت بل

)1،1684،ج1375آن همه اندیشۀ پیشانها                          می شناسد از هدایت جانها(مولوي،
)6،2247،ج1375گر شود بشه قلم دریا مداد                     مثنوي را نیست پایانی امید(مولوي،

)1،2124،ج1375در جهان رد گشته بودي این سخن(مولوي،گر نیندي واقفان امر کن  
بدیت←تبدیل مصوت بلند و صامت:بودید

)1،2556،ج1375در شما چون زهر گشته آن سخن            زانکه زهرستان بدیت از بیخ و بن(مولوي،
)   3،919،ج1375مان(مولوي،دست بر سینه زدیت اندر ضمان               شاه را ما فارغ آریم از غ
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تالبد←تبدیل صامت:تراود
)6،4041،ج1375پس ز کوزه آن تالبد که دروست(مولوي،خالی از خود بود و پر از عشق دوست  

می گویند؛اگر چنین حذفی به پیروي از قواعد » تسکین«حذف:حذف واج از میان واژه را اصطالحا
د،درزمانی نامیده می شود و اگر به تبعیت از قانون کم کوشی در تاریخی خاص در تحول  زبانی روي ده

).در ابیات زیر قواعد وزنی شعر فارسی 118:1378گفتار روي دهد،بدان حذف درزمانی می گویند (باقري
خواننده را ملزم می کند توانگري را به صورت تانگري بخواند.

)5،1185،ج1375د زمین را توانگري(مولوي،نه خداوننه زمین را زآن فروغ و لمتري         
)5،1497،ج1375نصرت از وي خواه نه از عم و خال(مولوي،توانگري زو خواه نه از گنج و مال    

در نمونه زیر نیز مالئکه پس از دو (ئ و ة )حذف به صورت مالك درآمده است:
)5،3620،ج1375معلّق همچنان(مولوي،بود هارون از مالك آسمان                   از عتابی شد 

نمونه هاي دیگر از تسکین:
)4،2680،ج1375هین کمالی دست آور تا تو هم                      از کمال دیگران نفتی بهم(مولوي،

)1،1828،ج1375مان ده نصیب(مولوي،°روي باال کرد و گفت اي عندلیب                  از بیان حال خود
)6،2002،ج1375(مولوي،ت در لبهاي ويسیک دهان پنهانچو نیم گویا همدو دهان داری

الف اطالق:یعنی الف زائدي که در اسم وفعل و حرف می آورده اند و بیشتر جنبۀ موسیقیایی آن مد نظر 
در مثنوي آمده است:بوده است. کاربرد این الف در آثار دورة عراقی بسیار کم می شود؛ با این حال نمونۀ آن 

)5،1102،ج1375که غلط بین است چشم وکیش حس(مولوي،هست مانندا به صورت پیش حس 
قاعده کاهی واژگانی (یا قاعده کاهی در حوزه هاي صرفی) : شاعر می تواند در شعر خود واژه اي جدید 

ا نشاندارند.زیرا در نظام زبان در قالب بسازد و از این طریق به برجسته سازي بپردازد .مسلما این برساخته ه
چنین ترکیبی وجود نداشته اند.به همین دلیل شاید بتوان گفت که قاعده کاهی واژگانی ، پس از قاعده کاهی  

).این نوع قاعده کاهی به انحاي مختلف  مانند 83:1380معنایی ،قوي ترین ابزار شعر آفرینی است.(صفوي ، 
خت جمع، ساخت مصدر و... در مثنوي دیده می شود.می توان گفت گسترده ترین کاربرد انواع پسوند ها،سا

حوزة قاعده کاهی واژگانی در مثنوي ،حوزة پسوند هاست.نکتۀ در خور تأمل اینکه همیشه نیاید به خالف 
قواعد به عنوان قاعده کاهی نگریست ،گاهی اوقات ترکیب یا ساخت منطبق با قواعد صرفی است،لکن واژه 

ترکیب گویا منحصر به همین متن است و در جایی دیگر کاربرد نداشته و ندارد ؛ یا اینکه علی رغم انطباق یا 
ساخت با قواعد دستوري ، نوع ترکیب در ساختر متن بسیار برجسته است ، از این روي نشاندار شده ، نمونه 

هایی از این دست در مثنوي بسیار است که به شواهدي اشاره می گردد:
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پسوند ها
این است که در اول اسم می آید و آن را به صفت تبدیل می کند  نا + » نا«نا:یکی از موارد کاربرد 

) ؛لکن در نمونۀ زیر ، با آنکه این پیشوند بر سر اسم آمده، صفتی 278:1387ناهنجار ( انوري،←هنجار
نساخته است:  

)2،2087،ج1375لیل ناگالبی می کند(مولوي،آن دگر گالبی  را جعل راغب شود  
یا در صفت نامستمع به معنی کسی که حرف دیگران را گوش نمی کند،اگرچه از نظر ساخت درست 

است ،کاربرد آن بسیار نادر است:
)5،1533،ج1375یک کس نامستمع زاستیز و درد               صد کس گوینده را عاجز کند(مولوي،

ت که با اسمها به طور فعالّ صفت مرکب منفی میسازد و می توان آن را شبه بی:حرف اضافۀ نی اس
را به جاي اسم ، برسر صفت » بی«).در نمونه هاي زیر ،مولوي پسوند273:1386پیشوند نیز شمرد(فرشیدورد،

ناآگه←است:بی آگه» نا«به معنی»  بی«آورده و صفتی جدید ساخته است،در این نمونه ها 
)2،3362،ج1375و بندش می نهند                 او همی گوید زمن بی آگهند(مولوي،این همی گویند 

)5،3597،ج1375دختران را لعبت مرده دهند                       که ز لعب  زندگان بی آگهند(مولوي،
تر:عالمت صفت تفضیلی است که براي سنجش موصوفی  با یک یا چند موصوف دیگر ، به آخر صفت 

را به » تر«).در مثنوي مولوي از این قاعده عدول می کند و پسوند 160:1387ق افزوده می شود ( انوري،مطل
آخر اسامی(به جاي صفت مطلق) حتی اسامی خاص افزوده::

)3،964،ج1375لیک ازو فرعون تر آمد پدید                هم ورا هم مکر او را درکشید(مولوي،
)4،2706،ج1375بر گزیدش برد بر صدر سرا(مولوي،بود هامان جنس تر فرعون را 

)6،4285،ج1375زاین یپنلو هر که بازرگان تر است              بر سره و بر قلبها دیده وراست(مولوي،
به پایان قید پیوند داده:»  تر«گاهی مولوي پسوند 

)5،1513،ج1375زو واکشم من زود زود(مولوي،چون پگه تر قلبی اي او را نمود                  پاي خود
ین:پسوندي است که اسم را به صفت نسبی تبدیل می کند ، یا صفت  برترین  می سازد 

) در مثنوي اگرچه  ساخت صفت عالی یا برترین با این پسوند مطابق قواعد دستوري 295:1387(انوري،
انتظار است:  است،نوع کاربرد بسیار ویژه و جدید یا به گونه اي خالف

)6،4054،ج1375آن بزرگین گفت اي اخوان من                     زانتظار آمد به لب این جان من(مولوي،
در موارد ي دیگر مولوي این پسوند را به اسامی معنی پیوند داده است :

)4،1898،ج1375باد هم گفت اي سلیمان کژ مرو           ور روي گژ از کژم خشمین مشو(مولوي،
)4،2074،ج1375ور بفرماید که اندر کش دراز            همچنین شرمین بگو با امر ساز(مولوي،
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خشمین و شرمگین ←البته می توان خشمین  و شرمین را از مقولۀ حذف نیز محسوب نمود:خشمگین
شرمین←

دورد ، تنها با استناد به مین : پسوند مرکبی است که عدد ترتیبی می سازد:پنجمین ، دومین و...مرحوم فرشی
واژة خندمین که گویا آن را در همین بیت مولوي دیده اند، از این پسوند  به عنوان پسوند مرکب فاعلی نیز 

»  ین«)  جالب اینکه همین واژه  را در بخشی دیگر ذیل  صفت فاعلی با 409:1386نام برده اند، (فرشیدورد،
یی نشان می دهد  ایشان نیز درتشخیص ساخت واژه مردد بوده اند؛ ) چنین آشفتگیها516آورده اند ،(همان، 

در حالیکه به نظر می رسد این مورد از نمونه هاي خالف قاعده در مثنوي است بویژه اینکه مولوي با افزودن 
پسوند تر از آن صفت تفضیلی نیز ساخته است:

)6،1710،ج1375خویش ایست(مولوي،خندمین تر از تو هیچ افسانه نیست             بر لب گور خراب
مند:پسوندي است که با اسم یا صفت ترکیب می شود و مالکیت و اتصاف وگاهی مفهوم مکان را می 
رساند.نمونه هاي مأخوذ از مثنوي اگرچه خارج از قواعد دستوري نیستند،گویا فقط منحصر به این متن 

ز با همۀ اشتمالش، در ذیل واژگانی مانند  ادراك مند هستند به گونه اي که فرهنگ پسوند در زبان فارسی  نی
و خشم مند ، نمونه اي غیر از مثنوي نیافته است،یا به نمونه هاي دیگري مانند خوارمند و مهرمند توجه 

نداشته است؛همین منحصر بفرد بودن چنین ساختهایی، موجب برجستگی آنها می شود:
) 4،3669،ج1375هین که گرگانند ما را خشم مند(مولوي،تا همه زآن خوش علف فربه شوند          

)5،2941،ج1375کودکان خانه دممش می کشند                   باشد اندر دست طفالن خوارمند(مولوي،
)5،3037،ج1375آنچنان رو که غالمان رفته اند                  تا سگش گردد حلیم و مهرمند(مولوي،

)2،614،ج1375اهل زندان در شکایت آمدند(مولوي،راك مند                  با وکیل قاضی اد
ناك:این پسوند بیشتر براي اتصاف، دارندگی است و به معنی آمیختگی ،انباشتگی ، پیوستگی و همراهی و 

-683:1388پري است. این پسوند  معنی دارندة یک حال را می رساند و بیشتر در سهش ها می آید (رواقی،
). این پسوند هم به اسم ذات هم به اسم معنی می پیوندد و صفت می سازد.کاربرد این پسوند در مثنوي 685

بسیار گسترده است،نمونه هاي زیر از ساخت صفت با این پسوند ،گویا مختص دستگاه واژگانی مثنوي است:
)3،62،ج1375او(مولوي،جنس چیزي چون ندید ادراك او                 نشنود ادراك منکرناك 

)4،1306،ج1375دفن کردش پس بپوشیدش به خاك             زاغ از الهام حق بد علمناك(مولوي،
)4،3470،ج1375لیک گر واقف شوي از آب پاك                 که کالم ایزد است و روحناك(مولوي،

)6،3562،ج1375دیده ام(مولوي،گفت سوداناك خوابی دیده ام                     در دل خود آفتابی
)6،4037،ج1375عام می خوانند هر دو نام پاك                  این عمل نکند چو نبود عشقناك(مولوي،

)6،4088،ج1375روبه افتد پهن اندر زیر خاك                    برسر خاکش حبوب مکرناك(مولوي،
)6،4757،ج1375نقش زشت کفرناك پر سفه(مولوي،در ضاللت هست صد کل را کله                     
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ستان:  پسوند اسم ساز مکان که به اسم ذات می پیوندد و بر انبوهی مکان داللت دارد و به اسم معنی می 
).به نظر می رسد این پسوند در مثنوي 355:1386پیوندد و  معنی محل و مکان را می رساند (فرشیدورد،

آن را به هر اسم ذات  یا معنی  محلق می کند ؛مثال اگر این پسوند به اسامی کاربرد وسیعتري یافته و مولوي
دالّ بر » ستان«غیر انسان پیوند خورده و بر انبوهی مکان  داللت می کند، در یوسفستان ،نمی توان گفت 

تزاعی انبوهی مکان است ،بلکه باید گفت بر انبوهی در مکان داللت می کند؛سپس به چنین ساختاري معنی ان
می دهد:

)2،3035،ج1375زانکه نیم او ز عیبستان بدست            وآن دگر نیمش ز غیبستان بدست (مولوي،
)6،1088،ج1375یوسفی جستم لطیف و سیم تن               یوسفستانی بدیدم در تو من(مولوي،

که این پسوند با پیوستن به گاه:پسوندي است که بر مکان  و زمان داللت می کند در مثنوي عالوه بر این
معدن ←فکرگاه) پیوسته که بسیار کم کاربرد است،به اسم مکان عربی (معدن + گاه←اسم معنی (فکر+گاه

گاه) نیز  ملحق شده ،بدون اینکه تغییري در معنی این اسم به وجود بیاورد:
)2،3084،ج1375فکرگاهش کند شد، عقلش خرف             عمر شد چیزي ندارد چون الف(مولوي،

)5،1628،ج1375چار جو در زیر او پر مغفرت(مولوي،عرش معدن گاه  داد و معدلت       
زار:پسوندي است به اسم می پیوندد و بر مکان داللت می کند،این پسوند عمدتا به اسامی ذات ملحق می 

لت می کند:شود ،در نمونۀ مثنوي این پسوند به اسم معنی پیوسته  و بر مکان دال
)5،36،ج1375از تو عالم روح زاري می شود              پشت صد لشکر سواري می شود(مولوي،

کده: پسوند مکان  است،در مثنوي با اسم خاص ترکیب شده که بر جایگاه نوع افراد داللت می کند: 
)6،3016،ج1375ولوي،هر سر مویش یکی حاتم کده(ممحتسب بود او بدل بحر آمده              

در نمونه زیر نیز یا اسم معنی ترکیب شده: دعوي کده:
)6،2549،ج1375هم زخود سالک شده،واصل شده                 محفلی واکرده در دعوي کده(مولوي،

جمع
جمع بستن  دوبارة جمعهاي مکسر: یکی از ویژگیهاي دیگر دستگاه زبانی مثنوي در بخش واژگان،جمع 

، است؛ این مختصه بقدري تکرار شده "ها"دد جمعهاي عربی با عالئم جمع در زبان فارسی ،بویژهبستن مج
که می توان آن را از ویژگیهاي سبک شخصی مولوي دانست، در ابیات زیر نمونه هایی از این ویژگی دیده 

می شود:
)1،2240،ج1375ولوي،وانک در انبار ماند و صرفه کرد              اشپش و موش حوادثهاش خورد(م

)1،2714،ج1375این چنین حسها و ادراکات ما                  قطره اي باشد در آن انهارها(مولوي،
)2،991،ج1375حق به من بنمود پس پاداش کار                وز صورهاي عملها صد هزار(مولوي،

)2،3512،ج1375اخالطها(مولوي،لدر خبر خیر االمور اوساطها                   نافع آمد ز اعتدا
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)3،58،ج1375در صفت ناید عجایبهاي آن                  تو در این ظلمت چیی در امتحان(مولوي،
)3،801،ج1375مست بودند از تماشاي اله                    وز عجایبهاي استدراج  شاه(مولوي،

)3،1487،ج1375و قوایمهاش بست(مولوي،گاو گستاخ اندر آن خانه بجست             مرد در جست 
)3،2773،ج1375شد مناسب عضوها وابدانها                   شد    مناسب وصفها با جانها(مولوي،

)5،3454،ج1375دوسبو بستد غالم  و خوش دوید            در زمان در دیر رهبانان رسید  (مولوي،
)5،3578،ج1375جویی تو ز حلوا اي فسوس(مولوي،علم جویی از کتبها اي فسوس               ذوق

)2،1541،ج1375در سه روزه ره بدین احوالها                 ماند مجنون در تردد سالها(مولوي،
)6،4139،ج1375عقل ابداالن چو پرّ جبرئیل                    می پرد تا ظلّ سدره میل میل(مولوي،

»:ان«جمع بستن صفت عالی با 
)3،2841،ج1375ه حال اولّینان بنگرید                       یا سوي آخر بجزمی در پرید(مولوي،یا ب

جمع بستن ضمایر شخصی:
)1،1788،ج1375تا من  و توها همه  یک جان شوند           عاقبت مستغرق جانان شوند(مولوي،

) 4،3777،ج1375ه و شر کم کند(مولوي،تا من و ماهاي ایشان بشکند                     نفس خودبین فتن
جمع بستن صفت مبهم و انطباق آن با موصوف جمع:

)6،1573،ج1375واي بر احکام دیگرهاي تو                     تا چه آرد بر سر و بر پاي تو(مولوي،
جمع بستن معدود به شیوة زبان عربی:

)5،31،ج1375اطیار رهزن را بکش (مولوي،تو خلیل وقتی اي خورشیدهش                   این چهار
جمع آوردن موصوف صفت مبهم هر:

)2،3033،ج1375(مولوي،پس نماز هر چهاران شد تباه                   عیب گویان بیشتر گم کرده راه
جمع بستن اسامی معنی

)2،3639،ج1375وي،بر دروغان جمع می آید دروغ                     الخبیثات للخبیثین  زد فروغ(مول
)3،919،ج1375دست بر سینه زدیت اندر ضمان                    شاه را ما فارغ آریم از غمان(مولوي،

جمع بستن اسامی خاص
)3،397،ج1375پوستین یوسفان بشکافتند                     آنچه  می کردند یک یک  یافتند(مولوي،

)3،4778،ج1375چشم یعقوبان هم او روشن کند(مولوي،آن دماغی که بر آن گلشن تند          
ساخت مصدر( مصدر با باي تاکید): در زبان فارسی، مصدر کلمه اي است که زمان،شخص و شمار 

ساخته می شود .در مثنوي ، مولوي گویا براي » ن«َندارد.مصدر عموما ازترکیب بن ماضی فعل با پسوند
بروییدن←راه کرده است:روییدنهم»ب«تکمیل وزن، مصدر را با 

)5،1485،ج1375پیشتر کارد خورد زان اندکی              که ندارد در بروییدن شکی(مولوي،
صفت در معنی مصدري: این صفت در مثنوي عمدتا در معنی مصدري به کار رفته است:
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)5،1640،ج1375پیش اسرافیل گشته او عبوس             می کند صد گونه شکل و چاپلوس(مولوي،
)3،1482،ج1375او از این تشنیع مردم وین فسوس              کم نمی کرد از دعا و چاپلوس(مولوي،
)4،1328،ج1375یا بخوردي از کف ایشان سبوس                یا بدادي شیرشان از چاپلوس(مولوي،

)6،2572،ج1375ید(مولوي،گفت دلقک را سوي زندان برید               چاپلوس و زرق او را کم خر
قاعده کاهی نحوي: شاعر می تواند  با نادیده گرفتن زبان هنجار در شعر خود، یا  با جابه جا کردن عناصر 
سازندة جمله از قواعد نحوي زبان هنجار گریز بزند و زبان خود را از زبان هنجار متمایز نماید (صفوي، 

نمونه اي نمی توان یافت که به وزن یا قاعده افزایی لطمه ). صفوي اعتقاد دارد که هیچ1380:80و1373:50
) .پیشتر رعایت نکردن ترتیب اجزاي جمله را 80:1380نخورد و این قاعده کاهی اعمال شود (صفوي ، 

قلب،و چنین جمله هایی را مقلوب می نامیدند و آن را خاص نظم و براي رعایت وزن می دانستند 
یست که  وزن  یا قاعده افزایی ، بخصوص در شعر کالسیک فارسی ساختار ). تردیدي ن27:1388(خیامپور،

نحوي را دگرگون می کند ،لکن همانطور که پیشتر اشاره شدگاهی این دگرگونی یا جابجایی آن قدر برجسته 
است که موجب خودکار شدگی کلمات اطراف خود می شود به نحوي که خواننده بیشتر بر عنصر برجسته 

که قاعدتاٌ باید به  به واژة کور ملحق » تان«ی نماید.مثال در نمونه هاي زیر ضمیر شخصی متصل شده تمرکز م
شود ،پیش از آن به ضمیر من ،پیوسته است:

)3،2745،ج1375ورنه من تان کور گردانم ستم                  گفتم از گردن برون انداختم(مولوي،
که باید  به واژگان  » مان«نحوي دارد. در ابیات زیر نیز، ضمیر هرچند این بیت به دلیل واژه ستم ، ابهام 
پیش و سوگند بپیوندد، بر آنها مقدم شده است:

)6،3781،ج1375تکیه بر عقل خود و فرهنگ خویش            بودمان تا این بال آمد به پیش(مولوي،
)6،3769،ج1375آن بی ندید(مولوي،ما کنون دیدیم شه زآغاز دید                      چندمان سوگند داد

مطابق نداشتن فعل با ساختار نحوي:از دیگر نمونه هاي قاعده کاهی هاي نحوي در مثنوي منطبق نبودن 
آمده است، به » رفتند«با توجه به فعل پیشین در جایگاه » رفت«فعل با فاعل جمله است؛در نمونه هاي زیر 

عبارتی فعل مفرد در جایگاه فعل جمع:
)3،1216،ج1375دو بوسیدند گورش را و رفت           تا به مصر از بهر این پیکار زفت(مولوي،هر

آوردن مصدر به جاي فعل مضارع:شدن به جاي بشوي
)4،903،ج1375گفت عفریتی که تختش را بفن           حاضر آرم تا تو زین مجلس شدن(مولوي،

شد به جاي پرکرد(ه است) به کار رفته:آوردن فعلی در جایگاه و معنی فعلی دیگر:  پر
)5،242،ج1375لیک نور سالکی کز حد گذشت                 نور او پر شد  بیابانها و دشت(مولوي،

مطابقت نداشتن زمانی افعال
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"ماضی بجاي مضارع"شد به جاي می شود، به کار رفته:  

)5،3718،ج1375بنشکافی تلف گشت و هالك(مولوي،خربزه چون در رسد ، شد آبناك             گر 
می کردم   ←کنیمی

)5،1139،ج1375گفت اگر نانم بدي خشک و طري               کی کنیمی دعوي پیغمبري(مولوي،
ساختار فعل       

ساختن مجهول از فعل الزم:
)6،2641،ج1375ه شد (مولوي،یار را با  یار چون بنشسته شد                   صد هزاران لوح سر دانست

شین                                      ←حذف نشانۀ امر ونخستین صامت بن مضارع:بنشین
)2،1488،ج1375گفت اي بنده برو بر صدر شین             من بگیرم کفش چون بندة کهین(مولوي،

کنی     تحصیلی ←زائد) به جزء اول فعل مرکب:تحصیل کردن»(ي«افزودن 
)2،1506،ج1375هرچه اندیشی و تحصیلی کنی               می درآید  دزد از سو کایمنی(مولوي،

ساخت فعل از مصادر جعلی:مصدر جعلی به مصدري گفته می شود نبوده و از کلمات دیگر با 
دري است که در مصدر لغتنامۀ دهخد آمده است:). 35:1370به آخر آنها ساخته شده است (انزلی،»یدن«افزودن

فارسی یا عربی و جز آن پدید آید: به آخر اسم» انیدن «و » یدن «◌ٔ اصل مصدر نیست و با افزودن نشانه 
قبوالنیدن (قبول + انیدن )، ترقیدن (ترقی + یدن ) (واترقیدن ،(آغازیدن (آغاز + یدن )، طلبیدن (طلب + یدن

(لغتنامه، ذیل مصدر).در .و مصدر منحوت نیز گفته اندمصدر جعلی رامصدر صناعی.(مقابل ترقیدن ، تنزل
مثنوي مولوي نمونه هاي زیادي از این گونه مصادر دیده می شود.منگیدن ،فروشیدن و ریزیدن از جمله 

مصدرهاي جعلی  است که مولوي از آنها فعل ساخته است:
)3،4526،ج1375آن(مولوي،این بمنگیدند در زیر زبان                 آن اسیران با هم اندر بحث

)6،1037،ج1375من ز استیزه نمی جوشیدمی              خود بعشر اینش بفروشیدمی(مولوي،
)3،1162،ج1375شکل کرباسی نموده ماهتاب               آن بپیموده فروشیده شتاب(مولوي،

)3،4354،ج1375در زمان بشکست زآواز آن طلسم        زر همی ریزید  هر سو قسم قسم(مولوي،
بیشترین کاربرد را در مثنوي دارد و به نوعی به مختصۀ سبکی وي » یابیدن«می توان گفت مصدر جعلی 

در این بخش تبدیل شده است،این ساخت در دفتر ششم مثنوي بیش از سایر دفترها به کار رفته است: 
)2،3003،ج1375ش(مولوي،تا نیابیدم   نبودم طالبش               مس کنون مغلوب شد زر طالب

)4،983،ج1375چون خبر یابید جد مصطفی                از حلیمه وز فغانش بر مال(مولوي،
)5،2922،ج1375یا تو بافیدي یکی کرباس تا              خوش بسازي بهر پوشیدن قبا(مولوي،

)6،1644،ج1375هیچ کس(مولوي،ورنه خلعت را برد او باز پس                      که نیابیدم به خانه 
)6،1792،ج1375غیر این عجلی کزو یابیده اي                    بی نهایت لطف و نعمت دیده اي(مولوي،
)6،1952،ج1375گفت تا این رقعه را یابیده ام                        گنج نه و رنج بی حد دیده ام(مولوي،
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)6،2106،ج1375گردش و نور و مکانی ملک(مولوي،گر نبودي او نیابیدي فلک        
)6،2105،ج1375گر نبودي او نیابیدي بحار                      هیبت و ماهی و در شاهوار(مولوي،

)6،2107،ج1375گر نبودي او نیابیدي زمین                     در درونه گنج و بیرون یا سمین(مولوي،
نتیجه

ش نشان دهندة سه گونه قاعده کاهی آوایی ، واژگانی و نحوي به اشکال گوناگون ، حاصل پژوه
دردستگاه زبانی  مثنوي مولوي است.در بخش قاعده آوایی، بیشترین نمونه ها از فرایند ابدال برخوردارند 

در ؛هرچند نمونه هاي حذف و تسکین نیز در این بخش دیده می شود.می توان گفت بیشترین قاعده کاهی
دستگاه زبانی مثنوي مولوي ،قاعده کاهی واژگانی است. به کارگیري انواع پسوندها ،انواع جمع بستن ها 
،بخصوص جمع بستن جمعهاي مکسر عربی با نشانه هاي جمع در زبان فارسی ، از خصوصیات این بخش 

با قواعد زبان فارسی است. همچنین بسیاري از پسوند ها که در ساخت واژگان به کار رفته ،اگرچه منطبق
است ، به احتمال قریب به یقین ، فقط در مثنوي به کار رفته  و همین امر باعث برجسته شدن آن شده است 
و به همین دلیل در شمار قاعده کاهی هاي این متن قرار گرفته است. جابه جایی عناصر جمله ،ساخت فعل 

ه گونه اي که می توان آن را از مختصات سبکی مجهول از فعل الزم ، ساخت فعل از مصدرهاي جعلی ،ب
مثنوي مولوي محسوب کرد و ...  ویژگیهاي بخش قاعده کاهی هاي نحوي را دربر می گیرند.نمونه هاي هاي 
یاد شده در این پژوهش در مواردي ،چنان که پیشتر اشاره شد ،خالف قواعد دستوري یا گریز از هنجارهاي 

ین موارد منحصر به مثنوي و زبان مولوي است و از طرفی در ساختار متن دستوري نیست ،اما همین که ا
برجسته می شوند و دیگر عناصر را تحت الشعاع قرار می دهند ،از ویژگی برجسته سازي بر خوردار می 

شوند و می توانند در شمول قاعده کاهی قرار گیرند.
پی نوشتها

سۀ روحانی بشریت می داند که خداوند به زبان پارسی براي نمونه دکتر شفیعی آن را بزرگترین حما-1
.38هدیه کرده است.ر.ك.غزلیات شمس تبریز ص

.79-51براي مطالعۀ این مقاله  ر.ك  ساخت گرایی، پساخت گرایی مطالعات ادبی صص-2
کتابنامه

) ساختار و تأویل متن، چاپ دوم، تهران ،نشر مرکز.1372احمدي،بابک (-
) دستور زبان فارسی ،چاپ سوم،ارومیه ، انتشارات انزلی.1370انزلی ، حسن (-
، ویرایش سوم  ، چاپ چهارم ،2) دستور زبان فارسی1387انوري ، حسن و حسن احمدي گیوي (-

نتشارات فاطمی.تهران، ا
) نظریۀ ادبی،ترجمۀ عباس مخبر، چاپ اول،تهران ،نشر مرکز.1368ایگلتون،تري (-
)مقدمات زبانشناسی ، چاپ سوم ،تهران ، نشر قطره .1378باقري ، مهري (-
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) مبانی نظریه ادبی،ترجمه محمدرضا ابوالقاسمی،چاپ اول،تهران ،نشر ماهی.1384برتنس،هانس (-
) در سایۀ آفتاب،چاپ اول،تهران ،سخن.1380پورنامداریان،تقی (-

،تبریز ،انتشارات ستوده .) دستور زبان فارسی ،چاپ چهاردهم 1388خیامپور، عبدالرسول (
) فرهنگ پسوند در زبان فارسی،چاپ اول ،تهران ، فرهنگستان زبان و ادب فارسی.1388رواقی ،علی (-
) راهنماي نظریۀ ادبی، ترجمه عباس مخبر ، چاپ دوم،تهران ،1377سلدن، رامان و پیتر ویدوسون (-

طرح نو .
ت گرایی مطالعات ادبی،مجموعۀ مقاله،گروه ) ساخت گرایی، پساخ1388سوسور و دیگران (-

مترجمان،به کوشش فرزان سجودي، چاپ دوم،تهران ، سورة مهر.
) غزلیات شمس تبریز،جلد اول، چاپ اول،تهران ،سخن.1387شفیعی کدکنی،محمدرضا (-
) گفتارهایی در زبان شناسی ،چاپ اول ،تهران ، هرمس .1380صفوي ، کورش (-

) از زبان شناسی به ادبیات ، جلد اول :نظم، چاپ اول،تهران ، چشمه .1373(----------------
) از زبان شناسی به ادبیات ، جلد دوم :شعر ، چاپ اول،تهران ، حوزه 1380(----------------

هنري .
.) فرهنگ پیشوندها و پسوندهاي زبان فارسی ، چاپ اول،تهران ، زوار 1386فرشیدورد ، خسرو (-
) بوطیقاي ساخت گرا ، ترجمه  کورش صفوي، چاپ اول ،تهران ، انتشارات مینوي 1388کالر،جاناتان (-

خرد .
،به تصحیح رینولد نیکلسن ،چاپ 6-1) مثنوي معنوي ، دفتر 1375مولوي ،جالل الدین محمد (-

اول،تهران ، انتشارات  توس .
پ اول،نشر فردا ، اصفهان.) دیالکتیک نمادها ، چا1377مهرگان ، آروین (-
) تفسیر مثنوي مولوي،چاپ پنجم،تهران ،نشر هما.1373همایی،جالل الدین (-
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بررسی و مقایسه داستان هاي کتاب جوامع الحکایات
با  بازنویسی آنها براي نوجوانان

1دکتر حمید رضایی

دانشگاه پیام نوراستادیار گروه زبان و ادبیات فارسی
عصمت داودي

ارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسیک
چکیده 

ی مختلف از جمله نوجوانان هاي سنی به زبان قابل فهم براي گروهسازي متون کهن ادبازنویسی و سادهب
ی و یت زیادي دارد. ضرورت این کار آشنا شدن نوجوانان با فرهنگ، آداب و رسوم، تمدن، مفاخر ملاهم

لوامع جوامع الحکایات وت. یکی از متون کهن و ارزشمند ادبی، کتابی این مرز و بوم اسگذشته ادب
.آموزدیی که چگونه زیستن را به خواننده خویش می و اجتماعیم اخالقکتابی سرشار از مفاه.استالروایات

بسیاري از مفاهیمی که آموزش آن به صورت مستقیم براي نوجوانان ممکن است سودمند نباشد از طریق 
یات این اثر به خوبی قابل آموزش است. البته دقت در بازنویسی متون کهن به گونه اي که مفهوم داستان حکا

ه شیوه اي که در خواننده ي امرزياصلی دچار تغییر و انحراف نگردد و توجه به اصول داستانپردازي نوین ب
جوامع الحکایات کتابیتهماحاضر نخستدر پژوهش ایجاد عالقه کند از نکات مهم در بازنوبسی است.

ن مهم داستاوعناصراصول با تاکید براثربازنویسی اصلی وی و مقایسه متنسپس به بررسبازنموده شده و
پرداخته شده است.نویسی

، نوجوانانبازنویسی، متن کهنها: جوامع الحکایات و لوامع الروایات، کلیدواژه
مقدمه :

می یابد، چرا که اگر اثري هیچ مخاطبی نداشته باشد، گویی که وجود ادبیات با مخاطب است که هویت
ندارد. تفاوت نیازها و کثرت مخاطبان موجب پویایی،تنوع و خالقیت در ادبیات شده است. در میان مخاطبان، 
توجه به نیاز ها و تمایبات کودکان و نوجوانان اهمیت بسزایی دارد. چرا که این گروه به علت ویژگی هاي 

خاص سنی شان و تفاوت میزان توانمندي شان در خواندن و درك ادبیات،نیازمند توجه ویژه اي هستند.
منصور یاوریسی کار بازنویس را، شناساندن ارزش هاي فرهنگی و اندیشه هاي واالي انسانی و تربیت 

ل سؤالی که مطرح ) حا113:1386ذوق هنري و ادبی عامه به ویژه کودکان و نوجوانان می داند. (یاوریسی،
میشود، این است که به راستی تنها برگردان به نثر یک اثر میتواند چنین وظیفه ي خطیري را به سر منزل 
مقصود برساند؟ خقیقت این است که کودکان و نوجوانان داراي ذوق ادبی دست نخورده اي هستند و تنها 

ایزاك سینگر در این باره می گوید : سخن و بیان جدید آن ها را جذب به شنیدن و خواندن می کند.

1 . faanid2003@yahoo.com (نویسنده مسئول)
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بزرگساالن را آسان تر از کودکان می توان به خواب مغناطیسی فرو برد. دانشجوي دانشگاهی را ساده تر از «
یک کودك کودکستانی می توان به هضم مطالب ثقیل ادبی وادار کرد. ولی هیچ کودکی آن قدر نوعدوست 

است به جامعه یا پیشرفت کمک کند بخواهد،کودك هنوز این نیست که کتابی را به این جهت که ممکن
)107:1380(حجازي،» خودخواهی را دارد که یک داستان جالب بطلبد، او شگفتی و کشش می خواهد.

و یک بازنویس یا بازآفرین زمانی می تواند به این مهم دست یابد که نیازها و ویژگی مخاطب و زمانه را 
ي آن از این گنج عظیم بهره ببرد. چنان ما اگر طالي ناب را به جواهرسازي ناوارد به خوبی بداند و بر مبنا

بدهیم، نمیتواند از آن جواهري زیبا بسازد. داستان ها و افسانه هاي کهن ایران زمین، همچو طالي نابی است 
میتوان که باید توسط جواهرسازي ماهري ساخته شود تا درخشش آن چشم هر مشتاقی را جذب خود کند. 

مضمین و محتوا را حفظ کرد، اما تصویر جدیدي ارایه کرد و با بهره از قابلیت فراوان داستان نویسی 
امروز،قالبی زیبا براي مضمون و محتوا ساخت.

بازنویسی و ساده سازي متون کهن ادبی که از دیرباز مورد توجه نویسندگان بوده، در دهه هاي اخیر رشد 
هاي ادبی، تاریخی و مذهبی براي گروه هاي سنی مختلف (کودك و نوجوان) چشم گیري داشته و متن

بازنویسی شده است. در روش بازنویسی عالوه بر ساده شدن زبان، داستان ها در قالب و ساختار جدیدي 
ارایه می شوند. در این شیوه، پس از انتخاب متن اصلی از آثار کهن و ساده نویسی آن، با تعیین عنصر زمان و

مکان براي حوادث، فضاهاي داستانی ایجاد می شود و با گسترش پیرنگ داستان ها ساختاري جدید به خود 
.م در تهران به 1975واژه ي بازنویسی اولین بار پس از برگذاري مجمع بین المللی کودك در سال «می گیرند. 

سخنرانان خارجی به مفهوم یک وسیله ي محمود مشرف تهرانی از شاعران برجسته ي نیمایی، از روي کالم 
). بازنویسی معموالً با واژه ي باز آفرینی همراه است اما این دو 7:1380(پایور،» فن در ادبیات مطرح شد.

کامالً متفاوت کند؛ به گونه اي که بازنویسی، یعنی ساده کردن زبان و نوسازي متن کهن یا پیچیده است؛ در 
د یک اثر کهن، اما در بازنویسی محتوا و درون مایه ي متون تغییري حالی که بازآفرینی یعنی آفرینش مجد

نمی کند. تقسیم بندي هاي متفاوتی براي بازنویسی در نظر گرفته شده است؛ از جمله می توان بازنویسی از 
شمی متن نظم به نثر، از نثر به نظم، از نثر به نثر، از نظم به نظم، بازنویسی آزاد و... را نام برد (ر.ك.ها

). تقسیم بندي دیگري که از لحاظ ساختار داستانی براي بازنویسی مطرح می شود، بازنویسی 23:1371نسب،
ساده و بازنویسی خالق است. بازنویسی خالق در واقع نوعی بازآفرینی است؛ اما بازنویسی ساده، ساده و 

ي چهل به بعد توجه به بازنویسی و امروزي کردن زبان، بدون تغییر در محتواي متون است. اگر چه از دهه ها
بازآفرینی سیر صعودي خود را پیموده است و برخی آثار کهن بدون رعایت اصول و چهارچوب منطقی، 
بازنویسی شده اند، اما اوج بازنویسی به عصر قاجار و توجه وزیران دانش دوست ایرانی چون قائم مقام 

). 21جمه و ساده نویسی متون کهن داشته اند (همان،فراهانی بر می گردد که توجه زیادي به موضوع تر
امروزه نیز کم و بیش این روند رو به افزایش است که البته به لحاظ کیفی رشد چندانی در آن ها دیده نمی 

شود. 
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جامعه ي پژوهش :
عه از مجموانتخاب سی داستان، از از کتاب جوامع الحکایت و لوامع الروایات ومتن بازنویسی شده ي آن

ي قصه هاي شیرین براي نوجوانان، که به دست مهري ماهوتی بازنویسی شده است. در ادامه به بررسی و 
مقایسه ي متن کهن و بازنویسی شده ي آن، به لحاظ اصول مهم داستانی پرداخته می شود.                            

وجوانان معرفی می کند:مالك کلی براي ارزشیابی کتاب هاي کودکان و ن3شوراي کتاب 
محتوا و مضمون-1
زبان و شیوه ي نگارش-2
ساخت و پرداخت -3

این مالك ها به علت کلی بودن مبهم هستند . به عنوان مثال کیفیت ساخت و پرداخت و ارایه به قدري 
سیاري با هم در ارتباط هستند که قابل جدا شدن نیستند و کیفیت ساخت و پرداخت، خود شامل موارد ب

چون طرح، زاویه دید، شخصیت پردازي، توصیف یا نشانه، کنش و... می شود.
اما نکته اي که بر همه ي موارد اعم از محتوا، ساخت و پرداخت، و زبان حاکم است و باعث برجسته 
شدن داستان میشود چیست!؟ شکلوفسکی نظریه پرداز فرمالیست، یکی از مهم ترین شگردهاي داستانی را در 

) خالقیت یا آشنایی زدایی مهم ترین عنصري است که می تواند 62:1375شنایی زدایی میداند. (محمدي،آ
باعث برجسته سازي یک اثر شود. این خالقیت را در سه جایگاه داستان:محتوا، ساخت و پرداخت و زبان می 

توان دید، اما بیشترین نمود آن، در ساخت و پرداخت است.
آشنایی زدایی براي بیان دیدگاه « همیت آشنایی زدایی این چنین می گوید: بابک احمدي در باب ا

شخصیت ها، کاربرد زبان و گزینش طرح ممکن می شود. نویسنده با گزینش لحظاتی از رخدادهاي داستان و 
)63(همان:» ترکیب آن ها در طر، همه چیز را شگفت آور می کند.

ن نسبت به اشیاء، پدیده ها و کنش هاي انسانی و حیوانی می پیاژه، آشنایی زدایی را گرفتن عادت انسا
) خالقیت در حقیقت آفزینش نوعی از عکس العمل انسان در موقعیت هاي مختلف 15:1375داند. (محمدي:

است و این آفرینندگی از آنجا آشنایی زدایی معرفی می شود که دورترین امکانی است که به ذهن مخاطب 
العمل تعریف شده ي ذهن است؛ شاید این امر مهم ترین هنر نویسنده است که می رسد و بر خالف عکس

بتواند جهانی نو خلق کند. حس کنجکاوي و کضف جهان هاي نو در نوجوانان مهم ترین عامل جذب او به 
ذاستان هایی است که تجربه اي جدید را در اختیار او قرار می هند.

هاي مورد نظر را به طور جداگانه بررسی کرده وبا قصه هاي جدید در این جایگاه ابتدا بهتر است مالك 
مطابقت دهیم.
محتوا و مضمون ::مالك اول
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در آثار بازنویسی، نویسنده محتوا و مضمون را از نویسنده ي اصلی به ودیعه می گیرد و دخل و تصرفی 
ی توان کفت، اما نکته ي مهم در آن نمی کند، به همین علت در باب چرایی و چگونگی آن چندان سخنی نم

و حایز اهممیت در این نوع داستان ها، کزینش باز نویس است که چه نوع داستانی را انتخاب می کند و آیا 
آن داستان قابلیت پردازش براي گروه سنی مورد نظر را دارد!؟ مانتوانی در کتاب خود به نام روند هاي جدید 

ادبیات کودکان تعلیم و تربیت صرف نیست، ولی در نقش خویش گر چه«در ادبیات کودك معتقد است که 
) 26:1363(جعفرنژاد،» یک پدیده ي تربیتی است، زیرا در واقع راهی است که طفل را از من به ما می رساند.

نخست آن چه به زندگی کودکی آنان مربوط می شود از قبیل شناخت «می گوید : » اما بعد«رضا رهگذر در 
ندگی شان و ... دوم، مسایلی که اگر چه ممکن است دانستن شان، ظاهراً در کودکی به کار خود و محیط ز

آنان نیاید، اما آگاهی به آن ها، براي بزرگی آینده ي آنان مفید است، از قبیل آشنایی با زندگی اقوام و ملل 
)32:1366-31(رهگذر،» دیگر، آشنایی با مذهب و...

کودك، به دو نکته در باب نوشته هاي مناسب –پیشکسوت ادبیات –ادقی علی پور نیز به نقل از فرخ ص
کودکان اشاره می کند:

نوشته هایی که متناسب سن و قابل خواندن باشد.
با هدف باالبردن سطح آگاهی هاي اجتماعی، تاریخی، ذوقی و ادبی بدون داشتن هدف آموزش مستقیم و 

)15:1385القایی. (علی پور،
ري این رسالت تربیت و آموزش را براي ادبیات کودك و فرض مسلم می دانند. افالطون ذز در واقع بسیا

سپس باید پرستاران و مادران را « باب تأثیر و اهمیت داستان و افسانه در تربیت و تهذیب کودکان می گوید:
که پرورشی که روح وادار کنیم که فقط حکایاتی را که پذیرفته ایم براي کودکان نقل کنند و متوجه باشند 

اطفال به وسیله ي حکایات حاصل می کند، به مراتب بیشتر از تربیتی است که جسم آن ها به وسیله ي 
)130:1381(افالطون،» ورزش پیدا می کند.

اکثر داستان هاي انتخاب شده مناسب گرو سنی کودکان و نوجوانان است. قصه هایی از زبان حیوانات 
ل پردازانه ي کودکان و نوجوانان بسیار سازکار است.نقل شده با روحیات خیا

هم چنین بازنویس نگاه ویژه اي به مضمونهاي اخالقی تربیتی نیز داشته است و بیشتر داستانهایی با پیام 
هاي آموزنده را انتخاب کرده است.

زبان و شیوه نگارش ::مالك دوم
تا به آنجا می داند که در باب آن این چنین می ، اهمیت زبان را »نقد و حقیقت«روالن بارت در کتاب 

نویسنده کسی است که مسئله ي او زبان باشد و در زبان به جست و جوي ژرفا برآید و نه ابزارگرایی «گوید: 
)9:1377(بارت،» یا زیبایی.
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د، شاید بتوان گفت مهم ترین عاملی که ادبیات کودك و نوجوان را از ادبیات بزرگساالن متمایز می کن
مقوله ي زبان و نحو نگارش است. البته در انتخاب واژگان و نحو بین درك کودك و نوجوان نیز تفاوت 

است و قاعدتاً هر چه براي سنین پایین تر می نویسیم، باید لغات ساده تر و جمالت کوتاه تر را برگزینیم.
اما به راستی ویژگی زبان ساده چیست؟

فهم راحت آن میداند، به نحوي که خواننده به جاي توقف بر جمالت رحماندوست ویژگی زبان ساده را 
)22:1369و عبارات، معنی و حس نوشته را پی می گیرد. (رحماندوست:

در دنیایی که بازي هاي متنوع کامپیوتري، گسترده شدن حوزه ي تعامل اجتماعی کودکان و باال رفتن «
در سنین مختلف، لحظه به لحظه وسیع تر می سازد، سطح آگاهی عمومی کودکان،حوزه ي کاربرد زبان را

تعیین محدوده ي زبان رسمی کوکان و ثبت تغییرات آن، هدفی عالی است که می تواند به ادبیات کودك 
کمک کند. به عنوان مصال نویسنده ي داستان به کمک این شناخت می داند که در نگارش براي گروه سنی 

و ترکیبات و اصطاحات پیچیده و دور از ذهن استفاده کند و هر اندازه نباید از واژه هاي دشوار» الف«
مخاطب، کوچک تر فرض شده باشدف باید بیشتر به توضیحات عینی و ملموس بپردازد؛ همچنین مطالبی که 

نوشته می شود باید روشن و ساده باشد و بداند که کاربرد کنایات و ضرب المثل ها در » ب«براي گروه سنی 
یی ترین شکل براي این گروه سنی قابل درك است. آشنایی با گستره ي واژگان زبان رسمی کودکان، ابتدا

جزو مهم ترین دانش ها است و ضروري است که نویسندگان و محققان کودك با این دانش آشنا باشند. مهم 
و آشنایی فرهنگی ترین ویژگی براي انتخاب و ارایه ي واژه ها بیشتر بر پایه ي موقعیت، موضوع، بسامد

)22:1389(جاللی،» کودکان و نوجوانان صورت می گیرد.
یکی دیگر از عواملی که موجب بد خوانی متن می شود، نبود یا اشتباه در عالیم نگارشی است. زبان 
فارسی این ویژگی را دارد که در بسیاري از موارد با اختالف تکیه بر یک کلمه در جمله، معناي آن عوض و 

هم می شود. به همین علت توجه و دقت در این امر به خصوص بر اساس سنین کودك و نوجوان که در یا مب
حال آمیزش هستند بسیار مهم است.

بازنویس، لغات دشوار و تاریخی حکایات را به واژگان ساده و قابل فهم براي کودکان و نوجوانان تبدیل 
کرده است.

چیده و به زبان کهن نزدیک هستند و فهم آنها براي کودکان و ترکیبیات و اصطالحات حکایات بسیار پی
نوجوانان مشکل است. بنابراین شاید مهم ترین هنر بازنویس تبدیل این واژگان به کلمات ساده و متناسب با 

فهم و درك کودکان و نوجوانان باشد که به راستی وظیفه ي سنگینی است.
ساخت و پرداخت ::مالك سوم
بررسی کرد؛ عواملی چون –که داستان را می سازد –کلی است و باید زیر شاخه هاي آن این معیار 

طرح، شخصیت پردازي، توصیف یا نشانه هاي متنی، کنش،... که البته در دل طرح قرار دارند.
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طرح-1
طرح در اصطالح شناسی داستان ، به چگونگی آرایشی گفته می شود که نویسنده به رویدادهاي داستان 
می بخشد تا به نتیجه اي که دلخواه اوست دست یابد. هر طرح زنجیره اي از رویداد هاي به هم پیوسته است 

) 164:1364(ایرانی،» که درکشاکش نیرو هاي مخالف به اوج و به نتیجه می رسد.
دیوید چمبرز ساختمان طرح را این گونه می داند:

داستان، آغاز داستان است، چرا که نقطه ي جذب اغراق نیست اگر بگوییم که مهم ترین قسمت آن
مخاطب است. این امر در باب کودك و نوجوان پررنگ تر است، چرا که در شنیدن آنچه جذب شان نمی 

کند، کم حوصله اند.
یک داستان الزم است بی درنگ آغاز شود. توجه :«الیزابت بیتس در باب اهمیت نقطه ي آغاز می گوید 

چند سطر یا در دو یا سه پاراگراف و یا در نیم صفحه ي اول به داستان جذب شود. تشریح خواننده باید در 
زمان و مکان و نوع داستان، یا کشمکشی که بناست گشوده شود، ممکن است الزم باشد، ولی باید بعداً به 

ا شخصیت طور مناسب عنوان شوند. خواننده می خواهد بداند جاي او کجاست، می خواهد هر چه زود تر ب
)109:1380(حجازي،» هاي داستان همگام شود و در زندگی آنها سهیم باشد.

نکته ي دومی که بسیار در مرکز توجه است طرح منطقی وقایع یا باورپذیر بودن آن است.این بدان معنی 
نیست که وقایعی که ذکر می شود در چهارچوب باورهاي عقالنی باشد بلکه نویسنده کسی است که عجیب 

رین وقایع و اتفاقات را براي مخاطب واقعی جلوه دهد و به قول ایزاك سیگر کودکان بیش از بزرگساالن به ت
)111این امر توجه دارند و با سؤاالت خود خواستار سازگاري، وضوح، ودقت هستند. (همان:
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ر این زمینه، حال سؤالی که مطرح می شود این است که چگونه می توان طرح را گیرا و باورپذیر کرد؟ د
کنش ها یا وقایع پیش برنده ي داستانی، یکی از مؤثر ترین ابزار نویسنده است. بدون شک مهم ترین قسمت 
طرح قصه، آغاز آن است و این امر براي کودکان و نوجوانان بسیار پر اه میت است چرا که اگر آغاز قصه 

و از خواندن ادامه ي آن صرف نظر می کنند نتواند نظر آن ها را جلب کند، خیلی راحت قصه را رها کرده
بازنویس تمامی قصه هاي بازنویسی شده را با توصیف موقعیت زمانی و مکانی آغاز کرده است. عباراتی 

مانند : 
"انگار شب بود یک شب بود ترسناك"

"دشت زیبا و رنگارنگ بود آفتاب همه جا پهن شده بود"

ا این عبارات ذهن خواننده را وارد حال و هواي قصه کند و او را با به نظر می رسد او قصد داشته است ب
.خود به متن قصه ببرد

کنش :-2
محمدي در کتاب روش شناسی چند تقسیم بندي ارایه می دهد: 

فردي/ -7خواب/ بیداري، -5عینی/ ذهنی، -4واقعی/ خیالی، -3کالمی/ غیرکالمی، -2اصلی/ فرعی، -1
جمعی.

که نوجوانان به کنش هاي ذهنی تمایل بیشتري پیدا می کنند، زیرا خود مدام به سنجش او معتقد است
)150:1375موقعیت ها می پردازند. (محمدي،

اما هسته و قطب کنش هاي داستانی چیست!؟
پراپ معتقد است که پس از صحنه ي آغازین هر افسانه زنجیر هایی از کنش هاي کارکردي، افسانه را 

)78:1368(پراپ،پیش می برد. 
کنش هاي دیگر بر محور این کنش ها شکل می گیرد و یا تابعی از -1:«ویژگی این کنش ها آن است که 

کنش هاي کارکردي از آغاز، فرجام داستان، اساس گذار از یک وضعیت به -2آن ها به شمار می رود. 
)152:1375(محمدي،» وضعیت دیگر را ممکن می سازند.

یسنده طرح کلی را از نویسنده ي کهن می کیرد. بازنویس می تواند ترتیب وقایع را به در بازنویسی، نو
هم نزند اما به فراخور مخاطب و نیاز هاي امروز قسمتی از طرح را به وسیله ي کنش ها، با توصیف پررنگ 

نه و هیجانی را تر کند. به عنوان مصال هنگامی که براي گروه سنی نوجوانان می نویسیم باید کنش هاي عاشقا
پررنگ تر کنیم. ممکن است در دوران نویسنده، توصیف جنگل ها و کوه ها براي مخاطب آن عصر جذاب 
تر از توصیف قصر بوده است، اما مخاطب امروز توصیف عجایب و زیبایی هاي قصر را بیشتر می پسندد و 

این فاصله را بازنویس باید با پردازش زیباي خود بردارد.
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ه به انواع کنش هاي موجود در قصه، نوجوانان اغلب کنش هاي ذهنی را بیش تر دنبال می کنند. با توج
به نظر می رسد بازنویس ترتیب کنش هاي قصه را بر هم نزده اما برخی کنش هاي هیجانی و ذهنی را پر 

رنگ تر جلوه داده است.
ش هاي حکایت واقعی را ندارند و کنش هاي بوجود آورنده قصه ي بازنویسی شده پیوستگی و انجام کن

قصه گویی در یک موقغیت قطع شده و در زمان و موقعیت دیگري از سر گرفته می شود.
نشانه هاي متنی / توصیف :-3

توصیف یا نشانه یکی دیگر از عواملی است که موجب زیبایی و جذابیت طرح می شود: و به قول 
دارد، نقش نشانه ها به طور اساسی توصیف این حرکت محمدي اگر حرکت هاي ساختار را کنش بر عهده 

هاست و اهمیت نشانه را دو کارکرد آن ها می داند:    
)156عاطفی کردن زبان داستان. (همان،-اطالع رسانی درباره ي موقعیت کنش هاي داستانی، ب-الف

ي نشانه ها نویسنده می البته نکته ي دیگري که باعث اهمیت نشانه ها می شود آن است که به وسیله 
تواند پیام و یا اطالعات را به طور غیر مستقیم به خواننده بگوید که موجب جذابیت و باال بردن قدرت تخیل 
خواننده می شود. این امر به خصوص در سنین جوانی حایز اهمیت است، چرا که اصوال نوجوانان به دلیل 

صیحت هاي مستقیم نیستند، آن ها می خواهند همه چیز را ویژگی هاي شخصیتی، حاضر به شنیدن پیام و یا ن
خود دریابند و بفهمند.

همچنین بخش اعظمی از ساخت وضعیت / صحنه هاي داستانف به نشانه پردازي بستگی دارد. هال راه 
) و این حقیقت دارد، چرا که تا زمانی که یک صحنه 93:1377ساخت صحنه را از راخ تجسم می داند. (فرد،

ه خوبی تجسم نکنیم، نمی توانیم نشانه ها را به استخدام متن درآوریم و آن را به خوبی براي مخاطب را ب
ترسیم کنیم. الزم به ذکر است یکی دیگر از شگردهاي ساخت صحنه یا وضعیتف مکالمه است که در مقوله 

شخصیت پردازي به آن اشاره می کنیم.
- 2فضایی: مکان، زمان کنش، -1ه می دهد از سه جنبه است: تقسیم بندي اي که محمدي از نشانه ها ارای

زبانی: (حقیقی یا مجازي، تشبیهی، کنایی، استعاري) زبان داستان که -3شخصیتی در حوزه ي شخصیت ها 
)160-159: 1375هر کدام از آن ها می تواند به صورت ساده یا مرکب بیان شوند. (محمدي،

-1به آن داشته باشد و آن را مورد سنجش قرار دهد دو چیز است: نکته ي مهمی که منتقد باید توجه
کاربرد درست نشانه ها با توجه به توانمندي ها و -2تناسب در نشانه پردازي در استخدام طرح و مضمون، 

نیازهاي مخاطب.
شخصیت پردازي :-4

شخصیت انسانی در در روش شناسی نقد ادبیات کودکان، درباره ي شخصیت کودکان چنین آمده است:
استفاده از شخصیت واقعی انسان -ادبیات داستانی کودکان به دو شیوه ي اصلی به کار برده شده است:  الف

بدون تغییر در هیئت جسمانی و یا رفتارهایش.      



٣١٧٤

٣١٧٤

مجموعه مقاالت

ساتفاده از بعضی صفات و رفتارهاي انسانی در قالب شخصیت هاي جانوري، گیاهی، پدیده هاي -ب
)174موجودات ساخته ي دست و ذها انسان. (همان:طبیعی و 

براي گروه سنی نوجوانان، این شخصیت ها قابل پرداخت هستند،اما آن چیزي که در جذابیت شخصیت 
ها اهمیت بسزایی دارد پرداخت شخصیت هاست. و در این امر باید به نکاتی چون باورپذیري، وضعیت هاي 

قی و رفتاري،روحی، فکري و مذهبی، خانوادگی، محیط زندگی) هفت گانهی معرفی شخصیت (ظاهري، اخال
توجه و دقت خاصی مبذول داشت.

شخصیت ها هر چقدر که عجیب باشند باید باورپذیر باشند. به عنوان مثال اگر رویین تن و نامیر است 
موماً این نکته باید دلیلی براي مخاطب بیان شود تا این امر را بپذیرد. به طور کلی در داستان هاي کهن ع

رعایت شده است، البته گاه در داستان هاي تمثیلی به دالیلی در پرده ي ایهام بیان شده است.
مهم تر از این امر بحث معرفی شخصیت و ویژگی هاي آن به مخاطب است. بهترین روش براي معرفی 

لت هاي روانی و طبقه ي شخصیت ها، استفاده از تکنیکروایت یا گفت و گو است چرا که به بسیاري از خص
اجتماعی شخصیت ها می توان از طریق سخن گفتن آن ها دست یافت و الزمه ي این امر شناخت کامل و 

دقیق نویسنده از شخصیت هاي داستان است، آن قدر که بتواند به جاي آن ها سخن بگوید.
گزاره هاي خبري در باب معرفی استفاده از این تکنیک عالوه بر ایجاز و پویایی در کالم، موجب پرهیز از

شخصیت ها می شود. گزاره هاي خبري قدرت خالقیت و جذابیت را از متن می کیرد و خواننده را از 
دریافت اطالعات صرف خسته می کند. این در مورد نوجوان پررنگ تر است، هنگامی که قدرت فکر کردن 

یدن و دریافت اطالعات را ندارد. نوجوانان و تخیل و دریافت از او گرفته می شود، دیگر حوصله ي شن
عموماً از شنیدن داستان هایی که به کنجکاوي و قدرت درك آن ها بی اعتنا هستند، سرباز می زنند.

نویسنده شخصیت را براي گفت و گو خلق می کند، « باختین در باب اهمیت گفت و گو می گوید:
)127-126: 1372(اخوت،» ان یک سخنگو است.بنابراین در شخصیت داستانی، در درجه ي اول انس

رابین کار نیز مکالمه را ابزاري عالی براي غنی ساختن داستان و روح بخشیدن به آن می داند و معتقد 
است که شخصیت پردازي به وسیله ي مکالمه موجب تقویت و یکپارچه سازي داستان می شود. 

)136:1377(فرد،
شخصیت، موجب افزایش کنش هاي داستانی می شود و این باعث استفاده از گفت و گو براي معرفی

پویایی متن می شود که بیشتر با روحیات نوجوانان سازگار است.
روش که در معرفی شخصیت مورد استفاده قرار می گیرد را بیان می کند، 9ج. ن. هوك به صورت جزئی 

)114:1380ترکیبی قرار داد. (حجازي،که می توان آن ها را در تقسیم بندي مستقیم و غیر مستقیم و
مستقیم: گفت و گو درباره ي شخصیت؛ تشریح شخصیت و محیطش و بازگو کردن آنچه دیگران درباره 

ي شخصیت می گویند.
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غیر مستقیم: سپردن رشته ي کالم به شخصیت؛ معرفی شخصیت ضمن عمل (بدون قضاوت درباره ي 
خصیت و شخصیت در برابر دیگران.آن) توصیف واکنش هاي دیگران در برابر ش

از روش مستقیم باید بسیار کم و در حد نیاز استفاده کرد. روش غیر مستقیم حایز اهمیت است اما، باید به 
فراخور حال باشد و معرفی شخصیت تنها به این روش کار سختی است. روش ترکیبی روش خوبی براي 

درت فکر و تحلیل را از مخاطب نمی گیرد و به او معرفی شخصیت هاست، چرا که همانند روش مستقیم ق
کدهایی براي شناسایی می دهد و مانند روش غیرمستقیم یا گفتوگویی محدود نیست. در کل شخصیت 

پردازي موفق، امتزاج موفق و متناسب این سه روش است.
ا توجه به ساختار بازنویس، شخصیت را از نویسنده ي اصلی وام می گیرد، اما هنر پرداخت و معرفی آن ب

داستان و نیاز هاي مخاطب به عهده ي اوست. به عنوان مثال به شخصیت هایی که براي مخاطب جذاب 
است بیشتر بپردازد و در معرفی شخصیت ها راوي صرف نباشد و اجازه بدهد که شخصیت ها با رفتار و 

گفتارشان خودشان را به مخاطب معرفی کنند.
ان می توان حدس زد که این گروه سنی بیشتر از چگونه شخصیت هایی خوش با توجه به ویژگی نوجوان

شان می آید؛ شخصیت هایی که: 
داراي قدرت بی کران و ماورایی هستند.-1
قهرمان داستان شکست ناپذیر است.-2
شخصیت هاي غیر انسانی.-3

.شخصیت نوجوانان که قهرمان داستان است و کارهاي اعجاب آور می کند-4
در متن اصلی حکایات شخصیت پردازي بیشتر بصورت مستقیم است و شخصیت ها چندان پرداخت 
نشده اند اما در متن بازنویسی شخصیت پردازي غیر مستقیم و ترکیبی صورت گرفته و شخصیت ها متناسب 

را معرفی با ویژگی هاي کودکان و نوجوانان ساخت و پرداخت شده اند و در گفتگو ها و مکالمه ها خود 
کرده اند.

بازنویس با توصیفات جذاب و دقیق خود شخصیت ها را به خوبی معرفی کرده و خصوصیات آنها را به 
نمایش در آورده است. 

* مثال : بی بی در قصه ي اتفاق عجیب
-شخصیت-در ادامه به بررسی داستان هاي بازنویسی شده از نظر توجه به عناصرداستانی از قبیل:پیرنگ

فضاسازي خواهیم پرداخت.-زاویه دید-مایهدرون
پیرنگ :

یکی از عناصر مهم داستان، فیلم نامه و نمایش نامه، پیرنگ است. پیرنگ، حوادث داستان را تنظیم و آن 
پیرنگ نقل حوادث است که با تکیه بر موجبیت و روابط علت و معلولی و «ها را از آشفتگی خارج می کند. 

)112-1382:113ورستر،(ف»   حفظ توالی زمانی
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پیرنگ به دو نوع باز و بسته تقسیم می شود. در پیرنگ بسته، متن داستان کیفیتی فنی و پیچیده دارد که 
گره گشایی و نتیجه گیري در آن به روشنی دیده می شود. اما در پیرنگ باز، سلسله حوادث به صورت طبیعی 

ا در داستان پنهان می کند تا داستان عینی و ملموس و منظمند، گره گشایی ندارد و اغلب نویسنده خود ر
جلوه کند. در متن کهن  قصه ها و حکایات بر پایه ي زنجیره اي از حوادث بنا شده اند، طرح و پیرنگی ساده 
و ابتدایی دارند، توالی زمانیو رابطه ي علی و معلولی در آن کم تر دیده می شود؛ چون در حکایات و قصه 

عادتی اتفاق می افتد که شبکه ي استداللی حوادث را سست می کند؛ زمان داستان زمان ها، حوادث خارق
گاهنامه اي است، حوادث یکی پس از دیگري اتفاق می افتد، عوامل دیگر پیرنگ یعنی، گره افکنی، نقطه ي 

ن اصلی داستان، اوج، تعلیق و گره گشایی در متن بازنویسی شده، تقریباً رعایت شده اما به این مسأله در مت
چندان توجهی نشده و داستان زود گره گشایی می شود. چون در متن کهن، نویسنده به دنبال داستان پروري 
نبوده؛ بنابراین هدف، نقد عناصر داستان در حکایات کلیله نیست بلکه مقصود مقایسه ي متن کهن و 

بازنویسی شده براي بررسی شباهت ها و تفاوت هاي ساختاري است.
یعنی آغاز، میانه و پایانی داشته باشد تا بتواند «طرح یا پیرنگ داستان باید انسجام الزم را داشته باشد؛ 

)67:1385(میرصادقی،» حالت کنجکاوي و تعلیق را در خواننده افزایش دهد.
در داستان بازنویسی شده بر خالف متن اصلی همه ي موارد ذکر شده رعایت شده است. (آغاز، میانه، 
پایان، گره افکنی و ...) پیرنگ داستان باید پرسش هاي تازه اي درذهن خواننده (نوجوان) ایجاد کند. چرا؟ 
چطور؟ تا تفکر و استدالل منطقی و انگیزه ي خوانش را در مخاطب تقویت کند. بنابراین یک بازنویس باید 

باید خواننده را آماده و سپس به میانه ي آغاز و میانه و پایان داستان را به درستی تنظیم و اجرا کند. ابتدا
زیرا نویسنده همیشه نمی تواند خود را با آکسیون (حادثه) شروع «داستان و با شخصیت هاي آن آشنا کند. 

).49:1388(یونسی،» کند و خواننده را بی درنگ به میانه ي داستان ببرد. اغلب باید خواننده را آماده  بپردازد
رعایت نشده، چون قصه ها و کتاب جوامع الحکایت و لوامع الروایاتحکایات  این تکنیک و فن در 

حکایات بر پایه ي حوادث بنا شده اند و اغلب فاقد پیرنگی استوار و بی نقص هستند اما در داستان هاي 
بازنویسی شده، یک بازنویس می تواند از چنین شگردي براي ایجاد ساختاري جدید در داستان بهره گیرد؛ 
نمی توان این طور نتیجه گیري کرد که متون کهن و قدیمی دیگر جایگاهی در میان مخاطبان امروزي ندارد. 
بلکه متون کهن ادبی  بازتاب فرهنگ، آداب و رسوم و ملیت ما ایرانیان است. انتقال حس ملی، خودباوري و 

ادبی کهن میسر خواهد بود. بنابراین استقالل طلبی به نوجوانان از طریق بازنویسی مناسب گنجینه ها و متون 
نویسندگان حوزه ي ادبیات کودك و نوجوانان براي بازنویسی این حکایات و داستان هاي پر بار، می توانند 
با حفظ محتوا و درون مایه ي اثر، حکایات کهن را در قالب و ساختار جدیدي به خواننده معرفی کنند؛ براي 

بتدا باید صحنه ي رخداد حادثه، شخصیت ها را کمی توصیف کرد، سپس مثال، در بازنویسی حکایت ها، ا
با حفظ توالی زمانی حوادث به ادامه ي داستان و حوادث آن پرداخت. با این کار (مقدمه سازي) خواننده 
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آماده، سپس وارد جزئیات داستان می شود. نکته ي دیگر این که اغلب داستان هاي بازنویسی شده و اصلی 
دین پیرفتند.داراي چن

ناظر بر توصیف و وضعیت معینیاست که در هم «پیرنگ، حوادث اصلی و فرعی داستان است، پیرنگ 
). در واقع هر داستانی 145:1387(ستدن و ویدوسون،» ریخته و دوباره به شکلی تغییر یافته سامان می یابد.

وجوانان داراي چندین پیرفت اند. داراي یک یا چند پیرنگ است. اغلب داستان هاي بازنویسی شده براي ن
گروه سنی نوجوانان، قابلیت تجزیه و تحلیل و درك چنین داستان هایی را دارند؛ پس اگر داستان ها داراي 
چندین حادثه (اصلی و فرعی) باشند، تخیل برانگیزي و جذابیت داستن بیش تر می شود. هر پیشرفت سه 

مرحله اول: «ژگی باشد از استحکام و انسجام الزم برخوردار است. مرحله دارد که اگر داستانی داراي چنین وی
وضعیتی که امکان دگرگونی را در خود دارد، مرحله دوم: حادثه یا دگرگونی رخ می دهد. مرحله سوم: 

). هر پیرفت داراي سه 166:1385(احمدي،» وضعیتی رخ می دهد که تحقق یا عدم تحقق آن امکان دارد.
و هر داستانی ممکن است چندین پیرنگ داشته باشد. در متن اصلی  می توان چنین مرحله ذکر شده است

ویژگی را در برخی از حکایات پیدا کرد؛ چون قصه ها و حکایات  ویژگی و ساختاري داستان گونه دارند و 
بر پایه حوادث بنا شده اند، بنابراین داراي چنین ویژگی هستند.

مقایسه با متن اصلی پیرفت ها و تعداد حوادث بیش تر است. زیرا در داستان هاي بازنویسی شده در
بازنویس این اجازه را دارد که با استفاده از ظرفیت هاي داستانی با گسترش پیرنگ و ایجاد فضا هاي داستانی 
(توصیف زمان و مکان) و افزایش شخصیت ها (افزایش تعداد شخصیت، تغییر اسم و ویژگی ظاهري)، 

نسب با قوه ي بینش، سطح فکر و عالیق گروه سنی نوجوان بیافریند. بنابراین، در متن اصلی داستانی متا
پیرنگ ساده، ابتدایی و بسته است؛ در حالی که در متن بازنویسی شده پیرنگی نسبتاً قوي وجود دارد، تعداد 

پیرنگی بسته با پیرنگ ها (حوادث) در متن بازنویسی بیش تر است. پیرنگ در داستان و حکایات اصلی،
نتیجه گیري پایانی و حتمی همراه است؛ چون هدف بیش تر آثار کهن محور تعلیم و تربیت و بیان مسائل 

اخالقی ست. در حالی که در متن بازنویسی این امر کم تر دیده می شود.
شخصیت 

ان را یکی دیگر از عناصر مهم در داستان، شخصیت و شخصیت پردازي است. شخصیت، حوادث داست
اشخاص ساخته شده اي را که در «پیش می برد. هر داستانی داراي شخصیت یا چندین شخصیت است. 

داستان و نمایشنامه و ... ظاهر می شوند، شخصیت می نامند؛ فردي که کیفیت روانی و اخالقی او، در عمل او 
براي خواننده در حوزه ي و آنچه می گویند و می کند وجود داشته باشد و خلق چنین شخصیت هایی را که

). 84-83: 1385(میرصادقی، » داستان تقریباً مثل افراد واقعی جلوه می کند، شخصیت پردازي می خوانند
شخصیت ها را به انواع مختلفی تقسیم بندي می کنند؛ از جمله شخصیت هاي ایستا و شخصیت هاي پویا. 

نمی کنند و همان شخصیتی هستند که در شخصیت هاي استا، شخصیت هایی هستند که چندان تغییري 
ابتداي داستان بودند، اما شخصیت هاي پویا، شخصیت هایی اند که در سیر حوادث داستان دچار تحول و 
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%) از شخصیت ها پویا 70). در داستان هاي بازنویسی شده تقریباً (94-93دگرگونی می شوند (ر.ك.همان،
%) ایستا هستند. اگر در 90لی تقریباً بیش تر شخصیت ها () ولی در متن اص2هستند.(ر.ك.جدول شماره 

بازنویسی داستان ها، در کنار شخصیت هاي ایستا از شخصیت هاي پویا، بیش تر استفاده شود، داستان 
با خواندن شرح حال شخصیت هایی که بر اثر «جذابیت و گیرایی بیش تري خواهد داشت و نوجوانان 

فکري می شوند، در می یابند که در مسیر زندگی با چه موانع و سختی ها و رویداد ها دچار تحول درونی و
دقایقی بر خورد خواهند کرد، از آن ها عبرت می گیرند، تجربه کسب می کنند و مسیر رشد و کمال خویش 

). تقسیم بندي دیگري که براي شخصیت، مطرح و مد نظر است، 160:1388(فروزنده،» را بهتر ژیدا می کنند
یت هاي تمثیلی، قراردادي، نوعی، قالبی و نمادین است، شخصیت داستان هاي بازنویسی شده بیش تر شخص

از نوع شخصیت هاي تمثیلی و نمادین است؛ دلیل این موضوع پیروي بازنویس از حکایات و قصه هاي 
به دلیل تمثیلی کتاب کلیله و دمنه است که اکثر شخصیت ها نوعی اند.  انتخاب این نوع شخصیت هاي

هماهنگی و تناسب با محتوا و درون مایه ي قصه ها و حکایات است، دلیل دیگر این که انتقال مفاهیم 
اخالقی و تعلیمی در قالب شخصیت نمادین و تمثیلی، تأثیر بیش تري دارد و به راحتی از سوي خواننده 

شونده هستند؛ به این معنا که شخصیت هاي جانشین« درك و استنباط می شوند؛ زیرا شخصیت هاي تمثیلی 
»شخصیت یا شخصیت هایی جانشین فکر، خلق و خو خصلت هاي انسانی می شوند.

). در واقع، در تمثیل یا شخصیت هاي تمثیلی، موضوعات ذهنی و درونی و به 104:1385(میر صادقی،
ویژگی هاي عینی و ملموس تبدیل می شوند.

لی، موضوعات ذهنی ودرونی به ویژگی هاي عینی و ملمیس ، در تمثیل یا شخصیت هاي تمثیدر واقع
تبدیل می شوند.

شخصیت ها در متن بازنویسی شده، همه جانبه و چند بعدي هستند، در متن اصلی، شخصیت ها نمونه ي 
مطلق بدي یا خوبی هستند؛ این امر (تلفیقی از خوبی و بدي) در بازنویسی ها براي نوجوانان و گروه هاي 

باید رعایت شود تا افراد در سنین مختلف با همذات پنداري از شخصیت ها دچار شک و تردید سنی دیگر
نشوند و بتوانند شخصیت ایده آل خود زا در قالب شخصیت هاي داستانی پیدا کنند. تقسییم بندي دیگر 

اصلی شخصیت ها، شخصیت هاي انسانی، حیوانی، گیاهی، پدیده هاي طبیعی، اسطوره اي است. در متن 
کتاب کهن بیش تر شخصیت ها از نوع انسانند. در بازنویسی هم به همین شکل، تعداد شخصیت ها (حیوانی، 

،چگونگی شخصیت 2انسانی و...)هم در متن اصلی و هم متن بازنویسی  شده یکسان است. در جدول شماره 
و شخصیت پردازي در متن اصلی و بازنویسی شده مقایسه و بررسی شده است.

ریباً در تمامی داستان ها، تعداد شخصیت ها یکسان است. در داسنپتان کوتاه، مجال زیادي براي تق
شخصیت پردازي و استفاده از شخصیت هاي بیش تر وجود ندارد؛ اما بازنویس می تواند با حذف برخی از 

ز اسامی خاص شخصیت هاي فرعی که نقش چندانی در داستان ندارند، شخصیت جدیدي بیافریند؛ نویسنده ا
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براي شخصیت پردازي بهره می گیرد. در متن کهن شخصیت خدمتکار به صورت عتم و کلی بیان شده اما 
بازنویس براي برجسته سازي شخصیت ها و هنتقال فضا و حال و هواي داستان و همذات پنداري خواننده با 

شخصیت از اسم خاص (مظفر) استفاده می کند.
صورت می گیرد: ابتدا معرفی شخصیت ها با شرح و توصیف نویسنده شخصیت پردازي به سه شیوه

داستان، دوم، ارتئه ي شخصیت ها از طریق از طریق اعمال و کنش هاي شخصیت و سوم، توصیف شخصیت 
) شخصیت هاي داستان (در چه بازنویسی و 91:1385ها بدون توصیف و توضیح نویسنده (ر.ك.میرصادقی،

ق عمل و کردار شخصیت ها به خواننده معرفی می شوند، ما از آن چه که می چه در متن اصلی) از طری
اغلب نویسندگان ترجیح می دهند از این روش «گویند و انجام می دهند در می یابیم، چه شخصیتی هستند. 

). اگردر 91(همان،» نمایشی در پرداخت شخصیت هایشان استفاده کنند؛ یعنی به جاي گفتن، نشان بدهند.
ویسی از چنین شیوه اي در پردازش شخصیت ها استفاده شود نتیجه ي مطلوب تري خواهد داشت، زیرا بازن

گروه هاي سنی از جمله نوجوان، با دقت و کنجکاوي زیاد، در صدد شناخت شخصیت و ماهیت درونی 
یوه ي رفتار اشخاص داستان بر می آید؛ را افزایش می دهد. در متن اصلی به جز مواردي اندك، بیش تر از ش

و کنش هاي شخصیت ها (غیر مستقیم) استفاده شده است.
معرفی شخصیت ها به صورت غیر مستقیم باعث می شود که نوجوانان با تأمل زیاد در شناخت ویژگی 
ذاتی شخصیت ها و مقایسه اندیشه و رفتار آن ها به هم، در خیال و گمان خویش، با آن ها همذات پنداري 

ر جایگاه شخصیت اصلی داستان ها قرار دهند و در مواقع سختی و مشکالت راه حل کنند و خود را د
مناسب را انتخاب کنند، فایده ي دیگر این کار، تقویت و پرورشقوه ي تعقل و قدرت تصمیم گیري درست 

چون نوجوان در دوره ي بلوغ و رشد ذهنی و جسمانی به سر می برد و «در سختی ها و موانع زندگی است؛ 
ر پی جهان بینی و فلسفه ي خاص خود است؛ زیر تأثیر محیط است. در هر شرایطی رنگ محیط را می د

). شاید علت 37:1371(هاشمی نسب،» گیرد و تصاویر تخیلی و ایده آل براي زندگی خود ترسیم می کند.
استفاده ي بازنویس از شیوه ي غیر مستقیم در معرفی شخصیت ها همین موضوع باشد.

شخصیت با نام آن ها :تناسب 
نکته ي دیگري که در بازنویسی ها باید مورد توجه قرار داد و در بازنویسی هاي انجام شده از کلیله و 
دمنه رعایت شده، تناسب شخصیت ها با عنوان و اسم آنها ست: اسم و عنوان شخصیت هاي انتخاب شده در 

، حیوان) مطابقت داشته باشد. این کار به حقیقت داستان باید با ماهیت و ویژگی جنسیتی آن ها (مرد، زن
مانندي در داستان ها کمک می کند. در داستان هاي بازنویسی شده، عنوان شخصیت ها تقریباً با ویژگی 

که با عنوان » دو دست زرنگ و ساده«ظاهري، طبقاتی، و جنسیتی آن ها مطابقت دارد. براي مثال، حکایت 
ه، عنوان و اسم شخصیت هاي داستان (انسان) با ویژگی هاي ظاهري آن ها بازنویسی شد» درخت دروغ گو«

مطابقت دارد. در این داستان، دو شخصیت کریم و قنبر در جریان داستان یک حیله گر (قنبر) و دیگري ساده 
لوح (کریم) هستند که با ویژگی ظاهري و آن چه نوجوان در دوران کودکی و در روابط با بزرگ ساالن و در 
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جامعه مشاهده کرد همخوانی دارد. در فرهنگ ها، قنبر با عنوان غالم و بنده آمده و کریم، شخصی بخشنده 
(فرهنگ نام سخن ذیل واژه قنبر و کریم) که اسم این دو شخصیت با ویژگی هاي درونی و ظاهري آن ها در 

داستان مطابقت دارد. 
درون مایه :

رد، اندیشه و دیدگاه نویسنده نسبت به مسائل و سر رشته ي اندیشه و فکري که در داستان جریان دا
درون مایه، فکر اصلی و مسلط در هر اثري است، خط یا رشته اي که «اصلی داستان را درون مایه می گویند. 

» در خالل اثر کشیده می شود و وضعیت و موقعیت هاي داستان را به هم پیوند می دهد
در داستان هاي بازنویسی شده درباره ي مسائل اخالقی و تربیتی است. ). درون مایه174:1385(میرصادقی،

دلیل این موضوع انتخاب داستان هاي بازنویسی شده از کتاب کلیله و دمنه که اثري است اخالقی و اجتماعی، 
درون مایه در متن اصلی و متن بازنویسی شده یکسان است؛ چون در بازنویسی محتوا دستخوش تغییر و 

می شود و در واقع تحریف یا دگرگونی در محتوا دیده نمی شود.تحول ن
شیوه ي ارائه ي درون مایه :

نویسندگان، درون مایه هاي آثاز خویش را به صورت مستقیم و غیر مستقیم بیان می کنند. در شیوه ي غیر 
» جانددرون مایه را در افکار و عواطف و تخیالت شخصیت هاي داستان می گن«مستقیم، نویسنده 

). اهمیت این شیوه، بیان ظریف و غیر صریح درون مایه براي میزان تأثیر پذیري خواننده از 182(همان،
داستان و تخیل برانگیزي و تقویت حس کنجکاوي در نوجوانان و فعالیت ذهنی بیش تر آن ها است. درون 

است که چندان براي گروه سنی مایه بعضی از داستان هاي بازنویسی شده در عنوان داستان آشکار و مشخص 
بازنویسی » رودخانه ي امانتدار«با عنوان » امانتداري«نوجوان مناسب به نظر نمی رسد؛ براي نمونه، داستان 

شده که محتوا و درون مایه را آشکار می کند.  در متن اصلی به دلیل حکایت در حکایت بودن قصه ها، ابتدا 
مایه را ذکر می کند اما باید توجه داشت اگر در بازنویسی، درون مایه و قبل از شرح داستان، نویسنده درون

به صورت غیر مستقیم و در میان کنش ها و عواطف و رفتار شخصیت ها ذکر شود، نتیجه ي مطلوب تري 
خواهد داشت. این امر باعث می شود تا خواننده (نوجوان)، با تأمل و تفکر در دریافت درون مایه، درباره 

و محتواي داستان قضاوت ونتیجه گیري کند. بعضی از داستان ها، عالوه بر این که به صورت شخصیت 
مستقیم و صریح درون مایه را بیان می کند، پیوسته شروع به پند و اندرز اخالقی می کنند که چندان با مذاق 

اندیشه «و طبع گروه سنی نوجوان مناسب نیست و باعث احساس سرخوردگی در آن ها می شود؛ چون
اصلی در دل یک اثر به صورت پیام آن، زندگی می کند، پس نباید عریان و پند آمیز باشد یا به صورت درس 

). در پایان برخی داستان هاي بازنویسی شده، 115:1360(زیس،» اخالق در بین شخصیت رد و بدل شود.
قالب درس اخالق به خواننده خویش نویسنده عالوه بر آشکار کردن محتوا، در پی نصیحت و پند و اندرز در

است که براي نوجوانان خوشایند نیست. بیان این نتیجه گیري هاي اخالقی در پایان داستان براي نوجوان 
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چندان ضروري به نظر نمی رسد؛ چون عنوان داستان، محتوا و درون مایه داستان دا آشکار می کند. عنوان 
عنوان داستان برچسبی است که نویسنده به «مایه را آشکار نکند. چون، داستان باید به گونه اي باشد که درون 

یاري آ داستان خود را جذاب و از سایر داستان متمایز می کند و این تنها چیزي است که در جلب نظر 
عنوان داستان باید کوتاه، ساده، آهنگین باشد، اگر به .)108:1388(یونسی،» خواننده به داستان مؤثر است

ت جمله سؤالی و پرسشی باشد، قدرت خیال انگیزي بیش تري دارد و کنجکاوي نوجوان را بر می صور
» مور و زنبور«انگیزد. در داستان هاي بازنویسی شده عنوان ها مناسب به نظر می رسد . براي مثال، داستان 

به همین موضوع اشاره که محتوا و درون مایه ي داستان نیز » عاقبت وزوز زیادي«این گونه بازنویسی شده 
دارد. عنوان داستان اگر حالت معماگونه و به صورت پرسش مطرح شود تأثیرو جذابیت بیش تري دارد. 

، شیوه ي ارائه ي 3عنوان داستان ها در مقایسه با متن اصلی کامالً تغییر کرده است. در جدول شماره ي 
ها در متن درون مایهتان ها مقایسه شده است. و عنوان داستان هاي بازنویسی شده با اصل داسدرون مایه

اصلی به شیوه مستقیم و در پایان داستان ذکر شده است. چون در کتاب کلیله و دمنه حکایت در حکایت 
درون است و هر قصه و حکایتی براي تأیید داستان قبلی می آید، به همین دلیل در پایان هر قصه، نویسنده 

درون مایهاثبات سخنش داستان دیگري ذکر می کند؛ اما در متن بازنویسی شده را بیان می کند و برايمایه
ي برخی داستان ها در عنوان داستان ذکر شده که چندان مطلوب به نظر نمی رسد؛ بعضی دیگر در پایان 

داستان ذکر شده و برخی دیگر در میانه ي داستان. 
درون مایهر متن اصلی و بازنویسی شده، محتوا و این است که ددرون مایهنکته ي قابل توجه در مورد 

حول محور مسائل اخالقی درون مایهچندان تغییري نکرده؛ خم در متن اصلی و هم در متن بازنویسی شده، 
و تعلیمی قرار دارد؛ چیزي که امروز دغدغه ي پدر و مادران و مربیان براي آموزش گروه هاي سنی از جمله 

ن مه در بازنویسی ها اصول و قوانین را رعایت کرده و بازنویسی هاي خالق، بیش نوجوانان است. به شرط آ
تر مورد توجه باشد تا بازنویسی هاي ساده.

زاویه دید:
دریچه و زاویه نگرش نویسنده به داستان و حوادث آن را زاویه دید می نامند؛ شیوه اي که نویسنده، 

نمایش دهنده ي شیوه اي است که نویسنده با آن «اویه ي دید داستان خویش را در قالب آن ارائه می دهد. ز
مصالح و موارد داستان خود را به خواننده ارائه می دهد و رابطه ي نویسنده با حوادث داستان را نشان می 

). نویسنده، داستان را با چندین زاویه و کانون روایت می کند: اول شخص 385:1385(میرصادقی،» دهد.
%) 90، سوم شخص یا داناي کل.اغلب داستان هاي بازنویسی شده از کلیله و دمنه تقریباً (مفرد، دوم شخص

داستان ها با کانون سوم شخص یا داناي کل نا محدود روایت شده اند. هم چنین در متن اصلی تمام داستان 
شخصیت ها از ها با زاویه ي دید سوم شخص بیان شده اند؛ با این تفاوت که گاهی در میان کفت و گو ي 

زاویه دید اول شخص نیز استفاده می شود. زاویه دید در داستان هاي کهن و قصه ها نظم طبیعی ندارد. هر 
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لحظه زاویه دید عوض می شود؛ از سوم شخص به اول شخص. استفاده از چندین زاویه دید در بازنویسی ها 
در صمیمیت و جذابیت داستان تأثیر است.

قرار «صمیمیت خاصی میان خواننده و شخصیت هاي داستان ایجاد می کند، زاویه ي دید اول شخص 
گرفتن چند روایت در دل روایت اصلی و فراهم آوردن نشانه هاي الزم براي باز بودن روایت، به مشارکت 

). آن چه مهم و درخور 113:1389(حسام پور،» هر چه بیش تر مخاطب در ساختن داستان کمک می کند
است که زاویه دید در متن اصلی و بازنویسی شده به محتوا و پیام داستان لطمه اي وارد توجه است این 

نکرده است. درمتن کهنبیش تر از زاویه دید سوم شخص و در متن بازنویسی شده ترکیبی از روایت اول 
شخص و سوم شخص دیده می شود. دلیل این موضوع گفت و گوي شخصیت ها در داستان است. هر چه 

ویس از عنصر گفت و گو بش تر استفاده کند جنبه ي نمایشی داستان و در نتیجه کشش و جذابیت بازن
داستان نیز بیش تر می شود که استفاده از روایت اول شخص به این امر کمک زیادي می کند. استقاده از 

شود؛ زاویه دید سوم شخص باعث احاطه ي کامل خواننده نسبت به حوادث و شخصیت هاي داستان می
چون نویسنده در درون شخصیت ها نفوذ می کند و اندیشه و حاالت درونی آن ها را آشکار می کند.

فضاسازي:
به حال و هوا فضاي حاکم در داستان و فضایی که نویسنده منطبق با درون مایه و سایر عناصر داستان به 

به دنیاي مخلوق اثر ادبی استنشاق می هوایی که خواننده به محض ورود«کار می گیرد فضاسازي می گویند. 
). فضا سازي با سایر عناصر داستان پیوستگی و 115:1964(بارنت،» کند، فضا و رنگ یا فضاسازي می گویند.

ارتباط نزدیک دارد، به گونه اي که اگر پیرنگ داستان دچار نقص یا سستی باشد فضاسازي دقیق می تواند 
نقش زیادي دارد.» صحنه و صحنه پردازي«ضا در داستان این ضعف را پوشش دهد. در ایجاد ف

صحنه و صحنه پردازي:
حوادث داستان هاي جوامع الحکایات ولوامع الروایات در مکان و زمان مشخصی اتفاق نیفتاده و در این 
داستان ها چندان به عنصر زمان و مکان توجهی نشده، بلکه زمان و مکان بستري براي رخداد حوادث داستان
ها هستند. در متن اصلی ، نویسنده با کمک واژه ها، شرح و توصیف آن ها، صحنه ي وقوع رویداد ها را در 
ذهن خواننده ترسیم می کند؛ اما در بازنویسی، صحنه به کمک واژه و تصویر خلق می شود. بنابراین، در 

آورند. داستان هاي بازنویسی، صحنه را اغلب واژه ها به همراه تصویر به وجود می
در داستان هاي بازنویسی شده و اصلی اغلب داستان با عنصر شخصیت شروع می شود؛ یعنی بازنویس به 

% داستان 80جاي توصیف زمان و مکان بدون مقدمه وارد داستان و به شخصیت داستان می پردازد. بیش از 
نده را آماده کرده و سپس وارد هاي بازنویسی شده با عنصر شخصیت شروع می شود. اگر بازنویس ابتدا خوان

محیط داستان و شخصیت ها کند، جذابیت وگیرایی بیش تري خواهد داشت چون نویسنده همیشه نمی تواند 
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محور داستان را با آکسیون شروع کند و خواننده را بی درنگ به میانه ي داستان ببرد، اغلب باید خواننده را 
آماده کرد.

:تناسب فضاسازي با درون مایه
در فضاسازي ها و حال و هواي داستان باید با درون مایه ي آن تناسب و هماهنگی داشته باشد؛ براي 
نمونه، اگر فضاي داستان، فضایی غمگین و اندوهناك است، درون مایه ي داستان نیز باید درباره ي مسائل 

دیده می شود؛ اما در متن اصلی غمگین و اندوهناك باشد. در داستان هاي بازنویسی شده تقریباً این ویژگی 
چندان به این تناسب توجهی نشده است؛ داستان ها در متن کهن با فضایی آرام، صمیمی، عادي و در بیش تر 
موارد شاداب روایت شده. فضاسازي داستان ها اغلب با عنصر شخصیت شروع شده است. (ر.ك.جوامع 

) 82،91،110،117،122الحکایات و لوامع الروایات صفحات 
نویسنده فضاي اطراف شخصیت ها را توصیف کرده است. و فضاسازي ها ترکیبی از واژه و تصویر است.

فضاي داستان و شخصیت ها براي خواننده قابل تجسم است. بنابراین، استفاده از عنصر تصویر در این 
که توانایی درك و داستان ها چندان ضروري به نظر نمی رسد. نوجوانان در سن و سالی به سر می برند

نیازي به تصویر در متن داستان ها نیست داستان «تجسم تصاویر و فضاسازي هاي داستان را دارند؛ بنابراین 
)50:1386(پریرخ و امجدي،» ها نیست مگر در مورد مفاهیم دور از ذهن

نتیجه گیري :
ر مقایسه با متن اصلی داستان هاي بازنویسی شده به لحاظ ویژگی ظاهري، ساختار شکلی و حجم، د

افزایش و تغییرات زیادي داشته اند. پیرنگ در متن اصلی ساده و ابتدایی و پیرنگی بسته است در حالی که در 
متن بازنویسی شده طرح از انسجام و نظم علت و معمولی منطقی برخوردار است. تعداد پیرفت ها (حوادث) 

ر متن اصلی و بازنویسی چندان تغییر نکرده، بازنویسی در متن بازنویسی شده بیش تر است. درون مایه د
پیرامون مسایل اخالقی و تعلیمی است. بازنویس به دلیل پیروي از شیوه ي بازنویسی محتوا را تغییر نداده. 
شیوه ي ارائه ي بازنویسی در متن کهن مستقیم و در پایان حکایات ذکر شده؛ اما در متن بازنویسی شده بیش 

عنوان داستان بیان شده که چندان مطلوب به نظر نمی رشد. تعداد شخصیت ها در متن اصلی و تر محتوا در
بازنویسی یکسان است. شخصیت ها بیش تر حیوانند. شخصیت ها از نظر تیپ و ظاهر نسبت به متن اصلی 

لی ایستا، تغییر کرده که این امر به جذابیت و آشنازدایی در داستان کمک می کند. شخصیت ها در متن اص
ولی در متن بازنویسی بیش تر پویا هستند. شیوه ي شخصیت پردازي در متن کهن غیر مستقیم ولی در متن 
بازنویسی، ترکیبی از شیوه ي مستقیم و غیر مستفیم است. زاویه ي دید در متن کهن سوم شخص ولی در 

ن خیلی کم دیده می شود متن بازنویسی ترکیبی از اول شخص و سوم شخص است. فضا سازي در متن که
اما در متن بازنویسی فضاسازي ترکیبی از واژه و تصویر است. نکته ي دیگر این که داستان هاي بازنویسی 
شده در مقایسه با متن کهن با شرایط سنی نوجوان تناسب بیش تري دارد. حکایات این کتاب کهن به دلیل 

کودك و نوجوان قدري مشکل به نظر می رسد؛ بنابراین استفاده از نثر فنی و آهنگین براي گروه هاي سنی 
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نویسندگان حوزه ي ادبیات کودك و نوجوان می توانند با حفظ بازنویسی ي اثر کهن، با تغییر در ساختار و 
عناصر داستان به شیوه ي نوین و امروزي حکایات پر باروجذاب کتاب جوامع الحکایات ولوامع الروایات را 

ن و سال بازسازي کنند.براي مخاطبان کم س
درپایان نتایج بدست آمده به صورت جداول جداگانه آورده شده است.

: مقایسه تعداد شخصیت ها در متن کهن و متن بازنویسی شده:1جدول شماره 

: مقایسه ویژگی ها در متن کهن و متن بازنویسی شده:)2(جدول شماره 
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در متن اصلی و بازنویسی): ارائه درون مایه3(جدول شماره 

عنوان 
حکایت

درون 
مایه

شیوه ارائه 
درون مایه

عنوان 
بازنویسی 
درون مایه

درون 
مایه

شیوه ارائه 
درون مایه
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کتابنامه
) ساختار و تأویل متن. تهران. مرکز.1380احمدي، بابک. (-1
) فرهنگ نام و سخن. تهران: سخن.1384انوري، حسن. مرجان، انصاري. (-2
)دستور زبان داستان، اصفهان:فردا،.1372اخوت، احمد،( -3
) داستان تعاریف، ابزارها و عناصر، کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان.1364ایرانی، ناصر(-4

مهمان 
حریص و طماع

-مستقیمقناعت
پایان داستان

- غیر مستقیمقناعتمهمان قانع
پایان داستان

پیرمردي که 
درخت جوز می 

کاشت

-مستقیمپشتکار
عنوان داستان

- غیر مستقیمپشتکاردرس تازه
پایان داستان

پسر 
پادشاهی که 

معلم ...

-مستقیمصبر
پایان داستان

استاد 
صبور

- غیر مستقیمصبر
پایان داستان

-غیر مستقیمغرورمور و زنبور
پایان داستان

عاقبت 
وزوز زیادي

-مستقیمغرور
عنوان داستان

خالد هزار 
درهم در معبدي 

م کردگ

برگشتن 
مال حالل 

به صاحبش

-مستقیم
عنوان داستان

امانت امانت دار
داري

-مستقیم
عنوان داستان

سلمان 
فارسی وقت 

مرگ ...

عدم 
دلبستگی به 

مال دنیا

-مستقیم
عنوان داستان

دست هاي 
بخشنده

-مستقیمزهر
پایان داستان

-غیرمستقیمنادانیسه طرار
پایان داستان

روستایی 
دلساده

-غیرمستقیمنادانی
پایان داستان

کرم مادر 
حاتم

بخشند
گی

-غیرمستقیم
پایان داستان

یک 
فرشته

بخشند
گی

-غیرمستقیم
عنوان داستان

شبانی که به 
خواجه خود می 

گقت...

کم 
فروشی 

-غیر مستقیم
عنوان داستان

کم 
فروشی

- غیر مستقیم
پایان داستان



٣١٨٧
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

) نقد و حقیقت، مترجم: شیرین دخت دقیقیان، مرکز،.1377الن،(بارت، رو-5
)، ریخت شناسی قصه هاي پریان، مترجم: بدره اي ،فریدون، توس،1368پروپ، والدیمیر یاکوولیویچ(-6
داستان هم چون ابزاري براي کمک به کودکان و نوجوانان در مقابله با ) «1386پریرخ، مهري. (-7

هاي کودکان با رویکرد کتاب درمانی)، پژوهش نامه ادبیات کودك و نوجوانان، (بررسی داستان » مشکالت
.68–49. صص48شماره ي 

مقاله درباره ي ادبیات کودکان ، شوراي کتاب کودك،39) 1363جعفر نژاد آتش(-8
کتاب ماه کودك » بازنویسی کتاب هاي کودك ونوجوان از معبر مخاطب شناسی. )«1391جاللی،مریم،(-9

.22-18، صص 174وجوان شماره ون
رساله ي دکتري، دانشگاه .» 1385شاهنامه در ادبیات کودك از مشروطه تا سال )«1389،( __، ___-10

فردوسی مشهد، دانشکده ي زبان و ادبیات فارسی.
) قصه گویی و نمایش خالق، مترجم: ثریا قزل ایاغ، مرکز نشر دانشگاهی،.1366چمبرز، دیوید،(-11
) ادبیات کودکان و نوجوانان (ویژگی و جنبه ها)، روشنگران و مطالعات زنان،1380، بنفشه،(حجازي-12
). فن نثر در ادبیات فارسی. تهران: سخن. 1375خطیبی، حسین، (-13
) ادبیات کودکان و نوجوانان ویژه ي مراکز تربیت رشته هاي ابتدایی 1369رحماندوست، مصطفی،(-14

رورشی و هنر، وزارت آموزش و پرورش،ادبیات فارسی، امور پ–
). پایه هاي هنر شناسی علمی، ترجمه ي ك.م.پیوند، تهران: طرح نو.1360زیس، آونر. (-15

)نقد ادبی، امیرکبیر،1354زرین کوب،عبد الحسین( 
) راهنماي نظریه ي ادبی معاصر، ترجمه عباس مخبر، تهران: 1387سلدن، رامان، ویدوسون، پیتر. (-16
نو.طرح  
)ادبیات کودکان، اطالعات،.1374شعاري نژاد، علی اکبر،( -17
ادب ».نقد و تحلیل عناصر داستان در گزیده اي از داستان هاي کودکان). «1389فروزنده، مسعود (-18

172-151،ص9پژوهی شماره 
) جنبه هاي رمان،ترجمه ي ابراهیم یونسی، تهران، نگاه.1382مورگان، ادوارد (

)، تاریخ ادبیات کودکان ایران در روزگار نو، تهران: بی نا.1386، محمدهادي و قایینی، زهره (محمدي-19
)،عناصر داستان، تهران: سخن.1385میرصادقی، جمال (-20
)، ادبیات داستانی. قصه، رمان. تهران: سخن.1386(___________-21
تهران: سروش.). کودکان و ادبیات رسمی ایران. 1371هاشمی نسب، صدیقه (-22
)، هنر داستان نویسی. تهران: نگاه.1388یونسی، ابراهیم (-23
)،آشنایی با ادبیات کودکان، تیرگان،.1385. علی پور، منوچر ( 24-14
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)،متن انتقادي (جوامع الحکایات و لوامع الروایات ) مقابله و 1386عوفی ، سدید الدین محمد(-25
ا (کریمی) ، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،  تصحیح مظاهر مصفا و  امیر بانو مصف

5-1جلد 
)، غیاث اللغات، مصحح: منصور ثروت، امیر 1363غیاث الدین رامپوري، محمد بن جالل الدین(-26
کبیر،.

) روش شناسی نقد ادبیات کودك و نوجوانان، سروش،.1379محمدي، محمد،( -27
(جوامع الحکایات و لوامع الروایات ) ، انتشارات 2قصه هاي شیرین ایرانی ) 1391ماهوتی ، مهري (-28

سوره مهر.
)تب سم شکوفه ها (ادبیات کودکان و نوجوانان)، جهاد دانشگاهی ارومیه،.1386یاورسی، منصور،( -29
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ملی و محلی)بومی (دینی،هاي و مؤلفهعناصر بررسی 
ابريهايرمان سالدر 

رضایی دکتر سیده نرگس 
استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور

چکیده 
هاي برجسته ادبیات اقلیمی کرمانشاه است که بررسی ابعاد مختلف آن مستلزم هاي ابري از رمانسال

هاي بومی گرایی و ها، عناصر و مؤلفهکوشش منتقدان ادب فارسی است. یکی از این ابعاد بررسی زمینه
اسالمی است . مراد از بومی گرایی در این زمینه عناصر هویت بخش مذهبی و  ملی است  -نی هویت ایرا

هاست. نگارنده با توجه به این رویکرد با تحلیل که وجه تمایز فرهنگ ایرانی و اسالمی از سایر فرهنگ
ناصر ایرانی، عناصر فرهنگ ایران را در سطوح عترین عناصر بومی و ملی مربوط بههاي ابري مهمداستان سال

اسالمی، عناصر تجدد و عناصر محلی کرمانشاه بررسی کرده است . 
، ادبیات داستانی و هاي ابري، علی اشرف درویشیان، ادبیات بومی، هویت ایرانیسالها:کلیدواژه

کرمانشاه.
مقدمه

نی بررسی ابعاد یکی از زمینه هاي بررسی جنبه هاي هویت و سنت ایرانی اسالمی در ادبیات داستا
وعناصر بومی گرایی است .بومی گرایی هرچند می تواند مترادف مفاهیمی چون قوم گرایی، محلی گرایی 
باشد در حالت فراگیر مجموعه عناصر و عوامل هویت بخش مذهبی و ملی است که ممیز فرهنگ ایرانی و 

اسالمی از سایر فرهنگهاست.
لیسی گرفته شده است که  با کلمه ملت و مردم هم ریشه است و به در زبان انگnativeواژه بومی از کلمه 

معانی دست نخورده، طبیعی،اصیل و قومی که در محلی واحد ساکن است به کار می رود؛ اما ادبیات بومی در 
معناي خاص ادبیاتی است که در منطقه اي خاص به وجود آمده و شرایط زیر را داشته باشد:

یایی ؛   ب) مشابهت وضع زراعی و معیشتی و ...؛  ج) وحدت گویش هاي الف) وحدت اوضاع جغراف
محلی ؛ 

مشابهت مناسبات اقتصادي و روابط مالک و زارع ؛ ه ) د) مشابهت آیین، رسوم و جشنها ؛       
).15ز) خلق و خوي و باورهاي مردم (دستغیب، 

ژه اي دارد و سازنده فضاي داستان است و در رمانهاي بومی منطقه جغرافیایی در نظر نویسنده جایگاه وی
مانند بسیاري از داستانها تزئینی نیست. در این رمانها نویسنده توجه ویژه اي به ویژگیهاي خاص یک منطقه، 
آداب و رسوم، مسائل اخالقی و اجتماعی، طبیعت، اعتقادات، زبان و گویش و....دارد. به عبارت دیگر داستان 

رد و تمام تالش نویسنده آن است که آن مکان را با ویژگیهاي برجسته اش مانند رنگ بومی به خود می گی
). 1386:52فرهنگ، آداب و رسوم، طبیعت و سنن از دیگر مکانها متمایز سازد(شکري زاده،



٣١٩٠

٣١٩٠

مجموعه مقاالت

در تعریف بومی گرایی باید گفت بومی گرایی تالش براي حراست از سنن سالم، کالسیک، 
اجتناب از تأثیرات فرهنگ جاري و عامه پسند در دوره معاصر است(پین، پیشااستعماري و بومی درصدد 

). بومی گرایی در واقع بیان نگرانی ها ، اضطرابها و تمناهاي فکري یک جامعه است که گاه در 639:1382
شکل غیر متعارف خود به بیگانه ستیزي، بیگانه هراسی یا وجهی از باور به برتري افکار خود در مقابل 

). به عبارتی بومی گرایی بیشتر ناظر بر دغدغه ها و نگرانیهاي 61:1388انجام شده است(بروجردي، دیگري
فرهنگی کسانی است که عناصر هویت ملی و سنتی خود را در معرض آشوب، آسیب یا هجوم افکار و 

فرهنگ بیگانه می بینند.
تان عالقه نشان داد محمد علی در ایران نخستین نویسنده اي  که به کاربرد فرهنگ  بومی در داس

)در کتاب نیرنگستان باورها و خرافه 1330-1281)است. بعد از وي صادق هدایت (1374-1270جمالزاده( 
پرستی مردم را مطرح کرد. صادق چوبک، بزرگ علوي، بهرام صادقی، جالل آل احمد، غالمحسین ساعدي، 

ندکه در این زمینه تالشهایی داشته اند. احمد محمود و محمود دولت آبادي از دیگر مؤلفانی هست
در بررسی هویت بومی مطرح در داستانها مقاالتی نوشته شده است؛ چون بومی گرایی و تأثیر آن بر 

1357-1320ادبیات داستانی معاصر ایران نوشته علی رضا صدیقی که به بررسی سیر بومی گرایی در سالهاي 
ی بر داستانهاي جالل آل احمد و احمد محمود را می توان نام برد که پرداخته است و مقاله تأثیر فرهنگ بوم

در آن شیوه طرح عناصر بومی در داستانهاي این دو نویسنده با یکدیگر مقایسه شده است.
در کرمانشاه است. داستانهاي این نویسنده عبارت 1320علی اشرف درویشیان نویسنده معاصر و متولد 

، همراه آهنگهاي بابام، آبشوران، فصل نان، از این والیت، از  ندار تا دارا، 18لول است از : سالهاي ابري، س
درشتی و شب آبستن است. عالوه بر این داستانها این محقق در زمینه گردآوري افسانه و فرهنگ کردي 

اید  تالش بسیاري کرده است و صاحب آثاري چون افسانه ها و متلهاي کردي، فرهنگ کردي کرمانشاه و عق
رسوم کرمانشاه است. با توجه به  تالشی که این نویسنده و محقق در معرفی فرهنگ کرمانشاه کرده است و با 

-توجه با اینکه رمان سالهاي ابري در منطقه کرمانشاه اتفاق افتاده است در این مقاله درصدد برآمدیم عالوه بر
هاي ابري علی اشرف ی موجود در رمان سالتحلیل عناصر بومی به کار رفته در این رمان به عناصر مل

هویت بومی و ملی روشن سازیم. براي این کار از روش تحلیلی درویشیان بپردازیم و دیدگاه وي را نسبت به
و توصیفی استفاده شده است. 

هاي ابريدر داستان سالعناصر ملی و بومی 
باورهاي دینی

اي دارد. تشکیل دهنده هویت ایرانی در این داستان جایگاه ویژههاي عنوان یکی از مؤلفهباورهاي دینی به
داستان شده است: یک تم عمده درباره مهم است بسامد و تکرار این عناصر است که تبدیل بهآنچه در این
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اصول مذهب و ارکان آن چون نماز و روزه اشاره شده است. شریف الف) مذهب: بارها در این داستان به
شود و با تأکید پدر بر نماز روبه رو است: اش با نماز و روزه و دیگر مسائل دینی آشنا میدر خانواده

نماز. ایستد بهگردد و میگیرد و برمینشیند لب پله و از آفتابه دست نماز میبابا می رود به ایوان. می«
اي ؟. نماز مغرب و عشاء را خواندهمنهنوز قامت نبسته که رو می کند به

).942: 1387(درویشیان،» آري-
نماز و قرآن کند بارها بههرچند که شریف مدتی که به حزب توده پیوسته در خواندن نماز سستی می

داند.خواندن هم بندیان خود در زندان اشاره می کند و نماز را مخالف مبارزه و سیاست نمی
-آن  دید منفی دارد. اوج عرفانسنده نسبت بههاي مذهب قرار دهیم، نویاگر اعتقاد به عرفان را جزء جنبه

کند از جانب مردي که تصور میکند و  بهاش را رها میتوان در وجود پدر شریف دید. وي مغازهگرایی را می
). و  یا وقتی 1179اند(همان:اش در تأمین زندگی خود در ماندهکند. در حالی که خانوادهحق آمده تقدیم می

گوید زمانی که از باال به او اجازه دهند برمی گردد:واهد به نزد خانواده برگردد میخشریف از پدر می
ها. سایه سري هستی براي ما. سر به آسمان می کند : هر وقت از بیا برویم پیش خودمان. پیش ننه و بچه«

در قم بودم دانم وقتی کهخودم وقتش را می-آید ؟ این امر چه وقت می- . آیمطرف حق امر آمد می
)1506(همان: ». دستش و آمدم کرمانشاه پیش شماآورنده امر آمد. دکان را دادم به

ب) مراسم مذهبی : در این داستان به رسوم مذهبی چون نذر، دعا، محرم و روز عاشورا توجه شده است. 
ن گوسفند  نذر می کند بی بی براي راه یافتن دایی سلیم به کمپانی، سفره حضرت رقیه و براي صاحبخانه شد

).755(همان: 
برخی از این نذرها با رسم و رسوم محلی آمیخته است؛ به طور مثال قربانی را زینت می دهند گویا که 

عروس به حجله می برند:
اندازه یک کف دست روي اي بههایش مالیده اند.آینهاند . سرخاب به گونهمردم گوسفندي را بزك کرده«

اند، پشت و پهلوها و روي دنبه اش را حنا گرفته اند ،پاهایش را با پارچه هاي توري آبی اش بستهپیشانی
)936همان: »(رنگ و شیلته مانندي پوشانده اند . قربانی را با صلوات به قربانگاه می برند....

دادن از رسوم مرتبط دیگر با مذهب می توان دعا، قفل زدن به اماکن مذهبی، شمع روشن کردن و سوگند
).53امام و امام زادگان را نام برد (همان: 

در روز عاشورا نیز هر کسی نذري دارد و سعی می کند به نذرش عمل کند:
. نذر من و لطیف زنجیر زنی است و بشیر رویم زنجیر زنیها با عمو آمان میماه محرم رسیده است. شب«

ه زن است و عمو گیدان هم نذرش کاه ریختن به . می شود سقاي دشت کربال. بابام سیننذرش سقایی است
سر مردم است .عمو مراد یک بار گل قرمز نذر دارد. روز عاشورا  و تاسوعا آن را آب می گیرد و به لباس و 

).411(همان:» سر و روي مردم می مالد
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ر توضیح روز بی دهاي ایرانی آمیخته است. بیها و داستانهاي مذهبی با افسانهبرخی از رسوم و آیین
گوید:عرفات به شریف می

ایستد. هاي دنیا از حرکت میامشب در یک لحظه مخصوص که هیچ کس نمی داند چه وقت است آب«
شود و اگر چیزي درست درآن لحظه که براي یک لحظه زود گذر. در آن لحظه هرچه آرزو کنی به تو داده می

).337(همان:» شود طالآب ایستاده در آب بزنی می
شود.طال تبدیل میکند و او بههمسرش اشاره میگوید که به اشتباه بهو بعد داستان زنی را می

رسوم و باورهاي محلی و ایرانی 
الف. رسوم ایرانی چون عید نوروز ، سیزده به در و چهارشنبه سوري در در این رمان نیز مورد توجه قرار 

ي ندارد:گرفته است هر چند که عید  براي فقرا نمود
عید است اما چه عیدي نه قلکی که بشکنیم و نه پولی که لباس بخریم ...ننه براي عیدمان فقط یکی یک «

).619(همان:» بیجامه از پارچه هاي ارزان قیمت دوخته است

ب )ازدواج: به رسوم ازدواج از خواستگاري، عروسی، آینه بردن براي عروس، آوردن داماد از حمام در 
ایی حامد اشاره شده است . در دوره اي که داستان به آن تعلق دارد روابط میان دختر و پسر بسیار ازدواج د

محدود بوده ، به طوري که قبل از خواستگاري، داماد اجازه گفتگو با عروس را نداشته است:
ا از نزدیک یک روز مادر آقا حسن نزد ننه ام آمد و گفت اگر ممکن است ترتیبی بدهیم که پسرم، زهرا ر«

ببیند . فقط یک نظر که آن هم حالل است. ننه موافقت کرد.آقا حسن رفت و براي یک روز شد شاگرد کفاش 
پاي من امتحان کرد و این جوري بود که یک نظر مرا . کفشی آورد و به. مرا بردند به همان کفاشی آقا حسن

).264(همان: » دید
را از حمام بیاوریم.اللهم صل علی محمد و آل محمد.... دایی حامد برویم داماد «آوردن داماد از حمام: -

روي لبه سکوي حمام بیرونی نشسته و منتظر است .کت و شلوار نو مشکی پوشیده. پیرهن سفید به تن 
)430همان:»(کرده
پسر دختر خاله معصومه، وحید یک آینه قدي جلوي عروس و داماد که حاال کنار هم «رسم آینه بران: -

).431(همان: » ایستاده اند گرفته .وحید عقب عقب می آید و خودش از کنار آینه به عروس وداماد خیره شده
همراه با صلوات و فریادهاي شادي  دایی حامد را به خانه میآوریم زنها گلی لی لی «رقص و پاکوبی:-

و روي داماد و اطرافیانش می می کشند و بر سر داماد نقل و سکه می ریزند. از گلب پاش ها گالب بر سر
(همانجا).» پاشند .ساز و ضربچی ها در حال نواختن جلو داماد می آیند
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ج)  مراسم نام گذاري نوزاد ، اذان و اقامه گفتن در گوش نوزاد، عقیله، حمام و ختنه کنان از دیگر رسوم 
حمام . اگر پول داشتیم فردا هفتم است باید بروي«ایرانی اسالمی است که به آن توجه شده است : 

).27همان: »(گوسفندي عقیله می کردیم . روضه خوان هم می آوردیم و اسم بچه را می گذاشتیم
.د) رسم نوشواالنه : یکی از رسوم قدیمی و متروکه  روستاهاي اطراف کرمانشاه رسم نوشواالنه است

کشاورزانذکور فرزندان راًظاه« :اشاره شده استآن این رسم که کامالً جنبه بومی و محلی دارد در داستان به
در گذشته در منطقه کرمانشاه تا سنین هشت و نه سالگی بدون شلوار و برهنه بودند و اولین شلوار را در طی 

) .118همان: »(گفتندآن جشن نوشواالنه میگرفتند که بهمراسمی می پوشیدند و جشن می
و در وسط اتاق انداخته بود . نقلها را در یک کاسه آبی رنگ ریخته مادرم نمدها را از پستو در آورده«

بود. شلوار مرا در کف اتاق کنار کاسه نقل پهن کرده بود ... وقتی همه جمع شدند مادرم از کنار منقل بلند 
شد . سه بار دور شلوار طواف کرد.آنها را با دو دست برداشت بوسید و با دست خودش به من پوشاند. من 

ند شلوار را گرفتم ... و گره زدم . صلوات اتاق را پر کرد و نقل بر سرم ریختند. مادرم نقلی به دهانم ب
ها و مردها دست در گذاشت و مرا و شلوارم را بوسید. پیاله هاي چاي دور تا دور اتاق   گردانده شد. زن

پریدند ... برادر بزرگم آمان یک ها می زدند و به هوا می دست یکدیگر چوپی می کشیدند . ساز و دهل چی
).130پناواز شاواز داد (همان:

ه) خرافات و عقاید عامیانه:  خرافات در مواقع حساس و لحظه هایی که عدم اعتماد و اطمینان به آینده 
وجود دارد زاده می شود؛ مثالً در مواجهه با مسائلی همچون تولد، مرگ، مرض، قحطی، فقر، حوادث طبیعی 

هایی از این قبیل همیشه براي بشر منبع اضطراب بوده است و احساس شکست و ترس و خشم به و پیشامد
دنبال داشته است و چون هیچ کدام از اینها را آدمیزاد نمی توانسته از راه علم و منطق توجیه کند به خرافات 

). 610: 1370ستاري،و اعتقادات رو آورده است تا از اضطراب و تشویش رها شده تسکین خاطر پیدا کند (
خرافات بیش از هر چیز در این داستان نمود دارد و معموالً از زبان زنان بیان می شود.

ها(جغد) قدمشان شوم است . اگر دندانهاتان را بشمرند میخاله کوکومه«بی بی به بچه ها می گوید : -
گفت سقز من میبی بی همیشه بهموقع جویدن سقز:« در جاي دیگر آمده ).1378:736(درویشیان،» میرید

). 670همان:»(آید نخور که سبیلت کج در می
ها هر کس  پوست نان اخ اي بدبخت:« گوید کند و میاند دعوا میها را که رویه نان را خوردهمادر بچه-

حلقه کنند و هر کس وسط آن را بخورد در آن دنیا دور نان مثلرا بکند در آن دنیا پوست صورتش را می
) .103(همان: » افتدآتش دور گردنش می

آن، چنان با آن اشار شده، اما اعتقاد بهو) جن و از ما بهتران نیز هر چند پایه مذهبی دارد و در قرآن نیز به
طور مثال پدر شریف خانه زندگی  مردم در این رمان آمیخته شده که در زندگی مردم مؤثر و مداخله گرند؛ به

خواهد خانه را خالی کند واال سرش را میاو میآید و  از سراغ او میدهد، زیرا هر شب آلی بهیرا از دست م
شود : ها به آل  نسبت داده می). حتی مرگ و میر انسان36و35برد (همان: 
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آل... آل ؟ -مادرم را آل برد . هنگام زاییدن مرا زایید و مرد . -مادرت چرا مرد عمو تراب. -«
).290همان:»(ري آل .آل دل و جگرش را کند و برد و به آب زدآ-

اي :« گاه برخی از مردان این رمان زن دوم می گرفتند و او را به اسم از ما بهتران در خانه نگه می داشتند 
بابا من خیلی خوب اوسا نجف را می شناسم. کسی نمی تواند مچ او را بگیرد. از آن کلکهاي روزگار است. 

تازه گرفته و براي رد گم کردن به زن قدیمی اش گفته این جن است و با هزار زحمت گرفته ام تا در یک زن 
).367همان:»(کارهاي خانه به تو کمک کند 

ز) روش درمان بیماران: شیوه درمان بیماران نیز از آنجا که در شکل سنتی ریشه در اعتقادات و باورهاي 
و از سرزمینی به سرزمین دیگر متفاوت است  در اینجا به آن اشاره می مردم هر شهر و ناحیه و کشوري دارد

براي آسان شدن زایمان کفش کهنه پدرت را پر از آب :«شود : آب کفش همسر را به خورد زن زائو دادن 
)،عالج گلو درد با 17) . درمان بریدگی با کهنه سوخته (همان:20(همان:» کردیم و به خورد مادرت دادیم

)، درمان ماالریا با گنه گنه ، خوردن پوست قورباغه 584ی از ترخینه که بر گلو بسته می شد (همان:دستمال
) و گاه بریدگی عمیق را با نیش مورچه درمان می کردند : 1022براي پسردار شدن (همان،

می بوسد . بی بی گیوه ها را از پاي دایی بیرون می آورد . پاهاي تاول زده و ساق پاي جر خورده او  را
عمو الفت با دیدن زخمی که دهان باز کرده تند می گوید مورچه جمع کنید .... عمو الفت دو لبه زخم پاي 
دایی حامد را به هم نزدیک می کند دو فک مورچه را طوري روي زخم قرار می دهد که هر فک روي لبه 

ها را به هم می ... عمو الفت دستزخم قرار بگیرد و ناگهان بدن مورچه را از نزدیک سرش قطع می کند.
). 59مالد و با پیروزي به بی بی نگاه می کند . بخیه با کله مورچه تا به حال ندیده بودي ها  (همان:

.بیگانه ستیزي3
تا 1340بیگانه ستیزي یکی از عمده ترین موضوعات داستانهاي بومی گرا در دهه هاي 

تا 1330رمان نیز که در حال و هواي سیاسی دهه هاي ). در این 105:1388است(علیرضا صدیقی،1350
نوشته شده است بیگانه ستیزي و انتفاد از حضور بیگانگان یکی از تم هاي مهم این داستان است. در 1350

طوري ، بهاین داستان نسبت به غرب دید مثبتی وجود ندارد. در ابتدا این بدبینی نسبت به انگلیس وجود دارد
شاه از اصالحات ارضی تا ازدواج و طالقش با فوزیه را کار انگلیس می دانند : که تمام اقدامات

مگر نمی دانی که عروسی شاه با فوزیه کار انگریزیها بود. انگریزیها فکر می کردند که از این نر و ماده «
د و هم آخرت را . یک پسر دو رگه به وجود خواهد آمد .  دو رگه را پادشاه می کنند تا هم دنیا را داشته باشن

).386(همان:» هم ایران را.هم مصر را . اما این کار نشد .  حاال هم طالقش می دهند
شریف بعضی کشورهاي دنیا می خواهند روي « کم کم این بدبینی به کشور آمریکا هم سرایت می کند:

به ساخته هاي دست ).این بدبینی نسبت561همان:»(پاي خودشان باشند اما انگلیس و آمریکا نمی گذارند
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بیا و این افتضاح را درست کن .تو را به خدا ننگی باالتر از این هست که دو تا  ته :« غرب نیز وجود دارد 
).41همان:»(استکان  روي دماغت بگذاري عین بایه غش

یکی از  عناصر فرهنگ غرب برهنگی و عریانی  است که زنان در برابر آن ایستادگی می کنند ، به طوري
پاسبان چادرم را گرفته بود اما من هم ول کن نبودم او «که بی بی به این خاطر از پاسبانی کتک می خورد : 

. پاسبان اي که به گوشت چسبیده باشدبکش و من بکش با چنگ و دندان چادر را چسبیده بودم مثل گربه
» خورد و من از حال رفتمباطومش را باال برد و با شدت به سر و رویم کوبید . ضربتی به شانه ام

).164(همان:
ها و اساطیر.شخصیت4

در این بخش اساطیر ایرانی ، اسالمی و محلی کرمانشاه را بررسی می کنیم.
هاي اسالمی: بارها در این داستان به امامان و امام زادگانی چون امام حسین، حضرت الف) شخصیت

ان به آنها توسل می جویند .عباس، علی اصغر اشاره می شود و شخصیتهاي داست
ب) اساطیر ایرانی: در بیش از هفت مورد در این داستان به رستم ، زال و سیمرغ اشاره شده است ، حتی 

ت را کفن کرده ام اگر دروغ سبیلهای:« یکی از خالفکاران خود را از نسل و نواده رستم معرفی می کند 
یست ... ها پس خبر نداري داشی. من از نواده هاي رستم . آري به جان آن یکی یک دانه ات دروغم چبگویم

زال هستم . بله هفتاد پشت بنده حقیر به زال زر می رسد. شجره نامه داریم . بعد از زال به سام نریمان می 
) این ماجرا نشان می دهد که در دید مردم 1276همان:»(رسیم . ما خودمان از تخم مستقیم فرامرز یل هستیم

قدر اسطوره هاي ایرانی زنده اند و مردم به آن باور دارند.هرچند می تواند نشانه اعتراض نویسنده کرمانشاه چ
به دوره محمد رضا شاه باشد که بیش از حد به هویت ایرانی تأکید داشتند و برعکس دوره اسالمی را نادیده 

می گرفتند.
از اسالم از دانشمندان و بزرگان ایرانی اسالمی: عالوه بر اساطیر ایرانی قبل –هاي ایرانی ج) شخصیت

قبل «بعد از اسالم نیز به عنوان افراد بزرگ یاد می شود و به گذشته از دست رفته حسرت خورده می شود : 
از اسالم و بعد از اسالم همه جور شخصیت داشته ایم . رستم و گودرز داشته ایم و ابن سینا و فردوسی 

).675(همان:» هر داشته ایم اما حاال چه داریمداشته ایم. ابوریحان و بابا طا
د) اساطیر کرمانشاه: نویسنده عالوه بر اشاره به شخصیتها و اساطیر ایرانی اسالمی به شخصیتهاي 
کرمانشاهی نیز اشاره می کند و مردم این منطقه را مبارز، دلیر و شجاع می داند و به وجود افرادي چون یار 

با غیرت و رشید کرماشان به سرداري یارمحمد خان نمی خواستند در زیر چکمه مردم«محمد خان می بالد : 
استبداد باقی بمانند . تازه آن هم در چه روزگار سختی . در روزگاري که جنگ بین المللی اول داشت شروع 

).68(همان:» می شد
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بود . کسی جیک نمی زد سرتاسر ایران در اثر فشار استبداد  ساکت بود. مرده «در جاي دیگر می نویسد: 
یعنی کسی جرأت جیک زدن نداشت اما...اما فقط کرماشان خودمان بود و سردار یار محمد خان که دولت را 

).67(همان:» آوردن آزادي بودراحت نمی گذاشت و در پی به دست 
می کند در زمان جنگ جهانی دوم  نیز که نیروهاي ارتش از مقاومت در برابر نیروهاي خارجی خودداري 

این مردم کرمانشاه هستند که برخالف دستور فرمانده خود مقاومت می کنند . البته نویسنده در جایی از زبان 
ما مردم کرماشاه خیلی سر و ساده « یکی از شخصیتهاي داستان مردم این ناحیه را ساده معرفی می کند : 
پشت و رویمان یکی است . زرنگ و هستیم . خیلی زود گول سادگی مان را می خوریم مثل نان ساجی 

) .863همان:»(عاقب اندیش نیستیم  . .. 
. زبان 5

الف.شعر کالسیک: شعرهاي به کار رفته در این داستان به اشعار محلی، کالسیک و نیمایی قابل دسته 
بندي است. از اشعار فردوسی، مولوي و حافظ در کنار شعرهاي نو  نیما استفاده شده است .

ز اشعار به کار رفته با توجه به موضوع داستان ملی است و از زبان مبارزان خوانده می شود: برخی ا
داریوش ایستاد و گفت ما را به خاطر عشق به میهنمان و عشق راستینمان به مردم زحمت کش اعدام می «

کنند . ما را به سلولهامان بر گرداندند. سرودشان پرده صبحگاهی را می لرزاند. 
اي خاکت  سرچشمه هنرران اي مرز پرگهراي ای

جوخه آماده یک قدم به پیش-
)1482همان:»(پاینده مانی تو جاوداندور از تو اندیشه بدان-

ب.اشعار محلی: در این رمان اشعار محدودي با گویش کرمانشاه به کار رفته است که به آن اشاره می کنیم
)1347سیامیو مگیلو ژرنگ (همان: سنگ درد دله کم بواچوم پی سنگ

گ پرآو و بیستون هرد 
برابین

فلک کاري کرد که یک جیابین

)952من کشته دوسم مکین آزارم(همان،بنویسین وبان  سنگ مزارم  
عرق میهنی نویسنده و از آنجا که داستان یک ب.جمله ها و واژه هاي محلی: در این رمان با توجه به

جمله ها و واژه هاي محلی زیادي در آن استفاده شده و چون خواننده با آن ناآشناست داستان بومی است
واژه نامه اي در آخر کتاب آمده و تلفظ واژگان نیز در متن مشخص شده است مانند

گلهمچان،گاولچک،قپاله،قچ
) 1295نمونه اي از جمله هاي محلی:آي چاوم درآوردي.آي داله خیز سزانیدم(همان:

گاه جمالتی با گویش زیباي کرمانشاهی داستان را مزین می سازد:
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) ؛ مردم اسم بابا حسین را گذاشته اند دسم 358دسمان شکستاوتاود اگه زداودیم تو گوش این(همان: -
)؛ اي خره به سرت هی .قورباغه 827)؛ هی هی هی هی .خاصه خاصه ریاناو کاسه (همان: 509خست(همان:
)؛ ننه بمچه اي بر سر 126؛ بشیر گاو گله می کند و خودش را به سماور می رساند.(همان: )799چش (همان: 

).168)؛ خرنک را با خوشحالی از دست خاله جیران می گیرم(همان: 215لطیف می کوبد(همان: 
د.عبارتهاي عامیانه: منظور جمالتی است که کنایی است  و  در زبان مردم به کار می رود:

)؛ هی مثل پیرزن دوغ 220فتت شود چه غلیظ مثل باروت مگر کله مورچه خوردي روله (همان: اه اه کو-
)؛ برو دماغت را پاك کن مثل 346ریخته نق و نق بکن . به خدا نیش زدن گواراتر از وزوز است (همان: 

)422)؛ زرده خنده روي تخته مرده شور خانه بزنی االهی (همان:353طویله ابرایم کوسه (همان: 
د.مثل: در این داستان بجز کنایات که در جاي جاي ازآن استفاده می شود بیش از صد مثل از زبان 
شخصیتهاي داستان چون بی بی و عمو الفت نقل می شود .کاربرد این مثلها نشان می دهد نویسنده با زبان و 

ر بومی کرمانشاه است ، فرهنگ خود بخوبی آشناست . برخی از این مثلها کمتر شنیده شده است و به نظ
)گاماسیاب نام رودخانه 1201مانند اگر گاماسیاب پر از گوشت بشود کاسه ما بدبختها زرد نخواهد شد(همان: 

اي در شرق کرمانشاه است.
)؛ انسان باید به بزغاله هایش نگاه کند بعد لقمه 926زیر سایه روباه نخواب بگذار شیر تو را بدرد (همان:

)؛ مثل 37) همه چیز از باریکی پاره می شود ظلم از کلفتی (همان: 495است بردارد(همان:بزرگ از کاسه م
)؛ محمد را نشناختی 323)؛ بیل پر از گل براي تماشاچی سبک است ( همان:275کرد دوغ ندیده (همان: 

طرف )؛گلیم همیشه از25)؛ مشک را تا تکان ندهی کره نمی دهد(همان: 333موسی را هم رنجاندي(همان: 
)؛ وقتی دزد و صاحبخانه یکی باشند گاو را از سوراخ سقف باال می 37نازکش پاره می شود(همان: 

).324)؛اگر نواده زالی بی ارزشی چون که بی مالی(همان: 54کشند(همان: 
. جغرافیاي محلی6

استان ). د16:1387یکی از عوامل اثرگذار ادبیات بومی جغرافیاي شهري و طبیعی منطقه است(شیري،
صاحب جمع،اماکن و محالت این شهر چون گذرهاي ابري در شهر کرمانشاه اتفاق می افتد و بارها بهسال

، فیض آباد، کوچه سرتیپ، آبشوران، سبزه میدان، کوچه آمد طاهر و شهرها و راه آخرترچهامیدان گاراج،
یدشت، گیالن غرب، شاه آباد غرب، روستاهاي اطراف کرمانشاه چون قالجه، رود قره سو، کوه چهل تن، ماه

شود توصیف این محالت به قصر شیرین، سرپل ذهاب، کرند، حسن آباد، هارون آباد و چیابلک اشاره می
گونه اي است که خواننده می تواند بدون رفتن به این شهر تمام زوایا و کوچه پس کوچه هاي آن را شناسد.

گیرينتیجه
می دهد  که  نویسنده از طریق باورهاي دینی و ایرانی به هویت ملی هاي ابري نشانبررسی رمان سال

توجه داشته و از میان دیدگاههاي متفاوت درباره عناصر تشکیل دهنده هویت ملی به مذهب اسالم و اساطیر 
انتقاد و با نظری اعتقاد ار هم معتقد است. البته تا حدي نیز به عرفان بنکایران و باورها و خرافات ایرانی در
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به آن دید انکارو با را در تشکیل هویت  ملی انکار کرده غرب سهم فرهنگ و در عین حال د به آن می نگر
می نگرد و غرب را مداخله گر در سیاست  ایران می داند  و مصنوعات آنان را از بین برنده و ویرانگر می 

هاي بومی و جغرافیاي این ناحیه شخصیتو در کنار آن به عناصر بومی کرمانشاه چون رسوم محلی ، داند
توجه خاص دارد .

جدول عناصر و مولفه ملی و بومی در رمان سالهاي ابري
عرفات روزه نماز مذهب

باورهاي 
عاشورادینی دعا نذر مراسم 

مذهبی

آوردن داماد از 
حمام

آیینه بران عروس
ي

ازدواج

رسوم
ملی و 

محلی

ختنه 
کنان

ان و اقامه گفتن اذ
در گوش نوزاد

حمام بردن عقیله نام 
گذاري نوزاد

سیزده به 
در

عید 
نوروز

چهارشن
به سوري

کج شدن 
سبیل با سقز 

جویدن

شوم 
بودن جغد خرافات 

و عقاید 
عامیانه

جن و آل

درمان گلو درد با 
ترخینه

درمان 
سوختگی با 

کهنه سوخته

آب 
کفش به 

خورد 
زائودادن

روش 
درمان بیماران

برهنگ
ي و کشف 

حجاب

بدبینی به 
مصنوعات 

غرب

بیگانه 
ستیزي

حضرت عباس علی اصغر امام 
حسین

شخصیتها
ي اسالمی شخصیتها 

سیمرغو اساطیر زال رستم اساطیر 
ایرانی

باباطاهر ابوریحان ابن  شخصیتها
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فردوسی  سینا –ي ایرانی 

اسالمی
یاورخا

ن
شخصیتها

ي  کرمانشاه

نیمایی کالسی
ك

شعر

زبان

زیر سایه 
روباه نخواب 
بگذار شیر تو را 

بدرد

همه 
چیز از 
باریکی پاره 
می شود 
ظلم از 

کلفتی

مثل

چپاله قمچان قلچک جمله و 
واژه هاي 

محلی
گذر صاحب جمع میدان 

گاراج
فیض 

آباد
کرمانشاه

جغرافیا

کتابنامه
فرهنگ اندیشه انتقادي از روشنگري تا پسامدرنیته، مترجم پیام یزدان، تهران، مرکز.1382ایکل(پین، م (
)ج، چ هفتم، تهران، نشر چشمه .4) سالهاي ابري،1378درویشیان، علی اشرف
 ،ماهنامه ادبیات داستانی، دوره جدید، ش دوم.»درباره ادبیات بومی«دستغیب، عبدالعلی ،
)زمینه فرهنگ مردم، تهران، نشر ویراستار.) 1370ستاري، جالل
)پژوهش )» 1357-1320بومی گرایی و تأثیر آن بر ادبیات داستانی معاصر ایران()«1388صدیقی، علیرضا

زبان و ادبیات فارسی، ش پانزدهم.
) مکتب هاي داستان نویسی در ایران، چ اول، تهران، نشر چشمه.1387شیري، قهرمان(
) کتاب »سالهاي ابري:نگاهی به رمان سالهاي ابري علی اشرف درویشیان) « 1386غفاري جاهد، مریم ،

.125ماه ادبیات، ش 
)بررسی آثار داستانی علی اشرف درویشیان، پایان نامه کارشناسی ارشد، 1386فروتن، محمد رضا (

دزفول، دانشگاه آزاد اسالمی .
)د، چ اول، تهران، نداي فرهنگ . ) آثار علی اشرف درویشیان در بوته نق1377کازرونی، جعفر
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) بررسی زمینه ها، عوامل و عناصر بومی گرایی در ادبیات منثور (طرح 1386گرجی، مصطفی (
پژوهشی)، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی .
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المحجوبفعل در کشف
1دکتر محمد رضایی

انشکدة علوم انسانی دانشگاه سمناناستادیار رشتۀ زبان و ادبیات فارسی د
2آزاده اکبري

دانشگاه سمناندانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
چکیده
المحجوب در نیمۀ دوم قرن پنجم هجـري به دست ابوالحسن علی بن جالبی هجویري نوشته کشف

تعرّف را که ترجمه و شرح شود، و اگر شرحاست. این اثر که از شاهکارهاي نثر فارسی محسوب میشـده
که تا هاي صوفیه استترین کتاب مستقل به زبان فارسی در مورد تصوف و فرقهاست را در نظر نگیریم کهن

به امروز به دست ما رسیده است. این اثر از نظر سبکی بیشتر به سبک نثرهاي دورة نخستین نزدیک است و 
جه نویسندگان قرار گرفته است تصمیم گرفته شد که به سبک از آنجا که این اثر پس از خود بسیار مورد تو

دستوري این اثر پرداخته شود.از میان عناصر مختلف دستوري ما مقولۀ فعل را براي پژوهش خود برگزیدیم 
زیرا که مهمترین عناصر دستور زبان فارسی است و تنها عنصر است که در یک آن چندین مبحث را پوشش 

گر عناصر بیشتر دچار دگرگونی شده است. دهد و نسبت به دیمی
مقدمه

در قرن پنجم هجري دو کتاب مهم به زبان فارسی با نام یکسان کشف المحجوب نگاشته شده است، یکی 
باشد، تألیف ابویعقوب سگزي که از آثار بسیار مهم فرقۀ اسماعیلیه است و دیگري که کتاب مورد نظـر ما می

هاي متصوفه است.ن بن ابی علی جلّابی هجویري در موضوع تصوف و فرقهنوشتۀ ابوالحسن علی بن عثما
باشد، زیرا که این کتاب از آثار بسیار مهم صوفیه کشف المحجوب از چند منظر قابل توجه و تعمق می

بوده و پس از شرح تعرف، نخستین کتاب به زبان فارسی در موضوع تصوف است که اطالعات جامعی در 
دهد؛ این اثر هم از لحاظ کهنگی سبک و هاي متصوفه به دست میئل تصوف و مؤسسان فرقهرابطه با مسا

داشتهخودازبعدصوفیانآثاررويبرکتاباینکهتأثیرينظرازنوشته نسبت به دیگر آثار این سده، و هم
.استتدبروبررسیاست قابل

ك اطالعاتی هم که در دست داریم از متن از زندگی هجویري اطالعات چندانی در دست نیست و اند
هجویري در «کتابش حاصل شده است. نه تارخ دقیق تولدش مشخص است و نه تاریخ وفاتش. به هر حال، 

یعنی سالهاي عزت و دولت غزنویان و در روزهاي پادشاهی سلطان محمود 5و اوایل قرن 4اواخر قرن 
حدیث، تفسیر، فقه و کالم را در زادگاه خود آموخت و غزنوي زاده شد. علوم متداول عصر، خاصه قرآن،

: سیزده) همانطور که پیداست هجویري از صوفیان 1389(عابدي؛ » پس از آن سفري طوالنی را آغاز کرد.

1.rezaiesem@gmail.com
2.elliyin_1364@yahoo.com
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وي از اقران شیخ ابوسعید ابوالخیر «مسافر بوده و بخش عظیمی از زندگی خود را در سفر گذرانده است. 
)187/ 2: 1389بهار؛ »(در طریقت به ابوالفضل محمد بن الحسن السرخسی است.است و اقتداي آن هر دو 

هاي شاهکارها، اینست که از کتب قبل از خود تأثیر گرفته و بر آثار پس از خود تأثیر بگذارند. از ویژگی
ی، هجویري براي نگاشتن کتابش هم از کتب صوفیان پیش از خود از جمله: اللّمع تألیف ابونصر سراج طوس

طبقات الصوفیه تألیف ابو عبدالرحمن سلّمی و رسالۀ قشیریه نوشتۀ ابوالقاسم قشیري استفاده کرده است. و 
هم بر آثار پس خود از جمله: تذکره االولیاي عطار و نفحات األنس جامی تأثیر گذاشته و مورد استفادة 

است.مؤلفان این کتب قرار گرفته
است. رینولد الین نیکلسن در اي انگلیسی، عربی و اردو ترجمه شدههکشف المحجوب تا به حال به زبان

براي نخستین بار آن را به انگلیسی ترجمه کرد. پس از آن از روي ترجمۀ انگلیسی نیکلسن 1911سال 
در 1980ابوالعزائم این کتاب را به عربی برگرداند. بار دیگر کشف المحجوب در سال ماضیاحمدمحمود

اي مفصل دربارة هجویري و کتابش به چاپ رسید. انم دکتر اسعاد عبدالهادي قندیل با مقدمهلبنان توسط خ
ترجمۀ اردو کشف المحجوب چندین بار صورت گرفته است که از این میان ترجمۀ ابوالحسنات سید محمد 

توان نام برد. احمد قادري با مقدمۀ مفصل حکیم محمد موسی امر تسري را می
و پس از آن بارها به طبع ه.ق در شهر الهور چاپ شده1283خستین بار در سال کشف المحجوب ن

اي است که توسط ژوکوفسکی خاور شناس روسی  در سال هاي آن، نسخهاست؛ معروفترین چاپرسیده
است؛ چاپ قابل مالحظۀ دیگري هم به همت دکتر محمدحسین تسبیحی در لنینگراد به طبع رسیده1926

ست؛ و چاپ جدید آن که با تصحیح دکتر محمود عابدي در سلسله انتشارات سروش صورت اصورت گرفته
شود.کند. تحقیق ما هم از روي این چاپ ارزشمند مینیاز میگرفته، ما را از هر چاپ دیگري بی

در مطالعات مختصري که بر روي این اثر ارزشمند صورت گرفت، گوناگونی نثر و تغییرات خاص در 
له مورد توجه قرار گرفت و به نظر رسید که این کتاب از نظر سبکی و نحوي قابل تأمل و دقت اجزاء جم
دورةهايویژگیازبسیاريامااستدرآمدهتحریررشتۀبهپنجمقرننیمۀدراینکهبااثراینکهباشد. زیرا

... .وصفتوجملهوافعالکاربردخاصشیوةتاگرفتهکهنکلماتکاربرداز. داردرافارسینثرنخستین
هاي شود، اما از آنجا که مقولهشد که در این مقاله به نکات دستوري آن پرداختهاز اینرو تصمیم گرفته

دستوري بسیار گسترده هستند تصمیم بر آن شد که تنها به یک مقولۀ فعل بسنده گردد زیرا که این مقوله 
هاي شده است و همچنین آن ر زمان دچار تغییرات و دگرگونیبحث برانگیزترین مقولۀ دستوري که با گذ

تنها مقولۀ دستوري است که در یک آن چندین خصیصۀ زمان، ساختمان، شخص، وجه، نمود، گذار و ...  را 
ریزد و دور از حقیقت گیرد و تنها رکنی از ارکان جمله است که با حذفش ساختمان جمله فرو میدر برمی

ییم فعل مهمترین رکن از ارکان جمله است.نماید که بگونمی
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فعل  
اند. از جمله:نویسان براي فعل، تعاریف گوناگونی بیان کردهدستورنویسان و فرهنگ

کند بر کردن کاري یا روي دادن امري یا اي است که داللت میفعل آن کلمه« نویسد: دکتر خانلري می
)17: 1391(خانلري؛ ». دهداشتن حالتی در زمان گذشته یا اکنون یا آین

اي است که بر( گانۀ کلمه فعل (کنش) است و آن کلمهیکی از اقسام نه«خوانیم: در دستور پنج استاد می
)190: 1389شدن یا بودن یا کاري کردن در یکی از سه زمان) داللت کند. (قریب؛ 

هاي هایی در یکی از زماناري وابستهایست که به تنهایی یا به یفعـل کلمه« فرمایند: دکتر فرشیدورد می
: 1388فرشیدورد؛ » ( شود.کند و امریست که به امر دیگر اسناد داده میگانه بر واقع شدن امري داللت میسه

376(
از دیدگاه ساختاري -1دیدگاه تعریف کرد: دوازفعل را باید« و طبق نظر مرحوم دکتر احمدي گیوي: 

ردي( نحوي)از دیدگاه کارب-2(صرفی) 
ایست که انجام گرفتن کاري یا بودن و یا داشتن و یا پذیرفتن فعل از دیدگاه ساختاري ( صرفی)، کلمه
ایست که در جایگاه رساند. و از دیدگاه کاربردي و نحوي، کلمهحالتی را در زمان گذشته و حال و آینده می

)2: 1384احمدي گیوي؛ » ( دهد.الیه (نهاد) نسبت مینشیند و یا مسند را به مسندمسند می
-فعـل مهمترین رکن از ارکان جمله است که به طور همزمان بر شخص، زمان، وجـه، حد و ... داللت می

ریزد. فعل در طول تاریخ زبان نسبت کند، و تنها رکنی از جمله است که با حذف آن ساختمان جمله فرو می
است؛ بطوریکه بعضی از افعال و ...) بیشتر دچار تحول شدهبه سایر اجزاء جمله ( قید، صفت، حرف اضافه 

است.شود و یا با تغییر حوزة معنایی مواجه شدهاي دیگر استعمال میرود، یا به گونهامروز بکار نمی
تري در دستور نوشته شود. از تر و کاربرديکند که کتب منسجمبررسی این تغییرات و تحوالت کمک می

که یک متن عرفانی است فعل و جمله را مورد بررسی قرار دهد. زیرا که تحقیقاینشد دراینرو مؤلف برآن 
هاي دانیم متناست و همانطوري که میاین کتاب از متون کهنی است که به دست یک صوفی نوشته شده

ن عرفانی متو8-7تا قرن 4شوند،( اگر از قرن ها دچار تحول میصوفیه با سرعت کمتري نسبت به دیگر متن
دهد در حالیکه در متون تاریخی از را مورد بررسی قرار دهیم تغییر سبک از مرسل به فنی خیلی کند رخ می

است.) بطوریکه این کتاب هرچند سال بسیار تغییر و تحول در آن رخ داده200بیهقی تا جهانگشا در مدت 
شود و دورة نخستین نثر فارسی محسوب میاست اما جزو آثار متعلق بهدر نیمۀ دوم قرن پنجم نوشته شده

است که خواننده گاه آن را با دیگر کهنگی کلمات و عبارات و عواملی دیگر (موضوع، منابع و ...) باعث شده
نامه و ... در تعارض ببیند.نامه و سفرهاي آن عصر از جمله قابوسکتاب

گیرد. زیرا که حد مورد بررسی قرار میفعل که مهمترین رکن جمله است؛ در هر دو حوزة صرف و نحو
توان تشخیص داد.هاي فعل است بدون در نظر گرفتن کل جمله نمییا نمود را که از ویژگی

کنیم:هایی از ساختار فعل در کشف المحجوب که با زبان امروز متفاوت است را بیان میاینک نمونه
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انواع ماضی استمراري
رود که در جریان هاي هند و اروپایی امروز براي فعلی به کار میبانماضی استمراري در بعضی از ز« 

» ( خوانند.وقوع بوده و به پایان نرسیده است به این سبب است که آن را غالباً ماضی ناتمام یا غیر تام می
هاي مختلفی دارد:) این فعل  ساخت221-1374-خانلري

ماضی استمراري: می + فعل ساده :
باشد و ما از رود و در سرتاسر کتاب هم بسیار مییار مشهور است و امروز هم به کار میاین ساخت بس

کنیم.ذکر مثال براي آن خودداري می
ماضی استمراري: همی + فعل ساده: 

است اما به مرور زمان تخیف یافته و جزء اول این کلمه (همی) در زبان فارسی میانه معناي مستقلی داشته
منحصراً دیده » همی«در هیچیک از آثار و اسنادي که در دست داریم صورت « بین رفته است، و کلمه (ه) از 

) جناب 223: 1374خانلري؛ » ( غلبه دارد.» همی«تر، یعنی شود و تنها در بعضی از این آثار صورت کهننمی
رسد که . به نظر میاندنامیده» ماضی استمراري تداومی«دکتر احمدي گیوي این ساخت ماضی استمراري را 

کلمۀ مستقلی » همی«در فارسی میانه (پارسیک) لفظ « اند زیرا ایشان سیر تاریخی این کلمه را در نظر داشته
هاي ماضی و مضارع به منزلۀ قیدي است که دوام و امتداد دارد و با صیغه» همیشه، پیوسته«است که معنی 
است اما در » می«رد بحث ما هم غلبه استعمال با ساخت ) در کتاب مو222(همان: » کند.فعل را بیان می

رسد در این موارد نویسنده بر استمرار فعل تأکید استفاده کرده که به نظر می» همی«موارد زیادي از ساخت 
است. داشته
)170: 1389(هجویري؛ » کنی؟و تو شادي همی«  
)170ن: (هما» کنند تا به قیامت.مالئکه بر طاعت وي آفرین همی« 
)94همان: » ( دل من اندر آن خوشتر همی گشت.« 

و ...)49-64-93-191و نیز رجوع شود: (
ماضی استمراري یایی: فعل ساده + ي

کند که در زمان گذشته به ماضی پیاپی فعلی یا حالتی را بیان می« اند و این فعل را ماضی پیاپی نام نهاده
گرفته است. دلیل ه یا وجود داشته؛ و یا فعلی که بر حسب عادت انجام میتکرار و در دفعات متوالی واقع شد

اي که متضمن این ساخت فعل است با قیدي که کافی براي این مورد و معنی آن است که در اکثر موارد جمله
)  236: 1374خانلري؛ » ( رود.کند به کار میبر تکرار یا عادت داللت می

)30همان: ». ( دي گفتیهر کجا یکی از ایشان بدی« 
)62(همان: » اي نپوشیدي که آن را قیمت بودي.هرگز جامه«

و ... .148-136-113-108-69و نیز رجوع شود: 
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ماضی استمراري: همی/ می + فعل ساده + ي
مرار معنی و مورد استعمالی غیر از بیان است» ي«کند بر این که پسوند فعلی ها که داللت مییکی از نشانه« 

شود و آشکارست که اگر عمل این جمع می» ي«با » همی/ می« دارد این است که گاهی در یک صیغۀ فعل 
یافت. جمع دو جزء در یک فعل دال بر این دو جزء عیناً یکسان بود آوردن هر دو در یک مورد ضرورت نمی

) این نوع 243-242: 1374ي؛ خانلر» ( افادة معنی تکرار است.» ي«نشانۀ استمرار و » همی/ می«است که 
فعل استمراري به نسبت موارد دیگر کمتر کاربرد دارد، اما در کشف المحجوب این نوع فعل به کار رفته 

است.  
)93: 1389(هجویري؛ » بودمی.یافتمی و بدان ذل نفس خود شاد همیمن خود را به مراد خود می« 
)137(همان: » برآمد.زدي این چنین آوازي تا از میان رودي که می« 
) 203همان: » ( کردي.پیوسته دلم طلب حقیقتی می« 

و ... .203-148-115و نیز رجوع شود: 
هاي دیگر دیده نشده و یا به ندرت دیده شده است:کنیم که در کتابحال در اینجا چند نکته بیان می

با فاصله از فعل: » می/ همی« 
اید بدون فاصله از فعل ذکر شود ولی گاهی دیده شده است که بین این ب» می«طبق قاعده، پیشوند صرفی 

اي که شاید بتوانیم افتد. این موضوع در کشف المحجوب به تعدد دیده شده است بگونهدو جزء فاصله می
واره ها همگی از این هاي جملهافتد که در یک جمله فعلآنرا جزو سبک هجویري قرار دهیم، و گاه اتفاق می

کنند.یصه پیروي میخص
)90(همان: .» اگر می طریقت مالمت کنی... « 

نفی وجود نمود، و این خود سخت عزیز است. و دیدم که نفی طلب حق و از ادراك این قصه، می «... 
)42همان: .» ( حقیقت را می فقر و صفوت خوانند و ... 

) 307(همان: » اسب را به مجاهدت می به صفتی دیگر گردانند.« 
و ... .320-315-306-130-127و نیز رجوع شود: 

می + بـ + ماضی ساده
)153همان: » ( بترسم.من از روي خوب تو بر آتش دوزخ می« 
)148همان: » ( بشناسی.تو می عاصی شوي در آن که ورا می« 
) 350همان: » ( بترسند.تا خلق از ما می«

ماضی ساده» + نـ « می + 
آید؛ اما گاه اتفاق می» می«هاي استمراري ساده، حرف نفی پیش از جزء صرفی ق قاعده، در فعلبر طب

گیرد. مانند:افتد که حرف نفی میان جزء صرفی و فعل قرار میمی
)40همان: » ( ندهید.شما نیز انصاف دعوي خویش می« 
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)53(همان: » نبیند بینایی حجاب نیاید.دیدة وي حجاب است و آن می« 
-298–308-93-19) و نیز رجوع شود:137همان: » ( نکنی؟است که توبه مییا مالک، ترا چه بوده«
و ... .354

فعل ماضی به جاي مضارع
ها افتادي که نسبت طبیعت بی ها و زلّتها و مواضع آفتچون با آدم نسبت کردي، اندر میادین شهوت« 

)243-(همان» قیمت بود.
)156(همان: » که رنجی به کسی رسیدي.بی از آن « 
و ... .428-182)و همچنین: 110(همان: » جز وي کسی نماند که بر عورات قیم بودي.« 

شرط به فعل مضارع» ي«اضافه شدن 
پیوندد و در این صورت وقوع یا عدم وقوع فعل در به صیغه هاي مضارع نیز می» iي = «عالمت شرط «

) این کاربرد امروزه منسوخ شده است و در متون کهن دیگر 325: 1374خانلري؛ .» ( زمان حال یا آینده است
هم کمتر دیده شده است.

: 1389هجویري؛ » ( تر گویدي.اگر نه رعونت طبع و ضاللت عقل شما سلطانستی سخن از این سنجیده« 
145(

)526همان:» ( اگر بر موافقت حکم آن سماع کنندي از همه آفات آن برهندي.« 
-18) و همچنین: 161همان: » ( اگر به قاضی الحاجات عالمستی از چون خویشتنی حاجت نخواهدي.« 

و ... .24-169-109
المحجوبساختمان افعال کشف

یکی از بحث برانگیزترین مباحث دربارة فعل، بحث راجع به ساختمان فعل است که استادان و 
اند. بعضی از آنان همانند دبیرمقدم فعل ت و ضد و نقیضی ذکر کردهدستورنویسان راجع به آن نظرات متفاو

اند. یا فرشیدورد در کتاب دستور مفصل امروز و را طبق این خصیصه به دو دستۀ بسیط و مرکّب تقسیم کرده
» فعل از لحاظ ساختمان بر دو قسم است: بسیط (ساده) و غیر بسیط.«گویند: کتاب فعل و گروه فعلی خود می

هاي هاي خود افعال را به دسته) اما ناتل خانلري و احمدي گیوي هر یک در کتاب413: 1388(فرشیدورد؛ 
گیوي فعل را به هفت قسم تقسیم کرده است: ساده، پیشوندي، اند چنانکه احمديمتفاوتی تقسیم بندي کرده

ذر یک شخصه (الزم یک مرکّب، پیشوندي مرکّب، عبارت فعلی، گروه فعلی (گروه فعلی کنایی)، ناگ
ها را از لحاظ ساختمانی به پنج دسته ) اما دکتر ناتل خانلري فعل284-267: 1384گیوي؛ شخصه). (احمدي

/ 2: 1390کنند: فعل ساده، پیشوندي، مرکّب، عبارت فعلی و ناگذر یک شخصه. (ناتل خانلري، تقسیم می
116-130(

فعل بسیط
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ورنویسان وحدت نظر وجود دارد همگی معتقدند که فعل ساده (بسیط) دربارة این فعل میان تمام دست
فعلی است که مادة اصلی آن داراي اجزاء قابل تجزیه نبوده و نتوان آن را در ترکیب با جزئی دیگر به کار برد. 

همانند: بردن، خوردن، دیدن و ... .
فعل پیشوندي

-شوند. امروزه فعلد و یک فعـل ساده ساخته میهایی هستند که از یک پیشونهاي پیشوندي فعلفعـل«
شود؛ ولی در گذشته هاي پیشوندي با یکی از پیشوندهاي باز، بر، در، فرا، فرو، فرود، وا، ور، ساخته می

(احمدي گیوي؛ » اند.اند که به مرور زمان برافتادهپیشوندهاي دیگري نیز چون فراز، با، فا، ها، اندر، هوژ بوده
ر کتاب کشف المحجوب از هر دو نوع پیشوندهاي قدیم و جدید استفاده شده است که ما ) د269: 1384

کنیم:رود ذکر میهاي پیشوندي که امروزه به کار نمیچند نمونه از فعل
) 4و3: 1389پیغامبر (ص) ما را استخاره اندرآموختی، چنانکه قرآن. (هجویري؛ « 

)53(همان: »و یکی چشم از خود فراکند و نبیند.« ... 
- 111-93-73-72) و نیز رجوع شود: 93(همان: » دیگر بار اندر بارانی عظیم به دهی فراز رسیدم.« 
و ... .309

- میان پیشوند و فعل قرار می» می« هاي پیشوندي طبق قاعدة عام اینست که جزء صرفی همچنین در فعل
است: قرار گرفتهشود که این جزء قبل از پیشوند گیرد، اما گاه دیده می

)72(همان: » کشی؟برو نه برکشنده را گفتی: چرا می« 
)298(همان : » نخیزد.براین نام از آن شخص مرده می« 
-206-1) و نیز رجوع شود: 349همان: » ( باز داشت.اما هیبت وي مرا می « 

»بـ «جزء پیشین 
د. آیدر می» بـ  «گاهی پیش از صیغۀ ماضی تام جزء صرفی 

در فارسی دري دورة نخستین این جزء، جزء صرفی است؛ زیرا که در بعضی موارد به فعل معناي دیگري 
کند. این جزء صرفی امروزه بر سر بخشد و آنرا در معنی از فعل ساده خارج کرده و به فعل مرکب بدل میمی

)121و 120: 1374است. ( خانلري؛ آید و نشانۀ  مضارع التزامی و وجه امري صیغۀ مضارع التزامی و امر می
) (= تمام شد)96: 1389هجویري؛ » ( آنچه اندر عدد آید برسد. « 
) ( = سپري شدن)41همان: » ( و مراد عدم و فنا اندر عبارت این طایفه برسیدن آلت مذموم بود.« 
)) ( = سپري شدن403همان: » ( چون این آلت و اوصاف برسد آنگاه فنا بود نه عجز.« 

و ... .161-127-210-396و نیز رجوع شود: 
فعل مرکب

فعل از حیث ساختار، اقسام مختلفی دارد. از جمله: بسیط، پیشوندي، مرکب، مرکب پیشوندي، مرکب 
بینیم یکی از اقسام فعل ساخت فعل مرکب است؛ فعل مرکب در میان ضمیري، عبارت فعلی. همانطور که می
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شود. در ترین ساختار را دارد و روز به روز به کاربري این افعال افزوده مییدههاي مختلف فعلی پیچگونه
هاي زیادي نوشته شده است و براي اطالعات دربارة فعل مرکب به مقالۀ دکتر محمد دبیرمقدم اینباره مقاله

مراجعه شود.
ل اسم یا صفتی است که شود. کلمۀ اوشود که از دو کلمۀ مستقل تشکیل میفعل مرکب به افعالی گفته می

گویند. مانند: می» همکرد« شود و به آن شود؛ و کلمۀ دوم فعلی است که صرف میمیگفته » فعلیار« به آن 
کردن، نمودن، دادن، داشتن، ساختن و ... .

افتد در حالیکه طبق قاعده این دو آید که بین دو جزء فعل مرکب (فعلیار و همکرد) فاصله میگاه پیش می
فاصله ذکر شوند:جزء باید بی

)63: 1389هجویري؛ » ( اما جمله را نسبت بدیشان کنند.« 
)153همان: .» ( آنگاه با ایشان معاملت چنان کن ... « 
)167(همان: » اي پسر اگر سالمت خواهی دنیا را وداع غیبت کن.« 

و ... . 400-397-382و نیز رجوع شود: 
آمدن

است و در این صورت نقش » شدن«سازد و درست معادل است که فعل مرکب میاز همکردهایی» آمدن«
» سازد.در ترکیب با صفت جامد یا صفت مفعولی، فعـل الزم یا مجهـول می« فعل ربطی ( اسنادي) را دارد و 

)143: 1374( خانلري؛ 
)81: 1389هجویري؛ » ( چون فنا حاصل آمد فناي فنا هیچ چیز نباشد.« 
)142همان: » ( قول دو فساد حاصل آید.و بدین« 
)399(همان: » دلیل گشت قومی را به معرفت و قومی را حجاب آمد از معرفت.« 

و ... .343-376-385-339-396-79و نیز رجوع شود: 
دانستن

است و این فعل با» دانستن«رود و امروز منسوخ شده است فعل از همکردهایی که در قدیم به کار می
سازد.شود و فعل گذرا میصفت ترکیب می

اي راست برداند دوخت، و دیگر سخنی راست بداند شنید، و سدیگر پایی راست بر یکی باید که پاره«
)67: 1389هجویري؛ » ( زمین داند زد.

پذیريفعل مرکّب و عدم گسترش
صفت،: قبیلازهاییوابستهافزودنیعنیپذیريگسترشکامیار،وحیدیانجملهازهادستورنویسبرخی

تبردالّراافزایشپذیرشعدموبودنسادهبردالّجزءدومیان»ها«و»نکرهي«الیه،مضافترکیبیماهی
سایربافعلمقایسۀاثردرنادرستدیدگاهاینکهرسدمینظربه) 58: 1390کامیار،وحیدیان. (دانندمیفعل
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. نیستسازگارفارسیزبانماهیتباچنداناندیشهاینکهگفتبایداما. باشدشدهمطرحکلمهاقسام
دهد؛نمیتغییررامرکّبفعلعملکردومعناماهیت،رويهیچبهفعلیارگسترش«و) 34: 1390وفایی،(

ناصرعکهیافتفراوانیهاينمونهتوانمیحالبهتادورهايگذشتهازدريفارسیمتونبررسیباچنانکه
فعلمعناییکارکردونحوينقشآنکهبیاست،شدهواقعمرکّبفعلجزءدومیاننحويوصرفیمختلف

)49: 1389خوئینی،.» » (کردممیگذشتهایامتأملشبیک: « مانند. باشدکردهدگرگونرا
و همۀ مشایخ بدان هاي محال داد هاي بسیار کشید و در پیش خلیفه بر وي گواهیاز غالم الخلیل رنج«

کنید در هر دو فعل فعلیار عالمت  جمع ) همانطور که مشاهده می209: 1389هجویري؛ » ( رنجه دل گشتند.
گرفته و یکی قید و دیگري صفت نیز پذیرفته است.

مرکّب ضمیري
نوعودبهباشدفاعلمتوجهتنهایابرسدمفعولبهوبگذردفاعلازآناثرکهلحاظاینازرافعل
« ظاهربهکهداردوجودهمسومینوعیکفارسیزباندراما. کنندمیتقسیم) ناگذر(الزمو) گذرا(متعدي

)176/ 2: 1390خانلري،ناتل. (استفاعلمعنیدرظاهرمفعوللیکنپذیرد؛میمفعولیعنیاست»گذرا
الف) فعل مرکّب ضمیري همراه با نهاد رایی

شود و غالباً پیش از فعل مرکّب میان دو جزء واقع نمی» را« ی جدا، با حرف نشانۀ اسم یا ضمیر مفعول
)177/ 2: 1392گیرد. (ناتل خانلري، ناگذر و گاهی (خاصه در شعر)، پس از آن قرار می

)210: 1389هجویري؛ » ( جنید را از آن ناخوش آمد.«
ب) فعل مرکّب ضمیري همراه با ضمیر پیوسته به آخر فعل

در این ساخت کهن از فعل مرکّب ضمیري که امروزه متروك شده است ضمیر پیوسته در آخر فعل ظاهر 
شود.شود، در صورتی که در زبان امروز ضمیر به جزء اول فعل مرکّب اضافه میمی

)152همان: » ( (رحمه) آنجاست.یاد آمدم که فضیل ابن عیاض« 
عبارت فعلی
شود که از مجمـوع آنها معنـی هم وابسته گفته می3209هاي بهاي از کلمهفعلی به دستهاصطالح عبار

و غالباً معـادل با مفهـوم یک فظـل ساده یا یک فعـل مرکب است. (ناتل خانلري، ؎شووآحدي حاصـل می
1390 :171(
: 1389(هجویري؛ » توبه کرد و دست از ممالک دنیا بکلّ بازکشید و طریق زهد و ورع بردست گرفت.«
158(

فعل مجهول
فعل مجهول فعلی است که فاعل آن مشخص نباشد و فعل را به مفعول نسبت دهند. فعل مجهول امروزه 

شود. اما در کشف المحجوب از فعل ساخته می» شدن« از صفت مفعولی فعل متعدي به اضافۀ فعل معین 
الزم هم فعل مجهول ساخته شده است.
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)18ن: هما» ( و هیچ راهشان رفته نشود.« 
)46همان: » ( اند برآن که چون بنده از بند مقامات رسته شود و از کدر احوال خالی گردد.مجتمع

الف) فعل مجهول معنوي حقیقی: از اقسام فعل مجهول، فعل مجهول معنوي است و آن فعلی است که 
یا شنونده، گویندة آن از حیث ساختار معلوم، اما در معنا و حقیقت مجهول است. زیرا براي خواننده و 

هاي نقل و حکایت ند و فعلاست. این فعل را دکتر احمدي گیوي فعل مجهول معنوي واقعی نامیدهناشناخته
اند، نقل است و ... ساختار این فعل اغلب سوم شخص جمع معلوم اند، نقل کردهاند؛ مانند: آوردهاز این گروه

)264: 1384است. (احمدي گیوي، 
هاي نقل ل در کشف المحجوب بسیار به کار رفته است و تقریباً در سرتاسر کتاب، فعلاین نوع فع

اي که تقریباً تمام حکایات کشف المحجوب بدون مشخص کند به گونهحکایت از این ساخت پیروي می
شود :بودن راوي بیان می

)149: 1389هجویري؛ » ( از او روایت آرند که گفت«  
)148مان: (ه» وي را پرسیدند« 
)130همان: » ( روایت کنند.هم از وي می« 

و ... .193-170-117-116-126-88و نیز رجوع شود: 
هاي خاصی که در این کتاب در زمینۀ نقل حکایت وجود دارد اینست که نویسنده گاه از ساخت از شیوه

کند و از ساخت فاده نمیهاي ماضی نقلی یا ماضی مطلق براي این منظور استسوم شخص جمع و فعل
برد. براي روشن شدن موضوع به چند نمونه بسنده خواهیم کرد:مضارع اخباري براي این منظور بهره می

)77همان: » ( که به باب الطّاق ترسایی دید سخت با جمال.-رحمه ا... علیه-آیداز جنید می«
)90(همان: » آید.از وي ( حمدون قصار) می« 

و یا افعالی چون آن است که به هر » کنندشود یا نقل مینقل می« دقیقاً برابر با فعل مجهول که این فعل 
صورت همچون فعل مجهول عمل کرده است.

که باید با » کردن«گاهی در فعـل مرکّب مجهـول، فعـل همکرد (یاور) «ب) فعل مجهول اسنادي نما: 
آید که نهاد در نتیجه، جمله به صورت اسنادي در میگردد؛بیاید، حذف می» کرده«ساختار صفت مفعـولی 

مفهوم فعل مجهول را » کرده«اش، شدن است و بدون صفت مفعولی آن، مفعول، مسندش فعلیار و فعل ربطی
)265: 1384گیوي،احمدي(» شود.نما گفته میرساند. این کاربرد را فعل مجهول اسناديمی

)267: 1389(هجویري؛ » را علم آن حاصل شود.هریک را بساطی بگسترانم تا طالب «
)297(همان: » به فناي خود بقاي حق تعالی وي را معلوم گردد.«

هادگرگونی واك
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در آغاز رواج فارسی دري هنوز تلفظ بسیاري از کلمات و امالي آنها صورت ثابت و واحدي زبان «
است. هاي متعـدد و گوناگون آمدهمه به صورتنویسندگانی است نداشته و در آثار دورة نخستین غالباً یک کل

هاي کلمـۀ ها مربوط به شیوة کتابت است اما بسیاري دیگر نشانۀ اختالف واكبعضـی از این دیگرگونـی
(ناتل » بودند.اي زاده و پرورش یافته و شیوة تلفظ محلی خود را حفظ کردهواحد در که هر یک در ناحیه

هاي متعددي رخ ها و ابداالت و ادغامالمحجوب هجـویري دگرگونیکشف) در کتاب59: 1392خانلري، 
داریم.شود را بیان میاست که در کلمات مختلفی است و ما تنها آنچه را که مربوط به فعل میداده

ابدال و/ب
با نسبت به فارسی درسی در آثار این دوره » و«با صامت لب و دندانی آوائی » ب«صامت دو لبی آوائی « 

رود و این تبدیل هم در آغاز و هم در میان و یکدیگر تناوب دارند، یعنی یکی به جاي دیگري به کار می
است ) در کتاب کشف المحجوب هم این خصیصه دیده شده69: 1374خانلري؛ » ( شود.پایان کلمه واقع می

است.صورت گرفته» ب« به » و« و در چندین جاي ابدال 
)88: 1389هجویري؛ » ( وي راست رفتن بود و نابرزیدن نفاق و دست بداشتن ریا.اما آن که طریق « 
)89همان: » ( دین را به تمامی ببرز.« 
» ( تا از دایرة شریعت بیرون نیفتد و مجاهدت برزیدن درجت خواص تا ثمرت آن در سرّ بیایند.«

)177همان:
و ... .445-278-87-63و نیز رجوع شود: 

/ īe/ ا = ابدال اي

شود.بدل میeدر هر کجاي کلمه به مصوت مقصور کسره īمصوت 
)150(همان: » گریست.وي را به مسجد یافتم اندر نماز استاده و همی«... 

/ āaدگرگونی آ/ اَ = 

در هجاي آخر کلمه (یا کلمۀ شامل یک هجا) که به صامت هـ (ملفوظ) ختم شده باشد غالباً الف ممدود «
(ناتل » خوانند.شود و این همان است که ادیان آن را تخفیف می) تبدیل میa) به فتحه (مصوت ā(مصوت

نامه وجود دارد اما در قسمت فعل که مورد بررسی ما ) این خصیصه در کتاب قابوس59/ 2: 1392خانلري، 
دهد از جمله:هاي مرکّب آن رخ میقرار گرفته است در بخش فعلیار فعل

: 1389(هجویري؛ ».» رأیت ا... فیه«گروهی را غلطی بیوفتد که گویند گفته است آن مرد که اینجا مر«
141(
)147(همان: » اندر زیر دیوار معشوقه بیستاد، و وي برآمد بر بام.«

افعال معین و شبه معین
ف فعل معین آن است که معنی اصلی خود را از دست داده باشد و براي ساختن زمان مرکّب و صر« 

اما )416-415: 1388فرشیدورد؛(»کار رود.کردن فعل دیگر و نشان دادن زمان، نمود، وجه و جهت آن به
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وجود دارند که که » یارستن« و » شـدن« ، »شایستن« ، »خواستـن« ، »توانستن« ، »بایستن« هایی ماننـد: فعـل
کنند که به مصدرها و مصدرهاي مرخّم میها واي از فعلدر جمله، نوعی کمک معنایی و کاربردي به پاره

) 297: 1384گیوي؛ گویند. (احمديهاي شبه معین میآنها فعل
بایستن

هاي فعل بایستن در دورة نخستین فارسی دري دو  صورت صرفی دارد: یکی مانند فعل تام که با شناسه« 
ینی منسوب نیست. از گروه شود، دیگر به صورت فعل ناقص که به شخص مععادي دیگر افعال صرف می

توان یافت. اما صورت دوم که داراي هاي نظم و نثر میها و موارد استعمال معدودي در متننخستین مثال
» گیرد و بسیار رایج است.شناسه نیست( یعنی فاعل ندارد) و نسبت آن به شخص با ضمایر مفعولی انجام می

- اي یافت نشد اما از گروه دوم گونهگروه نخستین نمونه) در کشف المحجوب هم از 350: 1374(خانلري؛ 
است.هاي مختلفی دیده شده

مصدر بایستن، چه به صورت ماضی و چه به صورت مضارع، به صیغۀ سوم شخص مفرد است. گاه این 
کند: فعل خود در معنا و به جاي فعل تام عمل می

)109: 1389(هجویري؛ » ید.بامردي درویشم و اطفال دارم، مرا از تو قوت امشب می«
)32همان: » ( این شرکت اندر اسم است نه در معنی؛ که شرکت معنی را مماثلت باید.« 
)306(همان: » بباید تا بنده را به مجاهدت داللت کند.اي از جمال خداوندي میپس لمعه« 

و ... .306-177-160و نیز رجوع شود:
و گاه به صورت فعل شبه معین:

)110(همان: » باید کرد.انی به مراد دیگران میزندگ« 
)144همان: » ( ترا قضا بباید کرد.« 
)178همان: » ( وي را تکلیف باید کرد تا قرآن را مخلوق گوید.« 

و ... . 178-76-73و نیز رجوع شود: 
ب) با تغییر مقولۀ دستوري

، در جمله، در نقش و مفهوم اسمی و وصفی ها، ساخت و مقولۀ دستوري خود را رها کردهبسیاري از فعل
رود. یکی از این افعال فعل شبه معین بایستن است امروزه تا حد بسیار زیادي از نقش و قیدي و ... به کار می

تر نیز نمود دارد هاي قدیمشود. این موضوع در متناصلی خود فاصله گرفته و همانند قید در جمله ظاهر می
از جمله:

مکلّف بود به معرفت خداوند عزّوجلّ معرفت خود ورا بباید تا به صحت حدث خود قدم چون بنده«
)297همان: »( خداوند عزّوجلّ بشناسد.
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» اگر علّت انسانیت هم روح بودي بایستی که هرجاي که جان بودي حکم انسانیت موجود بودي.« 
)298(همان: 

بودن
هایی دارد، از جمله: ویژگیبودن فعلی است که از حیث پیام و نقش 

رفته است و که امروز بر روي آن، فعل در معناي تام به کار می» ب«در گذشته با اضافه شدن حرف اضافۀ 
کاربرد آن منسوخ شده است:

) ببودم= ماندم139(همان: » زمانی ببودم تا از نماز فارغ شد.«
) ببودند = ماندند126(همان: » زمانی پیش وي ببودند.« 
) ببود = ماند127(همان: » مدتی دراز پیش او ببود.« 

و... .150-148-140و نیز رجوع شود: 
-تر، ماضی استمراري آن دیده شده است، این ساختار تا نیمۀ اول قرن پنجم کاربرد داشتههاي قدیمدر متن

ضی استمراري این فعل شود، بطوریکه امروزه مااست و پس از آن به تدریج از استعمال این صیغه کم می
کاربرد ندارد. در کشف المحجوب با اینکه متنی متعلق به نیمۀ دوم قرن پنجم است از این صیغه استفاده شده 

است:
)292همان: » ( بود.که سخت فصیح و لبق می« ... 

)176همان: » ( بود.پیوسته اندر طبعش ارادت عزلتی می« 
-209-184) و نیز رجوع شود: 177همان: » ( بود.ش خشونتی میاندر ابتداي احوال متصوفه اندر دل« 
و ... . 213-176

توانستن
ها شأن هاي شبه معین و حتّی همـۀ فعـلهاي شبه معین است و در میان فعـلتوانستن در شمار فعـل«

آن (توان) هاي ماضی و مضارع و مستقبل، بن مضارعخاصی دارد؛ زیرا تنها فعلی است که افزون بر ساخت
فعال بوده و هست، هم در نقش فعل شبه معین و » همی«و » می«و » بـ«نیز چه به تنهایی و چه با پیشوندهاي 

)357: 1384گیوي؛ (احمدي» هم به جاي فعل تام (در گذشته) و هم به عنوان مصدر.
»بـ«الف)مضارع التزامی منفی از توانستن به همراه پیشوند صرفی 

)271: 1389(هجویري؛ » لّ گفت: تو آن بنتوانی کرد.خداوند عزّوج«
ب) مضارع التزامی * در نقش شبه معین

باز آنکه به بال از وي راضی باشد، آن بود که اندر بال مبلی بیند و مشقّت آن به مشاهدت مبلی بتواند «
)270(همان:» کشید.
)296(همان: » به ریاضت مر این اوصاف را از خود دفع تواند کرد.«

در نقش شبه معین» توانستن« پ) فعل بی شخص (بن مضارع) 
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)147(همان: » به هیچ معنی عمل از علم جدا نتوان کرد.«
)165(همان: » خداوند تعالی را به علم توان شناخت و به عمل اندر نتوان یافت.«
کرد چون بیاید و با به حال معینی باشد که از حق به دل پیوندد، بی آنکه از خود آن را به کسب دفع توان«

)275همان: » ( تکلّف جلب توان کرد چون برود.
خواستن

، به صورت فعل »می«عالوه بر به کار رفتن در معنی اصلی خود، بدون » خواستن«ساخت مضارع اخباري 
رود؛ و فعل اصلی آن به صورت مصدر مرخّم،کار میمعین، براي ساختن فعل مستقبل (براي زمان آینده) به

ها و ساختارها و کاربردهاي هایی است که به خاطر ساختاز فعل» خواستن«آید. فعل بعد از فعل معین می
ساز هاي خاصی دارد. از جمله: این فعل از افعال معین زمانهاي فارسی ویژگیگوناگون در میان فعل

هاي اصلی ( گذشته، کی از زمانخواهند اراده وآهنگ انجام کاري را در یشود، و امروز هرگاه میمحسوب می
هاي ماضی و مضارع خواستن را به اضافۀ مضارع هاي فعلحال و آینده) بیان کنند بر حسب مورد، ساخت

)365-363: 1384آورند. (احمدي گیوي؛ التزامی فعل پیرو می
)142: 1389(هجویري؛ » خواست که از میان خلق بیرون شود.« 
)154(همان:» ست آمد.النون، بخوادوست خدا ذي« 

داشتن
هاي خاص خود را دارد. از جمله:فعل داشتن، مانند فعل بودن، ویژگی

گوید: من ساختار استمراري این فعل همانند فعل بودن،  امروز منسوخ شده است و مثالً کسی نمی
است. در رفتهعل به کار میاست و درکنار دیگر اقسام فداشتهاین ساختارکاربردگذشتهدارم. ولی درکتاب می

است.کشف المحجوب هم این فعل با این ساختار به کار رفته
)139: 1389(هجویري؛ » داشت.گرگی گوسفندان وي نگاه می«... 

)74همان: » ( نگاه دارد.اندر حضرت انس دل را از موانع غفلت می« 
)40(همان: » دارد تا بیمار نگردد.میهاي سازگار و هواهاي معتدل نیکو هاي نیکو و مفرحو شربت« 

و ... .238-206-199-102و نیز رجوع شود: 
مضارع التزامی ساخته شده است که امروزه از این » داشتن«است که از مصدر هاي کهن دیده شدهدر متن

اق در کتاب کشف المحجوب هم طبق سی». من کتاب دوست بدارم« گوید: فعل کاربرد ندارد و کسی نمی
است. مانند:مضارع التزامی ساخته شده» داشتن« هاي کهن از فعل متن

) 97(همان: » توفیق آن ده تا از براي تو دست از آن بدارم.« 
شایستن
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احمدي گیوي؛ » ( سازد.هاي شبه معین معروف است که فعل غیر شخصی میشایستن در شمار فعل
ادة سوم شخص مفرد آن (= شاید) با تغییر مقولۀ دستوري ) از این فعل امروزه صیغۀ مضارع س370: 1384

است. در شدههاي ماضی و مضارع آن صرف میکاربرد دارد اما در متون گذشته دیده شده است که صیغه
است و آن ساخت اول شخص مضارع سادة آن کتاب کشف المحجوب هم بسیار کم این موضوع دیده شده

است.بوده
)67: 1389هجویري؛ .» ( از آن کم نشاید... سه چیز باید که کم «
)143(همان: » من این کار را نشایم، و اندر این قول که گفتم که نشایم از دو بیرون نباشد.«
)144همان: » ( اگر راست گویم، خود گفتم که نشایم.«

)Moodوجه (
اي وجود ندارد؛ لیکن یهدر زمینۀ وجه فعل همانند دیگر مقوالت دستوري میان دستورنویسان وحدت رو

گیوي، ارژنگ، شفایی، شریعت، نوبهار، وحیدیان کامیار و ...) وجوه افعال بیشتر اساتید ( همانند: احمدي
اند. یعنی اخباري، التزامی و امري ؛ اما بعضی نیز همچون فرشیدورد و ناتل خانلري فارسی را سه برشمرده

اند و وجوه دیگري چون: مصدري، شرطی، تأکیدي، تمنایی و ... شتهنظریات متفاوتی نسبت به دیگران ابراز دا
گیرد و نیازي به ها در همان سه مورد اول جاي میبندياند که همۀ این تقسیمنیز براي افعال فارسی قائل شده

باشد. به همین سبب ما در این پژوهش تنها سه وجه اخباري، التزامی و در نظر گرفتن وجوه بیشتري نمی
ایم.امري قائل شده

اي از آن است که بر اخبار و احتمال و امر و آرزو و تمنّی و تأکید و امید وجه فعل، صورت یا جنبه«
)380: 1388(فرشیدورد، » کند.(ترجی) و بعضی امور دیگر داللت می

وجه اخباري
و اسناد در آن قابل صدق وجه اخباري آن است که وقوع یا عدم وقوع فعل را با قطعیت و یقین بیان کند«

) 381: 1388(فرشیدورد، » و کذب باشد.
هاي فعلی باالترین بسامد را در میان وجوه فارسی وجه اخباري با در بر گرفتن شمار زیادي از ساختمان

اي که در هر کتابی تقریباً نیمی از وجوه افعال اخباري هستند و در زبان به خود اختصاص داده است به گونه
هاي افعـال این وجه است که عبارتند از: ها و ساختمانوز مهمترین نشانۀ لفظی وجه اخباري صورتامر

ماضی مطلق، مضـارع اخباري، مستقبل، ماضـی بعید، ماضی استمـراري یا ناقص، ماضی نقلی، ماضی نقلی 
استمراري، ماضی بعید.

)140(همان: » به نزدیک وي اندر آمدم وي را یافتم خفته.«
....» مردي از شام، چون آن هیبت بدید، با هشام گفت: یا امیرالمؤمنین، ترا به حجر راه ندادند که امیري «

)111(همان: 
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اي نسیت که فعلی با وجه اخباري مورد استفاده قرار نگرفته باشد به همین سبب در سراسر کتاب صفحه
-هایی که در باال نام برده شد به راحتی میمانهاي متعدد وجود ندارد، و طبق توضیحات و زنیازي براي مثال

توان این وجه را در میان وجوه دیگر شناسایی کنیم.
وجه التزامی

وجه التزامی یا وابسته یا احتمالی آن است که فعل بر امور احتمالی از قبیل: خواست، آرزو، میل، امید، «
هایی که بر این پس از اصوات و حروف و فعلدعا، شرط، شک و لزوم و مانند آنها داللت کند؛ از این رو

)381: 1388(فرشیدورد؛ » آید.کنند معموالً فعل التزامی میمسائل داللت می
-هاي پیرو و وابسته به کار میوارهآیند؛ بلکه غالباً در جملههاي التزامی معموالً در جملۀ مستقل نمیفعل

وارة آید به تأویل جملههم که بعد از آنها فعـل التزامی می» یدبا« و » شاید« ، »کاش« روند و کلماتی مانند: 
روند.پایه می

)76: 1389(هجویري؛ » باطن بسندکار شده.اگر بدارد چنین که یکی از مرقعه داران زمانه، به ظاهر بی« 
)139(همان: » چون من محمد را متابع باشم، سنگ مرا انگبین و شیر دهد، بس عجب نبود.«

اندي و مؤمنان علم راه باشدي نصاري و رهبانان اندر شدت اجتهاشان اندر مشاهدهبه عمل بیاگر« 
)165(همان: » عاصی اندر مغایبه.

وجه امري
وجه امري یا فعل امر آن است که بر طلب، یعنی خواست یا فرمان یا خواهش داللت کند، و وقوع فعل یا 

نابراین فعل امر و وجه امري در برخی از موارد با وجه التزامی کند. بداشتن و پذیرفتن حالتی را طلب می
)387مشترك است. (همان: 

)139: 1389(هجویري؛ » دل را محل حرص مگردان و معده را جاي حرام مساز.
)140(همان: » بازگرد و رضاي دل وي بجوي.« 

عبارت وصفی
کند و با فعلی دیگر که غالباً بعد از میوجه وصفی یا فعـل وصفی اسم مفعولیست که نقش فعل را بازي «

گردد ... فعل وصفی در قدیم جنبۀ قیدي و وصفی آید و با آن داراي مسندالیه واحدیست همنشین میآن می
-ها و گروهاست و از کلمات و جملهاي دیگر بودههم داشته است و با متعلقات خود در حکم قید براي جمله

) در 389: 1388(فرشیدورد؛ » آمده است.مفعولی ساخته میشده به وجود میهاي قیدئی که معموالً با صفت
-است. البته به نظر میالمحجوب دیده شدهچندین مورد عبارت وصفی یا همان وجه وصفی در کتاب کشف

است داشته باشد؛ زیرا که طبق تعریف این فعل و آید که تفاوتی با عبارات وصفی که تعریفش در باال آمده
- ت باید قبل از فعـل دیگر ذکر شـود ولی همانطور که مالحظه خواهید کرد این فعـل بعد از آن قرار میعبار

گیرد. 
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)18: 1389(هجویري؛ » سنگی دیدم بر راه افکنده و بر آن سنگ نبشته.« 
)62(همان: » ها بر آن گذاشته.هاي پشمین با رقعهمر اویس قرنی را بدیدند با جامه«  
)62(همان: » هاي بسیار پوشیده.بدیدم گلیمی با رقعهسلمان را« 

و ... .186-156و نیز رجوع شود: 
)Aspectنمود (

هاي ) در نگـرش به ساختار زمانی فعل است. نمـود که از ویژگیsemanticاي معنا شناختی (نمـود مقوله«
ین خانوادة زبانی، فقط در دو زبان اسالوي هاي هند و اروپایی است، امروزه در میان افراد ابارز ساختمان زبان

و یونانی متمایز است و در میان سایر اعضاي این خانوادة زبانی، مفهوم نمود در تقابل با مفهوم زمان قرار 
)146: 1388گرفته است. (مجیدي، 

-زبانکند؛ و این تعبیر که دردر حقیقت مبحث نمـود، زمان دستوري را از زمان غیر دستوري متمایز می

دهد که گاه زمان دستوري فعل با شود، نشان میشناسی امروزي با عنوان زمان مطلق و زمان نسبی یاد می
)226: 1390زمان انجام فعل منطبق نیست. (ماهوتیان، 

ها و تعداد متفاوتی در این زمینه دستور نویسان نظریات مختلفی ایراد کرده و نمود فعل فارسی را به دسته
نویسد:اند؛ براي مثال دکتر فرشیدورد دربارة نمود فعل میهتقسیم کرد

باارتباطشنظرازوآن،وقوعنقصوکمالوپایانودواموبرآغازداللتشلحاظازرافعلهايویژگی«
و ایشان فعل را طبق این خصیصه به )379: 1388فرشیدورد،.» (گویندمیآن»حد« یا»نمود« معینزمانی
.آغازینیاآغازي- 5کامل،نیمه-4کامل،-3استمراري،یاناتمام-2مطلق،یاکند مبهمقسم تقسیم میپنج 

ها و تحقیقات بیشتري نیاز است زیرا که بسیاري از افعال به نظر ما در زمینۀ نمود فارسی به پژوهش
ن آنها به روشنی معلوم نیست و فارسی داراي نمود مطلق یا مبهم هستند و درجۀ نقص و کمال و دوام و پایا

توان به درستی تشخیص داد و بیشتر دستورنویسان نیز به این مقوله از فعل حتّی گاه این مقوله را نمی
اند افعال را از این مقوله نیز اند؛ با اینحال ما با توجه به کتاب و مطالبی که دکتر فرشیدورد ذکر کردهنپرداخته

مورد بررسی قرار دادیم.
المحجوب داراي نمود مطلق هستند زیرا که درجۀ نقص و کمال و دوام یشتر افعال به کار رفته در کشفب

شود.و پایان آنها به روشنی معلوم نیست؛ اما در اینجا به چند مورد از سایر نمود افعال اشاره می
.خوردممیغذاشتهساعتدیشبمثلاست؛نشدهتماممعینزمانیدرکهاستنمود استمراري: فعلی

رساند و نیز آنچنان مفهـوم استمرار را نمی» می«منسوخ شده و » همی«در زمان ما نشانۀ وجه استمراري 
آید؛ در صورتی که در زمان به کمک این وجه می» داشتن«مفهوم آن تضعیف شده است و فعل مضارع سادة 

شد به استمرار و عدم (با درجۀ استمرار کمتر) میقدیم تنها به وسیلۀ این دو پیشوند و ماضی استمراري یایی
استمرار افعال پی برد.

)298(همان: » این نام ز آن شخص مرده می برنخیزد.«
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)170(همان: » کنند تا به قیامت.مالئکه بر طاعت وي آفرین همی« 
)93(همان: » یافتمی و بدان ذلّ نفس خود شاد همی بودمی.و من خود را به مراد خود می« 

توکهوقتی: ماننداست؛شدهتماممعینزمانیدرفعلیعنیاست؛ناتمامواستمرارينمود کامل: عکس
.استرسیدهحاالهوشنگ. بودمرفتهمنآمدي

اند؛ زیرا که در این گونه افعال هاي ماضی بعید و ماضی نقلی از افعالی هستند که داراي نمود کاملفعل
م شده و دیگر ادامه و استمرار ندارد و این کار در یک محدودة زمانی مشخصی رخ اتفاق و رخداد فعل تما

داده است.
)118همان: » ( دست از دنیا بداشته بودند.«
)162(همان: » جد او مجوسی بوده بود.«
)171(همان: » ایم.اي و ما چندین اندوه بر دل گماشتهتو مالک الملوکی و روزي ما اندر پذیرفته«

د آغازينمو
آیند و مصدر یا حاصل مصدر فعل اصلی میهایی هستند که همراه مصدر یا اسمهاي آغازي، فعلفعل

)315: 1384احمدي گیوي؛ ». ( گرفتن« رسانند؛ مانند فعل آغاز کار یا حالت را می
است؛ از جمله:المحجوب چندین مورد استعمال این نوع فعل مالحظه شدهدر کتاب کشف

)210: 1389هجویري؛ » ( الخلیل را از آن رنج کرد و وضعها برساختن گرفت.غالم« 
)89همان: » ( چون به بازار درآمد قرصی از آستین بیرون گرفت و خوردن گرفت.« 

فعل و حذف
هاي فارسی براي رعایت اختصار یا به حکم ساختار و ترکیب خاص جمله، فعل اي از جملهدر پاره
این مقوله بیشتر به مبحث جمله مربوط میشود تا فعل، لیکن نامرتبط با موضوع شود. هر چندحذف می

ها مورد بررسی قرار دادیم.نماید. به همین سبب از این دیدگاه نیز فعلپژوهش مورد نظر نیز نمی
الف) حذف فعل به قرینه لفظی: در بعضی از آثار دوره نخستین معمول است که نویسندگان براي 

- ها به قرینۀ فعل قبلی یا بعدي حذف میها و جملهوارهتکرار،  فعل را از آخر بعضی از جملهخودداري از

هايجملههايفعـلیافعـلدرمعموالًامروزه«کهداردوجوداينکتهلفظیقرینۀبهحذفزمینۀدرکنند. اما
گذشتـه، متـوندرکهصورتـیدرآورند؛میجملهآخریندرراسالمفعـلوگیردمیصورتحذفپیشین

هايجملهیاجملهدرآن،قرینـۀبهوانـدآوردهنخستیـن میوارةجملهدرراسالمفعـلمعموالًعکسبر
از جمله:)128-1384:126گیوي؛احمدي.» (اندکـردهمیحذفرامعینفعـلپسیـن،

(فضل نهـادند) » دیگر عمـل را بر علم*.گروهی را دیدم که علم را بر عمـل فضـل نهـادند و گروهـی«
)18(همان: 
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است و متابعت هوي را سنت رسول (ص) و موافقت یکی از متلبسان علم که کاله رعونت را عزّ نام کرده«
اند)) (نام کرده24همان: » ( شیطان را سیرت امام*.

)72( همان: »گروهی دیگر اندر معاملت جز تقصیر ندیدند، و اندر دل بجز خرابی نه*.«
اي که به دست خواننده دهد آید که نویسنده بدون هیچ قرینهب) حذف فعل به قرینۀ معنوي: گاه پیش می

دهد که از ژرف ساخت و با توجه به معناي جمله فعل فعل را حذف کرده و آن را در اختیار خواننده قرار می
را حدس بزند. مانند:

) (است)79همان: » ( تر*.فوت، و به نزدیک گروهی صفوت تمامتر از صبه نزدیک گروهی فقر تمام«
اند.)) (نداشته92(همان: » اند این مرتبه نه*از امم پیشین نیز عباد و زهاد و اعیان خلق که بوده«
) (است)140(همان: » حقّ مادر نگاه داشتن بهتر از حج کردن*«

حذف شناسه به قرینۀ فعل مقدم
ین دوره معمول نویسندگان است که اجزاء صرفی آخر فعل را براي احتراز از تکرار در بعضی از آثار ا«

اند که این نکته جزو مختصات زبان ) دکتر خانلري فرموده388-1374-(خانلري» کنند.به قرینه حذف می
شود و باید آن را از جمله مختصات سبک نویسندگان آن به شمار آورد. رایج این دوره محسوب نمی

ها به قرینۀ فعل دوم و گاه به قرینۀ فعل مقدم است، در کشف المحجوب این خصیصه با گاهی این حذف
یابد.حذف به قرینۀ فعل مقدم نمود می

) 94: 1389(هجویري؛ » انداخت.خوردند و پوست بر سر من میخربزه می« 
)291ان: هم» ( نامت از دیوان سعدا پاك کردیم و اندر دیوان اشقیا ثبت کرد.« 
) 145همان: » ( گرفت تا از هفده کس بپرسیدم.پرسیدم و بر انگشت میمی« 

و ... .506-115-79و همچنین: 
حذف فعل معین به قرینه لفظی

)52: 1389هجویري؛ » ( اند و از غیر وي اندر رمیده.تا اندر صف اول و درجۀ اعلی با حق بیارامیده« 
اند و به وجود خود از توحید حق محجوب خود به به فرمان وي طمأنینت یافتهتا طبایع هر یک در عالم « 

(همان: » گشته، و ارواح اندر عالم به مزاج وي مشغول گشته و به مقارنت آن از محلّ خالص خود دور مانده.
13(

و ... .79-26-25-19-15-14و نیز رجوع شود: 
حذف فعل معین به قرینۀ معنوي

ه دعوي خود از کلّ معانی بازمانده و مریدان از مجاهده دست بازداشته و ظن معلول خود را مدعیان ب«  
از آخر فعل حذف شده است.» اند«ها فعل معین واره) که در تمام جمله11-(همان» مشاهده نام کرده

ته، و کار خاص و عام از آن به عبارت آن بسنده کار گشته و مر حجاب آن را به جان و دل خریدار گش« 
(همان)» از تحقیق به تقلید افتاده، و تحقیق روي خود از روزگار ایشان بپوشیده.
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) 14(همان: » به ترکیب از تحقیق مشاهده بازمانده، و به حرص دنیا از ارادت خداوند رجوع کرده.« 
و ... .122-121-120-14و همچنین: 
تکرار فعل

است. بدین قرار که ه شده است، تکرار فعل هم مالحظه گردیدههمانگونه که در این کتاب حذف فعل دید
کند و حتی از افعال هاي متعاطف که امکان حذف آن وجود دارد را تکرار میوارهیک فعل را در جمله

کند.مترادف هم استفاده نمی
)2همان:» ( مقصود تو معلوم گشت ، و سخن اندر غرض تو در این کتاب مقسوم گشت.« 
)75همان: » ( السالم که خلق را دعوت کردند بر بصیرت کردند.ء علیهمانبیا« 
از جلّۀ مشایخ بود، پسندیدة عراق و خراسان بود، مرید احمد خضرویه بود و ابوعثمان حیري را به وي « 

)215همان: » ( میلی عظیم بود.
و ... .211-86-85-64و نیز رجوع شود: 

-به طور مداوم تکرار می» گفت« شود فعل به صورت متوالی ذکر میهمچنین در جمالت نقل قول که

شود؛ براي نمونه:
السالم مسکنه را السالم ... چون پیامبر علیهاند که: مسکین فاضلتر از آنچه پیامبر گفت، علیهگروهی گفته« 

)82(همان: .» یاد کرد گفت که ... و چون فقر را یاد کرد گفت: ... 
هانفی فعل

که در زبان معیار اند در صورتیها از تنوع بیشتري نسبت به امروز برخوردار بودهزمان گذشته نفی فعلدر 
اي از فعل ذکر شده امروز تنها دو ساخت از افعال منفی وجود دارد و اول آنکه عالمت نفی بدون هیچ فاصله

اي در صورت قید نفی و حالت موازنهگوید و ... دوم آن است که به چسبد مانند: ندیدم، نمیو به فعل می
خواند. در حالیکه در قدیم ( از جمله کشف کند و نه درس میآید همچون: علی نه کار میجمله می

هاي مختلف فعل نفی وجود دارد که در این مختصر تنها مواردي که امروز کاربرد ندارد المحجوب) صورت
داریم.را بیان می

شود و نفی و فعل واقع می» ن«له از فعل: در این مورد کلمه و یا کلماتی بین الف) ذکر عالمت نفی با فاص
شود. مانند:این موضوع سبب فاصلۀ این دو رکن از هم می

شمشیر سلطانان « ) که منظور اینست که 73همان: » ( شمشیر سلطانان یافتند و نه در جاي آن کار بستند.« 
»یافتند و در جاي آن کار نبستند.

)214همان: » ( اب برنیامد و فروشد بر هیچ کس از روي زمین که وي نه به خداي تعالی جاهل بود.آفت«
فعل» + بـ» + «نـ«ب) 

)141همان: » ( هیچ چیزي ندیدم که نه حق را اندر آن بدیدم.« 
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پ) قید نفی
در اوستائی nōitوجود دارد که با کلمۀ naiyهاي هخامنشی تنها یک صورتاز قید نفی در سنگ نوشته«

naاست. در برابر این صورت شاید صورت دیگري مانند _niمعادل است. این کلمه در حالت ازي از مادة 

» نی« و » نه« کلمات naiyهاي منفی از آن مشتق شده است. از قید در فعل» نـَ« وجود داشته که حرف نفی 
(ناتل » رود و هم به صورت قید نفی.میدر فارسی دري مانده که هم در جزء صرفی فعل منفی به کار 

)211-210/ 3: 1392خانلري، 
نه اندر اصل اثبات تکلیف درست آید و نه اندر فرع طعام مر سیري را علّت گردد و یا جامه مر دفع « 

) 303: 1389هجویري؛ » ( سرما را.
هاي شاذ و خاص کهنفعل

دستوري و کاربرد بسیار شاذ و خاص هستند و شود که از نظر هایی اشاره میدر این قسمت به فعل
شود. با توجه به اي که در این کتاب مورد استفاده قرار گرفته است، استعمال نمیامروزه از این افعال به شیوه

رسد این افعال حتّی در دوران نویسندة پایین بودن بسامد استعمال این افعال در کشف المحجوب به نظر می
ه باشند. کتاب نیز شاذ بود

) 144(همان: » تر گویدي.اگر رعونت طبع و ضاللت عقل بر شما سلطانستی، سخن از این سنجیده«
شد به صورت مفرد آمده است و شود در حالی که فعل باید به صورت جمع ذکر میهمانطور که مشاهده می

آخر فعل بیانگر » ي«سد که رهم اینکه فعل امر به صورت ماضی استمراري یایی بیان شده است و به نظر می
امر فعل است.

از موارد بسیار نادر در این کتاب اینست که گاه در جملۀ مرکّب فعل در جمله وارة معطوف (پیرو) از نظر 
زمانی با فعل جمله وارة پایه همخوانی ندارد.

» داشت.وي را اندر عبادت و مجاهدت قدمی درست بوده است، و اندر اصول این طریقت شأنی عظیم «
)142(همان: 

)294(همان: .» گویی ا... ا... جهد کن تا یک روز همه روز می«
به کار رفته است که از نکات خاص و » بگویی«به جاي فعل مضارع التزامی » گوییمی«در این جمله فعل 

کهن است.
ب) فعل ضمیر ساخت همراه با ضمیر پیوستۀ فاعلی

)152(همان: » رسیدمش.دیگر باره اشارت کرد تا از وام بپ«
)158همان: » ( اند یا بدین کار فرمودندت؟از براي این کارت آفریده« 
407-157-128) و نیز: 284(همان: » از مستی هشیار شو و از هشیاري بیزار گرد تا خالف برخیزدت.«
و ...

گیرينتیجه
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-می» می«ي غلبه با پیشوند صرفی همانطور که در بطن متن هم بدان اشاره شد در کاربرد ماضی استمرار

باشد و این موضوع بسیار درخور توجه است زیرا که در کتاب قابوسنامه که  تقریباً با کشف المحجوب هم 
است.» همی«عصر است غلبه با پیشوند صرفی 

بیش از دو زمان دیگر به کار رفته است » مضارع«هاي به کار رفته در کشف المحجوب زمان در میان زمان
و شاید علّت آن جنبۀ آموزشی و تعلیمی کتاب باشد زیرا که نویسنده در برابر سؤاالتی که ظاهراً از او 

شوند از افعال حال (مضارع) گوید و طبیعتاً دو فردي که با یکدیگر هم کالم میاند به شنونده پاسخ میپرسیده
ـارع است؛ زیرا که فعل مضارع دو کنند. دومیـن دلیل گستردگـی دامنۀ تحت نفوذ فعل مضاستفاده می

شود.هاي دیگر میگیرد و بالطّبع دامنۀ استفاده از این زمان بیشتر از زمانمحدودة حال و آینده را در بر می
رسد که این نوع نگارش درجۀ در مواردي دیدیم که عالمت نفی جدا از فعل نوشته شده است به نظر می

بایست با نگارشی بود ما میدهد زیرا که اگر غیر این میرا نشان میشدت و تأکید نفی و یا نهی افعال 
شد و یا اینکه بدون فاصله و بودیم؛ یعنی یا باید همۀ افعال با فاصله از فعل ذکر مییکدست روبرو می

شد.چسبیده به فعل نوشته می
هاي ت به دیگر ساختشد، فعل مرکّب در این کتاب با بسامد بیشتري نسبطور که پیش بینی میهمان 

المحجوب نسبت به زبان امروز از افعال بسیط بیشتري فعلی، مورد استفاده قرار گرفته است. البتّه در کشف
هایی مشاهده شده است که امروز تنها از ساخت مرکّب آنها استفاده شده است؛ زیرا که در این کتاب فعل

-هاي ادبی نشانی از آنها نمیاند و یا جز در متنوخ شدهشود و ساخت بسیط آنها یا به کلّی منساستفاده می
همانند زبان -» کردن«هاي یاور به کار رفته در کشف المحجوب فعل یاور یابیم. و همچنین در میان فعل

هاي یاور برخوردار است زیرا که این فعل با صفت، قید، اسن، از بسامد باالتري نسبت به سایر فعل-امروز
سازد.رکیب شده و فعل مرکّب میمصدر و ... ت

ترکیبمرخّممصدرباهموکاملمصدرباهمکشف المحجوبکتابدررفتهکاربهمعینشبههايفعل
کهطورهمانوشوند؛میترکیبمرخّممصدرباتنهامازماندرمعینشبههايفعلکهصورتیدراندشده
مازمانبهنسبتبیشتريتکثّروتعددازف المحجوبکشمؤلّفزماندرمعینشبههايفعلشدذکر

است (و یا نشدهبردهنامینیزدستوريهايکتابدرحتّیآنهاازبعضیازکهطوريبهاندبودهبرخوردار
بهرويفارسیزبانکهدهدمینشانموضوعاینوجز در یک یا دو کتاب دستور مشاهده نشده است)

وبردپیرخداداینبامشابهموارديبهکشف المحجوبازترکهنآثاريبررسیباشایدورودمیسادگی
.کردمشاهدهفارسی و چگونگی تولد و یا مرگ یک فعل رازبانحرکتروندبتوانطریقایناز

هاي انجام گرفته کتاب مورد نظر ما (کشف المحجوب) نسبت به زمان نگارش در هر حال طبق بررسی
- رسد و شاید این مسئله به این دلیل است که در اکثر موارد کتابتر به نظر میبعضی موارد کهننویسنده در 

هاي صوفیه جنبۀ تعلیمیشان براي جنبۀ زبانی آنها  غلبه دارد.



٣٢٢٣
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

کتابنامه
ل،چاپ؛فعل؛)1384(حسن؛گیوي،احمديقطرهنشرتهران،او.
) روز، چاپ ششم، تهران، نشر قطره.)، دستور زبان فارسی ام1392ارژنگ غالمرضا؛
،ل،چاپفارسی،زباندستور؛)1385(حسن؛گیوي،احمديحسن؛انوريتهران،سوم؛ویرایشاو

.فاطمیانتشارات
،امیرکبیرانتشارات،تهراندهم،چاپشناسی؛سبک؛) 1389(؛) الشعراملک( محمدتقیبهار.
) ار.)؛ فن نثر در ادب پار1390خطیبی، حسین؛سی؛ چاپ چهارم، تهران، انتشارات زو
،تهرانکتابفروشیتهران،دوازدهم،چاپفارسی؛زباندستور؛)1384( عبدالرّسول؛خیامپور.
) دستور زبان فارسی، چاپ هشتم، تهران،انتشارات اساطیر.1384شریعت محمدجواد؛ ،(
) ل1363شفایی احمد؛مؤسسه انتشارات نوین.)، مبانی علمی دستور زبان فارسی، چاپ او ،
) شناسی؛ چاپ ششم، تهران، انتشارات فردوس.)؛ کلیات سبک1380شمیسا، سیروس؛
) ؛ سبک شناسی نثر؛ چاپ اول از ویراست دوم، تهران، انتشارات میترا.1390.....................؛(
فردوس.)؛ تاریخ ادبیات ایران؛ چاپ هشتم، تهران، انتشارات1383ا... ؛ (صفا، ذبیح
) د؛شناسی نثرهاي صوفیانه؛ تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.)؛ سبک1388غالمرضایی محم
،سخنانتشارتتهران،سوم،چاپامروز؛مفصلدستور؛)1388(خسرو؛فرشیدورد.
 .........................انتشاراتاول،تهران،چاپفارسی؛زباندرآنتحولوفعلیگروهوفعل) 1383(؛

.سروش
) ؛ جمله و تحول آن در زبان فارسی، چاپ سوم، تهران، انتشارات امیرکبیر.1382........................ ؛(
،به؛)استادپنج(فارسیزباندستور)1389(یاسمی؛رشیدهمایی؛فروزانفر؛بهار؛عبدالعظیم؛قریب

.هیدناانتشاراتپنجم،تهران،چاپالکتابی؛اشرفامیرکوشش
) ؛ تاریخ زبان فارسی، چاپ پنجم، تهران، انتشارات سیمرغ1374ناتل خانلري، پرویز؛(
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بررسی و ریشه یابی اسطوره هاي کروي بودن زمین
مهدي رضایی

اه سلمان فارسی کازروناستادیار دانشگ
شراره تاجمیر ریاحی
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده
نانوشته از تفکرات و باورهاي انسان نخستین است که ریشه در واقعیت دور اسطوره واقعیت تاریخی

شده است. زندگی انسان دارد و با هاله اي از راز و رمز هاي زبان انسان در طی دوران هاي متفاوت تخلیط 
تفکر درباره حل معماي آفرینش بشر را مجبور به باور پردازي هاي گوناگون درباره شکل کره زمین و... کرده 
است. از میان اسطوره هایی که شکل کره زمین را به تصویر می کشند، تخم مرغ شباهت بیشتري به شکل 

اصل و منشا این باور وجود دارد که همه آن علمی کره زمین دارد؛ به همین خاطر  نظریه هاي متفاوتی درباره 
می دانند از این رو  پژوهش حاضر  به  ... را یا در اقوام هند و اروپایی یاها منشا پیدایش این اسطوره 

بررسی اسطوره هاي آفرینشی که در آن ها به شکل زمین اشاره شده است می پردازد و به دلیل تکرار این 
به لحاظ جغرافیایی فاصله زیادي با هم دارند، نظریات مطرح شده را رد می کند و اسطوره نزد اقوام دیگر که 

بدان خاطر که مضمون این اسطوره در سرزمین هاي دیگر نیز تکرار شده است، آن را صورت ازلی می داند 
که در ناخودآگاه جمعی بشر نهفته است.

زمین، کروي بودن، تخم، کهن الگو.ها:کلیدواژه
مقدمه

نا نوشته از تفکرات و باورهاي بشر نخستین درباره چگونگی آفرینش خود و وره واقعیت تاریخی اسط
جهان است.انسان همواره در پی حل معماي آفرینش بوده و براي توجیه اتفاقات طبیعی گوناگون از حواس 

به دنیاي خارج از پنج گانه و گاه از تخیل خود بهره می گرفته است. بشر ابتدایی از آن جایی که دسترسی
کره زمین نداشته است، کلیت نظام آفرینش  و حیات را فقط در کره زمین می دانسته و در این زمینه تصورات 
مختلفی راجع به پیدایش کره زمین و حتی شکل آن داشته است. شکلی که در قرون متاخر با اکتشافات علمی 

ینش اغلب ملل چگونگی فرم آن به چالش کشیده می کروي بودن آن به اثبات می رسد، در اسطوره هاي آفر
شود. 

طرح مسئله
اسطوره هاي اقوام هند واروپایی-الف

اقوام هند و اروپایی یکی از بزرگ ترین و قدیمی ترین اقوام بشري هستند که به تدریج از اواسط آسیا و 
مناطق گیتی روي آوردند. در دره گنگ تا کناره اقیانوس اطلس پراکندند و با کشف دنیاي جدید به سایر 



٣٢٢٥
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

اسطوره هاي این اقوام همان طور که در ذیل بدان ها اشاره شده است، اسطوره جهان تخم مرغی شکل مدام 
تکرار می شود و به پرنده به وجود آورنده آن اشاره نمی شود.

ایران:
را از پا آفرید و زمین« روایت پهلوي قسمت آفرینش جهان، درباره شکل زمین این گونه می گوید:-1

قرار آن از کوه است و گوهر زمین از فره (=گوهر آسمانی) نهاده شد و کوه ها را از ان گوهر برویانید،یک 
هزار و هفتصد سال زیر و زبر، هر دو می رستند(=کوه ها بر روي زمین و زیر زمین رشد می کردند ) و آن 

هشت صد سال دیگر همی رست تا به آسمان. زیر و گاه زیر بایستاد (=رستن بخش زیرین متوقف شد)، زبر
زبر  و پیرامون گرده[زمین] فره آید و آن را شباهت چونان تخم مرغی است که مرغکی در آنست و آن را 

)141-136: 1364میر فخرایی،»(نگاهدارنده مادي نیست
بهآن، تخمدرکهشدهیرتصوتینآپننیوکسلبرجستهنقشدرتخمیکازمیترادر آیین میترا زایش«-2
که)اروس(فانسازخدايازلیایزدبامیترااینجااست درالبروجمنطقهنمایانگروگردیدهتبدیلآسمانیگوي

).1386:368وارنر»(می شودیکیبرآمده،تخماز
هند:

در اسطوره هاي هند، جهان از انفجار یک تخم طالیی بر اقیانوس بی کران به وجود می 
).24-5: 1385(داالپیکوال،آید

یونان: 
) که زن ایزد همه چیز بود ،برهنه Eurynomeارنیم(«اسطوره یونانی که این اصل را تایید می کند این است: 

از آشفتگی نخستین برخاست و پس از داستانی دراز شکل کبوتري به خود گرفت و تخم جهانی نهاد و 
).1375:48بهار،»(مان پدید آمدسرانجام تخم مرغ به دونیم شد و زمین و آس

اسطوره هاي اقوام مصري:-ب
مصر سرزمینی ست که در کنار رود نیل به وجود آمد و به دو قسمت مصر علیا و مصر سفلی تقسیم می 

خدا نقش بسزایی دارد و دو سمبل دارد یکی قوچ و دیگري -شده است. در اسطوره هاي مصر میانه آمون
رد که از آن تخم جهان به وجود می آید. در هوموپولیس غاز یا لک لک مصري غازي که تخمی را می گذا

خدا است که تخم کیهانی را می گذارد. در اسطوره دیگر مصري تخم آغازین تخم سوسک یا جعل -نماد رع
جر استمصریان باستان براین عقیده بودند که جعل تخم خود را درون گلوله -ئر–مقدس است که نماد  نب 

از سرگین نهان کرده بود و هم بدین دلیل جعل براي آنها نماد زایش ازخود، آفریننده و خورشید اي 
). در این اسطوره همان گونه که می بینیم جعل تخم خود را درون گلوله اي از سرگین 1375،66ایونس،(بود

یا ... باشد،  غشایی می گذارد و می غلتاد؛ به عبارتی با صرف نظر از اینکه صورت اصلی تخم سوسک بیضی
که جعل تخم خود را درون آن قرار می دهد گرد است و به کروي بودن زمین اشاره می کند.
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در اسطوره هاي مصر جهان در آغاز در یک تخم نهفته بود که این تخم  از یک غاز یا لک لک «-1
).56همان، »(مصري به وجود آمده بود

غازین کیهان،تخم جعل یا سوسک بود که از آن تخم به وجود به اعتقاد برخی از مردم مصر تخم آ-2
).66: 1375آمد(ایونس،

اسطوره هاي اقوام بین النهرین:-پ
فرق این تخم با تخم آغازین در اسطوره هاي بین النهرین آفرینش توسط تخم اژدهاي به وجود می آید.

الی به وجود می آید و شبیه تخم مرغ شکلی و... در این است که این تخم از جانوري خیاقوام هند و اروپایی
).125: 1381کروي دارد و تصویر آن را حتی در نقوش بازمانده هم می توان دید(ساندرز،

منابع ارفه اي آفرینش جهان در اسطوره هاي بین النهرین را به تخمی که از اژدهاي آغازین به وجود می 
ین سرزمین موجودي خیالی ست از لعاب آب به وجود می آید نسبت می دهد. این اژدها طبق اسطوره هاي ا

) .125آید و تخمی می گذارد که جهان در آن تخم شکل می گیرد(همان، 
اسطوره هاي اقوام چین:-ت

در اسطوره هاي این سرزمین هم زایش جهان همچون اقوام دیگر زایش از تخم مرغ صورت می گیرد و 
پان گو زاده می شود که همه عناصر  طبیعت از ذرات تن او به وجود از این تخم اژدهایی افسانه اي به نام

).419: 1387می آیند(کاواندیش،
اسطوره هاي چینی  بیانگر آن است که کائوس یا درهمی و بی شکلی پیش از پیدایی آسمان و زمین 
چونان تخم مرغی است که از پوسته باالیی آن آسمان و از پوسته زیرین زمین به وجود می

).273: 1373آید(کریستی،
اسطوره هاي اقوام افریقا:-ث

افریقا سرزمینی وسیع است که قبیله هاي مختلف افریقایی را در خود جاي داده است و به همین خاطر 
اسطوره هاي آفرینش این منطقه متفاوت است اما آن چه بین همه اسطوره ها ي آفرینش مربوط به شکل 

زمین است. در اسطوره هاي مردم دوگون افریقا  سه روایت وجود دارد که جهان مشترك است، کروي بودن
یکی از آن ها، اسطوره جهان تخم مرغی شکل است و دیگري به زایش جهان از رحم آغازین یا چال 
مورچگان اشاره می کند و سومی  اسطوره منطقه داهومی افریقاست که جهان از کدو کالباش گرد به وجود 

طور که می دانیم رحم یا چال مورچگان و کدو کالباش نیز شکلی گرد دارند و به کروي بودن می آید. همان 
زمین اشاره دارند.  

در اسطوره هاي دو گونی، جهان قبل از پیدایی هستی فردي و با حرکت ماده در درون بیضه کیهانی «-1
).380: 1387کاواندیش،»(شکل گرفت
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حم مادر آغازین که انسان ها از آن به وجود می آیند همان چال افریقا ر» دوگون«در اساطیر مردم-2
).72: 1374مورچگان است(پاریندر،

افریقا  بر این باورند که جهان هم چون کدو کالباش گرد است. مردم داهومی می گویند »داهومی«در -3
و به همین خاطر کالباش زمانی که خدا همه چیز را آفرید،  زمین را به هم فشرد و مرز آب ها را محدود کرد 

).29: 1374زمین بسیار محدود و محصور شد(پاریندر،
اسطوره هاي اقوام منطقه اقیانوسیه:-ج

اسطوره هاي آفرینش منطقه پولینزي و میکرونزي که در آن ها به شکل زمین اشاره شده است دو گونه 
در این جا آفرینش جهان، جهان اکبر، به «هستند. یکی از آن ها که به زایش انسان از تخم مرغ اشاره دارد، 
). اسطوره دیگر به 140: 1364میرفخرایی،»(عنوان الگویی براي آفرینش انسان ،جهان اصغر به کار رفته است

زایش جهان از صدف اشار دارد. منطقه اقیانوسیه منطقه اي ست که مملو از صدف هاي متنوع است اما آن 
ي  مختلف صدف به صورت بیضی هستند و با این که در اسطوره چه مسلم است این است که گونه ها

مذکور،  به شکل دقیق صدف اشاره اي نشده است اما مبرهن است که باز هم این اسطوره در بر دارنده 
مضمون کروي بودن زمین است.  

).140:میر فخرایی»(در اقیانوسیه این باور وجود دارد که انسان نیز از تخم مرغ متولد شده است«-1
در اسطوره هاي پولینزي و میکرونزي آسمان و زمین از یک صدف و با کمک نخستین موجودات -2

).496-7: 1387اسطوره اي این منطقه(عنکبوت و پروانه)  به وجود می آید(کاواندیش،
اسطوره هاي اقوام امریکا:-چ

که خداي این منطقه بر قله کوه و در یکی از اسطوره هاي واروچیري امریکا درباره منشا جهان آمده است
به شکل پنج تخم به دنیا می آید و سپس از این پنج تخم است که انسان ها به وجود می 

).458: 1387آیند(کاواندیش،
از مقایسه اسطوره هاي آفرینشی که در آن ها به فرم زمین اشاره شده است به دو نتیجه می توان دست 

مین تخم مرغی شکل، در میان اقوام مختلف مثل: هند و اروپایی، مصر، یافت. نخست آن که وجود تصور ز
چین، قبیله دو گونی افریقا، منطقه اقیانوسیه، اندونزي، فنالند؛ فرضیه پیدایش این تصویر را در اقوام هند و 

م اروپایی و ... رد می کند چرا که در اغلب تمدن هاي کهن باور زایش جهان از تخم مرغ وجود دارد. دو
وجود اسطوره هاي آفرینش دیگري که بیانگر کرویت زمین هستند، به یک تصویر مشترك اسطوره اي در 
ناخودآگاه جمعی بشر اشاره دارند. همان طور که در  اغلب اسطوره هاي سرزمین هاي مختلف باور پیدایی 

ي شکل نیز به )، باور زمین کرو166و143: 1390منجی در آخر زمان یک کهن الگو ست(موسوي،مولوي،
دلیل تکرار در اقوام مختلفی که به لحاظ جغرافیایی فاصله زیادي با هم دارند کهن الگو به شمار می رود. 
صورت ازلی کرویت زمین با زبانی نمادین گاه در قالب زایش از تخم مرغ نمود می یابد زیرا که تخم مرغ 

ت که پس از طی دوران جنینی متولد می عالوه بر شکل کروي ظاهري، محل شکل گیري موجود زنده ایس
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شود و به همین خاطر است که بشر ابتدایی بیشتر از این تصویر براي تجسم کره زمین استفاده می کرده است. 
انسان آغازین مطمئنا وقتی به اطراف خود نگاه می کرده و افق دور را می نگریسته است، ناخودآگاه متوجه 

و از آن جایی که قسمت باالیی و زیرین تخم یا صدف یا رحم نیز شکلی قوس آسمان و زمین می شده است 
قوس دار دارند و محل شکل گیري موجود زنده هستند، از آن ها براي درك چگونگی پیدایش جهان استفاده 
می کرده است. حتی کدو کالباشی هم که جز دسته نباتات است به گرد بودن آن در اسطوره اشاره شده است 

شکل ظاهري زمین است. تخم، کدو کالباش، صدف و ... زبانی رمزي و نمادین از واقعیت کروي و بیانگر
بودن زمین هستند که بشر ابتدایی آن را  با حس بینایی خود درك می کرده است و آن را در قالبی 

نمادین(اسطوره) بیان کرده است.    
نتیجه:

لف شباهت بسیاري به شکل واقعی آن دارد و در شکل زمین در اسطوره هاي آفرینش سرزمین هاي مخت
اکثر اسطوره ها بیشترین نمادي که در بردارنده شکل کروي زمین است، تخم مرغ است. نظریات مختلفی 
بنابر پیدایش این باور در اقوام هند و اروپایی و اندونزي وجود دارد اما به خاطر کثرت تکرار این اسطوره و 

ن در میان اقوام دیگر، این نظریات مردود شمرده می شوند. تکرار مضمون کروي اسطوره هایی با این مضمو
بودن زمین در اسطوره هاي آفرینشی که به شکل زمین اشاره دارند بیانگر تصویري مشترك در ناخوآگاه 

جمعی بشر است. صورت ازلی از شکل زمین که با زبانی نمادین در اسطوره هاي مختلف تکرار می شود.
امهکتابن

)شناخت اساطیر مصر.مترجم:فرخی،باجالن. تهران:نشر اساطیر. 1375ایونس،ورونیکا.(-1
).پژوهشی در اساطیرایران.تهران:نشرآگه. 1375بهار،مهرداد.(-2
).اساطیر افریقا، مترجم:فرخی باجالن.تهران:نشر اساطیر. 1374پاریندر،جئوفري.(-3
رجم:بهزادي،رقیه.تهران:نشرعلم.).اسطوره شناسی، مت1387کاواندیش،ریچارد.(-4
).شناخت اساطیر چین، مترجم:باجالن،فرخی.تهران:نشر اساطیر.1373آنتونی.(کریستی،-5
).رویکردهاي علمی به اسطوره شناسی.تهران:نشر سروش.1381مهوش.(واحددوست،-6
شر اسطوره.)دانشنامه اساطیر جهان، مترجم:اسماعیل پور، ابوالقاسم.تهران:ن1386رکس.(وارنر،-7
).انسان و سمبول هایش، مترجم:سلطانیه،محمود.تهران:نشرجامی.1391کارل گوستاو.(یونگ،-8
.تهران:چیستا.22زبان ها شماره و). ادبیات1364مهشید(مهرفخرایی،میر-9
پژوهشی)-(علمی17عرفان:شماره و).ادیان1390مولوي،مریم(رضی؛گیالنی،سیدموسوي-10
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ی و بیان ویژگی اشعارشمعرفی همت بستک
1دکتر مهدي رضائی

استادیار دانشگاه سلمان فارسی کازرون 
محبوبه وحیدیان
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده
الرّحمن فرزند شیخ یوسف بستکی، معروف و متخلّص به همت از شعراي عصر مشروطه است. عبدشیخ

داد. از آثار این شاعر عارف، دیوان اشعار، خرج میبههمتهمت اهل عرفان و حکمت بود و در این طریق 
برد. از میان آثار باقی مانده، نسخه توان نام الحسنی، ترجمه مولود برزنجی و گلزار عشق را میشرح اسماء

طیب هوشمند بستکی نوشته شده که اساس این مقاله قرار به خطّ مرحوم محمد باشد کهخطّی دیوان وي می
مدنی و نسخه شهیدي به خط احمد خان هاي خطّی موجود دیگري از دیوان به نام نسخه. نسخهگرفت

هاي غزل، قصیده، قطعه، مثنوي، رباعی، شهیدي هم موجود بوده که متاسفانه یافت نشد. اشعار وي در قالب
اشعار همت مشخص می است. در مجموع از بیتبند و تکبند، ترکیبمسدس، مخمس، مربع، ترجیعبیتی،دو

هاي این شاعر آید ولی از تواناییگشت و وي جزء شاعران مقلّد به حساب میشود که اشعار وي در سبک باز
-ترین موضوعات شعري شیخپوشید. از محوريتوان چشمهاي مختلف شعري، نمیدر سرودن قالب

، غم و درد هجران، اغتنام فرصت و عبدالرّحمن همت بستکی، شکوه و شکایت از دنیا، شکایت از معشوق
توان نام برد.بیت را میمدح پیامبر و اهل

گشت، تصحیح نسخه، شعر قرن سیزدهم و دیوان.همت بستکی، سبک بازها:کلیدواژه
مقدمه-1

ادبی، اقدامی ارزنده در جهت کمک به استحکام هویت یک ملّت است و یکی -شناساندن مفاخر فرهنگی
این امر مهم، حفظ آثار مکتوب گذشتگان است. شیخ عبدالرّحمن همت بستکی نیز یکی از این هاياز راه

مفاخر است که در روزگار خویش از بزرگان و اهل قلم جنوب کشور بوده و آثار قلمی از جمله: شرح 
هوشمند طیباسماءالحسنی، ترجمه مولود برزنجی، گلزار عشق و دیوان شعري در سه نسخه به خطّ محمد 

است. بستکی، شیخ احمد مدنی و نسخه شهیدي از وي به یادگار مانده 
هجري شمسی در بستک به دنیا آمد و تحصیالتش را 1307مرحوم محمد طیب هوشمند بستکی درسال 

صفحه 400در بستک گذراند و دیوان شیخ عبدالرحمن همت بستکی را با قلم خود کتابت نمود و این نسخه 
شود. هم اکنون در بستک و نزد بازماندگان محمد طیب هوشمند بستکی نگهداري میباشد کهمی

-زیست و از شاعران سبک باز) می1274-1315همت بستکی در قرن سیزده و چهارده هجري قمري (

هاي بنام بستک بوده که به زبان عربی تسلّط زیادي زادگان و طبقه خانآید. از بزرگگشت ادبی به شمار می

1 . Rezaeimehdi56@gmail.com
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است ولی با این وجود زبان شعري اشته و در بسیاري از اشعارش، کلمات و جمالت عربی را به کار بردهد
است.وي دچار تکلّف نشده

اي است که به هاي شعري از نکات برجستههر چند همت بستکی از شاعران مقلّد است ولی تنوع قالب
آزمایی شاعر به موضوعات مختلف نایی و طبعدهنده توانوبه خود درخور ستایش و تقدیر است و نشان

باشد.نامه و معما میشعري از جمله مرثیه مذهبی، ساقی
این مقاله تالشی است براي شناساندن همت بستکی؛ امید است یکی از شاعران فارسی زبان بدین سبب از 

ت بستکی که خطر نابودي و الرّحمن همشیخ عبدنوشتهماند. کار بر روي دیوان دستخطر فراموشی محفوظ 
اي براي این پژوهش هاي خاص محتوایی و زبانی، عاملی بود تا انگیزهکرد و ویژگیگمنامی، آن را تهدید می

شود. 
نامه شاعرزندگی-2

شاد                 خاطرش  باد،  خرّم  و  دلباد، جانش ز  رنج و  غم  آزاد                           
رحمت حق به روح همت باد                               که  گهگاهی  از   وفا   گوید                           آن

).18(همت بستکی/ رباعی
1274الرّحمن فرزند شیخ یوسف بستکی معروف و متخلّص به همت بستکی در سالعبدمرحوم شیخ«

ک به دنیا آمد. تحصیالتش را نزد برادر دانشمندش شیخ اسحاق تکمیل کرد و از او که هجري قمري در بست
داد. در استاد و مرشدش بود طریقت گرفت. همت اهل علم و عرفان بود و در این طریقت همت به خرج می

و در سال باشد شروع کرد پانزده سالگی دیوانش را که شامل قصاید، غزلیات، ترجیعات، رباعی و معما می
).1667: 1385(وثوقی،» به پایان رساند1294
زندگی همت بستکی در دست نیست ولی با توجه به قراین و شواهد و ة چه اطّالعات دقیقی از نحوگر

15است، مشخّص شد که همت دیوانش را در سن تحقیقاتی که کاتب (هوشمند بستکی) به عمل آورده
است (مقدمه دست سالگی به اتمام رسانیده 20باشد؛ آغاز و در سن میپختگیسالگی که دوران خامی و نا

نوشته دیوان از هوشمند بستکی).
تاریخ دقیق وفات را «تاریخ وفات همت به درستی مشخّص نیست و در کتاب تاریخ مفصل الرستان، 

وشمند بستکی) این نسخه ). ولی با توجه به تحقیقاتی که کاتب (ه1669:1385(وثوقی،» استنامعلوم دانسته
است که با این حساب شاعر هجري قمري اتّفاق افتاده1315است تاریخ فوت ایشان، گویا در سال انجام داده

اند (مقدمه نسخه خطی هوشمند بستکی).ساله بوده41یا 40در زمان مرگ 
جناق و دختر محمود همت بستکی با مرحوم احمد خان شهید که یکی از خوانین معروف بستک بوده؛ با«

خان داشته هللاهمت یک  فرزند پسر به نام ولی«خان ابن احمد خان ابن محمد رفیع خان را به زنی گرفته بود. 
خان دو دختر هللا ااست. ولیهجري قمري وفات کرده1363هجري قمري متولد و در سال 1310که در سال 
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کدام صاحب فرزندي نشدند و در حال از ازدواج، هیچهاي معصومه خانم و زبیده خاتون داشت که بعدبه نام
1».حاضر متأسفانه از نوادگان همت بستکی، هیچ کدام در قید حیات نیستند

است؛ از شاعران عصر مشروطه و همت بستکی که خود نیز، یکی از خوانین بنام و مشهور بستک بوده 
همت بستکی به شعر و یکی از دالیل عالقهرسد که باشد. به نظر میمربوط به سبک بازگشت ادبی می

است شاعري عالوه بر ذوق و استعداد خدادادي، زندگی کردن در زمان حاج مصطفی خان فایز بستکی بوده 
اي به کرد و خود نیز به شعر عالقه فراوانی داشت. همت بستکی در قصیدهکه حمایت زیادي از شاعران می

2مدح حاج مصطفی خان پرداخته است.

سال حکمران بستک، جهانگیریه، بنادر لنگه، شیبکوه و جزایر 43حاج مصطفی خان فایز بستکی به مدت «
پرور بود. علما و شعرا را بیش از هر کس مورد تابعه را بر عهده داشت. وي مردي ادیب و دانشمند و ادب

کرد و م در شعر، فایز تخلّص میداد و خود نیز در شعر و شاعري طبعی روان داشت. آن مرحواحترام قرار می
). البته 1669: 1385وثوقی،»(بیت داشت. مجموعه شعري او موسوم به دیوان فایز استارادت خاص به اهل

حاج مصطفی خان متخلص به فایز بستکی بوده و با فایز دشتستانی متفاوت است.
توان در جاي پذیري را مین تأثیرهاي حافظ  شباهت فراوانی دارد و ایاشعار همت از نظر مضمون به غزل

گویی مضمون ،است) با این مطلع به تقلید از حافظ پرداخته39جاي دیوان وي دید؛ به عنوان مثال در (غزل 
است.را از این شاعر بزرگ وام گرفته

مطلع غزل همت بستکی:
ها                  به جز می حلّ مشکلبلی عشّاق را نبودها              ها برد از دلسرم قربان آن ساقی که غم

مطلع غزل حافظ:
ها              که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلاال یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها                         

).                                                                   12:1378(حافظ،
هاي این جهان اشاره نموده است در جاي جاي دیوان همت بستکی به اغتنام فرصت و استفاده از نعمت

که نشان جاي خود بسیار ارزنده و در خور ستایش است؛ چراباشد و درهاي خیامی میآور اندیشهکه یاد
است. در مطلع یکی از کردههاي زندگی به خوبی استفاده میدهد همت شاعري بوده که از فرصتمی

غزلیاتش این موضوع به خوبی آشکار است:
بنوش                      پذیر است برو باده که خدا توبهدوشم از رحمت حق داده چنین مژده سروش         

).                                             1بیت259(غزل 

است.آوري شدهتمام این اطالعات از اسناد اداره ثبت احوال بستک گرد-1
حاکمی با عدل و داد آمد پناه ملک و دین/ حاکمی کاو پادشاهانش غالم کمترین -2
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باشد ولی از نظر تنوع قالب و خلق اي را ابداع کردهچند همت بستکی شاعري نیست که مضامین تازههر
مت بستکی در سرودن انواع توانایی هة دهندها کار این شاعر بسیار ارزنده است و نشانکردن انواع قالب

ها است.قالب
باشد.بیت میهاي اشعار او شکایت از غم هجران، اغتنام فرصت و مدح اهلترین ویژگیاز بارز

آثار-3
است که به کوشش محمد مدنی » مولود برزنجیترجمه«مانده، یکی جايچه امروز از همت بستکی برآن

باشد که این کتاب نیز به کوشش محمد می» الحسنیشرح اسماء«ستکی چاپ شده است. از دیگر آثار همت ب
که در سه نسخه » دیوان شعر«نام دارد و آخرین اثر، » گلزار عشق«است. اثر دیگر همت مدنی به چاپ رسیده

اکنون موجود است نسخه مدنی و نسخه شهیدي. نسخه هوشمند هم،است: نسخه هوشمندخطی مجزا بوده
هاي به عمل آمده به طور شفاهی و بازماندگان همت بستکی و معتمدین مشخص گردید ز بررسیولی بعد ا

نتیجه ماند. هاي الزم براي به دست آوردن این دو نسخه بیاست و تالشکه دو نسخه دیگر از بین رفته
است:دیوان شعري نسخه هوشمند از سه بخش اساسی تشکیل شده

دوم: اشعار         بخش سوم: خاتمه کتاببخش اول: دیباچه         بخش
توان آن را نوعی نثر فنی نامید که باشد و میدیباچه کتاب مزین به آیات و احادیث و کلمات عربی می

کند که یادآور نثر منشیانه ابوالمعالی نصراهللا منشی است. شاعر در دیباچه به آغاز نوشتن این دیوان اشاره می
نوز در دوران خامی و ناپختگی است. البته با توجه به نثر منشیانه دیباچه احتمال بر این پانزده سال داشته و ه

باشد که اي بر آن نوشتهمقدمه،است که مقدمه دیوانش را در پانزده سالگی ننوشته باشد و بعد از اتمام دیوان
است. ساله بوده21یا 20در آن زمان شاعر 

اي از دیباچه: نمونه
آدم را به األساسی است که طبایق بنیدیوان معارف و معانی مزین و منقّش از حمد و سپاس بدیع(دیباچه

سلت اللّسان انسان را در میدان خَلَقَ االنسان و علّمه البیان زیور کالم و سخندانی مخطّط و مدیح ساخته و ا
طاق:چرخ فیروزه ة گنبد نُه رواق، فرازندة آخته، نگارند

به نطق از  همه آدمی برگزید                               سخن در زبان آفرید                          کالم
فهم همام عالی همم در عروج فصاحت کالمش پر ریخته و توانایی که گویایی که هماي همایون

یر گسیخته). دان را در پیدا کُنه قدرتش، عنان ستک وهم خرد خُردهسمند تیز
9،مسدس 2،قطعه16،دوبیتی99،رباعی41،مثنوي7،قصیده15،غزل480بخش دوم شامل 

باشد. فراوانی بیت میتک20معما و چیستان و 26،مستزاد1،بندترکیب2،بندترجیع3،مربع1،مخمس
هاي مختلف شعري بر انواع قالبدهنده تسلط شاعر باشد که نشانقالبهاي شعري از وجوه بارز این بخش می
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آیات و احادیث استفاده کرده ولی همچنان زبان آن ،هر چند از کلمات عربی،است.اشعار ساده و روان است
است.ساده و روان باقی مانده

1294بخش سوم که خاتمه کتاب است پس از ستایش خدا و پیامبر به سال اتمام این دیوان که سال 
است.شاعر بیست یا بیست و یک ساله بوده،کند و در آن دورانه میهجري قمري است اشار

ویژگی اشعار-4
اند. در آثار ادبی، نویسنده و گیري از مضامین مختلف، آثار خود را خلق کردهشاعران و نویسندگان با بهره

-ادبی و هنري پدیدگیرد و اثريها را به کارگیري از عواطف و تخیالت خویش، واژهکوشد با بهرهشاعر می

ترین موضوعاتی که شاعر به آن پرداخته، مورد هاي مختلف شعري و محوريآورد.در این مبحث به ویژگی
شود.گیرد و در پایان هر مبحث چند نمونه ذکر میبحث و بررسی قرار می

هاي زبانی و لغويویژگی-4-1
یابی  زبان  و اصول  و قواعد آن، ترکیبات  و برد  کلمه، ارزدر این مبحث به بررسی اشعار از نظر کار

پردازیم.اشتقاق کلمات می
»همی«برد کار-4-1-1

شده است که در بسیاري از ابیات به کار برده » همیة «یکی از ویژگی اشعار همت بستکی کاربرد واژ
یان به خصوص دهنده آن است که این شاعر در جاي جاي اشعارش از شعر پیشیناست و این امر نشان

است.  شاعران سبک خراسانی و عراقی تأثیر پذیرفته
از » می«در گذشته و  بیشتر در سبک خراسانی براي ساختن فعل ماضی استمراري به جاي پیشوند «

).  35:1343(محجوب،» استاست که بیانگر استمرار و مداومت کاري در گذشته بودهشدهاستفاده می» همی«
چند نمونه:

روز و شب همی توصیف            تو را کنم همه گه ام نیست در زبان سخنی                                     غیر وصف توبه 
)4بیت 274(غزل

برگریبان  دلم  هر  دم زند  چنگی  دگر             چون رهایی یابم از دست فراقت کاو همی                                     
)7بیت 231(غزل

هاي محلّیبرد واژهکار-4-1-2
نویس فقط چند دستنسخهاست. در همهچندانی نشدهة هاي محلی استفاددر اشعار همت بستکی از واژه

شود:محلی دارد که در اینجا لغات محلی با اشعار ذکر می-هاي بومیشود گه رنگی از واژهواژه دیده می
اهیگهگ» : تفاقی«

نگشتی متّفق با من، تفاقی                                  به اغیارم همی گشتی موافق                             
)7بیت462(غزل

بدبخت و بیچاره.»: خوار و تار«
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گهی بر تخت عزّت کامرانم                گهی در خاك ذلّت خوار و تارم                         
)4بیت336(غزل 

برد دو حرف اضافه براي یک متممکار-4-1-3
« برد دو حرف اضافه براي یک متمم است. از موارد دیگري که به ندرت در دیوان به چشم خورد، کار

-یاي پیش از آن ماکنون در زبان فارسی قاعده رایج آن است که براي آوردن مفعول به واسطه حرف اضافه
آورند. اما در قدیم عالوه بر مصدر ساختن حرف اضافه بر مفعول غیر صریح حرف اضافه دیگري نیز پس از 

).47:1343(محجوب،» استآورند. این قاعده کم و بیش تا قرن هفتم هجري رواج داشتهآن می
»:زمین«ي براي واژه» بر«و » به«دو حرف اضافه 

از هول  و  بیم  زلزله  اندر  زمین  فتاد                               فتاد                         چون شاه دین نگون به زمین بر ز زین 
)3بند2بند(ترکیب

»ان«با پسوند جمع » روز«و » شب«جمع بستن -4-1-4
» ان«با پسوند » شب«و » روز«هاي از مواردي که بسیار زیاد دراین دیوان مشاهده شد، جمع بستن واژه

، غریب و نادر است.»ان«با پسوند » شب«و » روز«رسد در قرن سیزدهم جمع بستن کلمات است. به نظر می
بس که گریم ز دو چشم از غم او روز و 

شبان                         
ز دو چشمان من زار روان شد سیالب                               

)5بیت47(غزل
ب و روزان به بند زلف بس که باشد دل، ش
او                         

نقد  عمر  و  دین  و  ایمان  و امانت باخته

)4بیت408(غزل
مکرّر از آیات، احادیث و کلمات عربیة استفاد-4-1-5

کند؛ تسلّط ث عربی استفادهیکی از دالیلی که همت بستکی را بر آن داشته تا از کلمات، آیات و احادی
خوریم که عربی بوده و با ابیات فارسی میبسیار زیاد وي به زبان عربی بوده است. حتّی گهگاهی به ابیاتی بر

باشد. ولی قافیه میة زیاد از کلمات عربی به عنوان واژة هاي همت در این زمینه استفادآورده است. از ویژگی
و فراوان از زبان عربی، زبان شعري او دشوار و متکلّف نشدهة استفاداز حق نباید گذشت که با وجود

است.همچنان ساده و روان باقی مانده
مصراع اول در بیت زیر:

در دیار جان به غیر یار هم عیار نیست                          1وجودي غَیرَ حبک مالکالَیس فی ملْک
)12بیت109(غزل

در ملک وجود من به غیر از دوستی تو هیچ مالکی نیست.-1
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2» :العظامیحی«و 1»خُلق عظیم«

بیان لعل تو یحی العظام است                               نشان خُلق تو خُلق عظیم است                           
)5بیت80(غزل

در این بیت:» کُلّ ناس«
رو کُلّ ناس                               روي تو هستند اي پريوالهآفتاب از روي تو این نور کرده اقتباس               

)1بیت247(غزل
هاي زیر:مصراع دوم در بیت

3اَهلکَنی حبک روحی فَداكجان شد ز غمت چاك چاك                        جامه

)1بیت281(غزل
4اَدعوك   فَدعوتی   تَقَبلْتو                           رم  طمع   شفاعت   از دا

)8بیت290(غزل
اعت منم عاصی، منم مذنب، تو در حشرم شف

کن                         
هللایا مطیع5المذنبینیکه در محشر شفیع

)8بیت406(غزل
پذیري ويزبان و تأثیر-4-1-6

زبان شعري همت بستکی جدا از بعضی تعقیدات لفظی و گاه معنایی، بسیار ساده و روان است؛ به 
ها، زبان را کمی از سادگی دور هاي فلسفی و عرفانی در غزل و رباعیها؛ اما گاهی بیان اندیشهخصوص مرثیه

.کندمی
ها بر کند. از دیگر شاعرانی که در غزلنمایی میها در جاي جاي اشعارش تأثیر زبان حافظ خوددر غزل

ها هر چند رنگ و بوي تغزّلی دارد ولی توان نام برد. رباعیاند، وحشی بافقی و عراقی را میهمت تأثیر داشته
است.ها آشنایی داشتهت کم با مضامین آنهاي خیام دور نبوده یا دسرباعیدهد که از مطالعهنشان می

کند. از دیگر شاعران بند از هاتف اصفهانی پیروي میبند نیز از محتشم کاشانی و در ترجیعدر ترکیب
باشد.گذار بر همت بستکی، صائب تبریزي و هاللی جغتایی میتأثیر

پذیري:هایی از این تأثیراینک نمونه
خلف باشم اگر من به جوي نفروشم                           نادو گندم رضوان به حافظ: پدرم روضه

سوره قلم.4قسمتی از آیه -2
78یس آیه قسمتی از سوره-3
روح و جانم فدایت باد.،دوستی تو مرا هالك کرد-4
کنم، پس دعوتم را قبول کن.تو را دعوت می-1
گناهکاران.ة کنندشفاعت-2
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.                                                                 بفروخت                         .
)276:1378(حافظ،

همت:ما باغ جنان را به دو جو بیع نمودیم         
                       .

کوتاه خرد آن کش سر سوداي بهشت است               
.

)5بیت67(غزل
وحشی بافقی: دوستان شرح پریشانی من گوش 

کنید                         .
سر و سامانی من گوش کنید                               بیقصه

                 .
)233: 1385(وحشی بافقی،

من گوش کنید                  غصهپرهمت: دوستان قصه
             .

یک دمی رحم به این عاشق مدهوش کنید              
.

)1بیت 209(غزل 
محتشم کاشانی: 

باز این چه شورش است که در خلق عالم 
؟                         .است

باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است؟                               
.

)46:1387(محتشم کاشانی،
همت بستکی:

باز این چه ماتم و چه مصیبت و چه 
ماجراست؟                         .

باز این چه غصه و چه غم درد و چه بالست؟            
.

)1بیت2بند (ترکیب
مداوم از استفهام انکارياستفاده-4-1-7

در بسیاري از ابیات، براي بیان مقاصد خود و تأثیر هر چه بیشتر بر مخاطب، جمالت را به صورت 
برد.استفهام انکاري به کار می

بگذر از جان همتا تا واصل جانان شوي                       
.

وصل کی یابد کسی کز خویشتن بیزار نیست؟                               
.

)10بیت108(غزل
قند مصري کی توان با لعل تو نسبت نمود؟                         

.
بار نیست                               کآب حیوانت مثال آن لب در

.
)8بیت 109(غزل 

»اَبا«اضافه کاربرد حرف-4-1-8
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استفاده شده که در دیوان همت » اَبا«از حرف اضافه » با«در بسیاري از متون کهن سبک خراسانی به جاي 
ها گاه در شعر و نثر مشترك است (مانند استعمال ایدون وایدر) این قبیل نشانه«شود. بستکی به وفور دیده می

اي دهد و اگر الفی در پایان کلمهق که در نثر روي نمیو گاه مختص شعر است (مانند به کار بردن الف اطال
).32: 1343(محجوب،» درآید نشان تعظیم و تأکید و جز آن است) همچنین استعمال ابا، ابی و ابر در شعر

چند نمونه:
کنان                         زنان، نالههمچو بلبل سحري نعره

.
خونبار شدم      ة سوي گلزار اَبا دید

.
)6بیت314(غزل

دست بر دامن وصلت نرسد خون شده دل                         
.

بخت بد دارم اَبا فال همایون چه کنم؟                               
.

)6بیت344(غزل
ايکلمهاستفاده از ردیف چند-4-1-9

هایی است که بیشتر از مداوم از ردیفشود، استفادهور دیده مییکی از مواردي که در دیوان همت به وف
است.اند و گاهی از دو یا سه کلمه تشکیل شدهیک کلمه
نمونه:

دانم کیست؟                         وار نمیبوي پريآن سمن
.

دانم کیست؟                               دل من برد به یک بار نمی
.

)1یتب105(غزل
ات اي غارت جان کیست که غمزهکشته

نیست؟                         .
زلف تو اي شور جهان کیست که نیست                               بسته

.
)1بیت113(غزل

"ك"کثرت استفاده از -4-1-10

تصغیر » ك«علوم نشد شود که به طور دقیق ممیها دیدهدر آخر بعضی واژه» ك«در دیوان همت نوعی 
رسد منظور شاعر اغلب تحبیب است تا تصغیر.است یا تحبیب؛ ولی به نظر می
رخکی  شیرینک                         دوش  دیدم  گُلکی گُل

.

سنبلک گرد گُلک بسته عجب رنگینک                               
.

درك          دهن چون صدف پر درکش پرده 
.

سخن چون درکش شورك جان و دینک                               
.

فشاند از دو لبک گوهرك شهوارك                         می
.

خرامید  چه  آهستهک  و   سنگینک                               می
.
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چشمکش نرگسک،اندامک او برگ گلک                   
.

زلفکش  سنبلک و عارضکش نسیرینک                               
.

لعلکش قوت روان، قوت جان یاقوتک                         
.

بدنش  سیمینک                               قَدکش   سروك، رعنا 
.

بستک                         دلکم  در سرك زلفک  او پا
.

چینک                               رك زلفک مشکینک  او  چینس
.

ریزك                         خَمک طُرّهکش خنجرك خون
.

دلک خستهکم  گشته  از  آن  خونینک                               
.

ي تیرك دلدوزك او پیر و جوان                         خسته
.

کش  عاشقک  غمگینک                               غمزهکشته
.

گفتمش جانکم آمد به لبک جور مکن                      
.

گفت صبرك بکن اي همتک مسکینک                        
.

)284(غزل
»را«کاربرد نوعی-4-1-11

ه قصد پر شدن و کامل نمودن وزن به رسد باز مواردي که در اشعار همت بستکی به کار رفته و به نظر می
شناسیم متفاوت است. است که با انواعی که می» را«کار رفته باشد نوع خاصی حرف 

راء زایده: سعدي این حرف را به چندین حالت و به حد وفور و بیشتر از همه نویسندگان استعمال «
سازد. و ما این حاالت آن را بر جمله مقدم میاست، و نیز تفاوتی با استعمال دیگران دارد که اسم قبل از کرده

نماییم:را باز می
الف: عالمت مفعول مطلق: ابلهی را دیدم.

ب: عالمت تخصیص مطلق: بازرگانی را هزار درم خسارت افتاد.
ج: عالمت اضافه مطلق: سلطان را دل از این سخن به هم برآمد.

بود.غاري نشستهد: تخصیص در حال فاعلی: درویشی را شنیدم که به
تخصیص در حال مفعولی: پیرمردي را گفتند چرا زن نکنی؟ه : 

و این هم نوعی از قید تخصیص است. مثال: یکی از وزیران گفتش که پاس خاطر » : براي«و : به معنی 
ملک 

).140:1380(بهار،» را باشد که ... 
چند نمونه:

بردي به کرشمه تو به یکدم دل ما را                               قبا را               قدا سبزسخنا سروشیرین
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..
)1بیت14(غزل

دیدم ز دور آن بت مشکین کالله را                         
.

داغی نهاد بر دل من همچو الله را                               
.

)1بیت22(غزل
خن اي دوست                         جایی که رود از لب لعلت س

.
بلبل نزند الف ز شیرین سخنی را                               

.
)6بیت23(غزل

بیا بیا مکن از عاشقان جدایی را                         
.

به عاشقان بنما روي آشنایی را                               
.

)1بیت25(غزل
شد دل به یاد روي تو را                         گهی که آه ک

.
اندازد                               به تیر آن، مرغ از هوا پر

.
)8بیت157(غزل

استفاده از اصطالحات موسیقی-4-1-12
ة دهنداست و این امر نشانهاي همت بستکی از اصطالحات موسیقی استفاده شدهدر بسیاري از غزل

برد آن است.ی وي از اصطالحات موسیقی و چگونگی کارآگاه
در این بیت:» چنگ و مضراب«، »آهنگ حجاز«

جوشیدن عشّاق ز آهنگ حجاز است                      
.

آور                               در بزم صفا چنگ به مضراب بر
.

)6بیت232(غزل 
در این بیت:» نی«و » دف«

-است اي مه گلچه خوشگلگشت گلستان

روي                      .
کآن جام کنم نوش به آهنگ دف و نی                               

.
) 2بیت430(غزل

در این بیت:» گلبانگ رباب«و » آهنگ عراق«
اي ساز به آهنگ عراق اي مطرب                      نغمه

.
ساقی                               ه تو به گلبانگ رباب ايقدحی د

.
)5بیت 460(غزل 



٣٢٤٠

٣٢٤٠

مجموعه مقاالت

در این بیت:» آهنگ عراقی«
بیا مطرب به گلزارم کن آغاز                            

.
نواي خوش به آهنگ عراقی                               

.
)2بیت462(غزل 

در این بیت:» پرده«و » عود«
افغان                             از بس که چو عود دارم 

.
از پرده برون فتاده رازم                                      

.
)3بیت328(غزل

در این بیت:» صوت باربد«و » داوودينغمه«
داوودي و الحان صوت باربد                       نغمه

.
مجلس روشن ز روي ماهتاب آید خوشم             

.
)2بیت333(غزل 

در این بیت:» چغانه«
گل در چمن، چمان شد ساقی بده چمانه                       

.
بلبل فغان کشیده، مطرب بزن چغانه                               

.
)1بیت422(غزل 

استفاده از اصطالحات نجومی-4-1-13
کند و این کلمات و اصطالحات را در همت بستکی در ابیات متعدد از اصطالحات نجومی استفاده می

دهد. خدمت شعر قرار می
چند نمونه: 

شب اندر روز بستی بر شب و روز                         
.

باد و فیروز                               شب و روزت مبارك 
.

نحوست  دور  باد  از  طالع   تو                             
.

قمر  در  قلب  عقرب داري امروز                            
.

)45بیتی(دو
نُه کرسی افالك بلرزند ز غیرت                         

.
کر                               ن کرسی کرگه که نهی پاي بر آهر

.
)4بیت221(غزل 

آرد چون وصف تو بسراید                               مرّیخ به رقصگر خاطر همت را سازي تو خوش، او از 
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.شوق                         .
)9بیت202(غزل 

کاربرد فنون بالغی و وزنی-4-2
هاي کالم و وزن و چگونگی در ایــــن بخش به بررسی اشعار همت از نظر کاربرد فنون بالغی، آرایش

-یپردازیم، سپس اشکاالت را بررسی کرده و شکل صحیح آن را که در نگارش، تصحیح شده مقافیه می
نویسیم.

اشکال وزنی-4-2-1
و اشکال وزنی » عدم توجه به وزن«خورد یکی از مواردي که گاهی در اشعار همت بستکی به چشم می

20تا 15سال (از 5است. احتماال یکی از دالیل اشکاالت وزن این بوده که شاعر این اشعار را در طول مدت 
هایی است که اشعار را تصحیح کند. در ادامه به نمونهن را نیافتهسالگی) سروده و با توجه به  سنّ کم، مجال آ

شود.از این اشکاالت وزنی اشاره می
الف: کم بودن یک هجاي کوتاه یا بلند

افراز، راز                         بشنو از مشتاق خویش اي شاه سر
.

یار ما شو تا [به] کی با منکر و اغیار، یار؟                
.

)4بیت 216(غزل 
اَش دوم                         آن آهوي رمیده که من [در] پی

.
دهد به دویدن چه فایده؟                               دستم نمی

.
)5بیت 407(غزل 

ب: خارج بودن مصراع از وزن:
لن مفاعیلن فعولن) هجایی زاید دارد و از وزن مصرع اول یکی از قطعات با توجه به وزن کلی شعر(مفاعی

خارج است. 
خبر داده پیامبر از ظهورش                                

.
که مهدي، هادي هر گمرهان است                               

.
)26بیت2(قطعه

صورت اصالح شده: خبر داده پیمبر از ظهورش/ ...
تکرار واژه قافیه-4-2-2

واژه (افروخت) دو بار 56شود. مثال در غزل یک واژه گاهی در یک غزل دو بار و یا بیشتر تکرار می
تکرار شده است:

نمونه:
رخ تو غم افروخت                               ز بس که روز و شبان بیدلم ز آتش عشقت به مجمر غم سوخت                         
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..
گلناري تو چشم گشود                         هر آنکه بر رخ

.
دوخت                               بساخت با غمت و دیده از جهان بر

.
ز عارض تو، مه با فروغ نوري یافت                         

.
ز چشم مست تو زهره فسونگري آموخت                               

.
گشت آفتاب فلک                         به زیر ابر نهان 

.
ات جهان افروخت                               الصباح که رخسارهعلی

.
تو دلبري کنی اي جان، که در ازل استاد                         

.
آرا   دوخت                               ات  بر  قد  دلقباي  دلبري

.
دل و جان، عشق توخریداي چو همت از 

دوست                         .
تمام مال  جهان  به  نیم  جو  بفروخت                               

.
)56(غزل

اشکال قافیه-4-2-3
هاي قافیه است و در مواردي یک شود، اشکال در واژهاز موارد دیگري که کم و بیش در اشعار دیده می

ها متفاوت است و یا یک کلمه بسیط را با یک کلمه است که حرف روي آنقافیه کردههایی همژهواژه را با وا
است.قافیه نموده مرکب هم

دیگر از «است. قافیه نمودههم» واة «را با واژ» هانالهة «در بیت زیر که مطلع یک غزل است، شاعر واژ
بسیط قرار دهند و یا به عبارتی لفظی که جزو کلمه عیوب قافیه آن است که لفظ مشتق و مرکب را در حکم 

).170: 1374،زمانیان»(هاي (بند) با (کنند) را قافیه کنندنیست با آن ترکیب کنند و قافیه سازند مثالََ واژه
ها کند                         شب شد دگر که مرغ دلم ناله

.
کند                فراق، سر حلّه والب بسته

.
)1بیت 186(غزل 

شایگان در عیوب قافیه تقریباََ ة واژ«از دیگر عیوب قافیه که در این دیوان یافت شد، اشکال شایگان است. 
هایی نظیر (مردان و زنان) که نشانه جمع (ان) دارند و یا مرادف ایطاء است ولی بیشتر آن را در مورد واژه

).169مان،(ه» (درخشان و تابان) و...
نمونه:

السالم اي شمع بزم دلبري                                
.

السالم اي آفتاب دلبران                                    
.

السالم اي نور چشم عاشقان                               بخش کام دل                           السالم اي فیض



٣٢٤٣
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

..
)4-5بیت365(غزل

هاي کالمی و فنون بالغیآرایش-4-2-4
کند، به خصوص تشبیه، استعاره، ها بیشترین استفاده را از آرایش کالمی و فنون بالغی میهمت در غزل

ها به ندرت از آرایش کالم و فنون بالغی توان دید ولی در سایر قالبمجاز، جناس، عکس و تلمیح را می
کند.چار تکلّف نمیگیرد و خود را دبهره می

ها:ترین آرایههایی از پرکاربردنمونه
تشبیه:

اشک خونین از رخ چون کاه ریزم از دو 
چشم                         .

نگر این اشک خونین و رخ چون کاه ما                               در
.

)8بیت36(غزل 
حال          گرداب حرص اي دل شوریدهغرقه

.
کشتی  صبري  بجو  تا که به ساحل رسی                               

.
)5بیت457(غزل

استعاره:
به تکلّم صنما، آفت هر زهادي                           

.
به تبسم تو مها، آفت هر عشّاقی                               

.
)2بیت461(غزل

خرام به سوي چمن خرام                         اي سرو خوش
.

افکن به باغ و گلشن و بستان تزلزلی                               
.

)7بیت465(غزل
جناس:

دلبر اگر بسی است ولی هست دلبر، آن                         
.

کاو برده گوي دلبري از جمله دلبران                           
.

)1بیت358(غزل
فگار                         اش از مناي  بريخواهم که نامه

.
اي مرغ اگر دمی به سوي آن پري، پري                               

.
)4بیت451(غزل

تلمیح:
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وزد ز سر کوي دوستی                         بادي که می
.

سوي                               دارد  نشان  معجز  انفاس عی
.

)9-10بیت475(غزل
می  خسروانی  صفاي  دل  است                         

.
کجا ساقی، آن جام کیخسرویست؟                     

.
)6بیت86(غزل

عکس:
پرستم  بربود  دل  ز  دستم                         صنم  صمد

.
پرستم                               بربود  دل  ز  دستم  صنم  صمد

.
ز شراب عشق مستم به کمند غم اسیرم                     

.
به کمند غم اسیرم ز شراب عشق مستم       

.
)1-2ابیات311(غزل

پنداري:جاندار
در شعر و به خصوص در غزل، بسیاري از اعضاء یا اشیاء یا به طور کلی موجودات فاقد اراده، داراي «

زنند، به عنوان مثال ممکن است اشک، دلبر، گیسو، ابرو و نظایر میگردند و به رفتار انسانی دست فردیت می
).267:1386(شمیسا،» اعمالی انجام دهندآنها مستقالََ

چند نمونه:
گوشه چشمش به قصد جان کمینگه ساخته                       

.
خال هندویش بالیی بر سرم ناگاه داشت                               

.
)2بیت116(غزل

گاه  ادب  جام جم گرفت                       چشمش به بار
.

ه  گشاد  و  جهانی به هم گرفت                               زلفش  گر
.

)1بیت121(غزل 
گیري نتیجه-5

هاي خیام ها و اندیشهدر اشعار همت بستکی تأثیر زبان پیشینیان؛ به ویژه حافظ، سعدي و عراقی در غزل
ت به شمار آورد.توان او را شاعري مقلّد در سبک بازگشدر بیشتر اشعارش مشهود است و می

خورد ولی به طور کلی زبان هر چند در اشعارش کاربرد فراوان آیات، احادیث و اشعار عربی به چشم می
برد ندرت از کلمات مهجور و کم کارشعر او ساده و روان و به دور از پیچیدگی و دشواري است و به 
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توانایی ة دهندباشد که نشانهاي شعري میلبکند. از نکات بارز در دیوان همت بستکی، تنوع قااستفاده می
باشد.هاي شعري میاین شاعر در سرودن انواع قالب

شود که در هاي دستور تاریخی؛ مثل همی، اَبا و ... در دیوان همت بستکی دیده میبرد برخی ویژگیکار
جاي خود جاي تأمل و بحث دارد که به آن پرداخته شد. 

هاي استفاده شده به باشد. بیشترین قالبهاي شعري میهمت بستکی، تنوع قالباز نکات بارز در دیوان 
بند، مستزاد، بند، ترکیببیتی، مسدس، مخمس، مربع، ترجیعترتیب: غزل، قصیده، مثنوي، قطعه، رباعی، دو

هاي شعري است.باشد که نشان از توانایی شاعر در سرودن انواع قالببیت میمعما و تک
گیرد و قافیه را در غزل دو بار یا بیشتر به کار میة شود و واژبندي دچار مشکل میاز نظر قافیهگاهی

قافیه همچنین در انتخاب نوع قافیه اشکال وجود دارد، به عنوان مثال کلمات بسیط را با کلمات مرکب هم
. قافیه یک واج اضافی دارد (آشنا و گناه)ة کند (یارا و بخارا) و یا واژمی

-ادبی میها بیشترین استفاده را از آرایهبرد و در غزلها و فنون بالغی را در حد معمول به کار میآرایه

ها ساده و روان هستند.ها باز هم غزلکند و با وجود استفاده از آرایهنماید ولی خود را دچار تکلّف نمی
پردازد. با توجه به به مدح و مرثیه میکند و در قصایدها همواره از دوري معشوق شکایت میدر غزل

ادبیات غنایی و تعلیمی قرارداد.ة توان در حوزهاي یادشده به طور کلی اشعارش را میویژگی
کتابنامه

) ،ترجمه الهی قمشه اي، تهران: انتشارات گلی.1386قرآن کریم .(
کبیر.شناسی. تهران: انتشارات امیر). سبک1380تقی. (محمد،بهار
ي تصحیح قزوینی و غنی و مقابله با ). دیوان، بر اساس نسخه1378محمد. (الدینخواجه شمس،فظحا

هاي خانلري، جالل نایینی،نورانی، وصال، عیوضی، بهروز، سایه و خلخالی. تهران: نشر و پژوهش نسخه
فروزان.

بررسی اوزان شعر فارسی. تهران: انتشارات فکر روز.1374صادق. (،زمانیان .(
سیر غزل در شعر فارسی. تهران: نشر علم.1386سیروس.(،شمیسا .(
دیوان. به کوشش میر علی گرگانی. تهران: نشر فردوس.1370الدین. (کمال،محتشم کاشانی .(
سبک خراسانی در شعر فارسی. تهران: انتشارات فردوس.1343محمدجعفر.(،محجوب .(
ستان. تهران: انتشارات همسایه.). تاریخ مفصل الر1385باقر. (محمد،وثوقی
دیوان. تهران: انتشارات پیمان. 1385الدین.(کمال،بافقیوحشی .(
سه نشر هما.1370الدین. (جالل،هماییفنون بالغت و صناعات ادبی. تهران: مؤس .(
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بررسی اجمالی نقش و نفوذ و جایگاه زبان و ادب فارسی در سرزمین هند 
بدیعی فارسی گویان هند-حلیل  چنداثر بالغی معرفی و تبا تکیه بر

1دکتر فضل اهللا رضایی اردانی

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان(پردیس شهیدان پاکنژاد یزد)
چکیده

بدیعی ، نقل و بازنویسی یا تلخیص و –به طور کلی از قرن هفتم هجري به بعد اغلب کتابهاي بالغی 
ی عربی یا مطالب کتاب (حدائق السحر) رشید وطواط و (المعجم) شمس قیس رازي است و شرح کتب بالغ

نوآوري چندانی در آنها به چشم نمی خورد. این شیوه در سرزمین شبه قاره هند نیزادامه یافته است ودر این 
است که اکثر بدیعی و عروض و قافیه و معماي فراوانی به صورت تقلیدي  نوشته شده-زمینه آثار بالغی

آنها دست کم در ایران هنوز به چاپ نرسیده است. اما در همین حال برخی از منتقدان بالغی بزرگ شبه قاره 
هند آثاري را به فارسی خلق کرده اند که با بدیع و بالغت هندي و نگرش زیبایی شناسی هندیان آمیخته شده 

است و تا حدودي از ابداع و تازگی برخوردار است.
ارنده در این مقاله تالش کرده است تا ابتدا به عنوان مقدمه ،پیشینه ي مختصري از نقش و نفوذ زبان و نگ

ادبی ایرانیان و هندیان را مورد بررسی قرار دهد و آنگاه هفت اثر ازآثار بالغی -ادب فارسی و روابط فرهنگی
ن بیشتر به نقد بالغی پرداخته اند و نکات بدیعی هندیان را که به زبان فارسی نوشته شده است و مؤلّفان آ–

تازه تري را مطرح کرده اند مورد بررسی و تحلیل انتقادي قرار دهد. در این راستا آثاري چون (جامع الصنایع 
الدین علی خان آرزو (سبحه و االوزان) سیف جام هروي(عطیه ي کبري)و (موهبت عظمی) از سراج

(تحفه الهند) میرزا خان بن فخرالدین محمد و (شعرالعجم) ی ازاد بلگرامی والمرجان)و(غزالن الهند) غالمعل
از شبلی نعمانی به تفصیل مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

بالغت شبه قاره هند، نقد بالغی، آثار بالغی، بدیعی فارسی هندیان، روابط فرهنگی، ادبی ها:کلیدواژه
ایرانیان و هندیان

مقدمه
مختصري از نقش و نفوذ زبان و ادب فارسی در هندتاریخچۀ 

هاي عالئق و تاریخ آشنایی عمیق ایرانیان و ساکنان شبه قاره، سابقۀ چندین هزار ساله دارد و آغاز ریشه
زیستند و داراي فرهنگ رسد، یعنی زمانی که اقوام آریایی با هم میآن به هزارة دوم قبل از میالد مسیح می

م) سند، پنجاب و حتّی 531-597) در زمان خسرو اول انوشیروان (6:1351روي,مشترکی بودند(غ
هاي دامنۀ هیمالیا جزو قلمرو ساسانیان گردید و ارتباط علمی و ادبی بین ایران و هند در این زمان سرزمین

همزمان با زیادتر شد و گسترش یافت. آوردن شطرنج و کتاب کلیله و دمنه به ایران نمونۀ این ارتباط است. 

1.rezaei_ardani@yahoo.com
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شد. رسوخ نفوذ تمدن و فرهنگ ایران در هندوستان، از جانب هند نیز نفوذي در دنیاي ایرانی اعمال می
هاي امپراطوري ساسانی، نمونۀ این نفوذ است. بعد از انقراض ساسانیان مذهب و هنر بودائی در برخی استان

هندوستان روي آوردند. پارسیان که هم اکنون نیز عدة کثیري از ایرانیان از طبقات مختلف به نواحی غرب 
دهند و پرچمدار و مظهر نخستین میراث فرهنگی بزرگترین جمعیت زرتشتیان جهان را در هند تشکیل می

)138:1374اند، از بقایاي همین زرتشتیان مهاجر دوران ساسانی هستند. (آربري,مشترك ایران و شبه قاره
ط فرهنگی بین ایران و هند رو به گسترش و تزاید نهاد، اما این گسترش به با ظهور اسالم، ارتباط و رواب

نحو دیگري چهره بست و در روش، ابعاد و محتوا به شکل دیگري وسعت پیدا کرد. این میراث فرهنگی 
ودو سلسلۀ جدید که با ابتناي بر زبان فارسی و آیین مقدس اسالم موجودیت یافت در دوران حکمرانی سی

ان روز به روز تقویت گردید و در بستر زمان، همدلی و همبستگی بیشتر ایرانیان و مردمان شبه قاره را مسلم
قاسم که از طرف ) وجود سربازان فراوان ایرانی در لشکریان محمدبن69:1374دو چندان کرد.(شهیدي,

ترویج اسالم و زبان فارسی حجاج، والی عراق، به قصد تصرّف هند به سند حمله برده بود، عامل مهمی در
)19-22: 1364آید. (کامران مقدم، در آن سرزمین به شمار می

در دورة غزنویان به ویژه در دورة محمود غزنوي و اعقاب وي، نفوذ اسالم و زبان فارسی در هندوستان 
لۀ حکومت غزنوي توان گفت؛ اولین بانی و باعث نشر زبان فارسی، به وسیرونقی تمام یافت. تا آنجا که می

گذاري شد. شاعران، حکیمان، دبیران و که سخت متأثّر از تمدن و فرهنگ ایرانی سرزمین خراسان بود، پایه
منجمان، عارفان، صوفیان و هزاران سرباز ایرانی مسلمان در لشکر غزنویان، زبان فارسی و آداب و رسوم 

دهد دار ساختند. کتب جغرافیاي تاریخی این دوره نشان میایرانی و تمدن ایرانی اسالمی را در شبه قاره ریشه
که در اواخر دورة غزنویان، الهور به عنوان مرکز علم و ادب و هنر و عرفان ایرانی معرّفی شده است. (لین 

) رابعه بنت کعب قزداري و ابوالفرج رونی و مسعود سعد 187: 1372نیز :عارف باهللا، 256-9: 1363پول، 
» المحجوبکشف«عران برجستۀ این روزگار هستند. نخستین اثر عرفانی فارسی یعنی کتاب سلمان از شا

)14-15: 1373عثمان هجویري نیز در آن جا شکل گرفته است. (شیمل، بنعلی
حکومت غوریان هم که بر ویرانۀ حکومت غزنویان بنا شده بود، چه در فتوحات و چه در نشر زبان 

دهندة واقعی غزنویان را در پیش گرفتند. محمد غوري حکمران حقیقی و توسعهفارسی و اسالم دنبالۀ روش
سازي و تبلیغ دین و توجه فراوانی به امر آموزش و مدرسه، ممالک غوري پس از فتح دهلی و اطراف آن

رف هاي صوفیانه نمود که باعث گسترش و نفوذ زبان فارسی و اسالم در آن نواحی گردید. (عامعرّفی آیین
)187: 2جلد 1372باهللا، 

دهلی را فتح کرد. پس از او ممالک هند » الدین ایبکقطب«یکی از غالمان غوري به نام ه589در سال 
الدین یلدوز الدین التتمش، ملوك خلج، تاجهاي ناصرالدین قباچه، شمسبین چهار تن از غالمان غوري با نام

زبانان مهاجر ه زبان و ادب فارسی بودند، پایگاه و مأمنی براي فارسیمند بتقسیم شد. این سلسله که عالقه
زبان نقش هاي بزرگ و تشویق شاعران و نویسندگان فارسیایرانی بودند و در توسعۀ مدارس و کتابخانه
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ایبک الدینبه دستور قطب» المآثرتاج«اند. نخستین کتاب تاریخ فارسی شبه قاره به نام چشمگیري را ایفا کرده
الدین سراج جوزجانی، صاحب طبقات ناصري، الدین عوفی و منهاجنوشته شد و علمایی چون سدید

امیرخسرو دهلوي و سیدحسین سجزي در عصر ناصرالدین قباچه مورد حمایت قرار گرفتند. فضلی بخاري، 
. نیز در دربار التتمش تجمع الدین محمد بلخی، فضل مولتانی، فخرالدین عراقی و..ضیاءالدین سنجري، شمس

)128-131: 1372شدند. (آریا، کردند و باعث رونق زبان و ادبیات در دهلی و مولتان و... میمی
الدین ایبک و جانشینانش برقرار ساخته بودند، پروري که سلطان قطبدوستی و فرهنگشیوة مرضیۀ ادب

م)، دین اسالم، زبان فارسی و فرهنگ ایرانی تا 1290-1330ها (ها ادامه یافت. در عهد خلجیاز سوي خلجی
الدین فیروزشاه، خود به فارسی شعر دورترین نقاط شبه قاره گسترش یافت. مؤسس این سلسله، جالل

داد. دربار خلجیان محلّ رفت و آمد عالمان، گفت و هنرمندان ایرانی را با داد و دهش مورد تشویق قرار میمی
ندان ایرانی بود که از نقاط مختلف ایران به هندوستان مسافرت کرده بودند. (حاج سیدجوادي، فقیهان و دانشم

1370 :17-16(
الدین تغلق، محمد تغلق و فیروزشاه تغلق که وارث خلجیان شدند نیز در رشد شاهان تغلق به ویژه غیاث

بطوطه که در عهد تغلقیان و در . ابنهاي مردم نقش به سزایی ایفا کردندو گسترش زبان فارسی در بین توده
کند که نشانگر نفوذ اي را نقل میم به دهلی مسافرت کرده بود، در سفرنامۀ خود واقعه1343/ ه733سال 

بیند که از سوختن گستردة زبان فارسی در این دوره است. او در یکی از شهرها زن شوهر مردة هندویی را می
دانم او آتش ترسانی، من میما را از آتش می«گوید: زند و به فارسی میمیبه همراه همسر مردة خود تن 

)16-17(همان: ». است، رها کن ما را
م) و پس از وي 1327. / ه727شاه ترکستانی (سهروردي) (متوفّی همزمان با تغلیقان، افرادي چون بلبل

ه796-905هاي پادشاهان جونپور (و سلسلهم) در کشمیر 1313-1383. / ه713-716میرسیدعلی همدانی (
.(، هر ه599-984.( و بنگال (ه804-937. )، مالوه (ه801-1008.(، خاندیش (ه799-980.)، گجرات (

ج 1372اند. (عارف باهللا، کدام در ترویج و گسترش زبان فارسی و فرهنگ ایرانی خدمات شایانی انجام داده
. ) در دهلی ه855-932هاي (اند و در ساللودي نیز که بیش از سه نفر نبوده) پادشاهان سلسله389: 1

ها سیاست آموزشی هدفمندي دادند و در دورة آناي نشان میاند به زبان فارسی توجه ویژهحکومت کرده
ر بختیابراي تدریس و رواج فارسی از سوي حکومت ارائه گردید. زبان فارسی همراه لشکریان محمدبن

خلجی وارد بنگال گردید و پادشاهان مسلمان بنگال مدارس و مراکز درس فارسی و علوم اسالمی بسیاري در 
زبان قرار داد و نقاط مختلف دایر کردند. ناصرالدین محمود، دربار خود را مرکز شاعران و دانشمندان فارسی

شیرازي را به دربار بنگال دعوت در، حافظاسکنشاه بنالدین اعظمامیرخسرو را به بنگال دعوت کرد و غیاث
)229-230، 131: 1372کرد. (آریا، 
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آیند، در سراسر دکن و هاي مستقلّ مسلمان هند به شمار میترین سلسلهترین و قدیمیبهمنیان که از مهم
جنوب هند به مدت صدوهشتاد سال دوام آوردند. دورة حکمرانی آنان همزمان با سلطنت شاهان صفوي 

یران و گورکانیان در هند است. بهمنیان شدیداً تحت تأثیر فرهنگ ایرانی قرار داشتند و زبان فارسی، زبان ا
نویس گو و فارسیدربار و مراسالت رسمی آنان بود و بسیاري از ارباب علم و ادب در عهد آنان فارسی

فارسی و فرهنگ تمدن اسالمی و بودند. ارادت بهمنیان به مشایخ تصوف نیز یکی دیگر از جهات نشر زبان 
)389: 1ج 1372ایرانی در دکن بود. (قادري، 

نیز ادبیات فارسی پیشرفت شگرفی داشت. اعقاب چنگیزخان در این منطقه » سند«در همین دوره در 
نمودند و علما و دانشمندان ایرانی و شاعران فارسی را به دربار خود دوست میپرور و دانشافرادي ادب

) پارسیان (= زرتشتیان) هند نیز که از بقایاي مهاجران 166-169: 1355کردند. (هرومل سدارنگانی، میجلب 
اند، ایرانی دوران کهن بودند و همواره با سرزمین ایران و فرهنگ و زبان ایرانی پیوستگی خود را حفظ کرده

)24- 108: 1353اند. (یکتایی،سهم زیادي در پاسداري از فرهنگ و تمدن ایرانی داشته
هاي مسلمان شبه قاره محسوب است؛ این ترین و قدرتمندترین سلسلهسلسلۀ تیموریان هند، از مهم
شود و تا زمان سقوط کامل هند به دست م آغاز می1562. / ه932دودمان از سلطنت بابر در سال 

شود:و بخش تقسیم مییابد. دورة این سلسله به طور کلی به دم) ادامه می1857ها (انگلیسی
دورة شکوه و حشمت و عظمت-1
دورة انحطاط و ذّلت.-2

رود، به شود، به تدریج رو به شکوفائی، اقتدار و وسعت قلمرو میدورة اول که از سلطنت بابر شروع می
رسد. پس از مرگ طوري که در عهد اورنگ زیب عظمت و قدرت امپراطوري به نهایت کمال خود می

م) دورة دوم که دورة فروپاشیدگی و انحطاط امپراطوري گورکانی است، پدیدار 1707(اورنگ زیب
گذاري شد و آثار گردد. دوران درخشان و پرعظمت شاهان گورکانی هند بر بنیاد زبان و ادبیات فارسی پایهمی

نده است و هرچه از گرانبهاي ادبی و هنري و علمی فراوانی به زبان فارسی از آن دوران به یادگار باقی ما
شویم زبان فارسی و فرهنگ ایرانی رو به دورة اعتال و قدرت تیموریان یعنی اواخر عهد اورنگ زیب، دور می

گردد.ها ناپدید مینهد و از عرصه دربارها و دیوانفتور و سستی می
ان و تسخیر کابل و ها که در زد و خورد با ازبک.) با همۀ سرگرمیه937ظهیرالدین محمد بابرشاه (م 

نشست. خود بدخشان و قندهار و سپس فتح هندوستان داشت، از پرداختن به کارهاي ادبی و علمی غافل نمی
اي در سرود. از مؤلّفاتش به رسالهاو در موسیقی مهارت تمام داشت و به فارسی شعر روان و سلیس می

توان اشاره کرد. (گلچین می» واقعات بابري«اي در فقه حنفی و تاریخ احوال خود به نام عروض و رساله
)27-28: 1369معانی، 

.) پسر و جانشین بابر هم عالوه بر معاشرت با ادیبان و شاعران و ه937-963نصیرالدین همایون (
کرد. نسبت به علوم حکمت و سرود و همایون تخلّص میها، خود شعر فارسی میداشت آنهنرمندان و نگه
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اهی داشت و مربی شعرا و فضال و هنرمندان بود. غیر از همایون، پسران دیگر بابرمیرزا کامران ریاضی نیز آگ
م) هم همگی اهل ذوق و شعر و شاعري 958.) و میرزا هندال (م ه961.) و میرزا عسکري (م ه964(م 

بودند.
یج شعر پارسی و پرورش اي از ترو.) جانشین همایون در مرتبهه963-1016الدین اکبرشاه (جالل

توان گفت که در هیچ شاعران است که هیچ کس از شاهان ایران و هند بدان نرسیده است. به جرأت می
گذاري عظیم فرهنگی به عمل نیامده اي از تاریخ درخشان فرهنگ ایرانی چنین بذل و بخشش و سرمایهدوره

رکی به فارسی برگردانده شد. در این دوره هزاران بود. به فرمان این پادشاه خاطرات سرسلسلۀ بابریان از ت
نویس و خطّاط براي تکمیل نسخۀ ادبی و هنري امپراطوري به کار سرگرم بودند؛ و شاعر و نویسنده و خوش

اقسام سخن و انواع علوم رو به ترقّی بود و آثار بسیاري به وجود آمده است. کتابخانۀ شاهی حاوي 
ود. در زمان اکبرشاه نثر فارسی نیز مانند شعر رونقی به سزا داشت و کتب وچهار هزار جلد کتاب ببیست

نویسی، کتب مذهبی و ادبی و نگاري، فرهنگبسیار در موضوعات مختلف تاریخ، تراجم و قصص، تذکره
)8-9: 1351ها در این جا مناسب نیست. (غروي، علمی تألیف یا ترجمه گردیده است که ذکر آن

پروري پدرش را الدین اکبر نیز سنن ادب. ) فرزند ارشد جالله1037-1014ر پادشاه (نورالدین جهانگی
را که متضمن وقایع عصر خویش است به زبان ساده و دالویز فارسی » توزك جهانگیري«حفظ نمود. او خود 

انگیري از لحاظ هاي گوناگون، اشعاري مناسب و مطبوع نیز گنجانیده است. عهد جهنگاشته و در البالي بیان
کرد، دربار او محلّ تجمع شاعران فرهنگی بسیار غنی بود. او از شعرا، دانشمندان و هنرمندان حمایت می

نویسی و نقّاشی آثار فراوانی خلق شده است. نامه، خوشفراوانی بود و در عهد او در زمینۀ تاریخ، لغت
)16-39: 1359(هاشم، 

.) پسر و جانشین جهانگیر نیز در ذوق و دانش و ادب ه1037-1068جهان (الدین محمد شاهشهاب
وارث پدر و نیاکان خود بود، به معماري و هنرهاي ظریف دلنمودگی بسیار داشت و دربار او به وجود 

.)، ه1056مشهدي (فمحمدجان قدسیبسیاري فاضالن و پزشکان و شاعران و علماي عصر آراسته بود. حاج
.) و از مورخان و نویسندگان ملّامنیر ه1057تهرانی (ف.) و صیديه1075مشهدي (فمیررضی دانش

نویسی و منشآت و جهان بودند. در عصر این پادشاه تاریخزیستند و مورد احترام شاهالهوري در عهد او می
ز ارکان شعر فارسی شبه نویسی پیشرفت شایانی نموده است. میرزا عبدالقادر بیدل که انویسی و لغتتذکره

جهان متولّد شد و در عهد عالمگیر به اوج عظمت و شهرت خود رسید. پسر و ولیعهد قاره است در عهد شاه
.) هم نویسنده و شاعري فاضل بود و با عارفان و شاعران مصاحبت و ه1069جهان داراشکوه (م شاه

الدین هند به فارسی، در حقیقت دنبالۀ کار جاللمعاشرت داشت. کوشش او در ترجمۀ آثار عرفانی و حکمی 
)46-61: 5ج 1366اکبر در شناساندن میراث فکري و ادبی و دینی هندوان به مسلمانان بود. (صفا، 
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) آخرین پادشاه مقتدر تیموریان شبه قاره بود که در دوران . ه1069-1118اورنگ زیب عالمگیر پادشاه (
ندي گورکانیان هند به حد اعالي خود رسید. وي منشی ماهري بود و به پادشاهی او چیرگی و شکوهم

داد و به هاي ادبی وقوف تمام داشت. وي که حافظ کلّ قرآن بود به علوم دینی و آیین سنّت اهمیت میدانش
و نوشتداد. نثر فارسی را خوب میالمعارف فقه حنفی و آموزش قرآن و حدیث اهتمام نشان میةدائرتدوین 

هاي مکاتبات و منشآت اوست. در تاریخ پنجاه ساله حکومت سادگی و ایجاز و فصاحت و بالغت از ویژگی
او تنها دورانی است که تمام سرزمین وسیع و باستانی هند زیر پرچم واحدي درآمد. او به خاطر سیاست 

ه شعر و شاعران رغبت الشّعرایی را منسوخ کرده بود و بدینی سختی که در پیش گرفته بود، سمت ملک
داد. با این همه، در عهد او هنوز بازماندة شاعران پیشین و برخی شاعران معاصر او شمع چندان نشان نمی

بیگم متخلّص به النّساءداشتند. شگفت اینکه اورنگ زیب خود دختري شاعر بنام زیبفارسی را روشن نگه می
)136-139: 1355ده است. (هرومل سدارنگانی، سروداشته که قصاید و غزلیات خوبی می» مخفی«

پس از اورنگ زیب با آنکه دوران ضعف سلسله گورکانیان هند آغاز شد، درخت تناور فارسی همچنان 
هاي متعدد هند است؛ بخش تذکرهباروري داشت و هندوستان به وجود شاعران متعددي که نامشان زینت

داغستانی و محمدعلی حزین و... هوس گلگشت هند دي همانند والهآراسته بود و گذشته از آن، شاعران استا
هایی که در کشیدند. شاهان گورکانی هم با همۀ دشواريزمین بدان سامان رخت اقامت میداشتند و از ایران

ایستادند و نه از پرداختن گوي باز میهاي خود به شاعران پارسیکار حکومتشان پدید آمده بود، نه از یاوري
» ظفر«.) بود که در شعر ه1253-1275ها بهادرشاه ثانی (زدند. آخرین آنبه شعر و ادب پارسی سر باز می

)68: 1373نیز:شیمل، 463: 5ج 1366کرد. (صفا، تخلّص می
شاهی، برید هاي عادلعالوه بر این، ژرفا و گستردگی روابط فرهنگی و سیاسی ایران در دورة سلسله

شاهی و خاندان آصفیه که حاکمان دکن بودند یکی از عوامل توسعۀ ، عماد شاهی، قطبشاهیشاهی، نظام
ها خود شاعر و نویسنده بودند و قلمرو فرهنگ ایرانی و زبان فارسی بوده است. بیشتر فرمانروایان این دودمان

: 1374. (امیري، اندنقش بسیـار مهم و قابل توجهی در گستـرش زبان و ادب فارسی در جنوب هند داشتـه
57-55(

اند نژاد بودهها و خانان هند نیز که بیشتر ایرانی یا ایرانیدر عهد پادشاهی گورکانیان هند برخی از خاندان
اند. از جمله: خاندان ارغونیان تته (امیران محلّی سند)، حکیم نمودهها میبه شعر و شاعران پارسی دلنمودگی

خانان (از رجال (از رجال فاضل عهد اکبرشاه)، محمدبیرام بدخشانی ملقّب به خانالدین ابوالفتح گیالنی مسیح
اهللا متخلّص عهد همایون)، میرزا عبدالرّحیم خانخان (از رجال فاضل عهد اکبرشاه) خان زمان بهادر، میرزا امان

السطنه خواجه نتهرانی و خاندان رکجهان) خاندان خواجه ارجاسب امیديبه امانی (از بزرگان عهد شاه
)463-484: 5ج 1366ابوالحسن تربتی. (صفا، 

بازتاب این همه نیکوداشت و عالقه به زبان و ادب پارسی آن شد که زبان فارسی در عهد گورکانیان هند 
هاي گوناگون از مردم آن سرزمین رسوخ نماید. در بیشتر از روزگاران گذشته رواج یابد و در میان رده
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ها و مراکز بزرگ سیاسی و اقتصادي هند مانند سند و کشمیر و الهور و دهلی و ا و ناحیتبسیاري از شهره
گذراندند و شاگردان بسیار زیردست خود اگره و دکن، کسانی بودند که از راه آموزش پارسی روزگار می

.)، ه1081(م کشمیريکردند. از جمله شیخ محسن فانیها شاعران و علمایی ظهور میداشتند که از میان آن
الدین .)، سراجه1200.)، میرغالمعلی آزاد بلگرامی (م ه1117آبادي (م جهانممتاز محمدسعید اعجار شاه
.) و بسیاري دیگر که یادکرد ه1183الدین فقیر دهلوي (م .)، میرشمسه1169علیخان آرزو اکبرآبادي (م 

لبد. (همان)طها مجال مناسب دیگري را میاز همۀ آن
شود توان به چهار دور تقسیم کرد: دور اول از عصر اکبر شروع میبه طور کلّی ادب فارسی هندوان را می

که کار تألیف آثار مختلف در این عصر شروع شد. دور دوم از اوایل جلوس جهانگیر تا اواسط عصر 
ندند دور سوم از عصر عالمگیر تا انحطاط جهان که در این دوره بیشتر کتب دینی خود را به فارسی برگرداشاه

گورکانیان هند که بهترین دوره بود که نویسندگان هندو در زمینۀ تاریخ و انشاء و شعر و علوم و فنون 
دانان و... به وجود آمدند، دورة چهارم از انحطاط نویسان، سیاقمختلف، کتب متعدد تألیف نمودند و فرهنگ

ارزش و یا تکراري و مملو از تصنّع و در این دوره هم کتب متعدد ولی اکثراً بیگورکانیان تا عصر حاضر که 
/ جرج مورسین، شفیعی کدکنی و 1374/ امیري، 1370تکلّف و نقص نگاشته شد. (ر.ك.به: سیدعبداهللا، 

- 196: 1379/ سرور، 355-372: 1369/ مشایخ فریدنی، 1-68: 1372/ تفهیمی، 369-399: 1380دیگران، 
) پرداختن به کم و کیف این آثار در این مجال نه مناسبت دارد و نه 39-46: 1381/ بنی هادي، 188

- پذیر است، بر این اساس در مورد تاریخچه و تأثیر نفوذ زبان و ادب فارسی در هند و روابط فرهنگی امکان
رخی از کتب و رساالتی که در کنیم و از این به بعد به بررسی بادبی ایران و هند به همین مختصر کفایت می

دانند که بررسی سیر تحول پردازیم. همۀ محقّقان به خوبی میزمینۀ علوم بالغی در هند نوشته شده است می
علوم بالغی فارسی در هند مستلزم اقامت طوالنی در شبه قاره و به دست آوردن و بررسی و تحلیل 

ر این مجال  صرفا به معرّفی هفت اثراز کتب و رساالتی که هاي خطّی بسیاري از این آثار است. لذا دنسخه
پردازیم، به امید اینکه در آینده مجالی بیشتر براي بررسی و تحلیل تمام آثار ها دست بیابیم میایم به آنتوانسته

بالغی فارسی هندوان فراهم گردد.
ق):.ه778جامع الصنایع و االوزان = سیف جام هروي (قبل از سال -1

. ق) نوشته شده ه937-963خان (کتابی است در علم بدیع و بالغت و عروض که به نام همایون فتح
نامیده است. از نثر و شیوة نگارش وي » خسرو شاعران«است. مؤلّف این کتاب در چندین جا خود را 

تعلیق قرن یازدهم در یکصد نویسان شبه قاره است. نسخۀ خطّی این کتاب که به خطّ نسآید که از فارسیبرمی
شود. داري مینگه3728و نودوهفت صفحه نوشته شده در کتابخانۀ مرکزي دانشگاه تهران به شماره 

)2451: 1362-1375و منزوي، 163(نوشاهی، بی تا: 
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اي دربارة این کتاب با دالیل متّقن ثابت دکتر عارف نوشاهی استاد دانشگاه راولپندي پاکستان در مقاله
شخصی به نام سیف جام هروي است. او در این مقاله از » جامع الصنایع و االوزان«ده است که نویسندة کر

برد و مشترکات فراوان این دو کتاب از این مؤلّف نام می» مجموعۀ لطایف و سفینۀ ظرایف«کتابی دیگر به نام 
اثر را امیرخسرو دهلوي دانسته و نظر ق) که مؤلّف این 1158دهد؛ و نظر محمدعلی تهانوي (فرا نشان می

را مؤلّف این کتاب » خسرو شاعران«پژوه و دکتر محمود فتوحی را که باضرس قاطع محمدتقی دانش
)34-41: 1381کند. (نوشاهی، اند با دالیل مختلف رد میدانسته

ي مطالعۀ خاص او خان که این کتاب برابا توجه به محتویات این مقالۀ عارف نوشاهی، شاهزاده فتح
. ق) ه752-790نگاشته شده، با توجه به زمان حیات سیف جام هروي، جز فرزند فیروزشاه تغلق (

توان گفت که تألیف . ق درگذشته است، پس میه778تواند باشد. از آن جا که این شاهزاده در سال نمی
)43ته است. (همان: . ق صورت گرفه778پیش از سال » جامع الصنایع و االوزان«

مؤلّف، مطالب کتاب را به چهار قسم بنیاد نهاده و هر قسم را در دو باب شرح داده است:
قسم اول: در بیان اصول و فروع قواعد نظم در دو باب. در باب اول اصطالحاتی چون نظم، شعر، سهل 

.ممتنع، فصاحت متکلّم، انشا، انواع قافیه، حشو و... شرح داده شده است
در باب دوم اوزان و بحور رجز و رمل، متقارب، بحر محدث، سریع و... مورد بحث قرار گرفته است.

قسم دوم: در بیان محاسن اشعار در دو باب. باب اول در ذکر صنایع معنوي، باب دوم که عنوان آن 
نامشخّص است به شرح اصطالحاتی چون تفسیر، مکرّر، معکوس و... پرداخته است.

وم: در معایب اشعار در دو باب. باب اول در عیب باطن، باب دوم در عیب ظاهر.قسم س
در باب دوم عیوبی چون تنافر حروف، غرابت، کراهت سمع، ضعف تألیف، کثرت تکرار، تقیید، تتابع 

اضافات، حشو قبیح و ازدیاد را توضیح داده است.
ارسی و پهلوي، در دو باب، باب اول در قسم چهارم: در بیان طورهاي نظم و شرح کلمات مشکل از پ

بیان طرزهاي نظم و اسامی صاحبان طرز، باب دوم در کلمات مشکل از پارسی و پهلوي.
ها را در یک کالم بیان در باب اول مؤلّف، ده تن از متقدمین را نام برده است و خصوصیت و طرز نظم آن

ت:کرده است. اسامی طرزها در این کتاب بدین شرح اس
مترسالنه -4فاضالنه (طرز انوري)، -3شاعرانه (طرز خاقانی)، -کامالنه -2حکیمانه (طرز سنائی)، -1

ندیمانه (طرز -7محقّقانه (طرز عبدالواسع جبلی)، -6الدین اصفهانی)، مدقّقانه (طرز کمال-5(طرز ظهیر)، 
خسرو شاعران).خسروانه (طرز -9عاشقانه (طرز سعدي)، -8فردوسی و نظامی)، 

شناسی است و از حیث تاریخی اهمیت و ارزش فراوان دارد. زیرا بندي خود نوعی سبکاین تقسیم
شناسی وجود نداشته است، گام بلندي اي به نام سبکهایی، آن هم در زمانی که مقولهدریافتن چنین مشخّصه

شود.شناسی شعر فارسی محسوب میدر سبک
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جامع الصنایع و «جاي گیري نظریات مؤلّف در جايمیر خسرو دهلوي در شکلتأثیرپذیري مؤلّف از ا
هاي ارزشمند شناسی و نقد علوم بالغی داراي نکتهپیداست. این کتاب در قلمرو و نقد ادبی و سبک» االوزان

اندیشی و دانش مؤلّف است.فراوانی است که حاکی از دقّت، ژرف
هاي مختلف در این کتاب در نوع خود بسیار ارزشمند است. بحث در نظریات انتقادي مؤلّف در زمینه

المعنی فی «و اصل » جواز شاعر«مورد: سیر تکامل شعر، بیان دیدگاه خود در مورد متقدمان، نقد اصل 
بندي شاعران، به طور مبسوط، بحث طبع و ذوق شاعرانه، بیان تفاوت شاعر و موزون طبع، طبقه» الشّاعرقلب

هاي مختلف نظم، شناسی شعر فارسی، گونهفۀ شاعر خوب، مقایسه میان فقه و شعر، سبکبیان وظی
هاي شعر و عروس، برتر بودن مقام معنی از ها و علوم، تفکیک عناصر شعر و مقایسه زیباییبندي دانشتقسیم

هاي این کتاب بالغی کهن فارسی است.لفظ و... از برجستگی
لصنایع تعدادي از اصطالحات مختلف مربوط به علوم بالغی و بدیعی اعالوه بر این در کتاب جامع

تعریف شده است. از آن میان برخی از این اصطالحات را که نسبتاً تازگی داشته و یا ابداع مؤلّف بوده در این 
آوریم:جا می

ر، پیوندي)، شاعر موزون، اختالس، التقاء خاطرین، حروف عطل، انواع قافیه (ملک، مطلق، مقید، مستو
دقّت، ذوق، حرقت، نظم حقیقی، نظم مجازي، خیال لطیف، خیال دالویز، توجیه محال، توجیه واقع، بدیع و 

اي از محاسن اشعار از جمله رعایت تناسب که از مخترع، قلندریات، قدسیات و... در این کتاب به پاره
36-49: 1381نیز ر.ك.به: نوشاهی، 179-203: 1379هاي نقد این عصر است نیز اشارت. (فتوحی، مشخّصه

)2132: 3جلد1362-1375و منزوي، 
. ق):ه1101-1169خان آرزو (الدین علیموهبت عظمی = سراج-2

. ق) است. دربارة علم معانی یا به گفتۀ ه1101-1169خان آرزو (الدین علیاین کتاب تألیف سراج
احت و بالغت، ایجاز، اطناب و... است. مؤلّف با آوردن امثال و موضوع این فن، فص». فنّ معانی«مؤلّف 

هاي هندي در زبان فارسی که مورد انتقاد ابیات و قطعات مختلف، مطالب را توضیح داده و از آوردن کلمه
ها تأثیري در فصاحت زبان فارسی گرفت، دفاع کرده و گفته است که استعمال این کلمهاهل زبان قرار می

اي به فصاحت زبان وارد رود و لطمههاي ترکی و عربی هم در فارسی به کار مید، چنانکه کلمهگذارنمی
کند.نمی

این کتاب نخستین اثري است که در فنّ مذکور در شبه قاره به نگارش درآمده و مشتمل بر هشت باب به 
)18: 1381قرار ذیل است: (شمیسا، 

باب اول: در اسناد خبري-1
: در احوال مسندالیهباب دوم-2
باب سوم: در احوال مسند-3
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باب چهارم: در احوال متعلّقات فعل-4
باب پنجم: در قصر و تخصیص-5
باب ششم: در انشا-6
باب هفتم: در فصل و وصل-7
باب هشتم: در ایجاز و اطناب و مساوات.-8

تنها رفته است که نهنوابغ عصر به شمار میخان آرزو، از شعرا و ادباي بزرگ شبه قاره و الدین علیسراج
نویسی، دستورنویسی و نقد ادبی نیز شهرت و مقبولیت فراوانی را کسب در زمینۀ شعر بلکه در انشاء و تذکره

کرده است. ویژگی و اهمیت کتاب موهبت عظمی در این است که با توجه به زبان و ادبیات فارسی طرح 
یقی را مورد توجه قرار داده است. منابع و مآخذ او عربی است و نحو زبان عربی مطلب کرده و بسا نکات دق

هاي مؤلّف به خصوص در هنگام معنی کردن ابیات و کامالً در نثر این کتاب آشکار است. اطناب و درازگویی
آرزو از آور است. در مجموع این کتاب هم مثل آثار دیگر خانمردود نشان دادن نظر دیگران بسیار مالل

ترین مسأله در مورد این کتاب این نکات تازه و جالب توجه خالی نیست. به نظر دکتر سیروس شمیسا مهم
آرزو توانسته است به سبب ممارست بسیار در ادب فارسی، علم معانی را بر مبناي زبان و ادبیات «است که 

زده را بر زبان و ادب فارسی به علم عربیاي و اشعار معاصران بنویسد و این دورة خود یعنی زبان محاوره
)2151ص3: ج1362-1375نیز ر.ك.به: منزوي21(همان: » قول امروزیان پیاده کند.

این اثر با مقدمه و تصحیح عالمانۀ دکتر سیروس شمیسا به چاپ رسیده است.
. ق):ه1101-1169خان آرزو (الدین علیعطیۀ کبري = سراج-4

زبان هند است که در زمان ترین ادیب فارسیالدین علی خان آرزو، معروفه نیز سراجنویسندة این رسال
حملۀ نادرشاه به هند، ریاست معنوي حوزة ادبی هند با او بوده است. این رساله نیز به همت استاد سیروس 

اهمیت و هاي ایشان در موردبه چاپ رسیده است بر اساس گفته» موهبت عظمی«شمیسا به همراه رسالۀ 
توان اشاره کرد:فواید این رسالۀ مختصر به نکات زیر می

اي است که در هند در زمینۀ علم بیان به زبان فارسی نگاشته شده است. چنانکه این جزوه اولین رساله-1
یک افتاد، کتابی در علم بیان کههرگاه نظر بر کتب قدیمه و جدیده می«کند: آرزو در مقدمۀ خود اشاره می

آمد، با وجود آن که در علم بدیع که تابع بالغت است چندین کتب جزو فصاحت است در فارسی به نظر نمی
». تصنیف یافته... پس این رساله اول کتابی است که از آسمان فکر بلند بر زمین شعر پارسی نازل شده

)50-51: 1381(شمیسا، 
دهد:نین توضیح میاو ضرورت چنین تألیفی را با توجه به عصر خود چ

رعایت صنایع بدیعی کما حقّها نمانده بلکه ]یعنی شاعران طرز تازة هندي[چون در شعراي حال «
مصروف آنند که تشبیه و استعارة تازه دست دهد، پس در این موسم طالب را باید که در این علم تأمل نماید 

)51(همان: » قبح آن واقف شود.شبه و ارکان گردد و از حسن و تا آشناي معنی تشبیه و وجه
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شناسی، ید طوالیی داشته، شناسی و لغت و زباناز آن جا که آرزو در زمینۀ بالغت و نقد ادبی و سبک-2
اي پرداخته است. مثالً در این رساله در بحث تمثیل به دو گرایش مهم سبک در این رساله نیز به نکات تازه

امثال صائب تبریزي است و یکی طرز خیال که سبک متعارف سازيهندي که یکی روش متعارف تمثیل
گوید طرز خیال این است کند و میامثال جالل اسیر و شوکت بخارایی و ناصرعلی سرهندي است اشاره می

شود.که مطلب دقیق و نازك باشد اما شاعر از تمثیل استفاده نکند زیرا تمثیل باعث روشن شدن مطلب می
آرزو ذاتاً الدین علی خانشناسی دارند، سراججنبۀ نقد ادبی و سبکۀًماهیبیان و معانی از آن جا که علوم 

رسد که گاهی بیش هاي کاربردي بالغت توجه بیشتري دارد، اما به نظر میشیفتۀ این مباحث است و به جنبه
مسائل نظري علم بیان شود و در این رساله مختصر به جاي پرداختن بهاز حد معمول وارد این مباحث می

شود.می» کارنامه«هاي نقد شعر و مثالً رد نظریات منیر الهوري در وارد بحث
هاي خود، از شعر فارسی استفاده کرده است و برخالف ادباي اخیر آرزو براي شواهد بحث-3

نکرده است و این نویس ایران جز یکی دو مورد از امثلۀ تکراري عربی کتب مطول و مختصر استفاده بالغت
تواند موارد را با مصادیق منطبق کند. البتّه امر بسیار با اهمیتی است زیرا تا شخصی در بالغت استاد نباشد نمی

همۀ شواهد او خوب و مناسب نیست و بیشتر طبق سلیقۀ آن دوران که به ادب معاصر خود یعنی سبک 
ز حافظ و سعدي و... کم مثال آورده و مکرّر از خود نیز هندي توجه داشتند؛ از معاصران مثال آورده است. ا

شاهد آورده است.
شود که او کامالً به مباحث علوم بالغی و از جمله علم بیان از مباحث و اشارات مؤلّف آشکار می-4

رأي است و از این لحاظ کتاب او مشتمل بر نکات تازة انتقادي است. اشراف کامل دارد و مجتهد و صاحب
به و تکیه بر استعارة عنوان نمونه پرداختن به مسألۀ محاکات و آوردن در علم بیان، اصل دانستن مشبهبه 

شود.مصرحه و... از دقایق و ظرایفی است که در ضمن مطالعه کتاب آشکار می
مه از آرزوست. مثالً در مقدالدین علی خاناین کتاب مشتمل بر برخی از اطّالعات در مورد خود سراج-5

نوزده تألیف خود نام برده است.
اي نیز البتّه عیوبی چون خوب نبودن نثر کتاب، طوالنی بودن جمالت و نحو پیچیدة عبارات و نثر ترجمه

)15-16گریبانگیر این کتاب است. (همان: 
):1069-1118اثر میرزاخان ابن فخرالدین محمد (» الهندۀتحف«-4

نه در لغت و ادبیات و بدیع و عروض و موسیقی هندي از میرزاخان ابن گوالمعارفدایرةکتابی است 
فخرالدین محمد. از مؤلّف این کتاب چندان آگاهی نداریم و حتّی دربارة نام وي نیز اتّفاق نظر نیست. بنا به 

نوشته . ق) ه1069-1118، او کتاب خود را در عهد اورنگ زیب (»ۀالهندتحف«گفتۀ میرزاخان در مقدمۀ 
است، اما سال دقیق نگارش آن و اینکه وي این کتاب را به درستی به نام چه کسی نوشته است، روشن 
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را به نام شاهزاده محمداعظم پسر سوم اورنگ زیب نوشته » ۀالهندتحف«آید که میرزاخان نیست. چنین بر می
)539-549: 1379است. (شفیعی کدکنی، 

هزار واژة هفت باب تدوین یافته است. در بخش پایانی کتاب هم حدود سهدر یک مقدمه و » ۀالهندتحف«
سانسکریت و هندي را به فارسی معنی کرده است.

اي مبسوط به بررسی حروف الفبا و دستور زبان هندي میانه (برج بهاشا) و شیوة نوشتن مؤلّف در مقدمه
شود، دیوناگري و از چپ به راست نوشته میخطّ آن پرداخته است. الفباي سانسکریت یا هندي که به خطّ 

وسه حرف صامت و دو حرف نیمه نه حرف است که از این میان چهارده حرف مصوت و سیوداراي چهل
هاي صامت، چهار آمده است. از میان حرفوهاي صامت سیشمار حرف» ۀالهندتحف«هجایی است. اما در 

ست که در عربی و فارسی این حروف وجود ندارد. نویسنده هفده حرف ویژة الفباي سانسکریت و هندي ا
هاي مشابه با یکدیگر بازشناخته هاي الفباي سانسکریت را به دقّت نامگذاري کرده تا حرفهر یک از حرف

هاي میرزاخان در این زمینه نوآورانه و ابتکاري بوده است. وي همچنین نخستین کسی بود که شوند. بررسی
تور هندي میانه افتاد تا بیگانگان بتوانند به یاري آن زبان هندي را بیاموزند. از این رو به فکر تدوین دس

از این قرارند:» الهندۀتحف«هاي هفتگانۀ کتاب گذار دستور هندي میانه دانست. مباحث بابتوان او را پایهمی
هاي این کتاب باترین باب) = در علم عروض هندي است. یکی از زیPingalaباب اول در علم پنگل (-1

هاي این بخش نیز افزوده است. زیرا بیشتر هاي عروض هندي با فارسی بر زیباییاست. بررسی تفاوت
شوند و برخالف ارکان هاي صامت که در تلفّظ فارسی ساکن هستند در عروض هندي متحرّك میحرف

اي با نام انسکریت عروض بر مبناي واژهشوند، در سعروض فارسی و عربی که سبب، وتد و فاصله نامیده می
ها، اما عبارت است از هجاي کوتاه یا بلند یا مجموعۀ هر دوي آن» گن«گذاري شده است. پایه» ganaگَنَ / «

گیر نیستند و هر جا که ضرورت ایجاب کند هجاي کوتاه را عروضیان هندي دربارة عروض چندان سخت
آورند. میرزاخان در این کتاب کوشیده است تا اوزان هندي ابر یک واحد میبرابر دو واحد یا هجاي بلند را بر

توان گفت که کار وي شاید نخستین گامی باشد که یک را با افاعیل عروضی فارسی بسنجد. از این رو می
چهار وزن وزبان براي هماهنگ ساختن اوزان هندي و فارسی برداشته است. مجموعاً هشتادادیب فارسی

شمرده است. همانگونه که » مطبوع طبع سلیم و مستحسن ذهن مستقیم«ها را اوزان را ذکر کرده و آناساسی
در کتاب آمده، برخی از اوزان هندي کامالً با بحور فارسی مطابق است، اما در موارد دیگر با یک هجاي 

هاي جدید شعر فارسی بر شود. بررسی وزناضافۀ کوتاه یا بلند یا عکس آن اوزان هندي از فارسی جدا می
پیشنهاد کرده » وزن شعر فارسی«هایی از آن را پرویز ناتل خانلري در کتاب اساس افزایش هجا، چنانکه نمونه

تواند الگوي خوبی براي آورده است، همراه با منشعبات آن میالهندۀتحفاست، با اوزانی که نگارندة 
در آهنگ شعر فارسی هستند. چهار بحر اختراعی خود را نیز سرایندگانی باشد که خواهان نوآوري و تنوع

شود. وي براي هر یک از هاي عروض هندي دیده میها در کتابآورده و گفته است که گاه برخی از آن
اوزان اختراعی خویش ابیاتی سروده که خالی از تصنّع و تکلّف نیست.
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چون کتابی مضبوط در این «است. به نوشتۀ وي ) = در علم قافیۀ هندي Tukaباب دوم در علم تُک (-2
علم به نظر نیامده، لهذا این نحیف به کلیات و جزئیات آن احاطه نموده و اصطالحی چند نهاده، این علم را 

دهد.دو حرف قافیه را شرح میوپردازد و سیاو سپس به توضیح حروف گوناگون قافیه می» مدون ساخت.
هاست. این باب از نظر بررسی ) = در علم بیان و بدیع هنديAlamkaraار (النکباب سوم در علم-3

توان آن را نخستین کوشش در زمینۀ تطبیقی صناعات ادبی فارسی و هندي بسیار ارزشمند است و باز هم می
بندي کرده است:یک بررسی تطبیقی برشمرد. مؤلّف، این باب را در دو فصل بدین گونه تقسیم

و بیان):النکار (بدیع
: در بیان فصاحت و بالغت کالم1فصل 
نوع)9: رس = اغراض شعري (1شعبه 
نوع)6و اپمان= مضمون و تشبیه (: بِنگ2شعبه 
نوع).19: النکار = صنایع لفظی و معنوي (3شعبه

: در بیان عیوب شعر (دو کهنَ): بیست نوع عیب شعري را بررسی کرده است.2فصل 
معادل » رس«آید که برمی» رس«گانۀ و توضیحات مؤلّف دربارة انواع نه» رس«تعریف رس: ازشعبه یکم: 

در زبان فارسی است، از قبیل: مدح، هجو، رثا، عشق، فراق و... .» غرض شعري«
گانۀ رس در این کتاب چنین است:انواع نه

ال:شود به دو حسنگارس: عبارت است از حالت عاشقی و معشوقی و آن منقسم می-1
الف) سنجوگ: حالت وصال است.

ب) بیوگ: حالت فراق است. این دو قسم معادل غزل وصالی و غزل فراقی در شعر فارسی است.
که معادل فکاهه و » طبعی بودو آن عبارت از حالت خنده و مزاح و خوش: «(Hasya Rasa)هاس رس -2

طنز و مطایبه است.
که معادل مرثیه » رحم کردن بر مصیبت و صعوبت کسی باشدو آن حالت: «(Karuna Rasa)کرنارس -3
است.
که » ریزي بودو آن عبارت از حالت شجاعت و بهادري و سپاهیگري و خون: «(Vira Rasa)بیررس -4

تقریباً معادل حماسه و فخر است.
».و آن عبارت از حالت خشم و غضب بود: «(Raudra Rasa)ردر رس -5
Bhaya)بهی رس -6 Rasa)» :و آن عبارت از حالت خوف و ترس باشد.«
و آن عبارت از حالت کراهت و نفرت طبیعت بود از شیئی مکروه : «(Vibhatsa Rasa)بی بهتس رس -7

».مغشّی مثل ریم و خون و چیزهاي گندیده و منتن و امثال آن



٣٢٥٩
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

رار و تمکین بود، ظاهري و و آن عبارت از حالت اطمینان و تسکین و ق: «(Santa Rasa)سانت رس -8
».باطنی
».و آن عبارت از حالت تعجب باشد بر امري عجیب و غریب: «(Adbhuta Rasa)ادبهت رس -9

دقّت معنی و نزاکت و لطافت خیال و «است. بِنگ (Upman)و اُپمان (Beng)شعبۀ دوم در بیان بِنگ 
ن صنعت در میان شاعران سبک هندي و به ویژه ای». رنگینی مضمون و باریکی نکته و حسن ادا را گویند

هاي دقّت، خیال، تخییل، عالم خیال، گو بسیار مورد توجه بوده است. این صنعت را با عنوانهندیان فارسی
)235-46: 1379اند. (فتوحی، طرز خیال و خیال پیچیده یاد کرده

رده است، سه نوع آن معادل تشبیه کنایه، اما اُپمان همان تشبیه است. از شش نوع تشبیهی که مؤلّف برشم
تشبیه صریح و تشبیه معکوس فارسی است.

مؤلّف » به معنی صنعت کالم و شعر است«شعبۀ سوم النکار یعنی علم بدیع هندي و به تعبیر مؤلّف 
وي »شود.این صفات متعددند، اما از آن میان، صفات خوشایند طبع سلیم و ذهن مستقیم بیان می«گوید: می

از این میان جمعاً نوزده صنعت را یاد کرده است که چهار صنعت آن اختراع و ابداع خود اوست:
= تشبیه تفضیل یا مرجوع عنه(Vyatirikta Alamkara)بترکتا النکار -1
= ایهام(Virodhabhasa Alamkara)برودها بهاس النکار -2
= ابهام(Slesha Alamkara)اشلیکها النکار -3
= جناس تام(Yamaka Alamkara)جمکا النکار -4
:(Preksaha)پریچها -5

حسن تعلیل-) Sakarana Utpreksahaــ سکارن اُت پریچها (
) = اغراقAkarana Utpreksahaــ اکارن اُت پریچها (

= لف و نشر(Anukarma Alamkara)انکرمان النکار -6
تجاهل عارف=(Sandeha Alamkara)سندیها النکار -7
= استعارة مصرحه(Nigiri yadhyaya sana)نگرجادهیوسان -8
= تشبیه مشروط(Yadyartaha)جدیارته -9

= سجع(Viritta Anuprasa)ابرت ان پراس -10
آرایی= لزوم ماالیلزم و گاهی معادل واج(Chekanaprasa)چهیکا ان پراس -11
= سؤال و جواب(Aksracakra Alamkara)اچهر چتکار النکار -12
= قلب مستوي(Sarvatobhadra Alamkara)سرب توبهدرا النکار -13
= عکس و طرد(Simhavalo kana Alamkaya)سنکها ولوکن النکار -14
= سهل ممتنع(Jati Varnana Alamkara)جات برنن النکار -15
تناسب= ایهام (Dipanyaya Dvara Alamkara)دیپینا دوار النکار -16
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ها را دارد ولی در واقع مخترعات مؤلّف که پس از این شعبه آمده است، هر چند مؤلّف ادعاي ابداع آن
برگردان برخی صنایع فارسی و عربی است به زبان هندي و آن چهار عبارتند از:

االعداد.ۀسیاق-4ترصیع، -3قلب کل و بعض، -2العجز، ردالصدر علی-1
) است. مؤلّف بیست نوع عیب را که در Dokhanaسوم در بیان عیوب شعر (دوکْهنَ فصل دوم از باب 

ها از این قرارند:شود یاد کرده است. برخی از این عیوب و معادل فارسی آنشعر هندي دیده می
) = تنافر حروفNagna Doshaنگن دوکهن (-1
م یا قسمتی از شعرمفهوم بودن تما) = مهمل و بیMritaka Doshaمرتک دوکهن (-2
) = تعقید معنويKashatartha Doshaکاشتهارته دوکهن (-3
) = لف و نشر مشوشKramahina Doshaکرم هین دوکهن (-4
) = لفظ رکیک و قبیح در شعر آوردنAslila Doshaاسلیل دوکهن (-5
در شعر و عیوب ) = آوردن امري عجیب و محال و غیرممکن Abhutartha Doshaابهورتا دوکهن (-6
دیگر.
) = در علم عاشقی و معشوقی است چون در زبان Sringararasaباب چهارم در علم سنگارس (-4

هایی که بدین زبان در هزار سال پیش نامهسانسکریت ادبیات عاشقانه رواج گسترده دارد و حتّی در نمایش
رین سبک توصیف شده است، منتقدان ادبی به دست کالی داس و دیگران نوشته شده، عواطف انسانی با زیبات

و زن را » نایک«اند تا به بررسی علمی مقولۀ عشق و عاشقی بپردازند. در این علم مرد را سانسکریت کوشیده
دهد که ها را برشمرده است، نشان میخان آنگویند. بررسی انواع گوناگون نایک و نایکا که میرزامی» نایکا«

در جامعۀ هندي را به دقّت بررسی کرده است.وي مسألۀ عشق و عاشقی 
) = علم موسیقی هندي است. مؤلّف در این کتاب جز مکتب Sangitaباب پنجم در علم سنگیت (-5

ترین مکتب موسیقی نات را بررسی کرده است. چون مکتب هنومان رایجشیوا، مکاتب هنومان، بهرت و کل
هاي د به بررسی کامل همین مکتب پرداخته است. برخالف بخشدر زمان میرزاخان بوده، او نیز در کتاب خو

ها (مقام موسیقی) و دیگر کتاب مؤلّف از منابع و مآخذ خود در این بخش نام برده است. میرزاخان انواع راگ
هاي مختلف آن را در مکاتب گوناگون با دقّتی تمام بررسی کرده است. در اواخر این باب به مشتقّات و نام

هایی که امیرخسرو تصنیف کرده در این موسیقی رقص (تال) نیز پرداخته است. دوازده مقام از مقامرقص و 
کتاب بررسی شده است.

= علم شناخت انواع زن و مرد و صحبت و معاشرت و مباشرت با (Koka)باب ششم در علم کوك -6
زن.

شناسی.= علم قیافه(Samudrika)باب هفتم در علم سامدریک -7
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م: 1350در هیچ یک از این دو باب میرزاخان سخنی نو نیاورده است. (میرزا خان بن فخرالدین محمد، 
و 563/3و محمدبشیرحسین، فهرست مخطوطات شیرانی: 162-171: 1379/ نیز ر.ك.به: فتوحی، 2و 1جلد 

)809/1احمد منزوي، فهرست نسخه هاي خطی فارسی پاکستان: 
):1116-1200غالمعلی آزاد بلگرامی (» = الهندالنُغَز«و » ۀالمرجانسبح«6-5

مؤلّف این دو اثر ارزشمند بالغی که اولی به زبان عربی و دومی به زبان فارسی نوشته شده است، 
هاي دهم تا سیزدهم ترین محقّق ادبی سده. ق) است. وي برجستهه1116-1200غالمعلی آزاد بلگرامی (

هاي هند است. وي منتقدي تیزبین است که همراه با دانش گستردة خود، زبانهجري در ایران و شبه قارة 
وي » المرجانۀسبح«مند است. کتاب فارسی و عربی و هندي را خوب آموخته و نقدهایش علمی و روشن

فارسی و عربی است. انگیزة اصلی وي -شناسی شعري هندي . ق) اثري تطبیقی در زیباییه1177(تألیف 
بدیعی هندي به زبان عربی بوده است. این کتاب به زبان عربی و -هاي بالغی یف این اثر انتقال دانشاز تأل

در چهار فصل به ترتیب زیر تدوین یافته است:
فیما جاء من ذکر الهند فی التّفسیر و الحدیث-1
فی ذکر العلماء اناراهللا براهینهم-2
فی محسنات الکالم-3
عشّاق.فی المعشوق و ال-4

شود از حیث محتوي شباهت فصول سوم و چهارم که به ترتیب به علم بدیع و علم عاشقی مربوط می
الهند دارد.ۀهاي اول تا چهارم کتاب تحفزیادي به باب

شود مباحث این از میان این فصول چهارگانه فقط فصل سوم کتاب به قلمرو نقد و بالغت مربوط می
فصل از این قرار است:

گاه شعر در دین اسالم، نظر پیامبر دربارة شعر؛ اولین شعر و اولین شاعر؛ هند خاستگاه حکمت و جای
هاي عربی، هندي، دانش؛ نجوم هندي؛ تفاوت تفکر هندي و عربی با تفکّر رومی و عجمی؛ تفاوت زبان

. صنایع بدیعی فارسی، بحث از ردیف و اهمیت آن در شعر فارسی-عربی -فارسی؛ عروض تطبیقی هندي 
است که خود مؤلّف (آزاد » ۀالمرجانسبح«هاي سوم و چهارم کتاب ترجمۀ فارسی فصل» الهندغزالن«کتاب 

. ه1178آبادي در سال آبادي و شفیق اورنگبلگرامی) به خواهش دو تن از شاگردانش یعنی مهربان اورنگ
برساند. دلیل » د را به گوش صاحب طبعان فُرسنواي دلگشاي طوطیان هن«ق از عربی به فارسی درآورد تا 

. ق، سال تألیف کتاب بر مبناي ه1178انتخاب این اسم و آوردن الف الم بر سر هند، مطابقت آن با تاریخ 
»)مقدمه«13: 1382حساب جمل است. (شمیسا، 

فاوت فراوانی دارد و خود است اما با اصل عربی ت» ۀالمرجانسبح«اگرچه ترجمۀ لفظ به لفظ » الهندغزالن«
ه سبح«هاست. شواهد ها و شواهد آنشود. تفاوت اساسی دو کتاب در نمونهکتاب مستقلّی محسوب می

آورده به » الهندغزالن«همگی ابیات فارسی است. شواهدي که در » الهندغزالن«عربی است و شواهد » مرجانال
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بیشتر » مرجانحه السب«اهمیت خاصی است. ولی در شناسی شعر سبک هندي دارايخاطر بیان عناصر جمال
شواهد عربی، ساخته و سرودة خود مؤلّف است نه از شعر شاعران عرب، از این جهت، آزاد در بیان مبانی 

نماید.ها تصنّعی میشناسی شعر فارسی به وسیلۀ شعر عربی چندان موفّق نیست و اغلب نمونهجمال
نویسد:کار خود در تألیف این دو کتاب میآزاد بلگرامی دربارة شیوة 

فقیر، صنایع عربی و هندي را مالحظه کردم، سه قسم برآمد:«
صنایع بدیعی مشترك در عرب و هند، مثل: ایهام، حسن تعلیل، مراجعت، استعاره و تشبیه و جناس و -1
سجع
قصیده، تاریخ و قاعدة التّخلص یعنی گریزصنایع بدیعی مختص به عرب مثل: استخدام مضمر، حسن-2

جمل و غیرها
صنایع بدیعی مختص هند.-3
وهفت صنعت هندیان را انتخاب زده از فقیر خواستم که قسم اخیر را از هندي به عربی نقل کنم. بیست«

زبان هندي به زبان عربی نقل کردم و نام و تعریف هر کدام قرار دادم و کتب عربی تفحص نموده، امثلۀ 
)32(همان: » ردم.فراوان برآو

ها عبارتند صنعت از بالغت هندي را به عربی و سپس به فارسی درآورده است. این آرایه27آزاد بلگرامی 
از:

-6النّفی، تشبیه-5االنتزاع، االنتزاع و عکستشبیه-4البرهان، تشبیه-3تشبیه الشئ بنفسه، -2تنزیه، -1
- 11تشبیه التّفضیل علی التّفضیل، -10التمنّی، تشبیه-9االستغنا،شبیهت-8التّقویه، تشبیه-7السلب، تشبیه

-16االستبداد، -15الماهیه، قلب-14الخزانه و تفریقها، جمع-13، ۀالجواببراع-12تشبیه تفضیل التّعییر، 
- 22التأویل، -21المخالطه، المخالطه و عکس-20، مواالةالعدو-19االعتساف، -18التسلّط، -17الطغیان، 

.ثمرةالخالف-27الملیح، تقبیح-26القبیح، تلمیح-25التّقوي، -24التنوع، -23اضمار النّهی، 
توان کرد:بندي میآرایه را در دو گروه عمده دسته27همۀ این 

پردازدهایی که به تحلیل تشبیه و اجزاء و انواع آن میالف) آرایه
اندحلیل منطقی قول شعريهایی که بیانگر تب) آرایه

شناسی شعر و تجزیه و تحلیل سخن و این هر دو دسته، نشان از دقّت و موشکافی هندیان در زیبایی
شعري دارد.

هایی که آزاد بلگرامی از بالغت هندي نقل کرده و چه هاي بالغی چه آنالبتّه اغلب این دسته از آرایه
و عربی کشف کرده همگی از اقسام تشبیه، مبالغه و اغراق به حساب ها که خود او با تأمل در شعر فارسی آن
آیند.می
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به وسیلۀ خود آزاد بلگرامی از شعر فارسی استخراج گردیده » الهندغزالن«ها نیز در کتاب برخی آرایه
است این صنایع از این قرارند:

-6غصب، -5ان پارادوکس)، تثبیت (هم-4زبانان)، وفاق (همان طباق فارسی-3نذر، -2تفأّل، -1
- 14افحام، -13معارضه، -12خارق، -11تحول، -10تنزیل، -9جرّ الثّقیل، -8الرّوح، کالم-7توصیه، 

- 21اعتذار، -20غبطه، -19النّصیحه، حسن-18تسویه، -17اقتسام، -16مزاح، -15تشبیک (همان افتنان)، 
تشبیه -26تشبیه استفاده، -25تشبیه احتراز، -24تشبیه انتقال، -23االثر، تشبیه-22تشبیه استخدام، 

تفضیل الشئ -31التفضیل المشروط، -30تشبیه مفاضله، -29تشبیه ترقّی، -28تشبیه اجتهاد، -27استدالل، 
تصدیر المعنوي.-33االستخدام، تفضیل-32علی نفسه، 

رامی در واقع بیان فروع همان انواع بدیعی مشهور و هاي ابداعی آزاد بلگکنیم آرایهچنانکه مالحظه می
الرّوح، حسن نصیحت، غبطه، اعتذار و... را هایی از قبیل نذر، تفأل، توصیه، کالمشناخته شده است. البتّه مقوله

ها مبتنی بر توان از انواع بدیع به شمار آورد، چون این گروه مشخّصۀ بالغی ندارند؛ یعنی زیبایی آننمی
صورت نیست، بلکه مضمون یا موضوع متداول و رایجی هستند که به جهت تداول و رواج فراوان در عناصر

بالغی پنداشته است.-ها را آرایۀ بدیعی شعر این عصر، بلگرامی آن
اي از صنایع ابداعی آزاد بلگرامی، از تجزیه و تحلیل صنایع مشهور به دست آمده است. مثالً صنایع دسته

دهند؛ یعنی: خرق، قلب ماهیت، ي که متعلّق به علل هستند و نسبت علّت با معلوم را نشان میپنجگانۀ هند
هاي ابداعی هستند. گروهی دیگر از آرایه» خارق«هاي صنعت وفاق، تثبیت و غصب، همگی از زیرمجموعه

یل و تحول.بلگرامی از تجزیه و تحلیل مبالغه به دست آمده که عبارتند از: خارق، جرالثّقیل، تنز
که از ابداعات امیرخسرو دهلوي » بوقلمون«خود از صنعت » الهندغزالن«بلگرامی در بخشی از کتاب 

و » بینات«، »زبر«است همراه با شواهد یاد کرده است. در فصلی دیگر از کتاب نیز به سه صنعت قدیم یعنی 
پرداخته است.» اریخالتّةدایر«

عربی و فارسی است و از طرفی -در تطبیق بدیع هندي "الهندغزالن"تاب اهمیت ک«خالصۀ کالم اینکه 
هاي مربوط به صنایع علل و ماهیت شعر در نوع خود تازگی دارد و شاید امروزه نیز کمتر چنین مباحثی بحث

شناسی شعر سبک در میان منتقدان شعر مطرح شده باشد. این کتاب در مجموع به اصول و مبانی زیبایی
هاي بارز این سبک است ي پرداخته است. ظرافت در تشبیه، اغراق، مبالغه و بیان پارادوکسی از مشخّصههند

و مؤلّف این کتاب، این مقوالت را به دقّت بررسی کرده و در حد توان خود به تجزیه و تحلیل عناصر بنیادي 
هاي بالغت د را بر اساس کتابشعر سبک هندي پرداخته است. بلگرامی برخالف اغلب بالغیون که کتب خو

نیز 229: 1379(فتوحی، » اي را از شعر معاصران خود کشف کند.هاي تازهاند؛ کوشیده تا آرایهقدیم نوشته
)21-43ص 3ر.ك.به: فهرست نسخه هاي خطی فارسی از احمد منزوي، ج 

اثر شبلی نعمانی:» شعرالعجم«-7
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م) است که حدود یک قرن پیش تألیف شده است. 1857-1914نعمانی (شعرالعجم نوشتۀ عالّمه شبلی
این کتاب در پنج جلد ترتیب یافته است. سه جلد اول آن به شرح حال و نقد و تحلیل اشعار شاعران بزرگ 
فارسی زبان اختصاص یافته و در آن ادوار شعر فارسی به سه دورة قدما که از حنظله آغاز و به نظامی ختم 

یابد و متأخّرین که از بابافغانی تا ن که از کمال اسماعیل آغاز و به جامی خاتمه میشود و متوسطیمی
گیرد، تقسیم شده است. دو جلد چهارم و پنجم به ماهیت شعر و شاعري و نقد شعر کاشانی را در بر میکلیم

فارسی به طور کلّی تخصیص داده شده است.
لمی و به دور از هرگونه تعصبات قومی به نقد و تحلیل و مؤلّف با روش دانشمندان اروپایی و با روش ع

بینی و شیوة تفکّر هر شاعري را بررسی و تحلیل بررسی محتوایی آثار شاعران بزرگ پرداخته است و جهان
کرده است. ارزشمندي دیگر این کتاب مقایسه بین ادبیات فارسی و عربی و شاعران این دو زبان به بهترین 

وجه است.
مینۀ علوم بالغی نیز با اینکه عالّمه شبلی کتب کالسیک بالغت را دقیقاً مطالعه کرده، اما مانند دیگران در ز

مقید به همان مطالب و امثلۀ معهود نمانده است و شرحی که در جلد چهارم شعرالعجم از مباحث بالغی دارد 
ري عرضه شده است و برخالف کتب معانی و با دیدي به کلّی تازه و با امثله و شواهد و شروحی کامالً ابتکا

بیان و بدیع که از قدیم تا حال گویی همه از روي یکدیگر نوشته شده است. بارها نیک و بد و سره یا ناسره 
بودن شعر شاعري را در میدان عمل با معیارهاي دقیق و روشن به ترازوي نقد نشانده است. شبلی در میدان 

اي نو و روش جدید شعر فارسی را در ران، پیروزمندانه بیرون آمده و با شیوهشناسی اشعار شاعنقد زیبایی
ادوار مختلف محک زده است. البتّه باید در نظر داشت که او بیشتر به مضمون و محتوا توجه دارد نه به لفظ 

شبلی نعمانی، شمارد. (و به طور کلّی صنایع بدیعی را، به خصوص اگر با تکلّف به کار رفته باشد، مردود می
)52-68: 1370، نیز ر.ك.به: نوریان، 3: مقدمه و متن جلد 1363

نتیجه گیري
از آنچه گذشت می توان به نتایج زیر دست یافت : 

ریشه هاي عالئق و تاریخ آشنایی عمیق ایرانیان و هندیان ، سابقه ي چندین هزار ساله دارد : و آغاز آن به 
سد . دامنه ي نفوذ تمدن و فرهنگ ایران در هندوستان ، پس از اسالم رو به هزاره ي دوم قبل از میالد می ر

گسترش بوده است . در این امر سلسله هایی چون غزنویان ، خلجیان ، تغلقیان ، لودیان ، بهمنیان و ... نقش 
ده است که زیادي داشته اند . مهمترین و قدرتمندترین سلسله ي مسلمان شبه قاره ، سلسله تیموریان هند بو

میالدي ) ادامه می یابد و شامل 1857هـ.ق) تا سقوط کامل هند به دست انگلیسی ها (932از سلطنت بابر (
دو دوره شکوه و حشمت و عظمت و دوره انحطاط و ذلّت می شود . در همه ي این دوره ها کم و بیش ، 

آن سرزمین جلوه گر است و شاعران و نیکوداشت و عالقه به زبان و ادب فارسی در رده هاي گوناگون مردم 
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نویسندگان و منتقدان و بالغیون  فراوانی ظهور کرده و آثار زیادي را به فارسی در آن سرزمین به یادگار 
گذاشته اند .

هندیان نیز مانند ایرانیان در زمینه علوم بالغی از آثار عربی و فارسی پیشینیان از جمله مطول و مفتاح و 
و ... تأثیر پذیرفته اند و آثار تقلیدي و غیر ابتکاري زیادي نوشته اند. اما » المعجم« ، » ئق السحر حدا....    « 

در این عرصه عده اي از منتقدان بزرگ چون خان آرزو ، آزاد بلگرامی و ... آثار ابتکاري زیادي با مالکهاي     
قادي آنها در اثارشان چشمگیر تر است .زیبایی شناسی هندي به زبان فارسی نوشته اند که نظریات انت

) به نظر دکتر شمیسا ، اولین رساله اي است که در هند در زمینه 1169از خان آرزو ( ف » عطیه کبري« 
از این منتقد هندي نیز در زمینه علم معانی به » موهبت عظمی « علم بیان به زبان فارسی نگاشته شده است : 

از اهمیت خاصی برخوردار است دلیل تازگی هایی که دارد ،
نیز قابل توجه و بررسی و قدردانی است . این کتاب که در قرن » تحفه الهند « کار عظیم و اساسی مؤلّف 

یازدهم هجري در هند تألیف شد ، شامل هفت علم از علوم هندیان است . تمام کتاب بخصوص از لحاظ 
و قافیه و بدیع آن جالب توجه است . این کتاب در قلمرو فرهنگ ما فصل هاي مربوط به موسیقی و عروض 

مقایسه و تطبیق عروض فارسی و هندي ، کتاب منحصر به فردي است و براي کسانیکه به جدول امکانات 
چرا که بسیاري از نمونه هاي ؛وزنی زبان فارسی عالقه مند باشند ،  این کتاب گنجینه ي گرانبهایی است 

ف با الهام از عروض هندي پیشنهاد کرده است ، ابتکاري است و در دیوان شاعران وزنی و عروضی که مؤلّ
فارسی زبان و در شواهد عروضیان دیده نشده است و بنابر شواهد این کتاب می توان تعداد اوزان آزمون 
شده زبان فارسی را از حد جدول شناخته شده از طریق کتب عروض یا دواوین شعراي مختلف گسترش داد

و به نمونه هاي متنوع دست یافت 
از غالمعلی آزادبلگرامی ، اثري تطبیقی در زیبایی شناسی شعر » غزالن الهند « و » سبحه المرجان« کتاب 

ایرانی و عربی است . کتاب اول به زبان عربی و با شواهد عربی است . اما کتاب دوم که در واقع –هندي 
به دلیل بیان عناصر و ؛رم کتاب اول است و شواهد فارسی خوبی دارد ترجمه فارسی فصل هاي سوم و چها

اصول و مبانی جمال شناسی شعر سبک هندي به شیوه انتقادي ، اهمیت خاص دارد .
در جهت مخالف کتب بالغی و معانی و بیان بدیع » شعر العجم«شبلی نعمانی نیز در جلد چهارم و پنجم 

نوشته شده است ، با روش دانشمندان اروپایی و با شیوه اي علمی و به دور ما که گویی همه از روي یکدیگر 
از هر گونه تعصبات قومی به نقد و تحلیل و بررسی محتوایی و بالغی آثار شاعران پرداخته است . یقیناً او در 

.استمیدان نقد بالغی و زیبا شناسی به شیوه ي جدید و نو ( اروپایی ) و علمی، سربلند بیرون آمده
کتابنامه

آربري، ا. ج، میراث ایران، ترجمه ي احمد بیرشک و دیگران، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، –1
ش.1374
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، 12، نامه ي فرهنگ، سال سوم، شماره ي چهارم، شماره ي »ورود اسالم به شبه قاره«آریا، غالمعلی، –2
ش.1372زمستان 

ي کبري و موهبت عظمی، مقدمه و تصحیح دکترسیروس شمیسا، آرزو، سراج الدین علی خان، عطیه –3
ش.1381تهران: انتشارات فردوس، 

1382آزاد بلگرامی، میرغالمعلی، غزالن الهند، تصحیح دکتر سیروس شمیسا، تهران: صداي معاصر، –4
(مقدمه).

ات فارسی، امیري، کیومرث، زبان و ادب فارسی در هند، تهران: شوراي گسترش زبان و ادبی–5
ش.1374
، اداره تحقیقات پاکستان، دانشگاه پنجاب، 3بشیر حسین، محمد، فهرست مخطوطات شیرانی، جلد –6

م.1973الهور، 
، با ترجمه ي »نگاهی کوتاه بر تاریخچه ي زبان و ادبیات فارسی در شبه قاره«تفهیمی، ساجد اهللا، –7

هاي نخستین سمینارپیوستگی هاي فرهنگی ایران و دکتر علی محمد مؤذنی مندرج در مجموعه سخنرانی
ش.1372)، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، 2شبه قاره (ج

میرزا خان بن فخرالدین محمد، تحفه الهند، تصحیح دکتر نورالحسن انصاري، جلد اول، تهران: –8
م.1950انتشارات بنیاد فرهنگ ایران 

ش.1355ان هند و سند، تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، سدارنگانی، هرومل، پارسی گوی–9
، مندرج در مجله »نقش زبان و ادبیات فارسی در تشکیل فرهنگ مشترك هند و ایران«سرور، غالم، –10

ش.1379، زمستان 14ي قند پارسی، ش
ن: بنیاد موقوفات سیدعبداله، ادبیات فارسی در میان هندوان، ترجمه ي دکتر محمد اسلم خان، تهرا–11
ش.1370افشار، 
، ترجمه ي فخر داعی گیالنی، چاپ 3شبلی نعمانی، شعر العجم، تاریخ شعر و ادبیات ایران، ج–12

ش.1363دوم، تهران: دنیاي کتاب، 
ش.1379شفیعی کدکنی، محمدرضا، موسیقی شعر، چاپ ششم، تهران: آگاه، –13
ش.1374ی درنشر اسالم در جهان، تهران: انتشارات قطره، شهیدي، سیدجعفر، تأثیر عنصر ایران–14
ش.1373شیمل، آنه ماري، ادبیات اسالمی هند، تهران: امیرکبیر، –15
ش.1366، چاپ سوم، تهران: انتشارات فردوس، 5صفا، ذبیح اهللا، تاریخ ادبیات در ایران، جلد –16
قاره به زبان و ادبیات فارسی، مجموعه مقاالت عارف باهللا، ابوموسی محمد، خدمات دانشمندان شبه–17

، اسالم آباد: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، 2سمینار پیوستگی هاي فرهنگی ایران و شبه قاره، ج 
ش.1372
، مندرج در »دوستی جاودانه و روابط فرهنگی ایران و هند و جلوه هاي پرشکوه آن«غروي، مهدي، –18

ش.1351سال چهارم، مجله هنر و مردم، 
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ش.1379فتوحی رود معجنی، محمود، نقد خیال (نقد ادبی در سبک هندي)، تهران: نشر روزگار –19
.2، شماره6، مندرج در نامه ي پارسی، سال »زبان فارسی در شبه قاره هند«فقیهی، حسین، –20
، مندرج در مقـاالت »ـارهپیوندهاي مشترك زبان ایـران و شبه ق«قادري، سید عبـدالشکـور، –21

.1سمینـار پیوستگی هاي فرهنگی ایران و شبه قاره، جلد
کامران مقدم، شهین دخت، تاریخ پیشرفت اسالم، اسالم آباد: مرکزتحقیقات فارسی ایران و پاکستان، –22
ش.1364
ش.1369گلچین معانی، احمد، کاروان هند، مشهد: انتشارات آستان قدس، –23
، تهران: دنیاي کتاب، 2ول، استانلی، طبقات سالطین اسالم، ترجمه ي عباس اقبال آشتیانی، ج لین پ–24
ش.1363
ج، 2مشایخ فریدنی، آذرمیدخت، مجموعه مقاالت سمینار پیوستگی هاي فرهنگی ایران و شبه قاره، –25

ش.1372ین المللی، اسالم آباد: مرکز تحقیقات فارس ایران و پاکستان با همکاري مطالعات فرهنگی ب
، اسالم آباد: مرکز 13منزوي، احمد، فهرست مشترك نسخه هاي خطی فارسی پاکستان، جلد –26

ش.1362-1375تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، 
، اسالم آباد: مرکز تحقیقات فارسی 3فهرست نسخه هاي خطی کتابخانه گنج بخش، ج ___، ___–27

ش.1359ایران و پاکستان، 
مورسین، جرج، شفیعی کدکنی، محمدرضا و دیگران، ادبیات ایران از آغاز تا امروز، ترجمه ي –28

ش، بخش ششم.1380یعقوب آژنگ، چاپ اول، 
نوشاهی، سیدخضر، فهرست نسخه هاي خطی فارسی، کتابخانه ي الهور، گنجینه ي آذر.–29
کمیاب کتابخانه گنج بخش، الهور: نوشاهی، سید عارف، فهرست کتابهاي فارسی چاپ سنگی و–30
ش.1365
، »جامع الصنایع و االوزان از مآخذ کهن فارسی در علوم بالغی و سبک شناسی شعر«___، ___-31

ش.1381تیر-، فروردین1مندرج در مجله ي معارف، دوره ي نوزدهم، شماره ي 
م آباد: مرکز تحقیقات ایران فهرست نسخه هاي خطی فارسی انجمن ترقی اردو، اسال___، ___-32

ش.1363و پاکستان، 
کراچی، اسالم آباد: مرکز -فهرست نسخه هاي خطی فارسی موزه ي ملی پاکستان___، ___-33

ش.1362تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، 
.3و 2، شماره 1370، مندرج در مجلّه ي قند پارسی، بهار »شعر العجم«نوریان، مهدي، –34
، ترجمه ي سید اختر حسین، مندرج در مجله ي »شعراي دربار تیموریان هند«هادي، نبی، –35

ش.1381، تابستان 18قندپارسی، ش 
ش.1359هاشم، محمد، جهانگیر نامه، تهران: بنیاد فرهنگ ایران، –36
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اقبال، یکتایی، مجید، نفوذ فرهنگ و تمدن ایران و اسالم در سرزمین هند و پاکستان، تهران: –37
ش.1353
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الکتبهي آن با عتبههاي تاریخ بیهقی و مقایسهبررسی ساختاري نامه
1مریم رضائی اول

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسالمی مشهد
باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، مشهد 
دکتر سید علی کرامتی مقدم

دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید بهشتی 
یدهچک

ي تاریخی اهمیت بسیار دارد، بلکه تاریخ بیهقی یکی از آثار ارزشمند زبان فارسی است که نه تنها از جنبه
ارزش ادبی آن نیز، همپاي ارزش تاریخی آن و شاید در مواردي بیش از آن است. موضوعات مختلفی که در 

ها بپردازند. مفصل به بررسی موردي آنطوراي براي نویسندگان است تا بهمایهگردیده، دستاین کتاب مطرح
هاي آن، یکی از مواردي است که کمتر بدان پرداخته شده است. نگاري و محتوا و مخاطب نامهي نامهشیوه

است. کردهها اشارهنامههاي متفاوت به اینهاي مختلف، به شیوهبیهقی در موقعیت
الدین بدیع اتابک جوینی، منشی سلطان سنجر سلجوقی بي است از منشآت منتجاالکتبه نیز مجموعهعتبه

است.و رئیس دیوان رسائل او. منشآت او در این اثر، سرمشق انشا و فصاحت بوده
هاي موجود در تاریخ ي نامهاند از نظر ساختاري به بررسی و مقایسهدر این مقاله نگارندگان کوشیده

است عبارتند از: بررسی سبک شدهاتی که در این بررسی به آن توجهترین نکالکتبه بپردازند. مهمبیهقی و عتبه
ها و محتواي الکتبه؛ انواع نامه به لحاظ فرم و ساختار؛ بررسی آغاز و انجام نامههاي تاریخ بیهقی و عتبهنامه
ها و انواع آن ارائه شده است. ها. در پایان نیز نموداري از درصد نامهنامه

ها، ساختار، محتوا.الکتبه، نامهخ بیهقی، عتبهتاریها:کلیدواژه
مقدمه

هاي ارزشمند تاریخی ادبی ایران و نموداري از فرهنگ ایران زمین در قرن تاریخ بیهقی، از جمله کتاب
است و از آثار شیواي نثر فارسی چه چون بیهقی نگاشته شدهي دبیري توانا همباشد که به خامههجري می5

اي از مسائل گري تاریخ، با مجموعهو چه در زمان حال است. در این کتاب عالوه بر روایتدر روزگار مولّف
توان در تاریخ نخستین ترسالت فارسی را می«گو دارد. رو هستیم که هر یک جداگانه جاي گفتادبی روبه

تحقیقی انجام هاي تاریخ بیهقی تا کنون ي ساختار نامه)، ولی درباره54: 1388صاحبی،»(بیهقی یافت
ي دیوان رسالت و آیین دبیري اي دربارهي بیهقی، مقالهاست. دکتر محمد مهدي رکنی، در یادنامهنشده

است؛ اما کار جامعی ي حاضر در آن انجام شدهي نگارندگان مقالهاند که گر چه بخشی از کار مقالهنگاشته
). در 233-272: 1374است(رکنی یزدي،فتهاي صورت نگرکه کار ایشان به شکل مقایسهنیست، ضمن آن

از -ي حشم تگیناباد به امیر مسعودنامه-ي تاریخ بیهقیاي دیگر، نگارندگان آن به تحلیل نخستین نامهمقاله

1 . Mrrezaii1386@gmail.com
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)، که کار ایشان نیز متفاوت از کار 58-37: 1387نژاد و ناصري مشهدي،اند(پهلوانمنظر معنی شناسی پرداخته
حاضر است.

: 1388صاحبی،»(هاي دیوانی و اخوانی زبان فارسی استي مستقل از نامهنخستین مجموعه«به نیز الکتعتبه
گذاران نثر از پایه« است. او جوینی، آن را نگاشتهالدین بدیع اتابک) که در قرن ششم هجري، منتجب53

توجه و تقلید دبیران و نگاري و ترسل مورد مصنوع و متکلف در رسائل فارسی است و اثر او در فنِّ نامه
ادبی و نبود تحقیقی -).  با توجه به اهمیت این دو اثر تاریخی39: 1377مردانی،»(استمنشیان دربارها بوده

هاي این دو کتاب، ي نامهاند با مطالعهباشد، نگارندگان کوشیدهاي میان این دو اثر انجام دادهجامع که مقایسه
ي اداري یا رسمی و دوستانه ها به دو دستهها بپردازند. نامهي این نامهتارساخاي به بررسیبه شکل مقایسه

مراسالتی است که بین امرا «الکتبه، هاي اداري یا رسمی در تاریخ بیهقی و عتبهگردد. مقصود از نامهتقسیم می
شور و یا هایی است که عاملین حکومت و سیاست یک کچنین شامل نوشتهشود، همو حکام رد و بدل می

نویسند و ي نیازهاي شغلی و اداري خود و یا امور کلی مملکت به ایشان میدیگر طبقات مردم درباره
ي مردم شود که قاطبههاي دوستانه به مکتوباتی ساده و آکنده از احساسات و عواطف صمیمانه اطالق مینامه

ا به سلطانیات و اخوانیات تقسیم فرستند. در ادب کهن فارسی، رسایل یا مکاتیب ربراي یکدیگر می
هاي سالطین و امرا به یکدیگر یا به زیردستان خود و یا از زیردستان آنان، بدیشان اند. سلطانیات، نامهکردهمی

: 1374رزمجو،»(اندنوشتههایی است که طبقات مختلف مردم به یکدیگر میبوده و منظور از اخوانیات، نامه
اند؛ از این رو در متن مقاله ها پرداختهرندگان به بررسی هر دو نوع این نامه).  در این مقاله، نگا192

هاي تاریخ بیهقی و است. در مطالعه نامهاي به نام سلطانیات و اخوانیات، انجام نشدهبندي جداگانهتقسیم
از لحاظ فرم و محتوا، ها الکتبه، انواع نامههاي تاریخ بیهقی و عتبهچون سبک نامهالکتبه به مواردي همعتبه

ها در است. در پایان نیز نموداري از انواع نامهها توجه شدهها و حجم نامهها، مخاطب نامهآغاز و انجام نامه
ي تر به مقایسهاست؛ تا خوانندگان راحتاست که فراوانی هر نامه در آن مشخص گردیدههر کتاب تهیه شده

ها بپردازند.این نامه
الکتبهاي تاریخ بیهقی و عتبههسبک نامه-1

هاي این دو کتاب، تنوع موضوعی است و این تنوع در تاریخ یکی از نکات مهم در بررسی سبک نامه
ها در تاریخ بیهقی نسبت به عتبه است. حجم الکتبه است و از دالیل این تنوع، وفور نامهبیهقی بیش از عتبه

اند، که نوع نامه و شرایط ها کوتاهد. در تاریخ بیهقی بیشتر نامهگیري دارنهاي دو کتاب نیز تفاوت چشمنامه
ي قرن چهارم و سبک فنی قرن پنجم است، زمانی نگارش نامه و سبک نگارش کتاب که میان سبک ساده

ها.ها و ملطفهچون رقعتکرده است، هماقتضاي چنین امري را می
ي مکتوب، ها، مشافههی هستند، عبارتند از:عهدنامههایی که در تاریخ بیهقی به لحاظ حجم طوالننامه

، 265-259، 69-64: 1385ي امیر مسعود و نامه به قدرخان(بیهقی،نامهي بوالمظفر جمحی و شکستنامه
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ها نیز که نثر کتاب رو به سوي تکلف دارد نامه)؛اما در عتبه با توجه به آن961-965، 881-885، 446-455
). تفاوت 170-93: 1384الدین بدیع،هاي این کتاب، اخوانیات آن است(منتجبترین نامهترند و کوتاهطوالنی

است. در تاریخ بیهقی بیشتر با جمالت ها، بی تأثیر نبودههاي آنسبکی دو کتاب نیز، بر ساختار جمالت نامه
ت تا به آرایش لفظی کالم اسرو هستیم و در عتبه، نویسنده تمام تالش خود را به کار بردهبهساده و کوتاه رو

بپردازد.
انواع نامه به لحاظ فرم و محتوا-2

اند و گاهی این گذاري شدهها نامالکتبه، گاه بر اساس فرم آنهاي موجود در تاریخ بیهقی و عتبهنامه
ردازند، پنام انواع نامه به معرفی آن میهاست و آنچه نگارندگان، در ذیل بهگذاري بر مبناي محتواي آننام

ي هر دو نوع فرم و محتوا است. دربرگیرنده
اند. در تاریخ بیهقی چیزي با نوشتهاست که افراد براي یکدیگر میاي بودههاي دوستانهاخوانیات: نامه1-2

ي ها را با نام نامهها خصوصی است و نگارندگان آنعنوان اخوانیات نداریم جز چند نامه که محتواي آن
ها بخش مهمی از الکتبه این نامه)؛ولی در عتبه45، 11: 1385اند(بیهقی،ل انواع نامه آوردهخصوصی در ذی

الدین است(منتجبنامه با عنوان اخوانیات در این کتاب ذکر گردیده64دهند و میکتاب را تشکیل
). 170-93: 1384بدیع،
ها آسیبی نرسد و دادند که به آنت جانی میهایی بوده که در آن به فرد یا افرادي امنینامه: نامهامان2-2

نویسد و ساالر میاي که امیرمسعود به غازي سپاهنامهاند، بخشوده شود. امانشدهاگر گناهی و خطایی مرتکب
دیگر روز چون به درگاه شدیم، هزاهزي سخت بود و «هاستي این نامهرساند، در زمرهعبدوس آن را می

رفت و سلطان مشغول دل، درین میانه عبدوس را بخواند و انگشتري خویش یگر میمردم ساخته بر اثر یکد
حاسدانت کار خود بکردند و هنوز در توانی یافت بازگرد «بدو داد و امانی به خطّ خود نبشت و پیغام داد که: 

).279: 1385(بیهقی،» تا به کام نرسند که تو را هم بدان جمله داریم که بودي
اي از سوي جانشین او براي اخذ بیعت، براي است که هنگام مرگ خلیفهمکتوبی بوده«نامه:بیعت3-2

ها و خاتمه درست گشت و از جهت مقدمه و رکن اصلی و سوگندها و تضمینمیسالطین و ملوك ارسال 
رباهللا و است که پس از درگذشت خلیفه، القاد). درتاریخ بیهقی آمده391: 1375خطیبی،»(ها بودشبیه عهدنامه

فرستد و متن کامل آن در تاریخ اي براي امیر مسعود مینامهي جدید بیعتجانشینی القائم بِاَمرِاهللا، خلیفه
).  452-446: 1385است(بیهقی،بیهقی ذکرگردیده

است اي بودهنامه«تذکره: دراصل لغت به معنی فرا یاد آوردن و یادآوري است و در اصطالح به معنی 4-2
به معنی «). نیز129: 1380رستگار فسایی،»(نگاشتندبوده میچه قبالً گفته یا نوشتهاي یادآوري آنکه بر

به معنی آن چه «). در تعریفی دیگر 173: 1373انوري،»(رفتهمیي غزنوي به کارهاي دورهیادداشت در دیوان
است.) کاربرد داشته174: 1373(انوري،» امروزه سیاهه و صورت گوییم
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شود میهایی که به دستور امیرمسعود به خلیفه القائم بِاَمرِاهللا نوشتهنامه و نامهتاریخ بیهقی در کنار بیعتدر 
بنهادند که امیر بر نسختی که آورده«نویسند.هاي دولت غزنوي به خلیفه میاي هم شامل درخواستتذکره

ومنین منشوري تازه فرستد {چنانکه}خراسان و بندد بر آن شرط که: چون به بغداد بازرسد امیرالماست عهد
ي هند و سند و چغانیان و ختالن و قبادیان و ترمذ و قصدار و مکران و خوارزم و نیمروز و زابلستان و جمله

ي حلوان و گرگان و طبرستان در آن باشد و با خانان الشتان و کیکانان و ري و جبال و سپاهان جمله تا عقبه
).443: 1385بیهقی،»(نند...ترکستان مکاتبت نک

است یادداشت گونه، اي بودهنامه«اند. را گفته) 168: 1373انوري،»(خرد و کوتاه«ي رقعت(رقعه): نامه5-2
شد میتوانستند مطالب خود را شفاهی به سلطان بازگویند بر قطعه کاغذي که رقعه خواندهکه چون نمی

).126: 1380(رستگار فسایی،»کردندنوشتند و تقدیم حضور سلطان میمی
خداوند «نماز دیگر چون عبداهللا به درگاه رفت و بار نبود رقعتی نبشت به مجلس خالفت که: «

ي گناهکار که عفو خداوند او را زنده که از بزرگی و حلم او سزید فرمان داد تا آن بندهامیرالمومنین چنان
نون فرمان عالی چه باشد که بنده او را در کدام درجه بدارد گردانید، یعنی فضل ربیع به خدمت درگاه آید... اک

).26: 1385بیهقی،»(گاه که به خدمت تخت خالفت رسد.تا آن
وامیر دیگر روز به تماشاي شکار خواست رفت... خواجه دیگر روز برننشست و رقعت نبشت به خطّ «

، 278، 213ها (رك.همان:ی از دیگر نمونه). براي آگاه210همان: »(خویش به مهر و نزدیک بلگاتگین فرستاد.
).932و927، 498، 461-462، 459
که هنگام لزوم با تمهید مقدمات مناسب و معاذیر خردپذیر، چنان«است که اي بودهنامه: نامهشکست6-2

و شد و معموالً براي طلب یاري یا براي آگاهی، خطاب به حکمرانان میوهنی بر اساس سلطنت نباشد، نوشته
شد و به طور استثناء، به اطراف مملکت و والت و حکام داخل کشور نیز میسالطین دیگر کشورها فرستاده

). در 379: 1375خطیبی،»(رسید.گردید و در صورت لزوم با توجیه مناسب به اطالع عموم نیز میمیارسال
از شکست از سالجقه، در رباط اي است که مسعود غزنوي، پس نامهي این نامه، شکستتاریخ بیهقی نمونه

).965-961: 1385نماید(بیهقی،نویسد و در آن از او طلب یاري میخان میکروان خطاب به ارسالن
).172: 1385(انوري،» ي کسی سفارش شده باشددر آن درباره«اي که نامه: نامهعنایت7-2
که به نامه پیوستی، هم با بونصر گفتندي، و ندیمان که از امیر پیغامی دادندي در مهمی از مهمات ملک، «

کردند، مگر گاه از گاه از آن کسان که به تا چنان شد که از این جانب کار پیوسته شد و از آن جانب نظاره می
ي مظالمی یا عنایتی یا جوازي خواستی و او بفرمودي عراق، طاهر را دیده بودند، کسی درآمدي از طاهر نامه

). 194: 1385،بیهقی»(تا بنبشتندي
برد که کارش بزرگ کردن و میهاي خود از ابوالقاسم رازي نامچنین در ضمن یکی از حکایتبیهقی هم

داده و یک بار هم عنایت برده و امیر او را صله میاست و آنها را براي امیر نصر سامانی میتربیت کنیز بوده
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-بوالقاسم–ه وي را ابوالقاسم رازي گفتندي و این مرد و مردي بود به نشابور ک«نویسد. اي براي او مینامه
بود وقتی، امیر نصر کنیزك پروردي و نزدیک امیر نصر آوردي و با صله بازگشتی. و چند کنیزك آورده

).496همان: »(اي نبشتنامهبوالقاسم را دستاري داد و در باب وي عنایت
دادند و منشور ه زمانی که به کسی حکومت میعهدنامه و سوگندنامه: نوعی عهد و پیمان بوده ک8-2

نوشتند که فرد ملزم بود اي هم مینامهنوشتند اگر شغل خیلی حساس بود، مواضعه و سوگندحکومت او را می
کردند به انجام وظایف خود بپردازد. گاه  این پیمان میان دو نامه که آن را بر زبان جاري میبر طبق آن سوگند

اي که در زمان حیات امیر محمود میان امیر مسعود و منوچهر بن است، مانند عهد و سوگندنامههامیر و شاه بود
شود.قابوس بسته می

محمود که به ایزد و به زینهار ایزد و بدان خداي که نهان و آشکاراي خلق داند که همی گوید مسعودبن«
گزار خداوند سلطان معظم، ابوالقاسم بردار و خراجدار و فرمانبن قابوس، طاعتتا امیرِ جلیلِ منصور، منوچهر

است و به سوگندان گران استوار باشد و شرایط آن عهد که او را بسته-اهللا بقائَهَاطالَ-اهللا، دینِناصرِبنمحمود
...» گرفته نگاه دارد و چیزي از آن تغییر نکند، من دوست او باشم به دل، و با نیت و اعتقادکرده و بدان گواه

)188-187(همان: 
شود عالوه بر منشور حکومت، مواضعه و میکه احمدینالتگین به حکومت هندوستان منصوبزمانی

شود.میاي هم میان او و امیر مسعود بستهسوگندنامه
ها از لفظ عالی بشنود و آنجا به طارم آمدند و این سه تن خالی بنشستند و احمد را بخواندند و مثال«

نامه پیش ها نبشتند و هر دو به توقیع مؤکّد شده با احمد ببردند و نسخت سوگندمواضعه، جوابمنشور و
).418: 1385بیهقی،»(که رسم است و خطّ خود بر آن نبشت.آوردند و وي سوگند بخورد، چنان

کنند میي امیر مسعود به حکومت خوارزم منصوبرا به عنوان خلیفه-پسر آلتونتاش-زمانی که هارون 
کند.نویسند که هارون آن را بر زبان جاري میاي هم مینامهسوگند

» بود، عرض کرد و هارون بر زبان راند و اعیان و بزرگان گواه شدند.نامه نبشتهبونصر سوگند«
).493: 1385(بیهقی،

پس رسوالن و «فرستد. اي است که هارون الرّشید براي یحیی علوي میي دیگر، عهد و سوگندنامهنمونه
اي فرستد به ها کرد تا به صلح اجابت کرد بدان شرط که هارون او را عهدنامهفرستاد به یحیی علوي و تلطّف

خطّ خویش بر آن نسخت که کند... و هارون آن را به خطّ خویش نبشت و قضات و عدول را گواه گرفت، 
).641همان: »(پس از آن که سوگندان را بر زبان برانده بود

نوشتند و در آن دالوري و شجاعت پادشاه یا سردار یا پس از فتح و پیروزي می«اي که نامه: نامهفتح9-2
: 1373انوري،»(کردند.رسید جشن برپا مینامه به شهرها میکردند و چون فتحي جنگ را بیان میفرمانده

136.(
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برو و بونصر را بگوي تا «گوید که: میي امیر مسعود بر ترکمانان، امیر به بیهقی پس از پیروزي اولیه
).107همان: »(نامه نسخت کندفتح

هاي فتح به نقاط مختلف فرستاده چنین پس از پیروزي امیر مسعود بر گرگانیان به دستور امیر نامههم
مت روز شنبه دوازدهم جمادي االولی به آمل باز رسید در ضمان سال-رضی اللّه عنه-و امیر مسعود«شود. می

جا بزدند و به سعادت فرود ي بزرگ آنو ظفر و نصرت، و جاي دیگر بایستاد و فرمود تا سراي پرده و خیمه
» هاي فتح باید فرستاد ما را به مملکت، بر دست مبشّرانآمد و صاحب دیوان رسالت بونصر را گفت: نامه

).683: 1385(بیهقی،
سالطین و ملوك و وزرا در مواردي غیر از تفویض به اوامر کتبی یا شفاهی «مثال: گویند مثال10-2

الکتبه ها را در تاریخ بیهقی و عتبههایی از این مثال). نمونه366: 1375خطیبی،»(گشت.مناصب اطالق می
الرحیم. حاجب فاضل عم، الرحمناهللابسم«کنیم؛ همچون مثال امیر مسعود خطاب به آلتونتاش مشاهده می
ها تر رکنی وي است و در همه حالما را امروز بجاي پدر است و دولت را بزرگ-تَاییدهاهللاَدام-خوارزمشاه

است...اما بر شهامت و تمامی حصافت وي اعتماد هست راستی و یکدلی و خداي ترسی خویش اظهار کرده
: 1385(بیهقی،»باشد....ي راست یکدل میکه به اصل نگرد و به فرع دل مشغول ندارد و همان آلتونتاش یگانه

نیک احتیاط باید «کند میي سوري و حمدوي صادر هایی که امیر مسعود در پاسخ نامه) یا مثال467-469
) 881همان: »(کرد و اگر ترکمانان قصد استرآباد کنند به ساري روید و اگر به ساري قصد افتد، به طبرستان،...

فرماییم می«... ي ریاست مازندران دارد العباس دربارهبنالدین احمدهایی نیز سلطان سنجر خطاب به تاجمثال
سبب رستگاري خویش داند... و با رعایاي -عزّ اسمه-تا در هر حالت که باشد نگاهداشت جانب آفریدگار 

جرجان معاشرت و مجاملت کند و حرمت سادات و ائمه و قضات و مشایخ و معتبران موفور 
).30-26: 1384الدین بدیع،منتجب»(دارد.

ي سرگشاده، که کسی جز اي است محرمانه در مقابل نامهرسد که نامهنظر میمستوره: چنین به11-2
ها در اي از این نامهي احمد عبدالصمد به بونصر مشکان نمونهیابد. نامهمخاطب از محتواي آن آگاهی نمی

تاریخ بیهقی است.
و صواب باشد در آنچه راي خداوند بیند و سوي استادم به صالح «و جواب رسید پس به دو هفته که «... 

).869:1385بیهقی،»(بوداي نبشتهخطّ خویش مستوره
هایی که شخصی باید آنها ها و دستورالعملاست از مجموعه راهنماییي مکتوب: عبارت بودهمشافهه12-2

براي آن که همچون راهنمایی، جلو است، اما همین مطالب راکردهمیرا شفاهی براي طرف مقابل خود بیان 
دادند.نوشتند و به او میچشم قاصد باشد به صورت مکتوب می
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) در 602همان: »(ي امري که شفاهی بیان شده سپس منشی دیوان آن را به تحریر در آورد.نکاتی درباره«
امیر مسعود با ابوالقاسم ياست که محتواي دو مشافههآمدهي مکتوب سخن به میانتاریخ بیهقی از سه مشافهه

است.نشدهي عبدالجبار اطالعاتی بیاني مضمون مشافههاست، اما دربارهحصیري ذکرشده
چنان باید که چون به مجلس -اطالَ اللّه بقاءك-الحصیريعبداللّهبنابراهیمیا اَخی و معتَمدي، اباالقاسم«

است تودد اي که با تو فرستاده آمدهبه وي رسانی، و تذکرهخان حاضر شوي، سالم ما بر سبیل تعظیم و توقیر 
آمد و بر و تعهد را، سبکی آن بازنمایی هر چه نیکوتر و بگویی که نگاه داشت رسم را این چیز حقیر فرستاده

).262-259همان: »(شود....آید و سزاي هر دو جانب مهادات و مالطفات نمودهاثر عذرها خواسته
»م دي،  ابا القاسم الحصیريیا اَخی وك-عتَمبقاء اندیشم که باشد که از تو حدیث امیر، می-اَطالَ اللّه

بدان وقت که بر در سمرقند دیدار کردند و «پرسند و گویند که-اَدام اللّه سالمتَه-محمدابواحمد–برادر ما 
حال آن پوشیده نیست، امروز اندرآن چه باید عقود و عهود پیوستند، عقد وصلتی بود به نام برادر ما، چنان که

اگر درین باب به اندك و » گذاشتن.کرد؟ که به هیچ حال آن را روا نباشد و شریعت اقتضا نکند مهمل فرو
بسیار چیزي نگویند و دل ما در آن نگاه دارند و آن حدیث را به جانب ما افگنند، تو نیز اندر آن باب چیزي 

).265-262همان: »(مپیوند...
آید با دانشمندي و خدمتکارانی که رسم جا به رسولی فرستادهو قرار گرفت که عبدالجبار پسر وزیر را آن«

ها و شد و استادم بونصر نامهاست. و گفت امیر، که این نخستین خدمت است که فرزند تو را فرموده
).512همان: »(مشافهات نسخت کرد و نبشته آمد

نویسی و معما نهادن، به معناي معما و معما نوشتن به معنی رمز و رمز«حِ دبیران معما: در اصطال13-2
است و بیرون آوردن معما به معنی خواندن رمز، که امروز متداول توافق دو طرفه براي معمائی، معمول بوده

دالصمد، این حال به بود با خواجه احمد عبمسعدي در وقت به معمایی که نهاده). «183: 1373انوري،»(است.
).456: 1385بیهقی،»(نمود.شرح باز

اي نویسد هم اکنون به خوارزمشاه چنان که خواجه] گفت: صواب باشد که مسعدي را فرموده آید تا نامه«[
است چون مقرّر گشت مجلس عالی را که بوسهل خیانتی کرده«نماید کهرسم است که وکیل در نویسد. و باز

ها کرد... رأي عالی ، تا بدان جایگاه که در باب پیري محتشم چون خوارزمشاه چنان تخلیطکند در ملکو می
گاه بنده پوشیده او را بگوید تا به چنان دید که دست او را از شغل عرض کوتاه کرد و او را نشانده آمد... و آن

) 465همان: »(اشته است...خداوند سلطان این همه از بهر آن کرد که بوسهل فرصت نگاه د«معما نویسد که
).1117، 993، 991، 988، 983-982، 976، 876، 481: 1385ها(رك.بیهقی،ي دیگر نمونهبراي مشاهده

) و گاهی 170: 1373انوري،»(ي کوچک که به طور مختصر مطالب مهم را حاوي باشدانامه«ملطّفه: 14-2
کرد.هم امیر آنها  را توقیع و امضا می

ها به خطّ عالی ي تمام بندگان بدو مورخ است، بر حکم فرمان عالی برفتند که در ملطّفهامهو امروز که ن« 
).4: 1385بیهقی،»(کردندي کوهتیز موقوفبود و امیر محمد را به قلعه



٣٢٧٦

٣٢٧٦

مجموعه مقاالت

که امیر مسعود از هرات به بلخ آمد و کارها یکرویه گشت، گفت از خواجه طاهر دبیر شنودم، پس از آن«
ها به سپاهان برسید، امیر مسعود چاشتگاه این روز مرا بخواند و خالی کرد و گفت: پدرم چون این خبر

(همان: » ي خود به من انداخت، گفت: بخوانگذشته شد و برادرم را به تخت ملک خواندند... پس ملطّفه
11.(

، 625،647، 505، 504، 482، 476، 456، 217، 190-191، 174، 22براي بررسی موارد دیگر(رك.همان:
). 1114و983-982، 958، 949، 937، 908، 886، 885، 881، 879، 877، 875، 874، 873، 649

داد در نوشتن مناشیر معموال سلطان فرمان نوشتن آن را می«هاي دیوانی سرگشاده است. منشور: نامه15-2
ي شد و پس به وسیلهه میي دبیري بزرگ یا صاحب دیوان رسالت تهینویس) آن به وسیلهابتدا سواد (پیش

رسید... منشور توقیعی: گاه به توقیع (امضاي) سلطان میشد و آنیکی از دبیران بیاض (پاك نویس) می
از دیوان رسائل در تفویض «چنین گویند که منشور ). هم171: 1373انوري،»(رسید.منشوري که به توقیع می

رسید و گشت و به توقیع سلطان میمیلمی و... صادرمشاغل و مناصب بزرگ دیوانی و سیاسی و دینی و ع
شد که از دیوان خالفت، هنگام مرگ سلطانی و جلوس سلطانی دیگر گاه عنوان منشور به احکامی اطالق می

شود. احکامی {را هم} گشت تا بدین وسیله سلطنت آن پادشاه از جانب خلیفه به رسمیت شناختهصادر می
امراي بزرگ از جانب سلطان در تفویض مناصب آنان به جانشینانشان صادر که هنگام درگذشت ملوك یا

هاي بسیاري از این نامه در هر دو کتاب تاریخ بیهقی و ). نمونه365: 1375خطیبی،»(گفتند.شد منشور میمی
تقلید خورد چون:میردیف با منشور به چشمالکتبه عناوین دیگري همالکتبه موجود است. در کتاب عتبهعتبه

»).تفویض«(همان: » کار با کسی گذاشتن«و تفویض »)  تقلید«(دهخدا، » در گردن کردن کار«
بیهقی، »(و بگتگین حاجب را بخواند و منشور توقیعی به شحنگی بست و والیت تگیناباد بدو سپرد.«

1385 :9(
تا به نام بوجعفر کاکو عذر او بپذیرفت و رسول را نیکو بنواخت و فرمود -رضی اهللا عنه-و امیر«

، 195، 52، 39ي موارد دیگر (رك. همان: ). براي مالحظه14همان: »(منشوري نبشتند به سپاهان و نواحی...
توان به این موارد )؛ و در عتبه می1122و 991، 646، 636، 507، 492، 478، 418، 289، 247-248، 196

و...).67-66، 64-63، 13-9، 9-6: 1384الدین بدیع،کرد (منتجباشاره
فرمان و دستوري است که در آن پیشامدهاي اتّفاقی براي هر دیوان تعریف و توصیف «مواضعه: 16-2

رود... قرارداد و میگردد سخنها میها و از عواملی که باعث ثبات یا زوال آنشود و از سبب و علت آنمی
شد، هر مواضعه از میب منصبی دیگر نوشتهدستورالعمل مانندي که بین سلطان و وزیر یا حاکم یا صاح

شد و طرف مواضعه یعنی وزیر یا حاکم ملزم بود که از روي مواضعه و تعدادي پرسش و پاسخ تشکیل می
اي از این نامه است.ي بوجعفر کاکو با امیر مسعود نمونه). مواضعه262:1373انوري،»(جواب کار کند.
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پسر کاکو نیکو بشنید و به غنیمتی سخت تمام داشت و جوابی نیکو ها بگزارد واین رسول برفت و پیغام«
داد؛ و سه روز در مناظره بودند تا قرارگرفت بدان که وي خلیفت امیر باشد در سپاهان در غیبت که وي را 

ي افتد و هر سالی دویست هزار دینار هریوه و ده هزار طاق جامه از مستعمالت آن نواحی بدهد بیرون هدیه
).14: 1385بیهقی،»(ز و مهرگان از هر چیزي و اسبان تازي و استران با زین و آلت سفر از هر دستینورو

ها بدو خواهم سپرد مگر نشاط و امیر گفت: من همه شغل«ي احمد حسن میمندي با امیر مسعود: مواضعه
دارم تا نگرم و مواضعه برشراب و چوگان و جنگ... بازگشتم و جواب باز بردم... او جواب داد، گفت: فرمان

ها باشد به خطّ خداوند سلطان و به توقیع مؤکّد نویسم تا فردا بر رأي عالی... عرضه کنند و آن را جواب
).201: 1385بیهقی،»(گردد
که چون دیدار کرد با قدرخان و دوستی مؤکّد گردید به عقد و عهد، چنان-رضی اهللا عنه-امیر محمود«

از جانب ما، -رحمه اهللا علیها-ین سخت مشرّح، مواضعت برین جمله بود که حرّه زینبام پیش از ابیاورده
- 243همان: »(تگین بود پسر قدرخان... و دختري از آنِ قدرخان به نام امیر محمد عقد نکاح کردندنامزد یغان

). 987، 985، 617، 510، 418، 412، 289-288ي دیگر موارد (رك. همان: ). براي مشاهده244
ي نامه گویند که از محتواي آن فقط نویسنده و گیرندههایی میخصوصی: در واقع به نامهينامه17-2

به -ي ختّلیي امیر مسعود، حلّهي عمهچون نامهاست. همنوشتهمطلّع بودند و نویسنده آن را به خطّ خود می
ود از هرات به بلخ آمد و کارها یکرویه گشت، از خواجه طاهر دبیر شنودم، پس از آن که امیر مسع«امیر. 

گفت: چون این خبرها به سپاهان برسید، امیر مسعود چاشتگاه این روز مرا بخواند و خالی کرد و گفت: پدرم 
ي خود به من انداخت، گفت: بخوان بازکردم خطّ گذشته شد و برادرم را به تخت ملک خواندند... پس ملّطفه

وي چون از تگیناباد «ي حاجب علی قریب به کدخدایش شبی: ) و یا نامه11همان: »(یي ختّلعمتش بود حرّه
پیش امیر مسعود به سوي هرات رفت، نامه نبشته بود سوي کدخداي و معتمد خویش به غزنین که او را شبی 

).45همان: »(گفتندي
ه مأموریت کسی را در آن است} کمانند فرمان و منشور {بوده«ي سرگشاده سرگشاده: نامهينامه18-2

).168: 1373انوري،»(دادند.نوشتند و به دست وي میمی
اي از این نامه در نویسد، نمونهبه پسرش مسعود میشخانهیخيدر ماجرااي که امیر محمود گشادنامه

م، الرّحیالرّحمناللّهبِسمِ«اي نبشت برین جمله امیر به خطّ خویش گشادنامه«تاریخ بیهقی است؛ 
جا رسید سبکتگین را فرمان چنان است این خیلتاش را که به هرات به هشت روز رود و چون آنمحمودبن

).174: 1385بیهقی،»(یکسر تا سراي پسرم مسعود شود و از کس باك ندارد...
و «انان. ي امیر در برابر ترکمشود در مورد برنامهمیاي هم به امر امیر مسعود به طاهر دبیر نوشتهگشادنامه

ي ي خرد و نامهاي دیگر بود در خبر شغل فریضه به جانب ري و جبال. و من که بوالفضلم این ملطّفهنامه
بزرگ  تحریر کردم و استادم پیش برد و هر دو توقیع کرد و باز آورد و رکابداري از معتمدان بیاوردند و وي 



٣٢٧٨

٣٢٧٨

مجموعه مقاالت

ي ها داد که ملطّفهه بدو داده آمد و استادم وي را مثالرا اسبی بدادند و دو هزار درم صلتی و این ملطّفه و نام
)626همان: »(ي بزرگ را بر چه جمله رساند. و گشادنامه نبشتم و رکابدار برفت.خرد را چه کند و نامه

از طرف حکومت به عمال جهت رسیدگی به شکایت کسی فرستاده «اي بوده که مظالم:نامهينامه19-2
و ندیمان که از امیر پیغامی دادندي در مهمی از مهمات ملک که به نامه )«171: 1373انوري،»(است.شدهمی

کردند، پیوستی، هم با بونصر گفتندي، تا چنان شد که از این جانب کار پیوسته شد و از آن جانب نظاره می
ي مظالمی یا عنایتی یا بودند، کسی درآمدي از طاهر نامهمگر گاه از گاه از آن کسان که به عراق طاهر را دیده

). 194: 1385بیهقی،»(جوازي خواستی و او بفرمودي تا بنبشتندي.
هاآغازِ نامه-3

ي درخور تأمل، این است که جمالت الکتبه، نکتهها در تاریخ بیهقی و عتبهي چگونگی آغاز نامهدرباره
اي از قرآن است و بانام و یاد خدا، یا آیهها،ي موارد یکسان نیستند. گاهی آغاز نامهها در همهآغازین نامه

پردازد؛ و گاهی نویسنده، قبل از محتواي اصلی نامه، فصلی در توصیف پس از آن نویسنده به اصل نامه می
-اي مبالغهاند به شیوهترکیباتی شبیه القاب بوده«اي را که کند و در آن عناوین و نعوت و ادعیهمیمخاطب بیان

ي نامه هم گاهی ). نام نویسنده323: 1375خطیبی،»(برد.میکارالیه، بهم و بزرگداشت مکتوبآمیز براي تفخی
ها قابل مشاهده است. در مواردي ها و سوگندنامهي آن در آغاز عهدنامهگردد، که نمونهمیدر آغاز نامه ذکر

الکتبه را بر ي تاریخ بیهقی و عتبههاتوان نامهگردد. از این جهت میمیاي آغازنیز،ن امه بدون هیچ مقدمه
هایی که با نام خدا و دعاي طول عمر مخاطب و ذکر نعوت کرد: الف) نامهها به دو دسته تقسیماساس آغاز آن

پردازند. در این بخش به مقدمه به اصل نامه میهایی که بیشوند.  ب) نامهبراي مخاطب یا کاتب آغاز می
گردد.مید ذکرهایی از هر مورتفکیک نمونه
الرحیم، زندگانی خداوند عالم، سلطان اعظم، الرحمناهللابسم«ي حشم تگیناباد به امیر مسعود: الف): نامه

یلم دراز باد در بزرگی و دولت و پادشاهی و نصرت...نبشتند بندگان از تگیناباد روز دوشنبه، سوم والنِّع
الملک بحقیقت اوست و عطایا و مواهب او حانَه و تعالی که مالکچون ایزد سب). «5-3: 1385بیهقی،»(شوال...

است، و بر هرچه در عالم موجودست از فضل او اثر فیض جودست، هر آفریده را که از عدم خالیق را شامل
» است مبذول فرمودست...است بر حسب استحقاق و قضیت استعداد، آنچه حد کمال او بودهبوجود رسانیده

النّاسِ اَن تَحکُموا انّ اهللا یامرُکُم اَن تُودوا االَمانات الی اَهلها و اذا حکَمتُم بینَ). «9: 1384بدیع،دینال(منتجب
همان: »(گشتست...بِالعدل...تا رایت دولت ما به حول و قوت ایزد تبارك و تعالی در ممالک جهان افروخته

64 .(
زندگانی مجلس ). « 211: 1385بیهقی،»(گفت که از وي وزارت نیاید...میزندگانی خداوند دراز باد. بنده«

الدین منتجب»(الدین، ُقدوه الاسالم و المسلمین...دراز باد در دولت...رفیع موالنا اجل منعم مخدوم، برهان
نکه بزرگان اسالف او با آ-اهللا تأییدهادام-العباس الدین ابوالمکارم احمدبنو امیر رئیس تاج). «95: 1384بدیع،
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زندگانی دراز باد، من کهتر مخلص، با ). «21همان: »(را در دولت، مقامات مشهور و مساعی مذکور بودست...
آنکه در معرض آنم که تفاریق معانی را در سخن عبارتی پوشانم...اشتیاقی را که به مجلس رفیع دارم به هیچ 

).114(همان: » عبارتی شرح نتوانم کرد...
محمود که به ایزد و به زینهار ایزد و بدان خداي که نهان و آشکاراي خلق داند که بنی گوید مسعودهم«

گزار خداوند سلطان معظّم، ابوالقاسم بردار و خراجدار و فرمانقابوس طاعتبنتا امیرِ جلیلِ منصور، منوچهر
من عبِداهللا و ولیه، ). « 187: 1385بیهقی،»(او باشم...باشد...من دوست-اَطالَ اهللاُ بقاءه-اهللا،.دینناصرِبنمحمود
).446همان: »(اهللا...دینِابی جعفر االمام القائم بِاَمرِاهللا امیرالمومنین، الی ناصرِعبداهللا
مجلس چنان باید که چون به-اهللاُ بقاءكاَطالَ-الحصیري، عبداهللابنابراهیمیا اَخی و معتَمدي، اَباالقاسم« 

).259همان: »(خان حاضر شوي، سالم ما بر سبیل تعظیم و توقیر به وي رسانی...
» ما را امروز بجاي پدر است-اهللاُ تأییدهاَدام-الرّحیم. حاجبِ فاضل عم، خوارزمشاه، الرّحمنِاهللابِسمِ«

).467(همان: 
کام نرسند که تو را هم بدان جمله حاسدانت کار خود بکردند و هنوز درتوانی یافت. بازگرد تا به«ب): 

). 279همان: »(داریم که بودي
هاپایانِ نامه-4

که در تاریخ بیهقی دارد؛ چنانالکتبه وجوداي میان تاریخ بیهقی و عتبهها، تفاوت عمدهي پایانِ نامهدرباره
باشند و هاي عربی میم یا دیگر عبارتشاءاهللاُ تعالی؛ والسالها داراي عبارت پایانی چون: انتعداد کمی از نامه

ها ي پایانی هستند. از مواردي که در تاریخ بیهقی پایانی براي نامهها داراي جملهحال آنکه در عتبه، بیشتر نامه
گفت که از وي وزارت زندگانی خداوند دراز باد، بنده می«کرد: توان به این موارد اشارهاست میشدهذکر 

است که حصیري آب این کار پاك است....هنوز ده روز برنیامدهد و هر کس بادي در سر گرفتهنیاید که نگذارن
ي معمور رساند و این رقعه به خط بنده با بریخت.... و بنده از جهت پدر و پسر سیصد هزار دینار به خزانه

463،505، 265، 174،262ي دیگر موارد (رك. همان: ). براي مشاهده211همان: »(بنده حجت است والسالم.
الدین ي معانی از آنچه محییو در همه«...توان این موارد را ذکرکرد: الکتبه براي نمونه میو...). در عتبه

بیند عدول ننمایند و متابع رأي و ممتثل حکم او باشند و رضا و سخط ما از نتایج شکر کند و مصلحتاشارت
دولت و اقبال پاینده باد و بسطت ) «... 9: 1384بدیع،الدین(منتجب»شاءاهللاُ وحدهو شکایت او دانند،ِ ان

).167همان:»(الطاهرین.المصطفی و آلهمملکت افزاینده، به حق النّبی

هامحتواي نامه-5
هاست که بر الکتبه موضوع مطرح در نامههاي تاریخ بیهقی و عتبهي بررسی در نامهاز دیگر نکات شایسته

ي خصوصی ها گاه محرمانه و خصوصی است، چون نامهلف نامه متفاوت است. محتواي نامهاساس انواع مخت
ي دیگر آن است یابند. نکتهمیچون منشور و همگان از آن اطالعو مستوره و معما و گاهی آشکار است، هم
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ر تاریخ بیهقی گردد. تنوع موضوعی دمیها، به مقتضاي حال و مقام، موضوعات مختلفی مطرحکه در این نامه
پردازیم. الکتبه میهاي تاریخ بیهقی و عتبهترین موضوعات مطرح در نامهبیشتر از عتبه است. در ذیل به مهم

، 6: 1384بدیع،الدین)؛ (منتجب507، 14: 1385دادن به فردي است(بیهقی،ها سخن از حکومتزمانی در نامه
)؛ 441-440، 15، 11: 1385و تهنیت مخاطب(بیهقی،ي نامه به تعزیت ) و در جاي دیگر نویسنده13، 9

- 165: 1384بدیع،الدین )؛ (منتجب211-210: 1385)؛ شکایت(بیهقی،169-167: 1384بدیع،الدین(منتجب
). در 98-95: 1384بدیع،الدین)؛ (منتجب73، 13: 1385پردازد(بیهقی،)، دلجویی یا شفاعت از کسی می166

) و در اخوانیات مخاطب 69-64: 1385مان میان شاهان و بزرگان است(بیهقی،مواردي هم سخن از عهد و پی
هاي خود را مطرح کند و در ضمن آن درخواستمیبیشتر شرح دوري خود از مخاطب را بیان

).105-104، 99-98: 1384بدیع،الدیننماید(منتجبمی
نگاري میان هاست. گاه نامهاطب نامهالکتبه، مخي مهم دیگر در بررسی محتواي تاریخ بیهقی و عتبهنکته

) و گاه به دستور پادشاه به زیردستان چون: وزیر و 443: 1385ي عباسی است.(رك.بیهقی: پادشاه و خلیفه
، 9-6: 1384الدین بدیع، و...)؛ (منتجب625، 456، 69-64، 7نوشتند(همان: خان یا بزرگان مملکت نامه می

هایی براي ، و...). و گاه زیردستان نامه60-62، 48-50، 46-48، 37-38، 32-33، 16-21، 13-16، 9-13
نگاري میان بزرگان ،) و زمانی نامه498، 217، 213، 201، 34، 15، 3: 1385فرستادند(بیهقی،دربار پادشاه می

-الدین؛ منتجب1117، 993، 991، 982، 878، 505، 462-461، 8-7: 1385ملک با یکدیگر بود (بیهقی،

و...).108، 105-104، 98-95: 1384،بدیع
نتیجه

ي مختلف اشارهالکتبه، از لحاظ ساختار و محتوا به نوزده نوع نامههاي تاریخ بیهقی و عتبهدر بررسی نامه
نامه، نامه، عنایتنامه، فتحنامه، تذکره، رقعت، شکستنامه، بیعتچون: امانها هماست که برخی از آنشده

ي سرگشاده و ي خصوصی، نامهي مکتوب، معما، ملطّفه، مواضعه، نامهدنامه، مستوره، مشافههعهدنامه و سوگن
اخوانیات چونها هم. برخی از آنشودهده میهایی براي آن مشاي مظالم، تنها در تاریخ بیهقی، نمونهنامه

است. از نظر بسامد شدهمثال و منشور در هر دو کتاب ذکر چونهایی همالکتبه است ولی نامهخاص عتبه
ترین نامه، است و کم18.44% و منشور %30.097ترین فراوانی در تاریخ بیهقی ار آن ملطفه با ها بیشنامه

اي براي آن موجود نیست.% است و نمونه0نامه و شکست نامه است. اخوانیات نیز مستوره، بیعت
دهند و در % به خود اختصاص می1% و مثال 35منشور% ، 64ها را اخوانیات ترین نامهالکتبه، بیشدر عتبه

ها نیز میان دو اثر اي در این کتاب ذکر نگردیده است. در چگونگی آغاز و انجام نامهدیگر موارد، نمونه
است و تنها مقدمه به اصلِ نامه پرداختههاي تاریخ بیهقی، نویسنده بیتر نامهدارد. در بیشهایی وجودتفاوت

ي مکتوب و مواضعه، مقدماتی قبل از اصل نامه بیان ها، مشافههها و سوگندنامهوارد چون عهدنامهدر برخی م
ها نیز برخالف ها داراي جمالت آغازین هستند. از نظر پایانِ نامهالکتبه تمام نامهاست ولی در عتبهشده
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و ی المصطفیبه حق النّبو عربی چون ها داراي جمالت دعایی الکتبه، در تاریخ بیهقی تعداد کمی از نامهعتبه
ي مهم این است که در تاریخ بیهقی ها هم نکتهي مخاطب نامهو والسالم و... هستند. دربارهنالطاهریآله

هایی که از جانب پادشاهان غزنوي ها، بر اساس نوع نامه تفاوت دارد و در این کتاب در کنار نامهمخاطب نامه
چون دبیران و بزرگان و وزیر نیز مکاتباتی هاي دیگر، هماست، گروهشدهان نوشته میبه خلیفه یا زیر دستانش

نگاري یا از جانب سلطان به زیر دستانش است، در بخش اول الکتبه، نامهاند ولی در عتبهبا یکدیگر داشته
الدین به سلطان است.هاي منتجبکتاب و در اخوانیات هم، نامه
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کتابنامه
ي غزنوي و سلجوقی. تهران: سخن. چ دوم.اصطالحات دیوانی دوره).1373سن. (انوري،ح
جلد. به کوشش خلیل خطیب رهبر. تهران: مهتاب. 3). تاریخ بیهقی. 1385حسین. (بنبیهقی، محمد

چاپ دهم.
ي اي از تاریخ بیهقی، نامهتحلیل متن نامه). «1387رضا و ناصري مشهدي، نصرت. (نژاد، محمدپهلوان

.58-37).پاییز. صص62در زبان و ادب فارسی. (». حشم تگیناباد به امیر مسعود
) .فن نثر در ادب پارسی. تهران: زوار. چاپ دوم.1375خطیبی، حسین .(
ي نامه دهخدا. چاپ دوم از دورهنامه. دانشگاه تهران: موسسه لغت). لغت1377اکبر. (دهخدا، علی

جدید.
) .واع ادبی و آثار آن در زبان فارسی. مشهد: آستان قدس رضوي. چاپ سوم.). ان1374رزمجو، حسین
).انواع نثر فارسی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی 1380رستگار فسایی، منصور .(

ها(سمت).دانشگاه
) .د مهدينشگاه در دا». دیوان رسالت و آیین دبیري از خالل تاریخ بیهقی). «1374رکنی یزدي، محم

مشهد: دانشکده ادبیات و علوم انسانی. یادنامه ابوالفضل بیهقی. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد. چاپ 
. 233-272. صص  دوم

) .رشد آموزش زبان و ادب. ». الدین بدیع جوینیالکتبه و منتجبعتبه). «1385ریاحی زمین، زهرا
.7-4صص
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) .ي در ادبیات عربی و تأثیر آن بر فنِّ ترسل فارسینگارنگاهی به نامه). «1388صاحبی، سید محمد .«
.57-52). تیر. صص141کتاب ماه ادبیات. (

) .37). آبان. صص147کیهان فرهنگی. (». نگاري در ادب فارسیترسل و نامه). «1377مردانی، فیروز -
43.

اقبال آشتیانی. الکتبه. تصحیح محمد قزوینی و عباس). عتبه1384احمد. (بنالدین بدیع، علیمنتجب
تهران: اساطیر.
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به پیوندزناشویی در شاهنامهنگرشی نو
1علی محمد رضایی هفتادر

دانشجوي دکتري زبان وادبیات فارسی دانشگاه آزاداسالمی شهرکرد
چکیده 

ازدواج، امر بسیار مقدسی است که در جاي جاي شاهنامه بدان پرداخته شده است. و بر اساس نوع 
د و زن با یکدیگر دارند به دسته هاي مختلفی می توان تقسیم کرد. انواع ازدواج ها بر اساس پیوندي که مر

مقام و موقعیت اجتماعی زنان و آداب و سنن ایرانیان مورد توجه بوده است.  براي ایجاد یک پیوند مهم با 
بیشتر موارد افراد مسن و بزرگان و شاهان و موبدان مشورت می طلبیدند. و نظر آنان را جویا می شدند. در 

باتجربه را به دنبال این کار می فرستادند و جوانان ملزم به رعایت هنجارها و قوانین جامعه بودند؛ فردوسی، 
نمایند. درشاهکار توس، زن محبوب، زنی است اساساً کسانی را می ستاید که مطابق قوانین جامعه رفتار می

تالش و پشتکار و با استفاده از قوة خرد و اندیشه به پیش می رود. در که هم پاي با مرد با نیروي عشق و با 
بعضی موارد به موضوع چند همسري اشاره گردیده که هدف از چند همسري ایجاد پیوند هاي سیاسی و 
فرهنگی و صلح و آشتی میان ممالک بوده است و همسر اول بانوي خانواده و سایر زنان، کنیزکان وي 

همچنین اصالت و هنر، ویژگی هاي بسیار برجسته اي بودند که براي انتخاب همسر محسوب می شدند. 
بسیار مورد توجه قرار می گرفتند. در شاهکار توس سنت هایی مثل خواستگاري، اذن و اجازة پدر، صیغۀ 

عی ه، سعقد و قباله نوشتن، برگزاري عروسی و بردن جهیزیه در میان ایرانیان دیده می شود. در این مقال
ي دیرینه پررنگ تر شود .  گردیده است که این سنت ها

، شاهنامه . ازدواج، پیوند، زناشویی، خواستگاريها:کلیدواژه
مقدمه 

زندگی زناشویی از لحاظ مذهبی و اجتماعی حائز اهمیت فراوان است. و همه ملزم به رعایت قوانین آن 
دهد، عالوه بر مسائل اجتماعی، مسائل فرهنگی و سیاسی نیز می باشند. آنچه که افراد را به این امر سوق می 

می باشد، با توجه به مطالعاتی که بر روي شاهنامه به عمل آمده، نشان می دهد که در تمام ازدواج ها 
خواستگار وظیفۀ مهم و دشوار خواستگاري را بر عهدة پدر یا سرپرست خود گذاشته است و معموآل افراد 

به را به دنبال این کار می فرستادند . گاهی دیده می شود که اگر بزرگی قصد ازدواج سالخورده و با تجر
داشت اجازة آن را از پدر می گرفت و گاهی دیده می شود که از پادشاه اجازه می گرفت . همچنین موبدان 

رین در مرحلۀ خواستگاري و عقد و نکاح وظایف خطیر و مهمی بر عهده داشتند . عشق یکی از عمده ت
اهداف ازدواج در شاهنامه است و همچنین عالقه به داشتن فرزندي نیک و سالم می باشد. زیرا تنها ورثه ها 
می توانند آیین بزرگ داشت نیاکان را به جاي آورده و اشاعه دهند؛ و تنها مردان نیستند که عاشق می شوند 

1 . dalirezaei@chmail.ir
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ژه عاشق بیژن، شیرین عاشق پرویز. زنان بلکه زنان نیز عاشق می شوند؛ تهمینه عاشق رستم می شود و منی
شاهنامه مظهر شرم و حیا و نجابت و آزرم و وفاداري هستند و زنجیر اتصال بین خانواده محسوب می شوند 
و پیوندهاي سیاسی و فرهنگی بین ممالک از طریق ازدواج انجام می گرفت. به ویژه پهلوانان به دلیل دوري 

ی چند همسري را بر می گزیدند. از دیدگاه حکیم طوس زن دانا و هشیار، از خانواده و گسترش روابط سیاس
زنی است که هم پاي با مرد براي پیشبرد اهداف زندگی و خانواده تالش می کند و یکی از مسائل بسیار 
مهمی که در شاهنامه دیده می شود عفت و نجابت زن است که در بین ایرانیان قدیم این ویژگی ها فراوان 

فساد و فحشا و بی وفایی زن و شوهر نسبت به یکدیگر به موجب اخالق اوستایی ممنوع بوده است.   بود و
در جامعۀ بدوي وظیفۀ مخصوصی به عهدة زن گذاشته شده بود، وي گذشته از آنکه نگهبان آتش و "ازدواج و زناشویی در میان اقوام و ملل دوره هاي باستانی:

ة ظروف سفالین بود، می بایست چوب دستی به دست گرفته در کوهها به شاید اختراع کننده و سازند
جستجوي ریشه هاي خوردنی نباتات یا جمع آوري میوه هاي وحشی بپردازد. شناسایی گیاهان و فصل 
روییدن آنها و دانه هایی که می آوردند مولود مشاهدات طوالنی و مداوم بود و او را به آزمایش و کشت و 

کرد. نخستین مساعی در زمین هاي رسوبی انجام گرفت. در همان حال که مرد اندك زرع هدایت می
پیشرفتی کرده بود، زن با کشاورزي ابتدایی خود در دورة حجر متأخر، که اقامت در غار بدان متعلق است، 

همین ابداعات بسیاري می نمود. در نتیجه می بایست عدم تعادلی بین وظایف زن و مرد ایجاد شود و شاید
امر اساس بعضی جوامع اولیه که زن در آنها بر مرد تفوق یافته بوده است، در چنین جوامعی (و همچنین در 
جوامعی که تعدد شوهران براي زن معمول است) زن کارهاي قبیله را اداره می کند، و به مقام روحانیت می 

ورت می گیرد، چه زن ناقل خون قبیله رسد، و در عین حال زنجیر اتصال خانواده به وسیلۀ سلسلۀ زنان ص
به خالص ترین شکل خود به شمار می رود، خواهیم دید که این طرز اولویت زن یکی از امور مختص 

-9،صص1372(ر.گیرشمن"ساکنان اصلی نجد ایران بوده و بعدها در آداب آریاییان فاتح وارد شده است.
10              (

ازدواج : 
ارها و موضوعات داستان ساز شاهنامه است. گرچه حادثه اي بزمی می نماید، اما جز در ازدواج از کرد"

چند مورد، چون ازدواج هاي خوش فرجام فریبرز با فرنگیس، شاپور اردشیر با دختر مهرك، بهرام گور با 
ی توان گفت سپینود، دختران آسیابان، دختران برزین و دختر گوهر فروش، همه جا بد فرجام است. تقریباً م

نطفۀ غمنامه هاي شاهنامه در ازدواج هاي قهرمانان بسته می شود. بیشتر ازدواج هاي شاهنامه میان ایرانیان و 
بیگانگان صورت می گیرد و همین ازدواج هاست که سرانجام رویدادهاي دردناك این حماسه را رقم می 

در روزگار باستان بیشتر با زنان هم میهن خویش زند. بی گمان ایرانیان و بالطبع پهلوانان و شاهان ایرانی 
ازدواج می کرده اند. اما چون این گونه ازدواج ها فاقد عنصر غرابت بوده مورد توجه پردازندگان حماسه قرار 
نگرفته است. ازدواج فرنگیس مادر کیخسرو با فریبرز نمونه اي از این ازدواج هاي بی رمق است، که هر چند 
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رستم انجام می پذیرد و در حقیقت رشوه اي است که شاه کیانی به رقیب خویش می دهد تا با پا در میانی 
به یاري طوس، که در جنگ با تورانیان به پشت کوه هماون واپس نشسته است بشتابد، فاقد شور و حال 

در شرایطی داستانی است. از میان ازدواج هایی که با خودي ها صورت می گیرد، تنها ازدواج هاي بهرام گور 
مالیخولیایی انجام می پذیرد. بهرام در تمام آنها به عنوان کس دیگري جز خویشتن با دختران دلخواه خویش 
پیوند زناشویی را می آغازد و نیز به دلیل آنکه همۀ ازدواج ها با عشق و دلدادگی در آمیخته اند، از جاذبۀ 

)502، ص1383(سرّامی، "داستانی انبوهی برخوردارند.
ازدواج با محارم از دست ازدواج خواهر با برادر و مادر و فرزند، نیز در شاهنامه روي داده است که "

چون با فرهنگ ایران بعد از اسالم خوانا نیست، داراي شور و حال داستانی است. همچنین است ازدواج
، 1383(سرامی، "مردباچندخواهر به طورهمزمان که هم داراي غرابت است وهم مخالف آیین روزگار.

)                                                                                                                            503ص 
عشق نیز در شاهنامه جالل و شکوه حماسی دارد و سزاوار پهلوانان شاهنامه است. عشقی بزرگوارانه و "

خردمندانه، توأم با وقار وشرم و آزرم و بزرگ منشی و پاك دامنی است و دور از هوي و هوس و نجیبانه و
لذت طلبی و کام جویی. این همه پرتوي از وقار و شخصیت حکیمانۀ خود فردوسی است. هدف در عشق، 

د نیست، زنان زناشویی و داشتن فرزند است. زن و مرد در عاشقی سهم برابر دارند. ابتکار عشق همیشه با مر
هم عاشق می شوند. تهمینه عاشق رستم می شود. منیژه عاشق بیژن ، شیرین عاشق خسرو پرویز. زنان 
شاهنامه مظهر شرم و آرزم و وفاداري هستند . مهر و وفاي منیژه در حق بیژن نمونه است. خود کشی شیرین 

ال تنفر از هوس بازي شیرویه است در درون دخمۀ پرویز نمایش اوج عشق وعفت و وفاداري به شوهر و کم
که می خواهد به عشق پاك او تجاوز کند. یک استثناء هست و آن عشق گمراهانۀ سودابه، زن تازي تبار 
کاووس به سیاوش است که آتش به پاکرد و سرانجام جان هاي عاشق گنهکار و معشوق پاك و معصوم را به 

)300،ص1380(ریاحی "ا پرده پو شی تمام بیان شده است .باد داد. حتی ماجراي این عشق گناه آلوده هم ب
اما پهلوان ایران در حماسه براي عشق نمی جنگید. به عشق گرفتار می شد و به سبب آن در پی تغییر "

روابط و رفتار ها بر می آمد، اما نه رقیبی در این عشق ها در میان است و نه خود عشق با چنان سدي روبه 
از میان برداشتنش به نبرد بر خیزند. زال بزرگترین عشق حماسی را به نمایش می گذارد، روست، که براي

وسدي خاندانی و تا حدي اهریمنی نیز بر سر راه است. اما او تا حد پذیرش و پذیراندن بیگانه می کوشد و 
اي پدید آید، که پیش می رود. حماسه این عشق را براي تولد پهلوانی تدارك دیده است. باید ترکیب ویژه 

)                                                                       161، 1363(مختاري "وجود رستم وابسته بدان است . 
ازدواج زال با رودابه دختر مهراب کابلی که از تبار ضحاك تازي است: این زناشویی سرانجام به کشته "

)503، ص 1383(سرامی "دست شغاد با همداستانی مهراب می کشد.شدن ناجوانمردانۀ رستم به



٣٢٨٧
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

در زبان فارسی، هیچ داستان عاشقانه اي به لطافت داستان زال و رودابه نیست. ":ازدواج زال و رودابه
همۀ عناصر انگیزش در این ماجرا هست:

-3و خانواده از دو کشور متخاصم اند.د-2دختر و پسر نادیده از طریق شنیده ها به هم دل می بندند. -1
زال، سفید مو از مادر زاده شده هیئتی غیر عادي دارد. رودابه از خانواده ضحاك است که با ایران اختالف 

با این حال، عشق بر همۀ موانع چیره می گردد، و ماجرا پایانی خوش می یابد و رستم، جهان دیرینه دارند.
زال، در حومۀ کابل به گردش می رود و با پرستاران رودابه برخورد می می آورد.پهلوان، از این پیوند سر بر

کند. گفت و شنودي میان او و دختران در می گیرد. تغییر موضع پرستاران که از سرزنش کننده به چاره گر 
نهاده می تبدیل می گردند، همۀ این ها با بیانی بی نظیر وصف می شوند. تا آخر ماجرا تموجی در داستان 

شود، که باید منجر به  پدید آمدن فرزندي چون رستم گردد. رستم، پهلوان اول جهان، محصول عشق است. 
)88ص، 1381(اسالمی ندوشن "سیندخت، همسر مهراب کابلی، وصف زال را از شوهرش می پرسد .

ز خوشاب بگشاد عنّاب رابپرسید سیندخت، مهراب را

که کوتاه باد از تو دست بدي!که چون رفتی امروز و چون آمدي؟

همی تخت یاد آیدش گر کُنام؟چه مردي ست این پیر سر پور سام؟

که اي سرو سیمین بر ماه رويچنین داد مهراب پاسخ  بدوي

پی  زال  را کس  نیارد  سپردبه گیتی در، از پهلوانان گرد

)359-363،ب65،ص1383(فردوسی

رودابه نادیده به زال دل می سپارد و عشق خود را با کنیزان در میان می نهد و به آنان یادآور می شود که 
همه رازدار و محرم وي باشند و براي این موضوع چاره اي بیندیشید. پرستاران رودابه را سرزنش می کنند و 

می گویند تو افسر بانوان هستی، چرا خواستار زال مرغ پرورده اي؟
ز چرخ چهارم خود آیدت شويتو را  با چنین روي و باالي و موي

)397ب66، ص1383(فردوسی

رودابه بر پرستاران خشم می گیرد و در پاسخ می گوید:
از تاج داران ایران زمیننهنه قیصر بخواهم نه فغفور چین
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ابا بازوي شیر و با برز و یالبه باالي من پور سام ست، زال

مرا او بجاي تنست و روانگرش پیر خوانی همی گر جوان

)402-404ب 67، ص 1383(فردوسی

ر بانو رودابه پرداختند. (داستان از اینجاست که کنیزان سرانجام پرستاران فرمانبر رودابه شدند و به چارة کا
به گلستان رفتند و مشغول چیدن گل شدند زال پهلوان با مشاهدة آنها به سراغشان می رود و با آنان 
احوالپرسی می کند و ...دختران فرصت را غنیمت می شمارند و  می گویند که براي ماه کابلستان (رودابه) گل 

"ندة رودابه اوصاف وي را براي زال بیان می نماید و او را از شیفتگی رودابه آگاه می سازد.) می چینند. پرست

گفت و شنود سیندخت، مادر رودابه، با همسرش مهراب کابلی یکی از زیباترین بخش هاي شاهنامه است. 
ا به شوهر سیندخت که زن بسیار کاردان و خردمندي است ،می خواهد با مهارت خبر دلدادگی دخترش ر

بدهد. می داند که بادشمنی اي که میان ایران و خانواده ضحاك است، مهراب از این خبرخشمگین خواهد 
به بیان می آورد. نخست از بی وفایی دنیا یاد می کند و از جریان هاي شد، از این رو آن را با ظرافت تمام

(اسالمی ندوشن "به اصل موضوع می پردازد غافل گیر کننده اي که روزگار براي بشر در آستین دارد. سپس 
)93، ص1381

نیـارم زدن جـــز به فرمانـــت دماگر چه دلـم دید چنــدین ستــم

گشـایم از ین رنــج و سختــی روانچه فرماید اکنون جهـان پهلــوان

تــور باشــد مگــربدیــن کار دسزپیمان نگـــردد سپهبــد پــدر

کنون راستـی را به آییــن و کیــشکه من دخت مهراب را جفت خویش

چـــو باز آوریــدم زالبــرز کــوهبه پیمان چنین رفت پیـش گــروه

)665ـ669، ب 74، ص1383(فردوسی

بازگو می کند و نظر وي را جویا می شود و می زال ابتدا عالقه خود را نسبت به رودابه در نزد پدر 
گوید در صورت موافقت پدر، به ازدواج با او در آید.

مقدمه ي خواستگاري سام براي زال 
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که شاید کمـر بنـــد و کــوپال راسپردیم نوبــت کنــون زال را

یاید بخواهـــد ز شــاه جهــانبیکــی آرزو دارد انــدر نهــان

یکی آرزو کان به یزدان 
نکوست

کجا نیکویی زیـر فــرمان اوســت

نکردیم بـی راي شــاه 
بــزرگ

که بنده نبایـد که باشـــد ستـرگ

ـــان بان منشنیدســت شاه جههمـانا که با زال پیمــان مــن

)1065-1060، ب 85،ص 1383(فردوسی

سام براي خواستگاري فرزند خود زال مهیا گردید و اندیشید که خواستۀ زال به یاري خداوند نیکوست. 
خدایی که همۀ نیکی ها تحت فرمان اوست. همان گونه که در کارهاي بزرگ نظر شاهان را جویا می شدند، 

دشاه مشورت می کند. و نامه اي براي مهراب، شاه کابل می نویسد و زال را روانه در این زمینه نیز با پا
کابلستان می سازد واز پادشاه کابل می خواهد که با فرزند وي به خوبی رفتار نماید و به خواسته او پاسخ 

وچهر شاه می مثبت بدهد. زال نامه را گرفت و صبح زود سوار بر اسب روانه کابل شد. با خوشحالی به نزد من
رود و دلدادگی خود را بیان می کند و می گوید مرا به خانواده عروس نشان بده و شیر بها را بگیر.

مرا نیز بنماي و بستان بهایکی روي آن بچه ي اژدها

)1188، ب88، ص 1383(فردوسی 
بعد از آن به کاخ مهراب روز بعد سیندخت به نزد سام رفت و پس از احترام و تعظیم با او سخن گفت و

بازگشت  و براي مهمانان و تازه داماد، تدارك دید. و این گونه پیغام داد که:
نمودن به داماد پیمـــان نـودگر ساختن کار مهمــان نو

)1201، ب 88ص 1383(فردوسی 

زگنج آنچــه پر مایه تر خواستندسزاوار او خلعت آراستنــد

)1203، ب 89، ص 1383ی(فردوس

سیندخت و شاه کابل تدارك شاهانه اي دیدند و سپس بابت شیر بها گنج پر مایه طلبیدند، سام سرمایه 
هاي فراوانی که در کابل داشت، اعم از کاخ و باغ و زمین و چارپا و ... را به سیندخت بخشید و عهد وپیمان 

ن هنگام زالِ سوار از راه رسید، بزرگان لشکر، او را پذیره شدند. بست و دختر او را به زنی زال گرفت. در ای



٣٢٩٠

٣٢٩٠

مجموعه مقاالت

براي رفتن وي به بارگاه شاه، راه را باز کردند، هنگامی که به نزد شاه رسید، زمین بوسه داد وي را آفرین و 
ستایش نمود و زمانی دراز سرش را به رسم تعظیم و احترام بر خاك گذاشت. شاه دستور داد سرش را از 

ي زمین برداشتند و پاك کردند و بروي مشک پراکندند. شهریار با وي احوال پرسی گرمی کرد. شاه، نامه رو
پهلوان را گرفت و خواند و سپس گفت این نامۀ دلپذیر  را که سام پیر با درد دل و صمیمانه نوشته است، 

ا بزرگان راي زنی کنم. در نمی تواند رد کند. حال تو زمانی به شادي مشغول باش تا من در این خصوص ب
آن شب پهلوان، همراه با زال و سام و بزرگان بر سر خوان شاهانه نشستند و بعد از صرف شام زال سوار بر 
اسب شد و سحر گاه به بارگاه منوچهر شاه حضور یافت، منوچهر نیز وي را درود گفت و دستور داد تا 

یزنی کنند:موبدان و ستاره شناسان و بزرگان در این خصوص را
ستاره شناسـان و هم بخردان،بفرمـــود تا موبــدان وردان

به کار سپهـري پژوهش کنندکنند انجمن پیش تخت بلنــد

)1234-1233، ب89ص ،1383(فردوسی 

نتیجه رایزنی و آینده نگري منجمان و بزرگان این شد که زندگی آنان میمون و مبارك خواهد شد.
گوي پر منش  زاید و نیک ناماز پور ساماز این دخت مهراب و

)1239، ب90(فردوسی، ص 

عقد زال و رودابه 
ببستند عقدي بر آییـــن و کیــشبفرمود تا رفت مهـراب پیــش  

عقیــق و زبــر جــد بر افشاندنـدبه یک تختشان شاد بنشانـدند

ســر شــاه با تاج گــوهــر نـگارافســـر نامــدارســر مـاه با

یکــی نسخـــت گنــج آراستــهبیاورد پس دفتــر و خواستــه  

که گوش آن نیارست گفتـی شنــودبرو خواند از گنج ها هر چه بـود

)1443-1447، ب95، ص 1383(فردوسی 



٣٢٩١
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

ر شد، سیندخت، مادر رودابه، با بندگان و پرستندگان ساغر چون جشن زناشویی زال و رودابه برگزا«
زرین پر گوهر به دست گرفتند و به پیش سام فراز آمدند و بر سام آفرین گسترده، گوهرها را به بزم نشینان 
افشاندند. بدین گونه شادي فراوان سراسر بزم را فرا گرفت. در این هنگام سام روي به سیندخت کرده، خنده 

ت: دخترت رودابه را تا کی نهان خواهی داشت؟ از پرده بیرون بیار تا چهرة زیباي وي را ببینیم. زنان گف
سیندخت براي نشان دادن روي عروس از سام ارمغان می خواهد و سام در پاسخ می گوید که آنچه آرزو و 

چون چشم سام بر خواست تو باشد، دریغ ندارم. پس براي دیدن رودابه به سراي زرنگار روي می آورند، 
چهرة زیباي رودابه می افتد در شگفت می ماند. پس مهراب پیش می رود و عقدي به آیین بسته، عروس و 
داماد را بر یک تخت می نشانند و بر سر هر یک تاجی از گوهر می نهند و بر سرشان گوهر افشانی می کنند. 

)291ص،1350(آبادي باویل "پردازند.دي میپس از ایوان به سوي باغ رهسپار شده سه هفته به رامش و شا
عشق ورزي رودابه نسبت به زال 

همان دوستی از شنیـده گــزیــدمرا مهر او دل نـدیـده گــزید

به سوي هنر گشتمش مهـر جــويبرو مهربانم نه بــر روي و مـوي

)405-406، ب 67،  ص 1383(فردوسی 

وصف دقیق معاشقات، حتی به زبان کنایه و استعاره، پرهیز دارد (کاري که نظامی معموالً فردوسی از«
بسیار می کند و فخرالدین اسعد گرگانی قدري صریح تر از او جزئیات را بیان می دارد. (صریح ترین درجۀ 

د که زال آن در عصر پهلوانی زال و رودابه است.) فردوسی با عفت کالم و عصمتی که دارد، پا فشاري می کن
در همان دیدار نخست، پیمان بستند که بر آیین و کیش همسر و شریک و رودابه خویشتن دار بودند و

زندگانی یکدیگر شوند. عهد بستند که در برابر دشواري هاي سیاسی میان ایران و کابل و تعصبات نژادي و 
ن با عقل حسابگر و آیین  نامه تراش اجتماعی ایستادگی کنند. از همان آغاز کار، عشق طبیعی و پاك دو جوا

)204، ص1371(رضا"جامعه به نبرد و ستیز بر می خیزد. 
ازدواج رستم با تهمینه :  در شاهنامه مشاهده می شود که گاهی زنان شیفتۀ پهلوانی می شدند و خود و 

و چون پهلوان فرد الیق و شایسته اي درباریان شان به نزد پهلوان رفته و خواستۀ خود را بازگو می کردند 
بود، این کار را عیب نمی دانستند؛ همان طور که در داستان ازدواج رستم و تهمینه می بینیم:

شباهنگ بر چـرخ گــردان بگشـتچو یک بهره از تیره شب در گذشت

در خــوابگــه  نـــرم کــردند بازسخن گفتــن آمــد نهفتــه به راز

خرامان بیامـد بــه بالیــن مســتیکی بنده شمعــی معنبر به دســت
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چو خورشید تابان پراز رنـگ و بــويپـس برده انــدر یکــی مــاه روي

بر و بر جهــان آفــرین را بخوانــداز او رستم شیــر دل خیره مانــد

ی شب تیــره کام تو چیسـت؟چه جویبپرسید زو، گفـت نام تــو چیسـت؟

تو گفتـی که از غــم به دو نیمــه امچنین داد پاســخ کــه تهمینه ام

)62-70، ب174، ص 1383(فردوسی 

آن گاه که تهمینه وصف رستم را می شنود، همراه با پرستار خود در نیمه هاي شب به نزد وي می رود و 
خود سخن می گوید و یاد آوري می کند که تاکنون هیچ نا محرمی وي را خود را معرفی می کند و از پاکی

ندیده است. اما از آن جایی که توصیف  پهلوان را شنیده،  شیفتۀ وي گردیده و خواستار وي است.
نبیند جــزین مرغ و ماهی مــراترایم کنون گر بخواهــی مــرا

)83ب174، ص 1383(فردوسی 

ازدواج با رستم این است که اوالً عاشق پهلوانی هاي  وي گردیده و دوم به امید این که هدف تهمینه از
خداوند از او فرزندي به وي عطا فرماید که ویژگی هاي پدرش را دارا باشد و سوم این که از اسبش رخش 

از هنرها را که مدتها ناپدید شده بود برایش پیغام آورده است. وقتی رستم دریافت که تهمینه بسیاري 
داراست:

بیاید بخواهد ورا از پـــدربفرمود تا موبدي پر هنـــر

)90ب، 174، ص 1383(فردوسی 

از موبد هنرمندي خواست تا به نزد پدر تهمینه برود و از وي خواستگاري کند. پدر نیز با این امر موافقت 
رآورد:کرد و دختر خود را مطابق آیین و کیش به ازدواج  رستم د

به خوبی بیاراسـت پیمــان اويبه خشنودي و راي و فرمان اوي

همه شاد گشتنـد پیر و جــوانچو بسپرد دختر بدان پهلــوان

ابر پهلوان آفــریـن خوانـدنـدزشادي بسـی زر بر افشانـدنـد
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)93-95، ب175، ص 1383(فردوسی 

امۀ یک زندگی سالم، امر ازدواج ضرورت می یابد. یکی از عمده ترین براي پیروي از دین و آیین و اد«
اهداف ازدواج که در شاهنامه منعکس شده است، عالقه به داشتن فرزندي نیک و سالم می باشد. در شاهنامه 
ازدواج براي آن صورت می گیرد که بتوان ورثه اي داشت. زیرا تنها ورثه ها می توانند آیین بزرگداشت و 

ش نیاکان را به جاي آورده و آن را اشاعه دهند. یکی دیگر از اهداف ازدواج حفظ سالمت جسمی و پرست
)21، ص1381روحی و ایجاد آرامش و سکون می باشد.  (سپهري 

ازدواج پسران فریدون با دختران سرو پادشاه یمن : فریدون شاه داراي سه پسر خسرو نژاد است که دو 
فریدون از یکی » به باال چو سرو و  به  رخ چون بهار« ي از ارنواز است و هر سه تاي آن از شهر ناز و دیگر

از نامداران خود به نام جندل می خواهد که سه دختر که از نژاد بزرگان و زیبا و پاك نهاد باشند براي سه 
دانی فرزندش بیابد. جندل که خود به ویژگی هایی از جمله آگاهی و پاك نهادي و خوش زبانی و کار

معروف بود، سراسر ایران را پژوهید  و به قول فردوسی: 
شنیدي همه نام و آوازشاننهفته بجستی همه رازشان

)65، ب32، ص 1383(فردوسی 

به نزد شاه یمن می رود و زمین بوسه می دهد و آداب احترام را به جاي می آورد و پس از معرفی خود، 
یران آمده و برایت پیامی آورده ام. شاه فریدون سالم و دعا رساند و گفت سه پسر می گوید  بندة کهتر از ا

، ه داريدارم ،که شایستۀ تاج و تخت شاهی و کاردان هستند و از کار آگهان شنیدم که در پرده سه دختر پاکیز
بستگی خود به هر سه را براي فرزندانم خواستارم. شاه یمن از شنیدن این پیغام پژمرده شد و عالقه و دل

دخترانش را بیان کرد و گفت اگر این سه ماه را نبینم روز من مثل شب تیره می شود. جندل می گوید براي 
پاسخ عجله نکن ما چند روز به تو فرصت می دهیم.

مرا چنــد رازســت با رهنمــونشتابت نباید به پاســخ کنون

)94، ب33، ص1383(فردوسی 

اه یمن به این موضوع اندیشید و سران آزموده را براي مشورت به نزد خود خواند و گفت اگر سپس ش
پاسخ مثبت بدهم از دوري فرزندان دلم پراز آتش می شود و اگر پاسخ منفی بدهم از فرمان شاه سرپیچی 

م  که تو با هر کرده ام و کینه توزي با او شوخی نیست. بزرگان در این خصوص می گویند ما صالح نمی بینی
بادي از جاي بجنبی. اما اگر فرزندان براي تو ارجمند هستند به این وصلت را بپذیر که فرخنده و مبارك 
است. شاه یمن، جندل را فرا می خواند و می گوید با دخترانم در این خصوص سخن خواهم گفت.  پسرانت 
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م شادمان شوم و دیگر این که ببینم انسان هایی عادل و را به نزد من بفرست، تا آنها را ببینم. تا با دیدن آنها ه
دادگر هستند و در زمان سختی و رنج می توانند یاري گر من باشند؟ سپس دخترانم را طبق دین و آیین به 

آنان خواهم سپرد و به نزد شاه می فرستم. 
سپارم بدیشــان بر آییــن خویـشپس آنگه سه روشن جهان بین خویش

)132، ب34، ص 1383ردوسی (ف

جندل همۀ این پیغام ها را  بی کم و کاست با فریدون در میان می گذارد. فریدون سه فرزندش را فرا می 
خواند و موضوع را با آنان در میان می گذارد و می گوید شاه یمن پسر ندارد  سه دختر دارد که از آنها براي 

زد او بروید و سعی کنید عاقل باشید و به حرف هاي پدر زن خوب گوش شما خواستگاري کرده ام؛ پس به ن
بدهید و به او احترام فراوان بگذارید:

به گفتــار او بر نهـاده دو گـوشسراینده باشید و بسیار هــوش

چو پرسد سخن، راي فـرخ نهیـدبه خوبی سخنهاش پاسخ دهیـد

)144-145، ب35، ص1383(فردوسی 

از آنجا که دختران پروردة پادشاه هستند، بی شک زنان پارسا و پاك نهادي هستند؛ پس نصیحت مرا 
گوش کنید و آن را به کار ببندید. هنگامی که خورشید طلوع کرد پسران فریدون خود را آراستند و موبدان را 

من از آمدن آنان آگاهی یافت، دعوت کردند و همراه با لشکر نامدار رهسپار یمن شدند. هنگامی که شاه ی
لشکر آراسته کرد و امکانات پذیرایی از شاهزادگان را مهیا نمود. و مردم شهر به شادي و نشاط پرداختند.

همی مشــک با می بر آمیختنــدهمی گوهر و زعفـران ریختنـــد

پراکنـــده دینــار در زیر پـــیهمه یال اسبان پراز مشک و مـی

)161-162، ب 35، ص 1383(فردوسی 

که موبد چو ایشان صنوبر نکشتسه خورشید رخ را چو باغ بهشت

مگر زلفشـان دیـده رنــج شکنـجابا تاج و با گنـج نادیده رنــج

که سه ماه نو بود و سه شــاه گردبیاورد هر سه بـدیشـان سپــرد
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)165-167ب،35، ص 1383(فردوسی

ازدواج کی کاووس و سودابه : این پیوند به شهادت سیاوش و درگیر شدن جنگ هاي دراز ایران و
توران به کین خواهی وي انجامید. در داستان کی کاوس و رزم وي  با شاه هاماوران، پس از جدال 

متعهد می گردد که بابت نجات خود سهمگین که میان آنان رخ داد، شاه هاماوران از کاوس رهایی می طلبد و
باژ و ساو گران بپردازد.

سپهبد دهــد ساو وباژ گـرانبه پیمان که از شهـر هامــاوران

)66، ب 165، ص 1383(فردوسی 

در این زمان کی کاوس متوجه شد که شاه هاماوران در خانۀ خود دختري دارد.
او دختــري دارد انـدر نهفتکه از آن پس بکاوس گوینده گفت

)72، ب157، ص 1383(فردوسی 

دختري بسیارزیبا و برنا و همچون بهشتی آراسته که تنها شایستۀ جفت شاه می باشد. در این هنگام کی 
کاوس دلباختۀ وي می شود.

یکی مرد بیدار دانش پژوهگزین کرد شاه از میان گروه

)78، ب157، ص1383(فردوسی 

مردآگاه ودانش پژوهی را براي خواستگاري به نزد شاه هاماوران فرستاد، مرد دانا به هاماوران می رسد و 
در حالی که زبانی گرم و گویا دارد، از سوي کی کاوس براي او سالم و ادب دارد  و ابتدا این گونه شاه 

دارد که براي خواستگاري از دختر وي را بیان میهاماوران را دلگرم می سازد و با این مقدمه خواستۀ خود
گردد و می گوید هر چند او پادشاه جهان است اما:براي کاوس شاه آمده، شاه ها ماوران ابتدا رنجور می

که از جان شیرین گرامی ترستمرا در جهان این یکی دختر ست

)93، ب157، ص 1383(فردوسی 

رستاده را سرد و خوار و با پاسخ منفی باز گردانم. شاه ها ماوران به فرستادة و از سوي دیگر نمی توانم ف
کی کاوس می گوید عالوه بر مال و ثروت ، به وجود این دختر دلبستگی شدید دارم اگر شاه ایران آن را از 

ا ناراحتی و من بستاند، غمگین و دل شکسته می شوم. اما با این حال نمی توانم از فرمان او سرپیچی کنم . ب
گوید و اوصاف او را بر غم فراوان سودابه را به نزد خود فرا می خواند و راجع به کی کاوس با او سخن می
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می شمارد و می گوید کی کاوس از همۀ خوبی ها و بزرگی ها برخوردار است. حال فرستاده اي با نامه از 
سوي او براي خواستگاري آمده است.
بدین کار بیدار راي تو چیسـت؟تو چیسـتچه گویی تو اکنون هواي 

از و بهتر امروز غمخواره نیستبدو گفت سودابه زین چاره نیســت

)106-105، ب 157ص،1383(فردوسی  )105-106،ب157،ص1383(فردوسی

)105ـ106، ب 157ص 1383فردوسی 

ارد و به پدر خاطر نشان می سازد که ازین بابت خشنود باشد.سودابه نظر مثبت خود را اعالم می د
کسی نشمرد شادمانی به غمزپیوند با او چــرایــی دژم

)108، ب158،ص 1383(فردوسی

شاه ها ماوران فرستاده را فرا می خواند ودرجایگاه واال می نشاند و موافقت خود و سودابه را اعالم می 
دارد.

بران سان که بود آن زمان دین خویشهدي بر آییــن خویـــشببستند ع

)111، ب158، ص 1383(فردوسی 

کاوس با اطرافیان همچنین یک هفته راجع به این موضوع با مهتران و بزرگان راي زنی کردند تا این که کی
همراه با تحفه ها از ایران رسی

عقد کردن و عهد بستن و شاباش نمودن که مطابق با دین و آیین ایرانیان آن زمان است، امروزه نیز
و همۀ آنها مطابق دین و کیش و آیین مرسوم است و به زیباترین وجه در شاهنامه منعکس شده است 

خاص بر گزار می گردید در مراسم عروسی سودابه و کی کاووس بیان آن آمده است.
جهیزیه

که شد در جهان روي بازار تیـزدل آراي برداشت چندان جهیز

ز زریـن و سیمیـن وز رنگهــاشتر در شتر رفت فرسنگ هـا

یصد عماري چهلپرستنده سبیاورد پس خسرو خستـه دل

، ب1383ز دیبا و دینــار کــردند بار(شاهنامههزار استرواسب و اشتر هزار
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زافگنــدنـــی و پراگندنـیـیز پوشیـدنی وز گستــردن

)84-86، ب  801، ص  1383(فردوسی 

در این ابیات شیوة بردن جهیزیه روشنک در ازدواج با اسکندر به خوبی آمده است.
از عادات بسیار پسندیده که تا حدودي پشتوانۀ زندگی عروس و داماد و مایۀ سربلندي عروس می «

می باشد؛ این امر زیبا البته به شرطی که به افراط کشیده نشود در شاهنامه نیز گردید، دادن جهیزیه به عروس
نمود زیادي دارد و به دنبال هر عروس به فرا خور موقعیت، مقام و اوضاع اقتصادي، وسایل زندگی او نیز 

)31، ص1381(سپهري "روانه می گردید.
ظاهراً این ازدواج چون دیگر رویدادهاي دوران « ازدواج بهرام گور با سپینود دختر شنگل پادشاه هند: 

پادشاهی بهرام گور از شوخی تهی است. در این جا یادآور می شویم بهرام گور تنها پادشاه شاهنامه است که 
)50ص ،1383(سرامی »   روایی وي هیچ حادثه ي شومی اتفاق نمی افتد.در روزگار فرمان

)2240- 2243، 1005، ص 1383(شاهنامه 

استقبال از عروس

بدان سان که بدآن زمان دین خویشر آییـن وکیشببستند عهدي ب

برآن چتر دیبا درم ریختند             زبرمشک  سارا همی  بیختند
)111، ب158، ص 1383(فردوسی 

وشنک به عقد اسکندر در آمد، وي را به خانه ي شوهر بردند و از او به گرمی فراوان هنگامی که ر
هم اکنون هنگامی که عروس را "استقبال کردند. شهررا آذین بستند و به جشن و پاي کوبی پرداختند و ... . 

سر او سکه و نقل به خانۀ شوهر می برند عده اي با ساز و دهل و سوزاندن اسپند به استقبال عروس رفته ، بر

زن او را همی شاه گیتی شناختچو بهرام با دخت شنگل بساخت               

شب و روز گریان بد از مهر اوي                        نهاده دو چشم اندران چهر اوي

چو از مهرشان شنگل آگاه شد                  ز بدها  گمانیش  کوتاه  شد

همی رفت هرگونه ازبیش و کمنشستند یک روز شادان بهم      

پذیره شدش هـر که بودیش فخرچو شد روشنک سوي شهرصطخر
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و شاد باش می پراکنند و به میمنت ورود عروس و داماد قسمتی از خانه و محله را آذین می بندند و 
)33، ص1381(سپهري  "چراغانی می کنند.

هدیه و خلعت براي عروس و داماد 
ز دینــار و ز گوهـر شاهـوارببردند ز ایران فـراوان نثــار

به شاهی برو خواندند آفـریـنهمه شهر ایران و توران و چیـن

به هر جاي ویرانـی آباد شــدهمه روي گیتی پـر از داد شـد

)102-100، ب802، ص 1383(فردوسی 
در داستان اسکندر و روشنک هدایاي ارزشمندي در نظر گرفتند که در ابیات باال ذکر گردیده است.

حیات ایرانیان ایجاب می کند که در هر معامله اي قاعدة لطف و محبت را برقرار نمایند و این امکان رو«
ندارد جز با دادن هدیه و خلعت . این امردر مورد ازدواج که نزدیکی دو قطب باید ثابت گردد و اهمیت 

تر هدایا و خلعت هایی در خور بیشتري می یابد. در این مراسم معموالً پدرِ پسر به پدرِ دختر یا پسر به دخ
)28،ص 1381(سپهري "خانواده تقدیم می کنند.

تعدد زوج در شاهنامه 
بیاورد  نخجیر خود با گروهم اندر زمان آسیابان ز کوه

بمالید آن پیر آزاده پاكچو بهرام را دید رخ را بخاك

ا نا که آمد ز راهبدان پیر دیکی جام زرین بفرمود شاه

چه داري چوهستند هنگام شويبدوگفت کاین چارخورشید روي

که این دختران مرا نیست جفتبرو پیرمرد آفرین کرد و گفت

بدوشیزگی نیز پاکیزه اندرسیده بدین سال دوشیزه اند

نگوییم زین بیش چیزي کنونو لیکن ندارند چیزي فزون

بمن ده وزین بیش دختر مکاربدو گفت بهرام کاین هرچهار 
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)474-481، ب 975، ص 1383(شاهنامه 

ازدواج ازدواج ها را از نظرتعدد همسر به دو دسته تقسیم می کنند: یک همسري و چند همسري. «
می کند . بهرام گور سه همزمان با چند خواهر: بهرام گور شبانه با هر چهار خواهر آسیا بان زناشویی آغاز

دختر برزین دهقان را در یک شب توأمان به عقد ازدواج خویش در می آورد. اکثریت مطلق ازدواج هاي همه 
جوامع را تا آن جا که پژوهش هاي اجتماعی نشان می دهد یک همسري تشکیل می دهد. البته در شاهنامه 

ادي و به دالیل بسیار از جمله سفر به مکان هاي بخصوص در بخش پهلوانی به مناسبت هاي اجتماعی، اقتص
مختلف و تمایل به ایجاد فرزندان از نسل هاي متفاوت و گسترش روابط سیاسی و اجتماعی، می بینیم که 
اکثریت ازدواج ها بر مبناي چند همسري می باشد. در عمل عدة زنانی که مرد می توانست داشته باشد به 

ز زنان سوگلی و صاحب حقوق کامل محسوب می شد و بقیه عموماً جزو نسبت استطاعت او بود. یکی ا
) 41-42صص،1381(سپهري » کنیزان زر خرید و زنان اسیر بودند.

کز و شوي همواره خندان بــودبهین زنان جهــان آن بــود

بپیچد به بیزارم از جــان تــواگر پاك جانم زپیمـان تــو

)2252-2253، ب 1055، ص 1383(فردوسی 

ازدواج با نزدیکان 
نــه از نامــداران بـرزن دهـمهم از تخم خویشش یکی زن دهم

بــه دیدار او در میـان مهــانکه فـــرزند آرد و را در جهــان

)221-222ب، 207، ص 1383(فردوسی 
طیر ایران، به ویژه شاهنامه، ازدواج با خویشان نزدیک یکی دیگر از نمود آیین هاي باستانی در اسا«

(محارم) است. چه، زناشویی با خویشاوندان نزدیک، در روزگار باستان، در میان شاهان و شاهزادگان و 
که یکی از پارسیان بهدینان بود، با خواهران خود، » ارداي ویراف«موبدان و بزرگان، روا می بود. چنان که

نمونه هایی از این گونه ازدواج را در شاهنامه می توان بازیافت ؛ پیشنهاد سودابه به سیاوش زناشویی می کند. 
که با یکی از خواهران خود که دختران وي می باشند ازدواج کند، ولی سیاوش زیر بار این ازدواج نمی رود، 

(واحد »   گرفته است.میو بازگو کردن آن از سوي سودابه، نشان می دهد که چنین آیینی در آن زمان انجام
)427ص،1379دوست 
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در شاهنامه چنان که گفتیم حادثه اي شاد است که رویدادهاي غم انگیز را به دنبال می "ازدواج با بیگانه :
آورد. در جلد نهم شاهنامه، وقتی گردیه مسئله خواستگاري خاقان از خویش را با راي زن در میان می نهد، 

)502، ص1383(سرامی "چنین می گوید: 
دلیر و خداوند توران سپاهازاونیست آهوبزرگ است شاه

بکوشد که خویشی بود در میانولیکن چو با ترك ایرانیان

غم و رنج بیند به فرجام کارز پیوند و از بند آن روزگار

چه برخورد جز تابش آفتابنگر تا سیاوش از افرا سیاب

جوانی که چون او زمادر نزادخویش داد ازنخستین به بادسر 

)2771- 2775، ب 1285، ص 1383(شاهنامه 
نتیجه گیري 

زنان قشر مهمی را در شاهنامه شامل می شوند. همان گونه که قدرت و محبوبیت در بازوي پهلوانان نهفته 
در شاهنامه زنجیر اتصال پیوند هاي بزرگ سیاسی است، توان و زیبایی و کاردانی در زنان نیز وجود دارد. زن

و فرهنگی و قومی یک ملت است. همچنین با تولد و پرورش پهلوانی می تواند حافظ مملکت خود باشد . 
فردوسی در بسیاري از جاهها قاطعانه زنان را تحسین می کند؛ بخصوص زنانی که با قدرت خارق العادة 

ي مردان تالش می کنند و همواره با هنجارهاي اجتماعی هم سان و پاي تفکر و اندیشه و خرد ورزي هم پا
بند به مسائل دینی و آیین زمانه می باشند. زن در شاهنامه عالوه بر نقش مدیریتی بسیار حساس وتربیت 
فرزندان همواره در امر مشورت نقش داشته است . فردوسی زنی را می ستاید که رفتارش مطابق با هنجار 

انه و عرف جامعه باشد و هرنوع ناهنجاري را نکوهش می کند .از دید گاه وي زن ایرانی وفادار ،پاك هاي زم
سیرت ،صبور وبردبار در تمام مصائب زندگی وزنجیر بزرگ اتصال خانواده محسوب می شود.در این شاهکار 

اجازة پدر ، برگزاري عظیم آیین و آداب ازدواج را به خوبی می توان دید و سنت هایی مثل خواستگاري ،
عقد و عروسی که هنوز در میان ایرانیان دیده می شود و کوشش می شود این آداب و رسوم پررنگ تر شود. 
نکتۀ مهم این که در ازدواج عالوه بر عشق نسبت به یکدیگر و داشتن یک زندگی مستحکم که در بسیاري 

در این میان تنها مردان نبودند که عاشق می شدند موارد منجر به پیوند عظیم سیاسی و فرهنگی می گردید و 
بلکه زنان هم عاشق می شدند . مثل تهمینه که عاشق رستم شد . منیژه عاشق بیژن و....  
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زیبایی شناسی تمثیل در شعر پروین اعتصامی
1قدسیه رضوانیان

دانشیار دانشگاه مازندران
2مریم محمودي نوسر

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
چکیده

شود که ي زن در طول تاریخ ادبیات فارسی محسوب میمی از جمله شاعران برجستهپروین اعتصا
ي سیاسی خود را در عصر مشروطه و دوره-هاي اجتماعی هاي مختلف اخالقی و دینی و نیز دغدغهاندیشه

ی از عنوان یکبه"تمثیل"نماید. هاي ساختار روایی در اشعارش طرح میگیري از ظرفیترضاشاهی، با بهره
هاي اخالقی رواج و ویژه دربیان مفاهیم عرفانی و رمزي و نیز اندیشههاي بالغی تصویرپردازي، بهشیوه
ي مفاهیم اجتماعی و سیاسی نیز وارد ي بسیاري دارد که در اشعار پروین عالوه بر این موارد در عرصهسابقه
است. شده

عار او، نگارنده در پژوهش حاضر، نوع، ساختار، ي تمثیل در اشبا توجه به کاربرد فراگیر و گسترده
هاي داللت معنایی و مضمونی تمثیل را در شعر پروین اعتصامی مورد توجه قرار داده کارکردها و نیز حوزه

آماري مورد بررسی قرار گرفته است.-ي تحلیلیکه با تکیه بر شیوه
پروین اعتصامی، شعر، تمثیل و تمثیل پردازي.ها:کلیدواژه

مقدمه
گونه که خود خصوص شاعر در اثر خود، به ابزاري احتیاج دارد تا بدان وسیله، جهان را آننویسنده و به

ها و در مجموع احساسات و درونیات خویش را به بهترین وجهی به بیند به نمایش گذاشته، افکار، اندیشهمی
ي خاص هاي گوناگون هنري و سبک و شیوهاي که به تناسب آثار مختلف، سبکمخاطب القاء نماید. ویژگی

یابد.هر نویسنده و... فراز و فرودهایی می
آید و که به کمک شاعر یا نویسنده می» ي امکانات بیان هنري استمجموعه«)، Imageتصویر یا ایماژ (

).10:1388ی، شفیعی کدکن»(سازدي اصلی آن را انواع تشبیه، استعاره، اسناد مجازي، رمز و ... میزمینه«
هاي از موثرترین شکل«ي تصاویر ذهنی است که همواره هاي ارائهترین شیوهنیز از جمله مهم"تمثیل"

). با وجود آن که این 250:1389رودمعجنی، فتوحی»(استهاي دینی و اخالقی بودهادبی براي تبلیغ آموزه
» اخالق«ي اي یافته اما همواره حوزهگستردههاي گوناگون ادبیات تعلیمی کاربرد ي بالغی، در شاخهشیوه
بیش از هر چیزي به عنوان بستري مناسب براي طرح تعالیم » تمثیل«ترین بهره را از آن برده است و بیش

هاي مختلف قرار گرفته است.توجه شاعران و نویسندگان زمانهاي دینی مورداخالقی و نیز آموزه

1 . ghrezvan@umz.ac.ir
2 . msmahmoodi_13@yahoo.com
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») تمثیل«: ذیل 1377دهخدا »(شبیه کردن چیزي را به چیزي«و » ل آوردنمث«که در لغت به معناي » تمثیل«
گردد، در اصطالح علم ي استدالل و از اقسام حجت محسوب میآمده است و در منطق از انواع پنجگانه

گوید اما مقصودش چیز دیگري ي آن چیزي میشود که گوینده به وسیلهتصویر یا مجازي تلقی می«بالغت 
استعارتی است به طریق مثال، یعنی چون شاعر خواهد که «). به عبارت دیگر 143:1389امداریان، پورن»(است

اي دیگر کند بیاورد و آن را مثال مقصود سازد و از اي اشارتی کند، لفظی چند که داللت بر معنیبه معنی
در نقد جدید در ) و این همان است که 319:1373شمس قیس رازي، »(معنی خویش بدان مثال عبارت کند

شود که داراي دو به داستان یا روایتی گفته می«گیرد و در معنایی گسترده قرار می» Allegory«ي مقابل واژه
ها و اعمال (و در مواردي زمان و مکان) ي معنایی ظاهري و باطنی باشد که در آن تمامی وقایع، شخصیتالیه

).174:1378مقدادي، »(ح درونی استو نیز سطح روبنایی، داراي مرجع مشابهی در سط
در واقع زیربناي تمثیل، تشبیه است. تمثیل، هر قدر هم که مفصل و گسترده باشد و یا موجز و مختصر از 

که به » ي بیرونی (روساخت)، صورت داستانی و اشخاص و عناصر آنالیه«است، یکی دوالیه تشکیل شده
هي اخالقی و هدف (زیرساخت) یا معناي پنهان و نکتهي درونیالیه«بهی در مقابل عنوان مشب

میان معناي «است. همین شناور شدن معناي سخن عنوان مشبه آمده) به259:1389رودمعجنی، فتوحی»(داستان
تر شدن کالم ) سبب الیه الیگی  و عمیق124:1387(همان، » ظاهري تمثیل و معناي درونی (استعاري) آن

کند که گاه از سوي نویسنده رمزگشایی هنري، ضرورت تأویل و تفسیر را ایجاد میشده، با ایجاد ابهامی
گردد.شود و در برخی موارد نیز به مخاطب واگذار میمی

ي مسائل سیاسی، اجتماعی معموالً کسانی که در حوزه«هاي مختلف است که به دلیل وجود همین قابلیت
).37:1389شیري، »(کنندمید، از تمثیل استفادههاي زیادي براي گفتن دارنیا اعتقادي حرف

شود، براي ي عصر مشروطه محسوب میه.ش) نیز که از شاعران برجسته1285ـ 1320پروین اعتصامی (
تر گیرد و در سطح کوچکمیها و تعالیم گوناگون خود در سطح کالن از روایت بهرهطرح تفکرات، اندیشه

است. گاه به شکل هاي گوناگونی در شعر او کاربرد یافتهاي دارد که به شکلتوجه ویژه» تمثیل«(بالغی) به 
مجمل و فشرده و گاه نیز در قالب داستانی مفصل و گسترده.

در عصر مشروطه، با ایجاد تحوالتی در سطوح مختلف جامعه از جمله فرهنگ، اجتماع و... ساختار 
گون پیشرفت کرده و ین دوران، پا به پاي رخدادهاي گونهشود. به ویژه شعر در اسیاسی نیز دگرگون می

شود، از خدمت به دربار و چه در تاریخ شعر فارسی دیده میخالف آنشود. بررویکردهایش متحول می
حکومت و نهایتاً  طرح مسائل فردي و خصوصی فاصله گرفته و به زندگی مردم کوچه و بازار، مشکالت 

» گرایانه و رئالیستیاي واقعصبغه«پردازد. به همین جهت به ي جدید میامعهاجتماعی و موضوعات نوین ج
هاي گیري این جریان مغایر، واژه). با شکل65: 1386جزي، است(جعفريبراي شعر عصر مشروطه اشاره شده

هاي اي به جریان ادب فارسی راه یافته و در برخی موارد هم شماري از قوالب کهن شعري که در زمانتازه
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هاي جدید بازسازي شد از جمله؛ مناظره، مسمط، بود، همگام با گرایشمتأخّر رونق خود را از دست داده
شود.میمثنوي و... که در شعر پروین اعتصامی نیز بسیار دیده

ي یکی از پیشروان مشروطه (یوسف اعتصامی) پرورش یافته و خود نیز زنی تحصیل پروین که در خانه
هاي تفاوت نیست و به شکلي اجتماعی و اوضاع سیاسی و... بیت، در برابر این تحوالت گستردهکرده اس

پردازد. اما عوامل مختلفی نظیر اختناق عصر رضاشاهی، گوناگون در آثار خویش به انتقاد از وضع موجود می
جاي طرح مستقیم زند که بهگراي او و ... نوعی از سبک شعري را رقم میجنسیت شاعر، شخصیت درون

پردازد.مشکالت اجتماعی و سیاسی و نقد آن، با رویکردي هنرمندانه به مسأله می
آید و با الیه الیه کردن سخن و چند بعدي شدن اشعار، بستر مناسبی اینجاست که تمثیل به کمک او می

کارکرد کالسیک تمثیل شود. این در حالی است کهبراي طرح مسائل مختلف سیاسی، اجتماعی و ... ایجاد می
اي دارد و حجم چشمگیري از اشعار تمثیلی او، ي اخالقی و تعلیمی در شعر پروین نیز نمود گستردهدر حوزه

گیرد.ي مضمونی جاي میدر این حوزه
هاي داللت معنایی و مضمونی آن ، ساختار، کارکردها و حوزه»تمثیل«بدین ترتیب، این پژوهش بررسی 

است. با توجه به اینکه سبک ش مجزّا در شعر پروین اعتصامی مورد بحث و بررسی قرار دادهرا در دو بخ
هاي او با دیگر اشعارش (مثنوي، قطعات و ...) متفاوت ي محتوایی و مضمونی در قصیدهپروین و حتّی غلبه

اند.دهها به صورت مستقل بررسی شهاي مختلف مقاله، هر یک از آناست، بر این اساس در قسمت
هاي پروین یک مضمون مشخص غلبه ندارد و هر بیت یا هر چند بیت به طرح معموالً در قصیده

گیرند. بدین ترتیب، این هاي دینی و اخالقی قرار میپردازد که اغلب هم جزء آموزهاي خاص میاندیشه
لباً به صورت فشرده و هاي شعري، غاي مضمونی و محتوایی بر ساختار نیز تأثیر گذاشته و تمثیلخصیصه

اند. اگرچه این نوع تمثیل، در اشعار دیگر پروین نیز دیده مجمل و در حد یک یا چند بیت شکل گرفته
است.ي قصاید نیست و اغلب در خدمت محتواي کالن هر شعر قرار گرفتهشود اما فراوانی آن، به اندازهمی

هاي داراي ست. واحد تحلیل نیز اشعار و یا بیتحدود بررسی این مقاله، دیوان پروین اعتصامی ا
اي که در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته، عبارت است از:کارکرد تمثیلی است و نسخه

)، دیوان اشعار، به کوشش ابوالفتح اعتصامی،چاپ چهارم، تهران: چاپخانه 1333اعتصامی، پروین(-
ي نوشته شده در ارجاعات نیز، است و شمارهررسی قرار گرفتهاي تحلیلی ـ آماري مورد بمجلس. که با شیوه

ي بیت مورد نظر در کتاب است. ي صفحهنشان دهنده
ي تمثیل:مایه. درون1

هاي ذهنی خویش را در یک ها، اندیشه ها و ایدهکند تا نویسنده یا شاعر، دغدغهتمثیل، بستري مهیا می
ها و شود که شخصیتب مخاطب، ناخواسته با فضایی ملموس درگیر میساختار عینی طرح نماید؛ بدین ترتی
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دهند که حوادث و رخدادهاي اند و اغلب روایتی را شکل میي آن از محیط اطراف اخذ شدهعناصر سازنده
کند.اي است که فرد در آن زندگی میآن مبتال به جامعه

اند، ها را برعهده گرفته.. که نقش پردازي این حکایتبنابراین اشیاء، گیاهان، حیوانات، مفاهیم انتزاعی و .
هاي خیالی و فرضی، پیام، دغدغه یا گرفتن در موقعیتها هستند که با قراري گروهی از انساناغلب نماینده

گیري اثر در ذهن شاعر است.کنند که هدف اصلی شکلتعلیمی را منتقل می
ي حجابی است که معنی و مقصود مورد نظر نویسنده یا ه منزلهظاهر متن، ب«ها، در واقع در این تمثیل

پیرنگ داستانی منسجمی دارند «) و اگر چه اغلب آنها 227:1389پورنامداریان، »(شاعر در زیر آن پنهان است
تر اخالقی، سیاسی، فلسفی یا دینی ها از خوانندگان انتظار دارند تا یک معناي ثانوي و عمیقاما نویسندگان آن

اصالت با «توان گفت که در هر تمثیلی ). بر این اساس می8:1988مورفین، »(را در وراي قصه تشخیص دهند
) شکل 38:1389شیري، »(دادن به آنبخشی و عینیتموضوعی است که مثال یا قالب روایی براي تجسم

پروین اعتصامی، مورد هاي داللت معنایی تمثیل در شعرترتیب در این بخش، بررسی حوزهاست. بدینگرفته
اخالقی، سیاسی ـ «ي طور کلی در خدمت سه مضمون عمدهتوجه قرار گرفته است. در این اشعار، تمثیل به

گیري از ساختار روایی عالوه بر است. شاعر با استفاده از تمثیل و بهرهدر آمده» اجتماعی و دینی ـ اعتقادي
کند تا بتواند پذیرش مضامین مکرر، فضایی را مهیا میویژه درایجاد کشش و لذت خوانش در مخاطب به

پذیر نیست به مخاطب منتقل نماید.هایی را که طرح مستقیم آنها امکاناندیشه ها و دغدغه
. اجتماعی ـ سیاسی:1-1

با تغییر جامعه و تردید در نظام اجتماعی موجود در عصر مشروطه و تحول جریان ادبیات، توجه پیشروان 
تر شده و انتقاد از وضع جامعه، اصالح اجتماعی، سیاسی و... را به عنوان شنفکران به عموم مردم بیشو رو

هاي اجتماعی و سیاسی که ي کار خویش قرار دادند. آگاهیراهی در جهت پیشرفت و ترقّی کشور سرلوحه
ها رو به و رونق آنتر با جوامع غربی و جوانب رشدمیالدي و به جهت آشنایی بیش19طی اواخر قرن 

فزونی نهاده بود، نظر بسیاري از افراد را به خود جلب نمود و شاعران و نویسندگان مختلف این عصر  با 
ي قاجار و همگام با روند گیري از زبانی ساده و همه فهم به نقد شرایط موجود پرداختند. در اواخر دورهبهره

شد اما در عصر رضاشاهی، اختناق حاکم پرواتر سروده مییانی بیمشروطیت، این نوع اشعار به زبانی تند و ب
هاي آن در طوري که نمونهو فشار دستگاه حکومت، سرودن و چاپ این اشعار را با مشکالتی روبرو نمود. به

بردند. تري براي طرح این مسائل بهره میاین عصر کاهش یافته و هنرمندان، اغلب از زبان نرم
سازي در طول تاریخ ادبی است. ي تمثیلي زمانه در شکل هنري، یکی از دالیل برجستههاطرح واقعیت

ترتیب، اند و بدینهاي واقعی نشستهدر شعر پروین، اشخاص، اعمال و رویدادهاي داستانی به جاي نمونه
ل به نمایش حوادث و رخدادهاي زمانه و نیز اوضاع نابسامان اجتماعی و انتقادهاي سیاسی را در قالب تمثی

بخشد و راهی است براي اي فرازمانی و فرامکانی به اثر میگذارند. استفاده از تمثیل در این موارد سویهمی
هایی را براي شاعر به همراه دارد.هایی که بیان مستقیم آنها، خطرات و دشواريطرح اندیشه
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هایی مفصل که در قالب مناظره و مونهشود، چه نهایی که در شعر پروین اعتصامی دیده میاز میان تمثیل
هاي گوناگون در قالب اي که به شکلهاي مجمل و فشردهشوند و چه نمونهاي طرح مییا روایتی چند صفحه

از سایر اشعار (مثنوي ها، 2/27هاي موجود در قصاید و %از نمونه8/3روند. % یک یا چند بیت به کار می
ي مهم این است که با وجود آن که حجم اند. اما نکتهضمون در آمدهقطعه ها و ...) در خدمت این م

هاي اخالقی و اعتقادي در گروه دوم از اشعار بیش از مضامین اجتماعی و سیاسی است اما شاعر در تمثیل
است. با هاي اخالقی و دینی را در خدمت مضامین اجتماعی و سیاسی در آوردهبسیاري از موارد، اندیشه

هاي این که پروین حتی مسائل مهم سیاسی و مشکالت بنیادین اجتماعی را با تکیه بر اخالق و آموزهتوجه به
هاي اخالقی و اعتقادي، در راستاي طرح داند، بر این اساس، بسیاري از این تمثیلدینی قابل حل می

اند.هاي اجتماعی ـ سیاسی به کار گرفته شدهاندیشه
. اخالق:1-2

قدرت اثبات و «ي دور و درازي دارد. با توجه به اینکه تمثیل ثیل، در ادبیات فارسی سابقهاین نوع تم
) 273:1389رودمعجنی، فتوحی»(اقناع شگرفی دارد، مثالً در توصیه به انجام امري و یا نهی از عملی

با استفاده از روش هاي اخالقی مورد نظر خویش را نویسندگان و شاعران در طول تاریخ، بارها و بارها آموزه
هاي سنایی و عطّار، بوستان و گلستان اند. در متون تعلیمی مختلف از جمله مثنوياستدالل تمثیلی طرح نموده

بخشی و آموزش تعالیم اخالقی مورد نیاز ي بالغی، بستر آگاهینامه، این شیوهسعدي، کلیله و دمنه و مرزبان
روایت داستانی ... بسیار ساده و ادراك آن «، عالوه بر اینکه اغلب است. در این نوع تمثیلجامعه قرار گرفته

اي که همگان آن را ي اخالقی پیش پا افتاده است، به گونهمایه نیز یک نکتهبسیار آسان است، درون
).262همان: »(دانندمی

تمثیلی سایر هاياز نمونه3/26از تمثیل هاي موجود در قصاید و نیز % 7/18در اشعار پروین حدود % 
اند.اشعار، در خدمت مضامین اخالقی در آمده

نیز نامید. او به مسائل سیاسی و اجتماعی روز و » شاعر اخالق«توان پروین اعتصامی را از دیدگاهی می
ي سرودن اشعارش اعتنا نیست و همواره این مضامین را دستمایهاوضاع طبقات فروتر و نیازمندان جامعه بی

. اما حتی در طرح این مسائل نیز برخالف شاعران و نویسندگان آن زمان بیش از آن که رویکرد دهدقرار می
شود و کارانه، زبانی پندآمیز و تصاویري توصیفی ظاهر میباشد با نگرشی سازشانتقادي و انقالبی داشته

جتماعی که اغلب با ترتیب با دعوت فرادستان، قدرتمندان و حتی پادشاه به رعایت اخالق فردي و ابدین
مدارانه و ایمانی او در ارتباط است، درصدد حل مشکالت عمیق اجتماعی و سیاسی است. این رویکرد دین

ها و ... اشعار بسیاري نیز با محوریت صرف مضامین ها و چه در مثنويدر حالی است که چه در قصیده
اند.اخالقی سروده شده
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هاي آثار اخالقی ي آثار رمانتیسم و ترجمهخود او، مطالعههاي شخصیتیضرورت زمان، ویژگی
ي مشکالت اخالقی مردم جامعه و... از هاي خاص دینی و مشاهدهالملک و دیگران،  گرایشگوناگون اعتصام

اند. او در جمله دالیلی هستند که حجم اشعار اخالقی را در دیوان شعري او تا حد بسیار زیادي افزایش داده
هاي خویش در این زمینه پرداخته و مخاطب دهد به طرح دیدگاهجاي اشعار خود، تا فرصتی دست میجاي 

نماید.را به رعایت اخالق فردي و توجه به رفتار اجتماعی و عملی دعوت می
. دینی ـ اعتقادي:1-3

برد. البتّه سنده نیز پیبینی و اعتقادات درونی شاعر  یا نویتوان به نوع جهاني آثار مختلف، میبا مطالعه
گون یک هنرمند، به یک اندازه نبوده و میزان انعکاس این مسائل در آثار هنرمندان مختلف و حتّی آثار گونه

یابد. هایی نیز میي بیانی او و ... تفاوتبه تناسب شخصیت آفریننده، قالب اثر و شیوه
هاي اعتقادي او و هاي درونی شاعر، دغدغهرایشگر گمجموعه اشعار پروین اعتصامی نیز تا حدي نمایش

باشد.ي هستی مینیز  نگرش خاص او به جهان پیرامون و فلسفه
اند، چه اند، اکثر آنها در خدمت مضامین اعتقادي در آمدههایی که در شعر پروین به کار رفتهاز میان تمثیل

هاي موجود در قصاید به از تمثیل4/77حدود% ها و چه در دیگر اشعار. اما با وجود آن که در در قصیده
ترتیب بیشترین حجم تمثیل را است و بدینهاي اعتقادي شاعر اختصاص یافتههاي دینی و طرح اندیشهآموزه

حاصل شده است که گرچه در نگاه نخست، 04/46شود، در دیگر اشعار، آمار %در این قسم اشعار شامل می
ه خود اختصاص داده است اما در بسیاري از موارد، زیرساخت طرح مضامین ها را بحدود نیمی از تمثیل

است. سیاسی و اجتماعی یا اخالقی قرار گرفته
ها:اما دو رویکرد مهم در خصوص کارکرد محتوایی تمثیل

الف) تمثیل در تمثیل:
گیرد، مثیلی شکل میي داستانی تاي پروین که مضمون اصلی روایت، بر پایهمعموالً در اشعار مناظره

هاي هاي مختلف قصه، تمثیلنماید، اما در خالل آن و گاه از زبان شخصیتپیام اصلی آن را منتقل می
اند، اما رود که گرچه در دل داستان اصلی شکل گرفتهدیگري، اغلب به شکل مجمل و فشرده به کار می

اند.ها، آنها نیز لحاظ شدهکه در بررسی تمثیلشوند مضامین دیگري را در راستاي مضمون غالب اثر شامل می
ب) دوپهلویی تمثیل:

هاي اخالقی و عرفانی خویش از تمثیلی با ساختار اجتماعی، بهره گاهی پروین، براي بیان اندیشه
گیرد. در این گونه اشعار که شمار آنها هم کم نیست، ساختار تمثیل (روساخت) همگام با زیرساخت آن می

نماید اي پنهان مضمونی) اندیشه و پیامی مستقل را به موازات پیام اصلی به مخاطب هشیار منتقل میه(الیه
ها این تمثیل"ساختار"کند متفاوت است. بنابراین توجه به که با منظوري که شاعر، مستقیماً رمزگشایی می

ص »(دزد خانه«براي مثال شعر اي می یابد. ها و آشنایی با سبک شاعر، اهمیت ویژهنیز، در درك دغدغه
129.(
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. ساختار تمثیل:2
توان از جهت ساختار آن نیز مورد بررسی قرار داد. او معموالً براي طرح تمثیل ها را در شعر پروین، می

دهد.هاي مختلفی مورد استفاده قرار میها را به شکلهاي خود، تمثیلاندیشه
. تمثیل مفصل (گسترده):2-1

کنند که در آغاز و هایش، در شکل روایتی تمثیلی، داستانی را طرح میعار پروین، به ویژه مناظرهگاهی اش
ي تمثیل بر اساس پندارهاي ذهنی در اغلب موارد در پایان آن، خود شاعر به رمز گشایی عناصر عینی  سازنده

زند. در این اشعار، معموالً پردازد، اگرچه گاهی نیز از این کار سرباز میي غالب در شعر) می(اندیشه
ي مورد نظر شاعر، در قالب تمثیلی گسترده و با ذکر جزئیات و شرح و تفصیل و بررسی زوایاي اندیشه

کرباس و «) و یا شعر 223ـ 225صص »(گل و خار«ي یابد. براي مثال، مناظرهمختلف آن نمود می
).198ـ 200صص »(الماس
. تمثیل مجمل (فشرده):2-2

آوري گردد که تصویري را به شکل تمثیلی و اغلب با کارکرد استداللی و مثالنمونه هایی اطالق میبه 
)Exemplumاست. در واقع این نوع از ) در قالب یک یا چند بیت و به صورت تمثیلی ساده به کار گرفته

ملی ندارند و طرح داستانی ساختار روایتی کا«هستند که » اي از تصویرهاي کوتاه و ایستامجموعه«ها، تمثیل
) شکل نگرفته است. این نوع 51:1389شیري، »(ها از یک پی رفت کامل که ترکیبی از تعادل و گداز باشدآن

هاي پروین کاربرد گسترده اي یافته است به سه شکل مختلف در شعر او دیده تمثیل که به ویژه، در قصیده
شود:می

. تمثیل مجمل تشبیهی: 2-2-1
عبارتی، اساس اند. بهگرفتهها گفته می شود که برپایه ي تشبیه شکلاین پژوهش به نوعی از تمثیلدر 

کابرد تصویر تمثیلی، شباهتی است که با موضوع بحث دارد. 
)6(ص » سمند تو زي پرتگاه از چه پوید/  ببین تا به دست که دادي عنان را«
)4(ص » گاه   کار   بست    مداوا  رابیمار   مرد  بس  که   طبیب او /  بی «
تمثیل مجمل تلمیحی:2-2-2

این نوع از تمثیل، تصویري تلمیحی را به عنوان استدالل یا حجتی براي مضمون مورد نظر، به کار 
ي خاصی را از به کارگیري آن تلمیح در نظر داشته باشد که با گیرد که البته ممکن است شاعر، جنبهمی

ن سازگاري دارد.موضوع سخ
)16ص »(که جهان جام خودنماستجمشید ساخت جام جهان بین از آن سبب/ کاگه نبود از این«
)18(ص » تو از پی گوري دوام چو بهرام / آگه نه که گور از پی ات دوان است«
)4(ص » خودرأي می نباش که خودرأیی / راند   از  بهشت   آدم   و  حوا را«
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ب المثل: . ضر2-2-3
ترتیب، از آنجا که هاي سائر است. بدینگیرد که جزء مثلگاهی پروین، تمثیلی را در شعرش به کار می

اي بدان به عنوان تمثیلی براي مقصود کافی است.مخاطب با ماجراي آن آشنایی دارد، تنها اشاره
)28ص »(ري چندزاغکی شامگهی دعوي طاووسی کرد / صبحدم فاش شد این راز ز رفتا«

اگر چه ممکن است گاهی ساختار مشهور و رایج آن را هم اندکی تغییر دهد:
)41ص »(این   روبهک،   به     نیت   طاووسی/ افکنده   دم     خویش   به   خم   رنگ«

هاي نمادین:. تمثیل2-3
عبارتی شاعر، گاه یابند. بهین میها، کارکرد نمادگاهی اوقات نیز در شعر پروین اعتصامی، برخی تمثیل

گیرد. این در حالی است که هرگز این عنوان نمادي از یک مفهوم به کار میها را بهبعضی از شخصیت
توان به عنوان نمادهاي خاص شعري او مورد توجه قرار داد (همانند آن چیزي که به عنوان ها را نمیتمثیل

ها آشنایی هایی را که مخاطب با آند). بلکه وي اغلب، شخصیتمثال در شعر سهراب سپهري دیده می شو
دهیم، گیرد. بنابراین اگر بخواهیم نمادهایی را از شعر پروین مورد توجه قراردارد، به طور نمادین به کار می

این نمادها بیش از آن که از نوع نمادهاي نو و اختصاصی باشد، از شمار نمادهاي عمومی و متعارف است. 
عنوان نماد پاکی و به» خضر«) و یا 53عنوان نماد حکمت و علم(ص به» ارسطو و افالطون«اي مثال بر

).36) و سلیمان به عنوان نماد انسان نیکوکار(ص 35جاودانگی(ص 
. نوع تمثیل (فضا):3

مون ها و نوع نگرش شاعر، چگونگی ارتباط او را با محیط اطراف و جهان پیراحاالت عاطفی، اندیشه
کند و موقعیت اجتماعی که در چه زمان و مکانی زندگی میزند. هر شاعر یا نویسنده، بسته به اینرقم می

هاي خویش، ارتباطی را با محیط پیرامونی ها و اندیشهعصر او چگونه است و بر حسب شخصیت، دغدغه
و بالغی نیز درجات مختلفی براي پردازان ادبیکند که با سایرین متفاوت است و منتقدان و نظریهتجربه می

).70:1389برگرفته از؛ فتوحی رودمعجنی، »(وصف، همدلی، یگانگی و حلول«اند: آن قائل شده
که در دو حالت نخست (وصف و همدلی)، ارتباط شاعر با طبیعت و عناصر محیطی بسیار با وجود آن

» یگانگی و حلول«هاي شود، در حالتمیمحدود است و تنها به نوعی تخیل سطحی و بیان توصیفی متوسل 
یابند تا هاي شاعر، بستري تازه میگردد. اندیشه، تخیالت و دغدغهبه ارتباطی عمیق، تازه و دیگرگون بدل می

جان محیطی ارتباط یابند. در این بخش از در قالب تصویرهایی شگرف و بکر با طبیعت، اشیاء و عناصر بی
ها و افکار مختلف پروین اعتصامی از نظر فضایی که از آن ها براي طرح اندیشههاي مقاله، ساختار تمثیل

رسد که ارتباط پروین با محیط اطراف، نه طور به نظر میاست. اینگیرد، مورد بررسی قرار گرفتهخود بهره می
داز است، با از نوع وصف و همدلی و حلول که بیش از هر چیز، از نوع یگانگی است. او که شاعري تمثیل پر

هاي خاص خود را به هاي گوناگون و دغدغهکند و اندیشهمحیط و عناصر و موجودات ارتباط برقرار می
نماید.کمک طبیعت، اشیاء، حیوانات و ... طرح می
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است، ) که در شعر پروین اعتصامی، کارکردي بسیار گسترده یافتهPersonificationشخصیت بخشی (
شوند و نیز حیوانات، اشیاء و... که هایی که به این شیوه پرداخته میزي زبان است. داستاننوعی از کاربرد مجا

همان افعال و اعمال انسان «یابند. به عبارتی نقش آفرینان آنها محسوب می شوند، کارکردي مجازي می
ي شخص ر یک نمایندهتصور این که، این حیوانات و اشیاء، ه«بدین ترتیب، ». کندهاست که از آنها بروز می

اند، امري طبیعی ها با خلق و خوهاي مختلف و مراتب اجتماعی گوناگونییا صنف خاصی از انسان
).163:1389پورنامداریان، »(است

یابند. او گاهی از فابل (حکایت هاي مختلفی از این کارکرد مجازي نمود میهاي پروین در شکلتمثیل
جان (عدس و ماش، دیگ و تابه، کرباس و الماس و ...) را اشیاء و موجودات بیگیرد. گاهحیوانات) بهره می

گزیند. و گاهی نیز به عناصر طبیعی چون باد، آب، آتش، الله، هاي خویش بر میعنوان بستر طرح اندیشهبه
شود.گل، چمن و ... متوسل می

حیواناتی هستند که «ها که قهرمانان آنهایی است) که شامل تمثیلFableدر این میان حکایت حیوانات (
از تمثیل هاي موجود 4/20)، حدود % 107:1391افراسیاب پور، »(شودهاي انسانی از زبان آنها بیان میآموزه

اند. در صورتی که سهم هاي سایر اشعار را به خود اختصاص دادهاز تمثیل3/21در قصاید و نیز % 
هاي شعري فوق، به اند، در هر یک از گروهجان گزینش شدهات بیهایی که از اشیاء و موجودشخصیت
اند.به کار رفته3/22و % 9/23است. عناصر طبیعی نیز با آماري حدود % 1/15و %6/13ترتیب، % 

هاي انتزاعی (امید و نومیدي) قرار ي شخصیتاین در حالی است که یکی از اشعار پروین بستر مناظره
اند. در حالی که عنوان نقش آفرینان اصلی حضور یافتهي بدن نیز در سه تمثیل مختلف بهاست و اعضاگرفته

ها، در فضایی تلمیحی شکل شود. گاهی نیز تمثیلهایی دیده نمیهاي پروین، هرگز چنین شخصیتدر قصیده
ها و یا صیتشود که شخها می، شامل آن دسته از تمثیل"هاي تلمیحیتمثیل"گیرند. در این پژوهش، می

شود، یادآور یکی از این موضوعات است:فضایی که در آن به تصویر کشیده می
هاي موجود در از نمونه5/6هاي موجود در قصاید و نیز %از تمثیل8/5. اعتقادي ـ دینی؛ که حدود 1%

ن اسماعیل (ع)، دیگر اشعار بدان اختصاص دارد. نقش آفرینانی چون فرشته، شیطان، خدا و ... نیز کسانی چو
هایی که تصاویري از زندگی آنان را به سلیمان (ع)، ابراهیم (ع)، حضرت مسیح (ع)، نوح (ع) و ... و یا تمثیل

گذارد.نمایش می
از 9/2هاي مشهور تاریخی و یا ماجراهاي گذشته است و در حدود %. تاریخی؛ که شامل شخصیت2
ها و ... نمود یافته است.موجود در مثنويهاي % از تمثیل9/1هاي قصاید و نیز تمثیل
اي شکل هاي اسطورههایی است که حول شخصیت. باورها و اسطوره ها؛ منظور از این گروه، تمثیل3
شوند ها و تصاویري که جزء باورهاي رایج محسوب میاند (سیمرغ، اسکندر و ...) و یا شخصیتگرفته
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از سایر 6/0اند و % اشعار در قالب قصیده را به خود اختصاص دادهاز 03/4ها نیز % (پري). این نوع تمثیل
اشعار دیوان. 

که در «گردد هایی اطالق میشود، به تمثیل) شناخته میParableحکایت انسانی که با عنوان پارابل (
). 48:1389شیري، »(اندي مثالی براي نمایش آن شدهواقع، بخشی از همان واقعیتی هستند که خود، نمونه

است و حوادث و رخدادهایی را به نمایش ها انتخاب شدههاي آن، از میان انسانتمثیلی که شخصیت
ها، با در نظر ). این نوع داستان269:1389فتوحی، ...»(در عالم واقعی نیز ممکن است رخ بدهد «گذارد که می

از قصاید، و نیز 1/29ماري حدود %هاي مفصل و مجمل شعر پروین، با شامل شدن آي تمثیلگرفتن همه
ها را شامل ترین شمار تمثیلها و ... از دیدگاه نوع و فضا، بیشهاي موجود در مثنوياز تمثیل%5/30

شوند.می
. کارکردهاي تمثیل:4

منظور از کارکرد، هدف به کارگیري تمثیل است. به عبارتی در اینجا نه کارکرد مضمونی مدنظر است و نه 
ها چه ویژگی ساختاري. بلکه پرسش اصلی این است که اهداف کلّی شاعر از به کاربردن تمثیلبررسی

ها و بردن از کدام یک از ظرفیتاست. به بیان دیگر، پروین اعتصامی، تمثیل را به منظور بهرهبوده
است.کارکردهایش به کار گرفته

گري: . کارکرد پنهان4-1
هاي سیاسی و انتقادي اجتماعی او اعتصامی که به خصوص به طرح اندیشهدر شماري از اشعار پروین 

ي عصر زدهاست، این نوع کارکرد تمثیل مدنظر  بوده است. در واقع شاعر، در فضاي خفقاناختصاص یافته
ء، هایی از حیوانات، اشیایابد با به کارگیري تمثیلاش را میرضاشاهی که کمتر امکان انتشار آثار انتقادي

) و در اندك 167) و قباد(ص250ص»(انوشیروان«هاي تاریخی چون عناصر طبیعی و گاه استفاده از شخصیت
ـ 174صص ...»(ي ما صاعقه«هاي انسانی مانند برزگر و فرزندش در شعر گیري از شخصیتمواردي با بهره

هاي اي سیاسی و دغدغهه) به طرح اندیشه246ـ 248(صص » ناآزموده«) یا قاضی و پسرش در شعر 172
یابد تا با کمک کارانه میپردازد. در واقع شاعر، با به کارگیري تمثیل، موضعی زیرکانه و محافظهاجتماعی می

هایی که طرح مستقیم آنها در هایش را به مخاطب منتقل نماید. اندیشههاي خیالی و یا تاریخی اندیشهداستان
نماید.فضاي آن عصر، غیرممکن می

. کارکرد روشنگرانه و اثباتی:4-2
دارد. وي هاي مجمل و مفصل به این جنبه از کارکردهاي آن نظرپروین اعتصامی در بسیاري از تمثیل

گیرد. مثال در اشعار ي اثر، از تمثیل بهره میگاهی با هدف اثبات سخن و ملموس کردن اندیشه براي خواننده
ـ 151صص »(روش آفرینش«پردازد؛ ي مساوات اقشار میبقاتی و اندیشهدادن اختالف طمتعددي که به نشان

) و یا ابیاتی نظیر:150
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)61ص »(براي غرق گشتن اندرین دریا نیفتادي / مکن فرصت تبه غواص مروارید و مرجانی«
)38ص »(ي الوانشمیزبانی نکند چرخ سیه کاسه / منشین بیهده بر سفره«
)13ص »(ی الشخوار/ نزد کالغش چه نشانی هماستطائر جان را چه کن«

اند.که در خدمت اندیشه هاي اخالقی و اعتقادي دین قرار گرفته
. تصویرسازي:4-3

ها، امکان تصویرسازي را در ي آنآورد که به وسیلههایی را پدید میشاعر با استفاده از تمثیل، داستان
ها ها و تصور وقایع و حوادث آني داستاني اشعار، با مطالعهندهعبارتی خوانآورد. بهذهن مخاطب پدید می

یابد. این نوع کارکرد تمثیل، میوسیله را بهتر و دقیق تر درهاي طرح شده بدیندر ذهن، مضامین و اندیشه
مندند.هاي شعري پروین از این کارکرد بهرهعمومیت بیشتري دارد و تقریباً اغلب تمثیل

ـ ترغیبی:. استداللی 4-4
نماید. در این خاصیت استداللی، یکی دیگر از دالیلی است که شاعر را تشویق به استفاده از تمثیل می

اي براي توسل جستن به استنادات و استشهادات روایی و عینی و خاطره«اي است براي موارد، تمثیل شیوه
مثیل براي مجاب کردن خواننده استفاده ). در این مواقع، شاعر از ت38ـ39: 1389شیري، »(گرياستدالل

دارد. گاهی براي ترغیب مردم، براي مبارزه کند و در نتیجه او را به امري تشویق و یا از انجام عملی باز میمی
ي حاکم و ستمگر: و ایستادگی در برابر طبقه

درخت جور و ستم هیچ برگ و بار نداشت /  اگر که دست مجازات می زدش تبري«
ي بیداد /  اگر  ز صبر و  سکوتش   نبود آستريدوخت     جامهسپهر     پیر     نمی

)244ص »(اگر   که   بدمنشی     را    کشند  بر سر دار /  به جاي او  ننشیند به زور از و بتري
ت درخ«اي اخالقی یا دینی و تشویق مخاطب به رعایت آن. شعر و گاه نیز براي استدالل اندیشه

ي لزوم کار و تالش در زندگی و کسب هنر ) استداللی است ذهنی و خیالی براي اثبات اندیشه126ص»(بربی
و علم و تشویق مخاطب بدان.

)4ص »(ي دیبا رااي نیک    با   بدان    منشین    هرگز / خوش  نیست   وصله،   جامه«
)30ص »(شودي طوفان نمیز فتنهدریاست دهر، کشتی خویش استوار دار/ دریا تهی است«
)8ص »(چراغ آسمانی بود عقل اندر سر خاکی/ ز باد عجب، کشتیم این چراغ آسمانی را«

نتیجه
هاي تمثیلی، بستر مناسبی را در ي عصر مشروطه، استفاده از ساختار روایتی و داستاندر فضاي بسته

هاي اجتماعی و سیاسی ویژه، دغدغههاي اخالقی و دینی و بهاست تا اندیشهاختیار پروین اعتصامی قرار داده
ندارد، به مخاطب منتقل نماید.ها در این عصر وجودخود را که امکان طرح مستقیم آن
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هاي مجمل و نیز هاي گسترده (مفصل) تا نمونهترتیب، تمثیل با کاربردي فراگیر، از سطح تمثیلبدین
هاي انسانی، فابل (حکایت هاي این پژوهش، حکایتبر اساس بررسینمادهاي عمومی گسترش یافته است.

شوند. از دست آوردهاي حیوانات) و سپس عناصر طبیعی و اشیاء و...  پرکاربردترین انواع تمثیل محسوب می
کارکرد «مهم این پژوهش، بررسی کارکردهاي تمثیل در شعر پروین اعتصامی است که در چهار عنوان 

مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.» شنگر و اثباتی، تصویرسازي و استداللی و ترغیبیگري، روپنهان
کتابنامه

ي )، دیوان اشعار، به کوشش ابوالفتح اعتصامی، چاپ چهارم، تهران: چاپخانه1333اعتصامی، پروین(-
مجلس.

ي ادب و عرفان، سال ه، نشری"تمثیل حیوانات در مثنوي هفت اورنگ")، 1391پور، علی اکبر(افراسیاب-
. 103-118ي سیزده، صص چهارم، شماره

هاي رمزي در ادب فارسی، چاپ هفتم، تهران: انتشارات علمی )، رمز و داستان1389پورنامداریان، تقی(-
و فرهنگی.

)، سیر رمانتیسم در ایران: از مشروطه تا نیما، چاپ اول، تهران: نشر مرکز.1386(جعفري جزي، مسعود-
ي جدید، تهران: انتشارات دانشگاه تهران. )، فرهنگ لغت، چاپ دوم از دوره1377دهخدا، علی اکبر(-
)، صور خیال در شعر فارسی، چاپ سیزدهم، تهران: انتشارات آگاه.1388شفیعی کدکنی، محمدرضا(-
سیروس شمیسا، تهران:کوششالعجم، بهمعاییراشعار فیالمعجم)،1373الرازي(قیسبنمحمدالدینشمس-

انتشارات فردوس.
ي زبان و ادبیات نامه، کاوش"ها و انواع آنتمثیل و تصویري نو از کارکرد")، 1389شیري، قهرمان(-

.33-54ي بیست، صص فارسی، شماره
)، بالغت تصویر، چاپ دوم، تهران: انتشارات سخن.1389فتوحی رودمعجنی، محمود(-
وشکستدربالغیصناعاتنقش:بالغیشکنیساخت")، 1387(---------------------

.109-136ي سوم، صصي نقد ادبی، شماره، نشریه"متنواسازي
)، فرهنگ اصطالحات نقد ادبی از افالطون تا عصر حاضر، تهران: انتشارات فکر 1378مقدادي، بهرام(-
روز.

-Morfin, Ross and Supryia M.Ray(1988), The Bed ford Glossary Of Critical and Literary Terms, New
York: Boston.
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اسلوب معادله در غزلیات محسن تأثیرتبریزي
1مهدیه رضوانی راد

سیستان و بلوچستاندانشجوي کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی دانشگاه 
دکتر محمدعلی زهرازاده

ن و بلوچستاندانشگاه سیستازبان وادبیات فارسی استادیار 
چکیده 

شاعران با تصویرآفرینی، بسیاري ازاموري را که دیگران بی اعتنا از کنارآنها می گذرند برجسته سازي می 
کنند و  طبیعت و عناصرطبیعی را حیاتی انسانی می بخشند، واز این طریق شاعر، پویایی وتحرك را به ارمغان 

يگرصویرهاي تآن جایی که یکی از راهاز و تازه اي می شود، می آورد ودر زبان ادبی، وارد حوزه ي معنایی 
این صنعت ماهرانهطریقیاست بهکردهمحسن تبریزي سعیمعادله استعر بهره گرفتن از اسلوبشدر
مضامین ابتکاري و آفرینشتوان کارآمدترین ابزار براي میرا صنعتاینبرد.کاربهخوددیواني را دررشع

اسلوب ها ت مورد استفاده آننعکه بارزترین صهنديسبکشاعرانکه طوريبهدانستکننده معانی خیره
ذکر این نکته ضروري است البته.اندامی شدهنپرداز در ادبیات ایران مضمون ان عرشا، بهاستمعادله و تمثیل

دو که بتوان مابین شودمیسوبمحاسلوب معادلهدر حقیقت تمثیلی ؛نیستاسلوب معادلهتمثیلی هرکه
نداشته راع وجودمصدوآن ینو معنایی بنحويهبرقرار ساخت و هیچ رابطتمشابهو همعادل،مصراع آن

.پیش از آن نیز مورد استفاده بوده استهايو در دورهندي نیستاین شیوه خاص سبک ه. باشد
مشخصی د اسلوب معادله را در تعداداین مقاله برآنیم که با شیوه تحلیلی، نحوه بهره گیري از ترفندر

هاي هنري تمثیل ببینیم.توان او را شاعري آشنا به ظرافتازغزلیات محسن تبریزي بیان نماییم، که می
سبک هندياسلوب معادله، محسن تبریزي،صورخیال،ها:کلیدواژه

مقدمه 
این مکتب از اوایل « .ودششناخته مییاصفهانسبکشعر فارسی در عهد صفوي با نام سبک هندي یا 

شمیسا، (. »سال در ادبیات فارسی رواج داشته است150قرن یازدهم هجري تا اواسط قرن دوازدهم به مدت 
؛اندشدهطرزي تازهموجداي برخوردارند ودر ادبیات فارسی از جایگاه ویژهسبکشاعران این .)284:1374

فاصله گرفته و -ی ادبی و زبانفکري، هر سه منظر از-ه استبه نوعی از آنچه تا آن زمان بودچنانکه سبک
مضامین و مطالب سبک هندي،شاعران .ساخت و محتوایی جدید در شعر فارسی به وجود آمده است

تصاویرعنی بیگانه و نوگرایی بودند، که به دنبال ماز آنجاکردند و خود بازآفرینی میرا به طریقهگان گذشت
به همین دلیل ظرافت و،کردندنی میعو پیچیده تفسیر و ممتنوعهاي ف را به صورتو مضامین مختل

که دکردنظهور این دورهدر اعران زیاديش.اوج خود رسیدبه ی در این دوران نایمعزبانی و هنجارگریزي

1 . Rad.mahdiye@ymail.com
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تأثیر حسنم.یکی از آنانداشتندسبکگیري و رشد و پختگی این اي در چگونگی شکلهر کدام نقش ویژه
خان ابوالاز نوادگان سده ي یازده هـ . عروفمیرزا محسن متخلص به تأثیر از سخنوران م"است.تبریزي

تاثیر به.شودیزي منتهی میبرتبه محمد حسین چلبینسبش سلسله،جانب مادراز زرگر تبریزي است و 
تاریخ .سخنوري گذاشتيصائب قدم به عرصه در اواخر عمر .هجري در اصفهان تولد یافت1060سال 

)264:1377ي، آباددولت(.کرده استهـ .ضبط 1129ریحانه االدبدرگذشت او را
اسلوب معادله یک مبحث بالغی است که درآن شاعربااستفاده از ظرفیت هاي تشبیه به ایجاد تعادل بین 

ه نسبت مساوي بین اجزاي مشبه معقول و مشبه به محسوس می پردازد.دراین شگرد، سخنور با ادعایی شاعران
مشبه و مشبه به پدید می آوردو با ارائه ي نوعی استدالل شاعرانه سخن خود را قبول عام می بخشد.بیشترین 

سهم از کاربرد اسلوب معادله از آن شعرسبک هندي (اصفهانی) است.
باسلونامبه،گري شعرویرو تصبالغیاز شگردهاي یتحلیلی در باب یکپژوهشیاین مقاله حاصل

قسمت از غزلیات شاعرکه به طریق اسلوب معادله به تصویر کشیده مورد است که سعی شده است آنمعادله
و تمثیل، ارسال المثل، تشبیه تمثیل،،صنایع همانند آنبا بررسی قرارگیرد،همچنین وجه تمایز اسلوب معادله

.ین شودبیي تدنسبک هت درنعصاینکاربرد
از جمله ،هاي مختلف بالغی گردشعر به یاريدر شيگرتصویرضروري است که تهبه این نکجه وت

هايداللتعردیگر شايبه تعبیرو فهم مخاطب است.براي برقراري رابطه بین ضمیر شاعرسلوب معادله،ا
مخاطبان شعر با به عنوانماو ردیف می کندزمان و مکان نصول شناخت و درنوردیدحرا براي تصویري

نظر سازنده ماز این که شعریابیم دست میی متعادلیشناختبه مانخودپیوندهاي ذهن شاعر با دنیايفشک
انسان براي شناخت،از ذهن فعال خویش یاري می گیرد وبا دریافت تصورها وتصویرها آنها را ".و پویاست

هاحاصل به نهادهاي بیرونی در جهان ماده نسبت می دهد تا شناخت الزم را از پدیده 
کتابی تألیف مستقلبه طور اخص و اسلوب معادلهقابل ذکر است که در بحث )133:1362(کانت،"کند.

توسط نویسندگانی چون شفیعی گري در بحث صور خیالویرهاي تصزمینهبه عنوان یکی ازولی.نشده است
شاعران در شعر برخی هعادلماسلوببانامديت چنقاالماما ،مطرح شده است...کدکنی و سیروس شمیسا و 

.نوشته شده است
صورخیال

خیال یکی از عناصر سازنده و اصلی شعر وبیان شاعرانه است.بزرگ ترین شاعران مانند خورشیدي از افق 
خیال، طلوع کرده اند واز خیال درسرودن اشعار خویش بسیاربهره برده اند. درواقع تمامی هنرمندان، براي 

ویش، ناگزیراز کاربرد صورخیال می باشند و به مدد این نیروست که دست به آفرینش بیان کردن اندیشه ي خ
جهانی فراواقع می زنند.آنها مخاطبان را به مدینه ي فاضله یی فرا می خوانند که جزبه کمک این صورت هاي 

خیالی شاعرانه، تجسم آن غیرممکن است.
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یر، بسیاري از امورذهنی را دیداري می کند خیال شاعرانه ، با یاري گرفتن ازعنصرتصو"بنابراین 
)282:1383(حسن لی،"وتصورات خودرا از این راه به تماشا می گذارد.

عنصر خیال را نمی توان در ردیف دیگر اجزاي شعر شمرد؛بلکه این عنصر فعال ترین ومهم ترین عامل "
ر واقع نتیجه ي کارکرد خیال(بر شرکت کننده در ایجاد شکل ذهنی یک شعر است.تصویر یا ایماژشاعرانه د

مبناي جوهر شعر)در بستر زبان می باشد. البته نقش عنصر خیال در نظریات قدما کمتر مورد دقت قرار گرفته 
است و براي همین در گذشته به جاي پرداختن به تصویر خیال به کارکرد آن(بویژه نقش آن در تشکیل 

دیعی و بیانی توجه شده است؛در حالی که هیچ یک از این ساخت نهایی شعر)بیشتر به یک سلسله صنایع ب
صنایع بدون در نظر گرفتن یک کلیت، راه به جایی نخواهد برد و التذاذ هم که از راه به کارگیري صناعات 
کسب شود،بیشتر از آن که ذهن را متوجه ساختن کلی شعر کند،فقط به یک یا چند صنعت خاص معطوف 

)27:1997(شعردوست،"خواهد داشت.
تخیل عبارت است "شفیعی کدکنی در کتاب ادوار شعرفارسی، درمورد تخیل و صورخیال چنین می گوید:

کوششی که ذهن هنرمند در کشف روابط پنهانی اشیا دارد. به تعبیردیگر، تخیل نیرویی است که به شاعر 
یزي راکه قبل از او، دیگري نیافته، امکان آن را می دهد که میان مفاهیم واشیا ارتباط برقرار کند، پل بزند و چ

دریابد.در نتیجه ي این عامل است که درشعرشاعران همه ي ادوار، چیزهایی می بینیم که در دنیاي خارج 
) می باشد.درواقع حاصل نیروي تخیل  انواع تشبیهات، Image("صورخیال"وجود ندارد.حاصل نیروي تخیل،

)89-90:1383(شفیعی کدکنی،"می آفریند.استعارات،مجازها و کنایاتی است که شاعر 
تخیل و تصویرپردازي عرصه تمرین آزادي وخالقیت "فتوحی دربالغت تصویردر این زمینه می نویسد:

است.این عرصه مجالی است براي آدمی تا با قدرت سحرانگیز خیال، در پدیده ها حلول کند وروح خود را 
وعالمی وآدمی از نو بیافریند. درواقع تصویرپردازي امکان درآن ها بدمد وجهان را به دلخواه خویش بسازد

تصرف در اشیا و جهان را براي آدمی فراهم می آوردو به او فرصت می دهد تا با دستکاري در عناصر 
طبیعت، مطلب و مقصود خودرا بیافریند، ناکامی ها را جبران کند، احساس خود رادر اشیا بریزد وبا پدیده 

)67-68:1386(فتوحی،"و زبان خود سخن بگوید.هاي بیرون ازقلمر
براهنی ، تصویر راحلقه زدن دوچیزاز دودنیاي متغایر به وسیله ي کلمات در یک نقطه معین می داند. این 
دوچیز یاچندین چیز ممکن است ظرفیت هاي عاطفی ویافکري داشته باشند ونیزمعموأل به زمان ها ومکان 

وسیله ي تصویر به یک جا جمع می شوند. قدرت تصویرسازي مهمترین هاي مختتلف تعلق دارند که به 
)113:1371(براهنی،"قسمت قدرت تخیل است.

شاعران با تصویرآفرینی، بسیاري از اموري را که دیگران بی اعتنا از کنار آنها می گذرند برجسته سازي 
طریق شاعر، پویایی و تحرك را به می کنند وطبیعت و عناصر طبیعی را حیاتی انسانی می بخشند. و از این

جمال شناسانه؛ وارد حوزه ي معنایی تازه اي می شود. در–ارمغان می آورد و در زبان ادبی زیبایی شناسانه 
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احساس وتفکیککهخوردمیگرههمدرچناناشیاوطبیعتباشاعرحاالتگاههنديسبکغزل هاي
سبکاینمحققان،ازبرخیکهاستحديبهتاهنديسبکشعردرخصلتایندشوار استهمازتصویر

خوداطرافچیزهمهوعالمدر این تصویرگري،شاعرانیعنیداده اند؛مشابهتاروپاییرمانتیسمسبکبارا
شاعر،هرشعرهستند. بنابراینآنهاچنانکهنهکنند،میدركونگرندمیدارندآنهاازخودکهاحساسیبارا

ودرشتیحتیناقدان قدیم،ازبعضیطوري کهبهاوستروانیشخصیتنماینده ي روح واو،تصویربویژه
دانسته اند. ایشانخصایص روانیوحاصل طبیعتراگویندگانالفاظوشعرنرمی

بیکرانه ترین حوزه ي خالقیت در ادبیات،علم بیان یا قلمرو "وباالخره صادقیان براین باور است که:
یال است.معانی در انحصارهیچ کس نیست و هرکس ازدیدن مناظر زیبا به وجد می آیدو از روبه صورخ

روشدن باصحنه هاي رقت بار و ناخوشایند زندگی،متأثر ومتالم می شود.هر پدیده از پدیده هاي زندگی را 
)131-132:1371(صادقیان،"می توان با نیروي تخیل با هزاران تصویر ارائه داد.

معادله اسلوبپیشینه
اسلوب معادله اصطالحی است که در دو دهه اخیر بر زبان اهل تحقیق،منتقدان،سبک شناسان و 
شعرشناسان ایرانی جاي گرفته است.خلق این اصطالح به تحقیقات شفیعی کدکنی در باب صورخیال و 

از ابزارهاي قوي بررسی سیر تطور بالغت در کتاب صورخیال در شعرفارسی باز می گردد.این شگرد ادبی
تصویرگري و استدالل هاي شاعرانه و از ویژگی هاي برجسته  شعر سبک هندي به شمار می رود. سابقه آن 
در ادب گذشته فارسی و عربی بیش از آن است که بتوان در توجه شاعران به آن ذره اي تردید داشت.نمونه 

رب، نظیر ابن رومی،ابوتمام و ابوالمتنبی ....و هاي زیادي از اسلوب معادله را می توان در شعر سخنوران ع
شاعران فارسی زبان،مانندمنوچهري،فرخی،خاقانی،سعدي،حافظ .....وشاعران پیش از سبک هندي یافت که از 

نظر کارکرد شبیه اسلوب معادله در سبک هندي هستند.مانندنمونه هاي ذیل:
کُلُاممتَایمنی المکُیدرِرءالرِي جرِتَهبِیاحشتَا التَم50:1384ن(متنبی،فُهی الس(

ترجمه بیت عربی:نه هرچه دل خواهد دست یافتنی باشد،که بادها بر وفق مراد ناخدایان نوزد
)45:1367از این چمن گل بی خار کس نچید آري    چراغ مصطفوي با شراربولهبی است(حافظ،

)38:1363یزد ز درختان سپیدار(منوچهري دامغانی،از مردم بداصل نخیزد هنر نیک          کافور نخ
این شگرد ادبی که بیشتر براي استدالل شاعرانه و اثبات ما فی الضمیرشاعر از طریق اقناع مخاطب به کار 
می رود،در دیوان هاي اغلب شاعران فارسی زبان،کم و بیش دیده می شود.ولی آنچه مسلم است این است که 

از قرن هفتم و اوج آن در شعر سبک هندي است.تکامل این شگرد ادبی پس
است؛آنفراوانیوباالشود، بسامدتبدیلمهمویژگییکهندي بهدرسبکشیوهاینشدهباعثآنچه

شود. میدیدهآنازمواردياز دیوان شاعران این دورههر صفحهدرکهبه گونه اي
استعاره، تشبیه،چونمباحثیازموارديبهو بیشکمنیزعربیوفارسیازاعمدیگربالغیآثاردر"

مثل و «به اسلوب معادلهازکههنريادبینقدمنابعوتذکره هاغیر ازوخوریمبرمیالمثلارسالتمثیل و
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برايمجزافصلیسربهجاییاند،تعبیر کرده«برجستهپیش مصرع و مصرع« آن بهاز ساختارو»مدعا مثل
) 290:1374خوردیم. (شمیسا، نمیبر این بحث

معادله اسلوب
دیدگاهیتصویر،انواع دیگروتمثیلبینشدنقائلبا تمایزخیالصورانواعازبحثدرکدکنیشفیعی

محورکهآن،معنی دقیقدرتمثیلگوید:میپیش کشیده واستزبانیقراردادهايبرمبتنیکهراتازه
تقریباً مجموعهوگیردقراربررسیموردجملهدومعادلهشکلدراندتومیاست،هنديسبکخصایص

دو -دو سوي بیتمیانشباهت،نوعیلحاظبهکهاستمعادله اياندکردهاطالقتمثیلبدانمتأخرینآنچه
این سويدواماچیزي دیگر؛دوممصراعدروگویدمیچیزياولمصراعدرشاعروداردوجود-مصراع

معادلهاسلوبراآنبتواناشتباهبه یکدیگرند و شاید براي جلوگیري ازتبدیلقابلاز رهگذر شباهتلهمعاد
)72و71: 1384حسن پور،همچنین؛84:1366کدکنی، (شفیعی"خواند.

به عمد ساخته منرامعادلهاسلوب«نویسد:میچنینبارهایندرآیینه هاشاعرکتابدرکدکنیشفیعی
نوعهریاوارسال المثلبابراي این کهاندخواندهتمثیلراآنبعضیشناسی،سبکدراستفادهبرايام

منمنظوربرممیکاربهرااصطالحایننشود؛ عمداًاشتباهبگیرد،رامثلجايبتواندکهآمیزيحکمتمصراع
مصداقشود،میآوردهتمثیلنبه عنواکهموارديتماماست.ساختار مخصوص نحويمعادله یکاسلوباز

حرفباشند هیچمستقلنحويلحاظازکامالًمصراعدوکهنیست. اسلوب معادله این استاسلوب معادله
اغلبدرکهصورتیدرنکند؛هم مرتبطبهنحو)لحاظبهفقط(نهمعناحتیرادیگريچیزشرط یایاربط

کدکنی، (شفیعی»است.نگرفتهقراربحثموردنحوياستقاللاست این ذکر شدهتمثیلبه عنوانکهمواردي
1371:63-64(

بیتیمثل)(مدعايیامعادلهاسلوبکه:استآوردهخودتصویربالغتکتابدرفتوحیآقايهمچنین
طبیعتازمثالیدوم،مصراعدروکندمیبیانراذهنیمفهومیاشاعر یک اندیشهآنمصراعیکدرکهاست

درمعادلهاسلوبدهد.میقرارادعاي ذهنیآنبرايمعادلیراآنوآوردمیخودادعاياثباتشیا براياو
اند. گفتهبیت تمثیلیامثلارسالبه آنکهیک تشبیه مرکب عقلی به حسی استواقع

ارسال المثلوتشبیه تمثیلتمایز اسلوب معادله،وجه
مربوطهايویژگیازبهتر است موارديبا اسلوب معادلهصنایعنایمیانتمایزوجهشدنروشنبراي

شود: ذکرمعادلهاسلوببه
وذهنبروگردداستوارترخواسته وياینکهبرايوآوردمیمصراعیکدرراخودهايخواسته. شاعر1
مثال آنونمونهيبرااست،مستقلمعنیولفظدرکهرا،دیگرمصراعبگذاردتاثیر کافیخوانندهضمیر

آورد.می
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وتکراريتواندمی این مطلبکهکندمی بیانرامطلب معقولیمصراعیکهندي  درسبکشاعر.2
شاعر این وباشدابتکاريوتازهبایداستتمثیل ذکر شدهبه عنوانکهمحسوساما مصراعباشد،تقلیدي

ایجاد می کند. ايتازهروابطمحسوسوبین معقولاسلوب، همیشه
نحوي یامستقلیکی از حروف ربط وابستگی آغاز شود، به طوري که ساختاربادوممصراع. هرگاه3

وابستگیحرف ربطزیرابود،نخواهدمعادلهاسلوبدارايبیتآنهرگزبریزددرهمرامصراعدومعنایی
محسوسمصراع ها از لحاظل بودنمعادله مستقاسلوبیکی از شروطکهحالیدرسازد،میمرکبجمله
نمی آید. پیشمشکلیهم نزندبهدو مصراع رانحوياستقاللاگرولیاست،بودن
تمثیلی حقیقتنوعی تمثیل است، درايمعادلهاسلوبولی هرنیستمعادلهاسلوبتمثیلی. هر4

اصلیشرطپیشساخت.برقرارمعادله و مشابهتمصراعدومابینبتوانکهشودمیمعادله محسوباسلوب
شباهت بین واژگان دو مصراع است.رابطهبرقرارياسلوب معادله

وجودبیانگرباشدداشتهوجود» که، همچنانکه، مانندهمانطور«هايواژهازمفهومیمصراعدوبین. اگر5
معادله است.اسلوب

اینگونه تبیین کرد:باتوجه به ویژگی هاي ذکرشده در باال دیگر صنایع را می توان 
براصلهمتمثیلاست. در(=ممثل)بهمشبهومشبهبیندوگانهارتباطیکهم، حاصل(Allegory)تمثیل 

(مثل شودذکرهممشبهممکن استگاهیامامتوجه مشبه شویم،و از آنشودذکربهمشبهفقطکهاستاین
)205:1370تشبیه تمثیل). (شمیسا،

)18:1370(شکیبا،"ره است که درآن براي بیان مقصود،مثالی به عاریه گرفته می شود.نوعی استعا"تمثیل:
ازهممعادلهاسلوبعنوانتحتاست کههنديسبکخصایصمحورتمثیلکردیمذکرکهطورهمان

شود. مینیز دیدهکهنشاعرانشعردرشیوهایناماکنند،مییادآن
هیأتی بوده باشد منتزع از متعدد[وآن را علی سبیل االستعاره نیز می تشبیه تمثیلی:آن است که وجه شبه 

گویند و تمثیل نیز گفته اند بدون قیدي و استعاره ي تمثیلیه هرگاه بسیار در مواضع متعدده ي] مختلفه غیر 
- 298:1376موضوع له ترکیبی آن مستعمل شود به طریق استعاره ي تمثیلیه آن را مثل می گویند.(مازندرانی،

297(
توانمیوداردالمثلبه، جنبه ضربمشبه اماشود،میمحسوس مرکب تشبیهبهالمثل، معقولارسالدر

شود.میرعایتنیزآندرسازيقرینهوشودنمیتشبیه ذکراداتالمثلارسالدرخواندمشبهبدونراآن
هنديسبکاساسگویندمیچنانکهکنند؛میقیتلتمثیل و ارسال المثل  را به یک نحوتمثیلی،تشبیهمعموالً
مرکب.محسوسمعقول بهتشبیهیعنیاست؛تمثیل
واستمخاطبانزبانبرآنرواجاشتهار ودر شدتو ارسال مثلمعادلهاسلوبحدفاصلکهبینیممی"

وباشدنرسیدهسایراگر به درجه مثلامااست،ترنزدیکبه ارسال مثلباشدبیشترآندرجه اشتهارچههر
اسلوب معادله دردیگراز طرفواستاسلوب معادلهباشد،مرکببهمحسوسساختارهمانندآنساختار
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ارسال مثل و بینفرقیفنیلغوي وساختارلحاظبهاماشود،نمیتشکیلمرکببه محسوسمعقوللزوما
) 63:1371کدکنی، (شفیعی"نیست.اسلوب معادله

حوزهدرمتاخرینتصورکهاستاینشود،میدانستهتمثیلدر بابمتأخرینعقایدموعمجازآنچه
ازبه حالی،استحالیتشبیهآن"گوید:میالربیعانوارصاحبچنانکهداشتهقرارتريمشخصومحدودتر

دیگرمعناییربکهببريکاربهالفاظیوکنیاشارتمعناییبهباشیخواستهکهگونهبدینکنایه،رهگذر
استايفایدهراگفتنسخنگونهاینواي،داشتهکهمقصوديبرايباشدمثالیخودآن معنااماداردداللت
شنوندهذهندرکهاستایندرآنرازونداردتاثیرچندانشود،گفتهخودخاصالفاظبهاگرکهخودویژه

کند که مخاطب مستقیم تصوررامثالیخویشدلدرکههنگامیزیرا شنوندهایجاد می کند؛بیشترتصوري
)82:1366کدکنی، (شفیعی"شد.خواهدپذیراراآنبیشتريرغبتبانباشدآن

کدکنی، شفیعیمانندمعاصرشناسانسبکنظریاتمبنايبرمعادلهاسلوباست کهذکرقابل بههمچنین
هیأتی تشبیه شود به هیأتی ووجه "در ضمن تشبیه،گونه اي از تشبیه مرکب است.تشبیه مرکب آن است که

شبه درآن هیأتی باشد مشترك بین الهیأتین...[ونیز]عبارت است از این که مجموع چندچیز منضم به هم را من 
حیث المجموع اعتبار کنند.بعبارة اخري از اجتماع چند چیز هیأتی را انتزاع نموده وآن را مشبه یا مشبه به قرار 

اجزاي مشبه و مشبه به چندان مورد بینتقارنکهتمثیلتشبیهدر آن برخالف) که270:1376یی،(رجا"دهند.
رهگذر، گاه متقارن اینمشبه با مشبه به می پردازد و دراحوال و اوضاعسازيقرینهنظر سخنور نیست، به

در تشبیهحتیونیستاجزابودنتمثیل الزامی بر متقارنتشبیهدرکهصورتیدو به دو ذکر می شوند. درها
شود.برقرارتواندمیمعناییواسلوب معادله، رابطه نحويخالفبرتمثیل

غزلیات تأثیر تبریزيدرمعادلهاسلوب
افرادازکاملیبالنسبهمعیاردهد، نمونه ومیارائهويازکهشخصیتیتاثیر تبریزيمحسنبررسی آثار

وشیعیسالطینحکومتمرکزروزگارآندرکهاصفهانشهردرکهستاصفويعهدآگاهوکردهتحصیل 
دانشمندبزرگانواستادانمحضردردینیمدارسدربود،اسالمیدانشوفرهنگمعتبرهايکانون یکی از

فضايدروپرداختهتفسیروفقهوحدیثواز قرآنمتداولعلومفراگرفتنبهخوانساريآقا حسیننظیر
انعکاسويسخنانواشعاردرسپسشاعرهايآموختهوفراگرفته هااست. اینیافتهپرورشدینیوعلمی
است. یافته
دقایق بهفکرشگفته،بسیارنوع شعرهرازبود.سرفرازاصفهانحاکموزارتبه منصبمحسنمحمد"

)153:1386بهادر،خان(حسن"معنی، آشناست.ولفظرسا و بهسخن،
بیت زیر:مانندخورد؛میچشمبهفراواندیوانشدرداردعرفانیمحتوايصرفاًکهمتعدديغزلیات

است (دیوان، یکیضیادرآیدجلوهبهاگرصد شمعاست   یکیمدعاعشاق را ز دیر و حرم
362:1373(
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پرداختن وسوي اهللاماقطع تعلقات از خود وراعرفانراهدرنهادنگامبرايالزمنخستینشرطشاعر
داندمیخدامحض به

) 654گشتن (همان:گهرراهازهرگزدریاقطرهنگرددعرفانت   اهلازکندخود دلبستگیها کیبه
کوشش بی االوگردداوحالشاملحقعنایتوتأییدبایدشودسالکنصیبتوفیقاینکهاینبرايو

داشت:    خواهدنیزگمراهیداد، احتمالنخواهدسوديتنهانه کشش
)626کو جذبه اي که سالک ملک رضاشوم         برسرنهم کاله نمد پادشا شوم (همان:

درکند، لیکنمیمتمایزدیگرانازراويسخنکهاستخاصیصبغه يوياشعاردراینکهوجودبا
مقلدیکداشتن،نظرواقتدا اینوي دراست.گذاشتهسلفشعرايپايجايپاکهاستشاعريويکل،

وجود احتواي نکات وباو غزلیاتشاستکردهاعمالراخودخاصسبکوسلیقهبلکهنبوده،صرف
اشعاربهگویینظیرهمقامدرومعاصرانشبهتوجهبابخصوصبزرگگویانغزلازمتأثرخاص،مضامین

است.شدهسرودهآنان
عرفانی،دینی،قبیلازمتفاوت،مضامینبامباحثیدرکهددیخواهیمشاعرغزلیاتتحلیلیبررسیدر

اسلوبنامبهتمثیلازايشاخهوکنایهمجاز،تشبیه،استعاره،چونخیالصورکمکعشقی بهواخالقی
پرداخته است.ماهرانهواستادانهطریقیبهتصویرگريبهاستمقالهایندرمابحثترینمهمکهمعادله

کهاستمبهمتقریباًوشرح یک موضوع تعقلیبرايتمثیلاصوالًکهاستضرورينکتهنایبهتوجه
شود. معادله تبدیل میدر سبک هندي به اسلوببعد وهايدورهدرتثمیلاین

ترتیببدینواستشدهاخصگفتتوانمیبلکهنشدهپایمالهنديسبکدرصنعتاینالبته
شودمینامیدهمعادلهکه اسلوباندگشودهتمثیلصنعتبه رويايتازهايدریچهسبک هندياندیشمندان

یاکلیايقاعدهدیگربه عبارتاست.شدهبدیعیمضامینخلقمنشأکه تمثیلبینیممیبعدهايدورهدرو
ادبیصنعتایناسلوب معادله یکی از شاخه هايکهاستشدهمنشعبمتعددهايشاخهبهصنعتی ادبی،

است.
بهراشعرتمثیل،بهدرآمیختنباکهاستتشبیهاز فروع بحثمعادلهکه اسلوباصل،اینپذیرشبا

و هیات هايگویدمیاز تجربه هاي همگانیوسازدمیرهنموندركقابلوروشنتصویريهايساحت
بهآشناشاعريتوانمیرایزيتبرزند؛ محسن تاثیرمیما پیوندجهاندرهیات هاي بیرونیبهراشاعرذهنی

دارد: تنوعاتیساختارلحاظازکهببینیمتمثیلهاي هنريظرافت
مصراع محسوسیکمعقول والف) یک مصراع

اینبردنبه کاردرشاعرمقاصدازیکیکهاست چرامعادلهاسلوبساختشکلترینمنطقیروش،این
ساده،محسوس،امريباتناسبایجادکمکبرانگیز بهأملتوپیچیدهمحسوس،غیرامرياسلوب، تبیین

واقعاستفادهموردزیادبسیاردقتباهنديسبکشاعرانشعرکه درشیوهاست. اینشدهتجربهوهمگانی
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ازآناثباتدرصددمعقولوکلیکلمهیکبیانباشاعردارد.شاعر نمود زیباییهنريذهنیتدرشده،
است. مجربامريباذهنیرتناظایجادطریق

مثال: به عنوان
)243:1373افتاده را(دیوان،آتشجاازکشد     زود بردارندمیزمانیاندكستمارباب. عزل1

وزیباییوکندمیپیداآنبرايشاعرکهاستمعادلییابهمشبهبخشدمیارزشمصراعپیشبهآنچه
شاعرمثالًگیردمیشکلتشبیهطرفدویامعادلهطرفدوبینکهاستايرابطهبیت درانگیزيخیال

نمی کشد و طوالنی طولزمانیمدتهستندافرادي که ستمگر و خونخوارکردنبرکنار«بگوید:خواهدمی
کالًوبگویدراآنتواندمیکسیهرونداردايشاعرانهجنبههیچمطلباین» شد.خواهندبرکنارخیلی زود
معادلیخودپیرامونطبیعتازشباهت،ازاستفادهبتواند، باکهاستاینشاعرهنرشودوب نمیشعر محس

وبپذیردراآنخوانندهتاکندمیبیانرامحسوسمطلبیدیگريدر مصراعگونهاینوبیابدآنبراي
زودافتدمیکهدیگريچیزهریافرشیازمینرويبرزغالیاآتشهمانطور که وقتی پاره اي«گوید: می

» کنندمیاقدامآنبرداشتنبراي
)243عکس در آب افتاده را (همان:بردسیل نتواندحادثات آزاده را  ازباكچه. با سبکروحی2

و دو نیستخبريتشبیهاداتازالبتهدارد.وجودمصراعدوبینتشبیهیرابطهمعادله معموالًاسلوبدر
گویدمیشاعرکهباالمثالمانندداردوجودمرکبتشبیهدو،آنبینامارسند،مینظربهلمستقمصراع کامالً

دهد هیچ ترس و باکی ندارد میرخکهو اتفاقاتیحوادثازوجودشدرسبکروحیوجودباآزادانسان«
ببرد.به همراهودخباشودمیدیدهوافتادهآبدرکهراعکسیتصویرنیستهیچ گاه قادرمانند سیل که

)277را (همان:تیممآبیبیرواج کار باشد وقتباشد    میاندرشریفیتادستیسفله. نیابد3
جهتهمینبهکنند،میبیانرامطلبیکمصراعدوشد هراشارهقبالًکههمچنانمعادلهاسلوبدر

یککه ازفهمدمیچیزيمصراعدوازنندهخوایعنیهستند؛یکدیگربرانطباققابلمصراعدوگفتتوانمی
مصراعهندي،سبکشعردرمسلطقالب شعريشدهگفتهکهاینجاستاز«است.فهمقابلنیزمصراع
کاررويشریفیانسانکهزمانیتا«گوید: میشاعربیتایندرکهطور) همان288:1374(شمیسا، »است.
مطلبیخودمعقولمطلباثباتبرايوباشدداشتهتسلطیدتواننمیگاه فرد سفله و پستهیچاست

تیمم می کنیم که زمانیکهطورهمان«گوید: میوکندمیذکردیگرمصراعدرتمثیلصورتبهرامحسوس
» ندارد.جاییدیگرتیممباشدمادسترسدرصافآب پاك واگراماباشیمنداشتهدسترسی به آب

)304نیست (همان:زنبوریکدم بی صدارا       چون کند پروازجاهخواهداندیشظلمآوازهپی. از4
بهبرايرامقاموجاهاسترسانیظلماندیشهوفکردرکهانسانی تصریح می کندبیت شاعرایندر
وسیلهبهشاعردوممصرعدربماند؛برایشهمیشگیآوازهاینتاخواهدمیآوازه و شهرتآوردندست

ملموسومحسوسهنرمندانه، براي تنویر اذهان،را با تمثیلیانتزاعیوذهنیموضوعایناسلوب معادله
است. ساخته
)281را (همان:بستهچشمخواببیشتر      زود تسخیر سازدگیرانگوشهکمیندرغفلتکه. هست5
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استممکناست،معقولمطلبفهمبهکمکوروشنگريداردوجوداین شیوهدرکهدیگريخاصیت
موارديچنیندرباشد.دشوارآنفهمالاقلیاونباشددركقابلخوانندهبرايتنهاییبهمعقولمصراع
گوشه هایی کهانسانکه:کندمیبیانباالبیتدردارد. شاعرعهدهبررامفسروراهنمانقشمحسوسمصراع

بستهکهچشمی«می کندبیانمطلببهترفهمبرايراتمثیلیوبرندمیسربهغفلتدرمعموالًهستندگیر
» رودمیخواببهزودترباشد
) 323بودنست (همان:یزدانذکردرالزم،سربلنديخروس     گفتناذانبه هنگامگردنکشد. می6

راع نخست ذکر می کند و مصمصراعدرمصراع)(پیشعنوانباراخودمعقولمطلبشاعرمعموالً
شودمیعوضآنهاجايگاهاین طور نیست وهمیشهدوم ذکر می کند، امامصراععنوانبهرامحسوس

بسیارغزلیات شاعردرموارداینازهاییمثالاست.ذکر شدهمحسوسابتدا مصراعکهبیت باالمانند
بینیم.  می

) 242آب برهنه پاي را (همان:به پاخلدنمیره فقر محنتی      خاردرکشدنمی. پاك گوهر7
مشبه)(مانندکهاستمطلبیندارد چونارزشیتنهاییبهمعقولمطلبکهاستضرورينکتهاینذکر

انگیزخیالراآنوبخشدمیبه بیت زیباییکهاستمحسوسمطلبوکندمیخطورکسیهرذهنبه
به وسیله دو مصراعاینکهبدوناست وهنديسبکساختارهمانمعادلهاسلوبساختاربنابراینکندمی

می کنند.بیانرایک حقیقتدوهرباشندشدههم مربوطبهرابطی
) 307کمال هر که کند سخت کودنست (همان:خورد    کسبتیشه میسیم و زرشهست. کوهی که8
)245سوهان را (همان:هیچاحتیاجیسوهانبهباشدنمی. ادیبان را ادب آموختن ترك ادب باشد      9

ادب آموختن به آنها بی ادبیوندارندآموختنادببهنیازيادیبانکهکندمیبیت تصریحایندرشاعر
تنویربرايتمثیلی هنرمندانه،باراذهنیموضوعاینمعادلهي اسلوبوسیلهبهشاعردوممصرعاست در

ساخته است.ملموسومحسوساذهان
)249را (همان:دهانبويساترستلببستنعیب هم آیند    پوشدهپرسخن. اهل10
دو کهدیگريربط، شرط یا چیزحرفواستمستقلکامالًمصراع هاساختمانوساختارفوقبیتدر
کاربردکهرسیده ایمبه این نتیجهشاعرغزلیاتبررسیبابنابرایننیست.موجودکند؛مرتبطهمبارامصراع

است. زیادبسیارشاعرذهنیمضامیندرخودش)خاصهايویژگیبامعادله(اسلوبنعتصاین
فرقی چو در جوالست نداردجوزگندممردمبهکسیحالنیستعیانلب. نگشوده11
) 349(همان:
)368ان:نیست (همعصا احتیاجبهرانشستهمکش              پیرناز ملکدامن وبکش به. پا را12
را قالیتصویرگرانخوابازدارد      فراغت نیستنمیآگاهیدادهخواريبهتن. ز غفلت13
)273(همان:
گردیدن کباب بهسوزدنمیسوزانآتشزگشتنم          جانانبرگرددلتسکیندهد. می14
)298(همان:
دلمبراياستتسکینیبودنجانانومعشوق کناردرکهاستشدهاشارهموضوعاینبهاولمصرعدر

اداتیااز حرف ربطخبريمثالایندرکهآوردمیمثالیمخاطبذهنشدنروشنبرايو در مصراع دوم
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بهراهامثالگونهاینتوانمیکهو تنها آرایه ايبدانیمکالسیکمعنايبهآن را تمثیلماکهنیستتشبیه
است.کردهتبیینکدکنیشفیعیراآنزبانیساختارکهاستمعادلهاسلوبهمانکردتفسیرآنوسیله

ب)تشبیه تمثیل
سکاکی در تعریف تشبیه تمثیلی گفته است:تشبیهی است که وجه شبه در آن به هیأتی باشد غیر حقیقی "

)262:1376(مازندرانی،"حسی،خواه عقلی باشد چون تشبیه مثل یهود به مثل حمار، خواه اعتباري صرف.
استآنامرایندلیلشود.میاستفادهتمثیلازعلت)،(بیانتعلیلیاتوضیحجايبهمعادلهاسلوبدر

شود میمتوسلتمثیلبهتعلیلجايبهسببهمینبهدارندانگارانهسادهذهنیتیدوهرمخاطبوشاعرکه
راخود، اظهارنظرهامخاطباقناعبرايدارندفلسفیکه ذهنیشاعرانیاماشد،ذکرکه درباالهاییمثالمانند

تبریزي :تأثیرغزلیاتدرزیرهاينمونهمانندمی سازند،همراهتعلیلوتوضیحبا
ماهی را دیدنتوانآبباشدناصافچونفیض الهی را       کهخودزجاننبیندآالیش. ز1

)244:1373(دیوان،
دوم بامصراعدراماکرده،ذکرراخودمعقولمطلباولمصرعدربیت شاعرایندرکهطورهمان

تواننمیاست بنابراینکردهبرقرارمصرعدوبینمعناییوارتباط نحويبیان تعلیل،»که«آوردن حرف ربط 
نامید. معادلهاین بیت را اسلوب

را اندندجايتکلفبیخالیدیدنتوانکهرا     ربط عزیزاننگسلدهمازخوبست. فلک2
) 245(همان:
شاعراولمصرعدرآنکهبااستبرقرارمصرعدوبینمعناییارتباطنوعیکهبینیممیهمبیتایندر
ذهندرراخودمطلبزیباومحسوسصورتبهدیگرمصرعدرواستکردهرا ذکرخودمعقولمطلب

آورد. شماربهککالسیسبکبهتمثیلآن راتوانمیوسازدمیماندگارخواننده
)273را (همان:چینینخلزبونیباشدمیپیوندازدارد             کهبرنمیمنتبارمردم طبع نازك. ز3
ماتمست درخویشتنفوت وقتبرايازمکن        حیرتکندمیگرشیونیساعت. زنگ4

)325(همان:
)337همانگرفت (همان:مگسعنکبوت به دامکهاز جهان گیرد             گوشهسانچهجاه. دخیل5

هیچباشندمستقلنحويلحاظازکامالًدو مصراعکهاستآنمعادلهاسلوبشدذکرقبالًکهطورهمان
درکهصورتیدرنکند؛مرتبطهمبهنحو)لحاظبهفقط(نهمعناحتیرادیگريیا چیزشرطیاحرف ربط

است. مانندنگرفتهقراربحثموردنحوياین استقاللاستذکر شدهلبه عنوان تمثیمواردي کهاغلب
دوبینممکن استتمثیلدرمعادله زیرااسلوبنهشودمیذکرتمثیلتشبیهعنوانبهکهذیلهايمثال

باشد.برقرارمعناییونحويرابطهمصراع
)238مرا (همان:دلبرخوردمییانگشامشکلکلید           منتازگشودنبسته هنگامقفل. همچو1
) 247ما (همان:خانه يقفسهمچواگرباشددرننهیم              همهبیرونپاي بهنشودمقدر.  تا2
)258. سرخ رویی ز رواج دل بی غش داریم         چون زرگل اثر سکه ندارد زر ما (همان:3
)262عین هجرانست وصل او زحیرانی مرا (همان:و می پوشی زحق  بازباشدکهچشمیآن. همچو4
)301سحاب (همان:پنهان بود به زیرکهآفتابچومستور      حقوروشنستزپرتو حق. جهان5
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)324نیست (همان:خالیکتابخطوورقازچنانکهعارض او    وخطزسودايپرست. دلم6
) 234عین مجمر ما (همان:عودستوآتشچو اللهنیستجداییي دل و دلدار ما. میانه7
حدیدست صلبازکهسرنیزهوسوزنچونهمه موذیست   بزرگشوخردخسان. اوالد8

) 334(همان:
)344خمیازه پر آبست (همان:زکهچشمیماننده يي زاهد      گریهسببببینیچو. پوچیست9

) 367چون قفل بی کلیدست (همان:گشایشدرمانده يیدستامناکهکسهرالهیرحمت. از10
گیرينتیجه

اثباتبرايشاعرآندرکهبینیممیرااسلوب معادله کاربرداززیاديمواردمحسن تبریزيشعردر
تعادل برقرار محسوسمرکبمشبه بهومشبه معقولمیانگوناگونهايروشبهخودشاعرانه يمدعاي

است که اسلوب معادلهازمختلفیگونه هايازگیريبهرهتبریزيمحسنتالشاین راستادر.استکرده
اقناعوسیلهبدین وکندبرقراراي منطقیرابطهمعنایی،ونحويرابطه يایجادبیت بدونسويدومیان

بیاورد.را در پیمخاطب
به و عشقیاخالقیعرفانی،دینی،ضامینمغزلیات خود را درتوانسته استصنعتشاعر به کمک این

بهمصراعدومیاننوعی شباهتاساساي برمعادله به روش سبک هندي استکردهسعیوکشدتصویر
بهره می تمثیلازاثبات آنبرايومی کندبیانمصراعیکدررامطلب معقول خودکهطوريآورد بهوجود

کند.میدیگر ذکرمصراعدرراآنمحسوسگیرد و به صورت
اسلوب یعنی:شودمیساختههنديسبکخاصشیوهبهکهعالوه بر ابیاتیتبریزيمحسنغزلیاتدر

را معادلهاسلوبشرایطغزلیاتچندي ازمعنایی؛ونحويبدون هیچ رابطهمصراع آن همدوبینمعادله 
درتواننمیراابیاتاینترتیببدینتاسهاآنکه بینتشبیهوشرطحرف ربط یاوجوددلیلبهندارد

شوند. میذکرتشبیه تمثیلیابه عنوان تمثیلفقطودادقراراسلوب معادله سلک 
کتابنامه

)طالدر مس، ج اول،تهران:زریاب1371براهنی،رضا(
هی نشر  دانشگامرکزتهران:اول،چاپاجاللی،امین پاشاتصحیح) دیوان،1373محسن (تبریزي،تأثیر

غنی،تهران:زوار
)دیوان،به اهتمام محمد قزوینی و قاسم غنی،تهران:اساطیر  1367حافظ شیرازي،شمس الدین محمد(
سخن تهران:طرز تازه،)1384(آالشتی، حسینپورحسن
کهدویی،کاظممحمدتعلیقوتصحیحانجمن،تذکره شمع)1386(صدیقمحمدبهادر،خانحسن

یزد هدانشگاانتشاراتیزد:
)گونه هاي نوآوري درشعرمعاصرایران،ج اول،تهران:ثالث1383حسن لی،کاووس(
ستودهانتشاراتتبریز:،1ج آذربایجان،سخنوران)1377(عزیزآبادي،دولت
)معالم البالغه درعلم معانی وبیان و بدیع،شیراز:دانشگاه شیراز1376رجایی،محمدخلیل(
)شعر امروز تاجیک،تصحیح شیرعلی،دوشنبه:ادیب.)چشم انداز 1997شعردوست،علی اصغر
)ادوارشعرفارسی،تهران:سخن1383شفیعی کدکنی،محمدرضا(
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آگاه تهران:ها،آینه) شاعر1366(ـــــــــــــــــــــــ
آگاه تهران:فارسی،شعردرخیال) صور1371(ـــــــــــــــــــــــ
)وز،تهران:انتشارات هیرمند )شعر فارسی از آغازتا امر1370شکیبا،پروین
)بیان،تهران:انتشارات فردوس.1370شمیسا، سیروس(
فردوستهران:شعر،شناسی) سبک1374(ـــــــــــــــ
)طرازسخن در معانی وبیان،تهران:مرکزانتشارات علمی دانشگاه آزاد.1371صادقیان،محمدعلی(
،سخنتهران:تصویر،بالغت)1386(محمودفتوحی
،امیرکبیر تهران:سلطانی،ادیبشمس الدینمیر سنجش خرد ناب، ترجمه)1362(مانوئلایکانت
)انوارالبالغه(درفنون معانی،بیان و بدیع)،به کوشش محمد 1376مازندرانی،محمدهادي بن محمدصالح(

علی غالمی نژاد،چاپ تهران:مرکز فرهنگی نشرقبله.
)اي.جی.آربري،مقدمه و ترجمه به فارسی از موسی )چکامه هاي متنبی،ترجمه ي1384متنبی،ابوالطیب

اسوار،تهران:هرمس.
،زوارتهران:دبیرسیاقی،محمدتصحیحاشعار،دیوان)1363(دامغانیمنوچهري
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لحن حماسی در شعر موسوي گرمارودي
١مرضیه سادات رضوي

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
بخشدکتر سید محمود الهام

شکدة زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزداستادیار دان
چکیده

در قلمرو ادبیات فارسی، حماسه در سبک خراسانی است و مختصات لفظی همان سبک را دارد که این 
شناسی و انواع ادبی، مورد ها به همراه تفکیک دقیق و علمی موارد آن، در کتب سبکمختصات و ویژگی

عنوان زیر مجموعۀ این سبک پرداخته نشده است. لحن حماسی بهبحث و بررسی قرار گرفته شده اما به
منظور از لحن حماسی این است که شاعر، در همۀ کاربردهاي زبانی(واژگان و ترکیبات)، صورخیال(بویژه 
تشبیه و استعاره) و صنایع بدیعی، از عناصر زبان شکوهمند و با صالبت حماسی استفاده کند. این مقاله به 

حماسی در شعر موسوي گرمارودي پرداخته و تمام عناصري را که در ایجاد لحن حماسی مؤثّر بررسی لحن 
بوده مورد بحث قرار داده است. موسوي گرمارودي از جمله شاعرانی است که در اشعار حماسی خود با 

کاربرده است.توجه به نوع ادبی حماسه، فضا و لحن فخیم آن، عناصر حماسی را به
موسوي گرمارودي، شعر معاصر، سبک خراسانی، حماسه، لحن حماسی.:هاکلیدواژه

پیشینۀ تحقیق
اي به دریچه«)، ضمن مقاله 1373در مجموعه مقاالت کنگره والیت و اهل بیت در گستره ادب فارسی(

به قلم منوچهر اکبري، به حماسی بودن شعر موسوي گرمارودي در کنار » شناسی شعر انقالب اسالمیسبک
نگاهی به شعر «اي با عنوان اي کوتاه شده است. همچنین، احمد خاتمی، در مقالهشاعران معاصر، اشارهدیگر

سرا معرفی کرده، اما تاکنون به لحن حماسی در شعر )، موسوي گرمارودي را شاعري حماسه1381»(انقالب
ه بر اساس مجموعه اشعار صورت مستقل پرداخته نشده است. بنابراین، نگارنده تالش کرده است کوي، به

موسوي گرمارودي، به بررسی لحن حماسی در شعر این شاعر بپردازد. 
مقدمه

و » دالوري»، »تندي در کار«اي تازي است که در لغت به معناي حماسه از ریشه(ح م س)، واژه
در اصطالح، به بیان شده است. » دالوري و شجاعت«هاي فارسی نیز به معناي آمده و در فرهنگ» شجاعت«

شود که به گزارشی از احوال روزگاران نخست و تاریخ صدر جهان و شرح ترین نوع ادبی گفته میقدیمی
هاي مردم یک ملّت ها و آرمانها معموالً بر پایه تاریخی نانوشته، اسطورهپردازد. حماسهپهلوانی پهلوانان می

1. razavi.1362@yahoo.com
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است که اعمال و کردار پهلوانان را در سبکی عالی و حماسه شعري روایی «شوند، به عبارت دیگر،نوشته می
).1383:14دهد(پارساپور،اي آنها را شرح میکند و کیفیت تاریخی، ملّی، مذهبی و افسانهفاخر بیان می

است و در اصطالع » آهنگ و صوت«و یا » آواز خوش و موزون«، »آواز«لحن در لغت به معنی 
ه با زیر و بمی خاص و ترتیبی معین در پی یکدیگر قرار گرفته باشند اجتماع اصواتی مطبوع را ک«موسیقی،

انگلیسی و » tone«برگردان واژه» لحن«). در نقد و ادب معاصر فارسی، 184:ص1363لحن گویند(مالح: 
عبارت از نگرش و احساس گوینده یا نویسنده نسبت به محتواي پیام است که از طریق فضاسازي زبان ایجاد 

عنوان طرز تلقی گوینده یا نویسنده از ز ارکان اساسی هر اثر ادبی است. الرنس پرین، لحن را بهشود و امی
کند و بر این عقیده است که لحن رنگ یا معنی احساس اثر موضوع و خوانندگان یا شنوندگان تعریف می

گفت که نویسنده ). باید 87:ص1376دهد(پرین:ادبی است که بخشی عمده از معناي کامل آن را تشکیل می
لحن را به کمک آرایش و گزینش واژگان و جمالت آهنگ و ساختمان جمالت تشبیهات استعارات، کنایات، 

توان لحن را آستري از آورد. مینمادها و عبارات ادبی و تاریخی و فضاي سبکی مانند زبان موسیقی پدید می
- شاند. بنابراین شاعر براي توصیف و برجستهپواحساس و عاطفه دانست که گوینده کالم خود را با آن می

گیرد، نمایی موضوع و حس و حالی که همه عناصر در شعر آفریده است از لحنی متناسب با موضوع بهره می
کند تا بتواند فضایی حماسی را در ذهن چنانچه موضوع شعر وي حماسه باشد از لحن حماسی استفاده می

حماسی این است که شاعر در مجموع کاربردهاي زبانی؛ یعنی واژگان، خواننده بوجود آورد. مقصود ار لحن
ویژه تشبیه و استعاره و صنایع ادبی از عناصر شکوهمند پهلوانی و حماسی استفاده ترکیبات و صورخیال به

ه تر بیان نماید و فضایی حماسی را بکند، به بیانی دیگر اگر شاعر بتواند کاربردهاي زبانی را هر چه حماسی
شود که از لحن حماسی در شعر استفاده کرده است.خواننده منتقل کند گفته می

و 40حماسه و لحن حماسی نه تنها در شعر کهن بلکه در شعر نو نیز وارد شده است. در اواخر دهه 
گیري مبارزات سیاسی ملّت ایران علیه نظام سلطنت، موج توانمندي از شعر همراه با اوج50اوایل دهه

توان منشأ پیدایش شعر و ادبیات پرخروش دوران رض و مبارز در عرصه ادبیات ظهور کرد که آن را میمعت
هاي مهم شعر به انقالب اسالمی دانست در این دوره، توجه به مضامین سیاسی و اجتماعی یکی از رسالت

گرمارودي، از جمله حساب آمد و زمینه ظهور زبان و لحن حماسی در شعر انقالب را پدید آورد و موسوي
توان تجلّی حماسه و لحن حماسی در ابعاد مختلف را دید. براي شاعران انقالبی است که در اشعار وي می

هاي بررسی لحن حماسی در اشعار موسوي گرمارودي عناصر مؤثّر در این نوع لحن را با تفکیک در طیف
- هاي شعري این شاعر بیان میهمراه با نمونهواژگان، ترکیبات، صورخیال، صنایع بدیعی، موسیقی و سبک، 

کنیم.
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واژگان
باید گفت که واژگان، یکی از کاربردهاي زبانی است که در ایجاد لحن مؤثّر است و این نوع لحن را در 

ها عالوه بر واژه«کند. به بیانی دیگر،سازد و نهایتاً فضاي حماسی شعر را به خواننده القا میشعر آشکارتر می
که ابزار عینی کردن مفاهیم و تصویر شعر هستند، در نمایش حس و حالت و ایجاد لحن نیز مؤثّر این

کنند. )، و در واقع،  در سرعت بخشیدن یا کند کردن لحن نقش اساسی را ایفا می135: 1383هستند(عمرانپور:
است زیاد کرد و با هاي کوتاه که مختوم به هجاي کوتاهتوان با همنشین کردن واژهسرعت لحن را می
). موسوي گرمارودي 143هایی که پایان و آغاز همسانی دارد به نهایت کندي رساند(همان:همنشین کردن واژه

با در نظر گرفتن این امر، لحن کالم خود را حماسی ساخته و حس حماسی را به خواننده نیز منتقل کرده 
- کشد و میینی را در خط خون به تصویر میاست. آنجا که شکوه و عظمت امام حسین(ع) و حماسه حس

گوید:
زندنام تو خواب را برهم می

کندآب را طوفان می
خرد در مصاف عزم تو جنون
تنها واژه تو خون است، خون

)169: 1389اي خداگون! (گرمارودي،
با لحنی حماسی، بزرگی، شجاعت و مظلومیت حضرت علی(ع) را» سایه سار نخل والیت«همچنین در 

کند:روایت می
چکدشگفتا! از شمشیرت خون منافق می

وهنوز با گریه یتیمکان کوفه هم نوایی!...
چگونه شمشیري زهرآگین، 

این کتاب خداوند را 
)                                                                                        125: 1388گشاید! (گرمارودي،از هم می

کند؛ لحن شعر، متناسب با اینکه در آن هجاهاي کوتاه یا بلند، بیشتر آشکار باشد حالتی متفاوت پیدا می
برد و آن هنگام که معموال در جاهایی که شاعر، لحن هیجانی و پرشتاب دارد از هجاهاي کوتاه بیشتر بهره می

کوه حماسی است؛ از هجاهاي بلند و کشیده لحن او با وقار و کشیده است؛ لحنی که متناسب با فضاي پرش
کار )، موسوي گرمارودي، این ویژگی واژگان را در شعر حماسی خود به138: 1383کند (عمرانپور،استفاده می

گرفته تا بتواند لحن حماسی را آنچنان که شایسته است به خواننده القا کند:
سرکشان را بجوید همیگر از تیغ او میغ موید همی                      سر 

جنگیم تا فردا بمانیمما از تبار پاك هابیل زمانیم                      امروز می
)                                                                        143: 1363در قادسیه، فاتحان ما خویش بودیم(گرمارودي،ها را خود گشودیمدیروز ما دروازه
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) تا بار 108: 1383و... استفاده کرده است(شمیسا،» ایدر«، »ابر«، »ابی«، »ابا«شاعر، گاهی از واژگان قدیمی 
معنایی حماسی در شعر را به اوج برساند:

چمید نرم و روان، لیک محکم و ستوار              عروس طبع مرا همچو جان گرفت به بر
)57: 1389ام ایدر(گرمارودي،اره خواهی یافت     که از نخست کنار تو بودهگر این چکامه خوانی دوب

یتیم مکّه چوپان جوانی از بنی هاشم...
جویدو غیر از حق نمی

و اینک این همان مرد ابرمرد است
)90: 1388محمد اوست(گرمارودي،

ترکیبات
جاد فضایی حماسی در شعر مؤثّر تواند در القاي حس حماسی به خواننده و اییکی از عواملی که می

شود و ساختار آنها، یادآور ترکیبات حماسی سبک هایی است که موجب صالبت کالم میباشد، کاربرد ترکیب
- آید. در ترکیبات شعر موسوي گرمارودي، بهوجود مینشینی دو جزء اسمی بهخراسانی است. ترکیب از هم

اء حماسی است. کلماتی مانند تیر، کوه، شمشیر، پوالد و خصم. ویژه اشعار پایداري وي، یکی از دو جزء اشی
موسوي گرمارودي، با ساختن چنین ترکیباتی هم بر حوزه ترکیبات حماسی افزوده و هم به شعر خود لحنی 

حماسی بخشیده است:
)143: 1363هاست(گرمارودي،امروز شمشیر پیمبر در کف ماست         پیکار ما با مشرکان با بولهب

)37چون تیغ آذرخش تو را تیغ عزم، تیز            بانگت به گوش خصم چو تندر به کوهسار(همان:
صور خیال

ه باشد و حتّی در شعر یکی از عناصر اصلی شعر که بی هیچ شک و تردیدي باید هر شعري آن را داشت
شفیعی »(جزء جوهره شعري و فصل مقوم شعر«سپید هم مورد تأکید قرار گرفته، عنصر خیال است که آن را 

هاي لطیف، جان اند. شاعر، صورخیال را در شعر به کمک تشبیهات زیبا و استعاره)نیز دانسته90: 1380کدکنی
کند بنابراین، براي القاي حس ر شعر خوداز آن استفاده میهاي کالم دعنوان زیباترین آرایشبخشد و بهمی

ترین عنصر است. به بیانی توان گفت که مهمشاعر به خواننده و همچنین ایجاد تغییر لحن، می
ترین عامل تغییردهنده لحن شعر به گرایی، که همچنین مهمصورخیال نه تنها وسیله بیان احساس واقع«دیگر،

تواند لحن شعر را صور خیال تنها عامل نیست اما با شتابی بسیار بیش از عوامل دیگر میرود؛ الیتّه شمار می
). موسوي گرمارودي، به مقتضاي موضوع شعر خود که حماسه عاشورا، 136: 1383عمرانپور،»(تغییر دهد

در بیشتر هایی با مضامین حماسی،انقالب و نهایتاً حماسه دفاع مقدس است، با آوردن تشبیهات و استعاره
جلوه دادن لحن حماسی در شعر خود بهره گرفته است.

تشبیه
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تشبیه ماننده کردن چیزي است به چیز دیگر در صفتی خاص به بیانی دیگر ادعاي مشارکت دو چیز است 
). باید گفت، تشبیه در حماسه بیش از آنکه نقش تصویرسازي 144: 1370در حالت و صفتی خاص(صادقیان،

شته باشد؛ نقش تأکیدي دارد که با روح حماسه سازگارتر است. زیرا تشبیهات در حماسه بخشی داو لذّت
). موسوي گرمارودي سعی داشته از تشبیه، متناسب با مضمون شعر خود 53: 1383تکراري است(پارساپور،

که حماسه است بهره ببرد:
...پوال و نقره ضریحت 

قفسی است که ما
یارایی خود را
)                                                                                                258: 1388ایم(گرمارودي،انداختهدر آن به دام 

...جهان چو لفظ بود و نک
)139زمعنی والیت علی، هزار معنی دگر گرفت...(همان:

یري نفس حوادث داراي نوعی غرابت در حماسه به علت فضاي خاص اساط«وي، باتوجه به این اصل که
و پیچیدگی است و اگر سراینده بخواهد با تصاویري که درك آنها خود نیازمند تأمل است به ترسیم حوادث 

) تصاویري ساده و نزدیک 452: 1358شفیعی کدکنی،»(بپردازد از صراحت و روشنی بیان کاسته خواهد شد
شعر خود بخشیده است:به ذهن را ایجاد کرده و لحن حماسی به زبان

)                                                                     63: 1375لرزنده جسم دهر، ز بیداد همچو بید(گرمارودي،خشم خلق، به دل ها چو موج بحر توفنده 
صریح است که در مقایسه قبالً به این نکته اشاره کردیم که از مختصات اثر حماسی، داشتن بیانی ساده و 

توان گفت که تشبیه در آثار شود. میتشبیه با استعاره، در تشبیه سادگی و صراحت بیان بیشتر دیده می
: 1372حمیدیان،»(ساده و سنتی اما نیرومند است«حماسی و آثاري که مضمون حماسی و پهلوانی دارند

گذاشته و باعث شده است تا تشبیهات وي به )این ویژگی بر تشبیهات موسوي گرمارودي تأثیري ژرف 408
تبع این خصیصه، ساده و صریح باشد:

: 1363اي چون کویر ساده و چون کوه استوار   اي چون ستیزه محکم و چون غم بزرگوار(گرمارودي،
329                                                                              (

: 1389کایک برآورد                  چون تیرمان قضا و نهد در کمان قدر(گرمارودي،از ترکش زمانه ی
339(

در تشبیهات مذکور شاعر براي القاي بار معنایی حماسی، از عناصر و اشیاء حماسی چون ستیزه، کوه، 
عنوان به» همچوچون، چو، چنانچون و «ترکش، تیر و کمان بهره گرفته است. وي غالباً در تشبیهات خود، از 

- در آنهاست کوبنده و محکم تلفّظ می» چ«رسد ادات تشبیهی که حرف نظر میادات استفاده کرده است. به

ترند:شوند و براي ایجاد تشبیه حماسی مناسب
)317: 1389چنان چون سینه دریاي آرام                    خروش از دشت پنهان بود و مضمر(گرمارودي،
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)122: 1389ایم(گرمارودي،بر به سوگت گریستیم       یک لحظه با حماسه تو سر نکردهیک عمر همچو ا
)288: 1389هایشان پرید(گرمارودي،بارگان ز بیم               جون جغد از خرابه لبلبخند کبر و ناز ستم

استعاره
هی فشرده و مختصر است است و در اصطالح علم بیان، تشبی» به عاریه خواستن«استعاره در لغت به معنی 

). باید گفت که 142: 1370به باقی ماند(شمیسا،قدر خالصه و فشرده کنیم تا فقط از آن مشبهیعنی تشبیه را آن
کند و با زبان حماسه که ساده و صریح بخشد و کالم را مصنوعی میاستعاره نوعی پیچیدگی به زبان شعر می«

) این امر بر اشعار و زبان شعر موسوي گرمارودي 60: 1383ور،پارساپ»(و طبیعی است چندان سازگار نیست
اي محدودتر از تشبیه در شعر استفاده تأثیر بسزایی داشته و باعث شده تا وي، از این صنعت ادبی به گونه

در شعري که خواهد » خورشید«وسیله استعاره، به لحن حماسی شعر خود رونق بخشیده است. کند. وي به
کاظم(ع) است و شاعر، با استفاده از عناصر حماسی چون تیغ، تیر، اسبان، شمشیر، ز امام موسیآمد استعاره ا

کند:غل و زنجیر و سپه روح حماسی را بر آن دمیده است و فضایی حماسی را در ذهن خواننده تداعی می
...در دو خط مردان تیغ و تیر
ها بر قبضه شمشیربرنشسته تلخ براسبان، دست

از پیشاین سپه 
دیگر» خور«وندرآن همگون خورشید پگاهان یک 
)252: 1388در غل و زنجیر...(موسوي گرمارودي،

گیرد تا بار معنایی حماسی را در اي و حماسی شاهنامه بهره میها از اسامی اسطورهگاه شاعر در استعاره
شعر خود ایجاد کند:

هاي دستان چون شدند؟تهمتنهاي زرهاي گرد میدان جوانمردي و عشق      زالگیوه
) 62: 1389طوطیان دستـآموز حرم بانوي مهر       تا درون سرسراي شکّرستان چون شدند؟(گرمارودي،

گیري از این استعاره از رزمندگان و شهیدان حماسه دفاع مقدس است. بهره» گیو«، و»تهمتن«، »زال«
لحنی حماسی است تا خواننده بهتر فضاي جنگ و اسامی، نشان از سوق دادن شعر به سوي حماسه و ایجاد 

را » خورشید«خود » پانزده بند عاشورایی«تصویر بکشد. موسوي گرمارودي در حماسه را در ذهن خود به
کند و این چنین هیبت و شکوه این استعاره از امام حسین(ع) و ماه را استعاره از حضرت زینب(س) بیان می

شود:حن فخیم و با صالبت حماسی به گزارشگر میساز را با لدو شخصیت حماسه
خورشید را چو خنجر کین سر برید، ماه           در خیمه شفق چه بگویم چه حال داشت

خورشید او ز نیزه برآورده بود سر                 آن دم که روز رو به سوي زوال داشت
)115: 1388ستون از جالل داشت(گرمارودي،عرفان به پاي رفعت او بوسه می نهاد    بر شانه هاي عزم،
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توان نگاه حماسی شاعر را دریافت. کاربرد عناصري چون خنجر کین، خیمه، با نگاهی به ابیات مذکور می
اي است.نیزه و ستون، مبین چنین نکته

صنایع بدیعی
الم و صنایع حماسه در دل خود متضمن خبر بزرگی است، بنابراین احتیاج به شاخ و برگ، آرایش ک

کننده کند و شاعر نیازي به زبانی جلببدیعی ندارد، به زبانی دیگر، موضوع داستان در حماسه جلب توجه می
کارگیري صنایع ادبی است وگرنه زبان حماسه هم زبانی و مصنوع ندارد؛ البتّه باید گفت که مراد، افراط در به

نایع بدیعی که موسوي گرمارودي از آن بهره گرفته و ) در ادامه به برخی ص116: 1370ادبی است(شمیسا،
شود.لحن و فضایی حماسی به شعر خود بخشیده است اشاره می

آراییواج
- تواند با تکرار در طول یک بیت، موسیقی خاصی را بر شعر حاکم سازد و شاعر با هنر واجهر واج می

ولک، معتقد است که تأثیر کلّی شعر مبتنی بر آرایی قادرست گاه حس خاصی را به خواننده منتقل کند. رنه
) 161داند(همان،)، وي پیام شعر را همان ارکستریشن میorchestrationآهنگ آن است؛ یعنی ارکستریشن(

توان زاییده برخورد متقابل آن با دیگر همچنین تی اس الیوت، بر این باور است که موسیقی یک لغت را می
طور نامحدود گیرد که میان این کلمه با دو کلمه قبل و بعد و سپس بهدي مایه میکلمات دانست و این از پیون

توان گفت که )، بنابراین می147: 1383اند حکم فرماست(پارساپور،با تمام کلماتی که در سرتاسر متن آمده
هاي مصوتآرایی هاست. از آنجا که واجها و صامتشود واج آرایی مصوتآنچه باعث آهنگین شدن شعر می

)، بنابراین در ایجاد لحن حماسی مؤثّر 114: 1370افزاید(شمیسا،بلند و کشیده بر قاطعیت و ابهت شعر می
و آهنگین » الف«کار بردن مصوت بلند است؛ براي مثال موسوي گرمارودي در شعري که خواهد آمد، با به

کردن آن، لحنی حماسی به شعر بخشیده است:
)143: 1363جنگیم تا فردا بمانیم(گرمارودي،ل زمانیم                       امروز میما از تبار پاك هابی

یک نیزه از فراز حقیقت فراتر است          آن سر، که در تالوت آیات محکم است
)105: 1388(گرمارودي،

)74: 1389جهد ز میغ          گاهی، فراز بام چکاد تناورش(گرمارودي،آن تیغ آذرخش که برمی
نوعی شدت و تأکید » د، پ، ت، و ب«انفجاري همچون-هاي انسداديگیري از واجباید گفت، بهره

-)، بنابراین در متون حماسی بسامد باالیی دارد. بهره267: 1383کند(پارساپور،را بر روي معناي کالم القا می
ها چشمگیر است:گیري موسوي گرمارودي از این واج

» :ب«واج
)200: 1388اسب چون براق به میدان چو برق رفت     زان تیغ حیدري سپه خیبري رمید(گرمارودي،بر

» :ت و د«واج
درختان را دوست دارم



٣٣٣٤

٣٣٣٤

مجموعه مقاالت

اندکه به احترام تو قیام کرده
و آب را که مهر مادر توست

دار نجابتتشفق، آینه
و فلق، محرابی که تو در آن

)167: 1388،اي(گرمارودينماز صبح شهادت گزارده
مبالغه

اگر چه مبالغه(اغراق و غلو)، هم در حماسه و هم در غنا وارد شده و شاعر با بزرگ یا کوچک کردن 
توان عرصه دهد، اما در بیان انواع ادبی، حماسه را میواقعیات تصویري تازه را پیش روي خواننده قرار می

دهد که براي اینده حماسی این امکان را میگسترده این صنعت معرفی کرد. این صنعت بدیعی، به سر
کرد قهرمانان العاده و فوق طبیعی را در عملهاي وقایع پهلوانی اثر خویش، امور خارقشکوهمند کردن صحنه

وارد کند، البتّه این صنعت بدیعی با کلیت موضوع شعر که حماسه است تناسب و سازگاري 
نمایی در دو حوزه اغراق و غلو قابل بررسی است. اغراق یعنی ) این افراط و بزرگ39: 1372دارد(رزمجو،

). این عنصر 1219: 1381انوشه،»(نمایی و افراطی که عقل آن را ممکن بداند اما وقوع آن ممکن نباشدبزرگ«
ویژه آن هنگام که سخن از حماسه است. آفرینی کرده است، بهبدیعی در اشعار موسوي گرمارودي بسیار نقش

حضرت علی(ع) هنرمندانه از اغراق در جهت حماسی ساختن فضاي شعر و القاي حس حماسی در وصف 
به خواننده بهره گرفته است:
توانم بوداز تو در شگفت هم نمی

تو، آن بلندترین هرمی 
تواند ساختکه فرعون تخیل می

ترین مور، و من آن کوچک
)121: 1388تواند داشت(گرمارودي،که بلنداي تو را در چشم نمی

سراید:در توصیف امام خمینی(ره) می
شدمردي که آهن از نفسش نرم می

پیچیدهم میمردي که پوالد از چین ابرویش به
شدو الماس از نگاهش سوراخ می

شنفتبا سخاوت می
)170: 1389رویاند(گرمارودي،اش در سنگ و آهن شکوفه میو از گلخنده

اي است که آهن از نفسش گداخته و آشکار است. امام خمینی(ره)، اسطورهاغراق در قطعه مذکور کامالً 
پیچد. عالوه بر این، استفاده از کلماتی چون آهن و پوالد، هم میشود و از شکست ابرویش پوالد درنرم می
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لحن شعر را حماسی ساخته است و با تناسبی که بین نوع اثر، نوع بیان و همچنین لحن و سخن خود ایجاد 
توان بزرگ نمودن از طریق اغراق را براي زبان شعر وي نوعی حسن محسوب کرد. وي با هماهنگ کرده می

خواهد به خواننده بفهماند کند؛ گو اینکه میشکلی مستقیم اغراق را بیان میکردن بیان و لحنی حماسی، به
گونه اغراقی در کار نیست.گوید و هیچواقعیت امر همین است که می

قیموسی
سازد اهمیت معنی نیست، بلکه اهمیت فرم و صورت کالم است که موسیقی آنچه شعر را از نثر متمایز می
: 1383شود. موسیقی باید متناسب با معنی و مضمون شعر باشد(پارساپور،شعر، بخشی از آن را شامل می

اي باید باشد که گونهسازد بهسرا موسیقی را پوشش شعر میتوان گفت وقتی شاعر حماسه)، بنابراین می223
اي صحیح به انجام برساند. از شیوهبتواند فضاي حماسی را در ذهن خواننده تداعی کند و رسالت شعر را به

هاي توان به تشدید کلمات مخفّف، سکون واجعناصري که در ایجاد موسیقی و لحن حماسی مؤثّر است؛ می
). در ادامه، این عناصر با ذکر شواهدي 81: 1377کرد(غالمرضایی،متحرك، تبدیل از به ز و فعل بسیط اشاره

شود.از شعر موسوي گرمارودي آورده می
تشدید کلمات مخفّف

سازد. موسوي گرمارودي باید گفت تشدید مخفّف از مختصات سبک حماسی است که کالم را فخیم می
رده است. شاعر، با شعوري شاعرانه به این با استفاده از این خصیصه، لحن حماسی را در شعر خود آشکار ک

)452: 1372امر آگاه بوده که این اشباع و تشدیدها با شعر غرّا و استوار حماسی متناسب است.(حمیدیان،
)111: 1389تواند کدامین یل زورمند                که پیل اَندر آرد به خم کمند(گرمارودي،

نیز بهره گرفته که ویژگی سبک خراسانی است » اندر«ضافه کهنشاعر عالوه بر تشدید مخفّف، از حرف ا
هاي بیشتر از این )نمونه77-107: 1377و حماسه مختصات لفظی سبک خراسانی را دارد.(غالمرضایی،

کارکرد:
)22: 1389هدهد عشق بود و پرّان شد                     به همین خاطر، او سلیمان شد(گرمارودي،

حرم، بانوي مهر         تا درون سرسراي شکّرستان چون شدند؟آموزطوطیان دست
)429: 1389(گرمارودي،

)406ها خاموش در کنج قفس      اینک از ره شکّرین گفتار و پرّان آمدند(همان،طوطیان سال

هاي متحركسکون واج
: 1372افزاید(حمیدیان،هاي متحرك مثل ببایدت، نشایدش، میانْشان و... برموسیقی حماسی میسکون واج

- هاي متحرك حاصل میموسیقی شعر با فضاي حماسی از طریق سکون واج«) به بیانی دیگر، 435
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گیري از این عنصر، به شعر خود استحکام و قوت بخشیده و )، موسوي گرمارودي با بهره435همان،»(شود
ماسی انجامیده است.وجود آورده که به ایجاد لحن وفضایی حموسیقی تأثیرگذارتري را به

هاي کوهسار آرزو دارند:سنگ
که شمایی تا بلنداي کدامین راه بسپارد

)12: 1389و به سرْشان گام بگْذارد(گرمارودي،
چمید نرم و روان، لیک محکم و ستْوار      عروس طبع مرا، همچو جان گرفت به بر

)336: 1389(گرمارودي،
»ز«به » از«تبدیل 

» ز«به » از«تواند در شعر موسیقی حماسی ایجاد کند تبدیل هایی که مییکی دیگر از ویژگی
، »وز«به » واز«) حماسه سراي طوس، در اغلب موارد جایگاه آن را حفظ کرده و با تبدیل 433است.(همان،

تأثیري بس شگرف در لحن حماسی از طریق اشباع هجاي ماقبل پدید آورده است، در حالی که این اشباع با 
)452شود(همان،حاصل نمی» واز«

)264: 1368وز آن پس، به کین سیامک شتافت        شب، آرامش و روز، خفتن نیافت(نامه باستان،
)291وز آن پس جهان یکسر آباد کرد               همه روي گیتی پر از داد کرد(همان،

فاخر ادبیات فارسی، در زبان شعر موسوي گرمارودي که شاهنامه را الگو قرار داده، از این گنجینۀ عظیم و
کشد. خطاب به امام خود بهره وافري برده است. به ویژه آن هنگام که حماسه عاشورا را به تصویر می

سراید:حسین(ع) می
از جان چو دست شستی و کردي ز خون وضو     محراب قتلگاه تو هم در نماز بود

)121: 1388(گرمارودي،
)122ایم(همان،بر نکردهست وین شگفت         یک سطر ما ز خون تو ازهاي ما زخون تو خالیرگ

پردازد:الحسن(ع) میبن همچنین وقتی به مدح قاسم
)113قدش کمی ز قامت شمشیر، بیشتر                   گویی چو ذوالفقار علی در نیام بود(همان،

شود:میاکبر(ع) را تصویرگریا آن هنگام که میدان رفتن حضرت علی
چکیدجوشن به بر چو آتش سوزنده داغ بود               گویی عرق زگونه خورشید می

)114رسید(همان،در سوي خصم جنگلی از تیغ و تیر نیز            وز سوي دوست یوسفی از مصر می

فعل بسیط
ضاي حماسی شود. تواند باعث تشدید موسیقی شعر با فکار گرفته شده در شعر میهاي بسیط بهفعل

شود؛ بلکه کوتاه کننده سخن نیز )، این افعال  نه تنها باعث تشدید موسیقی شعر می435: 1372(حمیدیان،
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شود و بیان از ایجاز دور واز هستند، چرا که در صورت تبدیل آن به افعال مرکب، حجم جمالت بیشتر می
). 108: 1381شمیسا،»(با ایجاز مواجهیمدر سبک حماسه بیشتر«زبان حماسه کاسته خواهد شد چرا که، 

افعالی مانند خوشانیدن، فرسودن، نیوشیدن، شکوفیدن، خسبیدن و...که موسوي گرمارودي در اشعار خود از 
آن بهره گرفته است، این ویژگی را دارد که باعث ایجاد موسیقی حماسی شده است:

و صداي زندگانی گرم؛
ریزد و ریزد

)13: 1389ستین را نیز بنیوشد(گرمارودي،هاتان یک نواي راگوش
وز نو با شوقی که می داریم

)26هاي تلخ و سرد ناامیدي را بخوشانیم(همان،خوشه
مرا زمینی به فراخی یک خسبیدن بسنده است

)91با فرشی از سبزینۀ گیاه(همان،
سبک شعري

ترك و مکرر در آثار شاعر، سبک در لغت به معنی گداختن زر و سیم و در اصطالح ادبی، به ویژگی مش
انحراف از زبان هنجار و نظامی است متشکل از «اي خاص گویند. به بیانی دیگر، سبک نویسنده یا دوره

اي دیالکتیکی با یکدیگر پیوند وجود آمده است که در رابطهها که از مجموعه عناصر و واحدهایی بهنشانه
شناسی هر یک از ) بزرگان ادب، در کتب سبک792: 1381،انوشه»(انددارد و یک نظام واحد فعال ساخته

همراه تفکیک دقیق علمی موارد آن مورد هاي ادبی از جمله سبک خراسانی، عراقی، هندي و...را بهسبک
اند.بحث و بررسی قرار داده

هاهاي خود، از دیگر سبکهاي مخصوص به خود را دارد که با بسامد کاربرد ویژگیهر سبک، ویژگی
شود. باید گفت ساختار شعر معاصر فارسی، در طول حیات خویش از نفوذ زبانی و ادبی برکنار متمایز می

نمانده و تحت سیطرة زبان و سبک خراسانی و عراقی قرار گرفته است. علی موسوي گرمارودي نیز از 
ادبی زبان فارسی قرار هاي زبانی وسرایندگان توانمند معاصر است که هنر شاعري خود را در خدمت دستگاه

گیري از سبک خراسانی، زبان و لحن شعر خود را به سمت حماسه هدایت کرده است. در اینجا داده و با بهره
هاي سبکی مانند اتصال ضمیر به حرف اضافه، استعمال پیشوندهاي کهن، کاربرد ایدر به به برخی از ویژگی

) اشاره و سپس 32: 1350مم و تقدم فعل(محجوب،معناي اینجا، کاربرد دو حرف اضافه براي یک مت
شود.شواهدي از شعر موسوي گرمارودي آورده می

اتصال ضمیر به حرف ربط اضافه
هایی است که موسوي گرمارودي با در هاي زبانی گذشته، یکی از ویژگیزنده کردن این کاربرد از سنت

ق داده است. به تبع این کاربرد، ما با کلماتی نظر داشتن آن، زبان و لحن شعر را به سمت حماسی بودن سو
کنیم:چون تاش، ماش، کو و کت در شعر وي برخورد می
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)114: 1388بشکند آن دست ناپاك و پلشت              کو فرا چید آن شقایق را ز دشت(گرمارودي،
و من در فکر آنم کاین چه کس بود، از کجا آمد

که ناگه این صدا آمد:
)22: 1389! به نام آن بخوان کت آفرید اي مرد!(گرمارودي،بخوان اي مرد

گذردها میاینک شکوه تو بر موج دوش
)170تاش در خاك نهند(همان،

استعمال پیشوندهاي فعلی کهن
»بر«پیشوند 

حرف اضافه ساده اي است و در بیست و هفت مورد معنی شده است(خطیب » بر«در دستور زبان فارسی 
رود. در فارسی دري نیز، در شعر کار میدر پهلوي به» ابر«و صورت کهن آن » بر«).203: 1367رهبر،

هایی از این کاربرد در شعر موسوي گرمارودي که زبان و لحن (شاهنامه)، به این صورت آمده است. نمونه
شعري وي را حماسی ساخته است:

)71: 1389ر و برآورد آذر(گرمارودي،به یک اشارت خشمش هزار تیغ درخش               برآید از دل اب
)141: 1388برخیز که برکشیم افالك به زیر                      در رشته کنیم سبحه زهره و تیر(گرمارودي،

و چون فرود آید، جز با جان برنخواهد خاستشمشیرت به قاطعیت سجیل می شکافد
)124(همان،

پیشوند فرا
) و 373: 1381کند(بهار،آید و آن را مؤکّد میدري است که بر سر فعل میاین پیشاوند از مختصات زبان 

سوي و -1حرف اضافه معرفی شده در چند معنی» فرا«بخشد. در دستور زبان فارسی، رنگی حماسی به آن می
هایی از کاربرد این ) نمونه387: 1367مترادف در(خطیب رهبر،-4مترادف بر و-3مترادف به -2جانب 
در شعر موسوي گرمارودي:پیشوند 

)309: 1389من زمشتی غبار ذرگکی                             تو فراآورنده الوند(گرمارودي،
زمین چو سینه سهراب زیر جوشن برگ        فرونشسته در آن، ناوك صنوبر و غان

)12: 1389(گرمارودي،
)37شد از قمر(همان،یم بر خاك، او فراباد آورد اجنبی و بود ما با خویش برد           فروماند

پیشوند فرو
شود که باعث ایجاد لحن باب تأکید فعل آورده میاین پیشوند از پیشاوندهاي دري است و گاهی من

هاي زیر این پیشوند نمایان است:) در نمونه75: 1381شود(بهار،حماسی می
اژگون بر بلند جهانفرو ریز اي برشده آسمان                        ممان ب
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)14: 1389بجنبان سر و دست، اي پیلتن                   فروبار بر خانه اهرمن(گرمارودي،
این سنگ

میراث ماست، میراث آتشین ابابیل
تا خشم مرا

)35: 1389بر دشمنان قدس فروبارد(گرمارودي،
کاربرد ایدر بجاي اینجا

کار رفته است(ناتل و این کلمه در شاهنامه مکرّر بهدر فارسی دري به معنی اینجاست» ایدر«قید 
). موسوي گرمارودي نیز براي ایجاد بار معنایی حماسی شعر خود از این کلمه استفاده 202: 1372خانلري،

کرده است:
کوه شود خالی از هرّاي پلنگان                    دشت فرو خسبد از سکوت سراسر

)22: 1389هیچ نجنبد به جز خیال من ایدر(گرمارودي،هیچ نخزید مگر نسیم شبانگه  
)17یک اشارت هم مرا اکنون به یاد آمد خطیر       جایگاه یاد کرد آن اشارت ایدر است(همان،

)317: 1389مرا هم جامه دور افکند باید                        سیه پوشید باید، از غم ایدر(گرمارودي،
و حرف اضافه براي یک متممکاربرد د

این کاربرد مربوط به سبک خراسانی است و در متون حماسی بویژه شاهنامه فراوان 
)171: 1383است(پارساپور،

)311: 1386بیامد به تخت پدر برنشست؛                به شاهی کمر، بر میان بر، نشست(نامۀ باستان،
)408مر آن روز را روز نو خواندند(همان،به جمشید بر، گوهر افشاندند؛         

موسوي گرمارودي که ره توشه از گنجینه عظیم ادبیات فارسی(شاهنامه) دارد، عالوه بر برجسته نمودن 
شعر خود به وسیله این کاربرد، زبان و لحن خود را به زبان حماسی فردوسی پیوند داده است:

جسم و تنم مانده همچنان به زمین برجان و دلم را ه پشت گیرد تازد       
)321: 1389سر چو برآرد به قهر  ناز چمیدن            موج و شکن افتدش همی به بش اندر(گرمارودي،

)344کاین سرورت به دل اندر، به جز استادم          که فراباز بیاورد، به آسانی؟(همان،

تقدم فعل
آورند. شکنند و فعل را در ایتداي جمله میگاهی هنجار سخن را میشاعران و سخنوران عرصه ادبیات

-موسوي گرمارودي از این امر در جهت حماسی کردن سخن و زبان شعر خود بهره گرفته است، چرا که می
)159: 1373کند.(شمیسا،داند فعل در ابتداي جمله کالم را مؤکّد، حماسی، قاطع و آمرانه می

تو                          چو بوسد سر خامه انگشت تونلرزد به گاه سخن پشت
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)12: 1389برآر اي سخنور سر از خاك توس               هنر را نگر روي چون سندروس(گرمارودي،
هاي دیگر در ابیات مذکور، شاعر با آوردن فعل در ابتدا، لحن شعر را کوبنده و محکم ساخته است. نمونه

از این کاربرد: 
غرّه اگر چند روز بهر تو نیز           به پیش بارش تیر بال، سپر گیردمباش

)348: 1389بهوش باش ز دستی اگرگذارد تیغ          به دست دیگر خود، گرز گاوسر گیرد(گرمارودي،
)402زند به سنگ جفایم چنان فالخن دهر         که سینه پیش دل غمگنم، سپر شده است(همان،

گوژپشت از شکیب               ز ماندن بگو تا چه داري نصیبخمیدت قد، اي 
)463کنی، سوگوارانه کن(همان،میفشان سر گیسوي بید بن                    وگر می

برخیز و با من شرح این غمنامه بنویس     با خشم و خون و بی نیاز خامه بنویس
)143: 1363(گرمارودي،

اربرد فراوان اشیاء حماسی چون کوس، کرناي، تیر، تبر، نیزه، پوالد از دیگر مختصات سبک حماسی، ک
کند. موسوي گرمارودي )، چرا که فضاي حماسی را در ذهن خواننده تداعی می112: 1370و... است(شمیسا،

گیري از این اشیاء براي ایجاد فضا و لحن حماسی دستی توانا دارد:در بهره
کاستاده چون امیري در پیش لشکرشفیروز باد کوه دماوند و کردرش   

گویی که تیغ اوست که یک لحظه از نیام              برمی کشد که دور کند دشمن از برش
ها که رسته به هر سوي دامنی                 خون عدوست مانده به دامان اخضرشآن الله

بر سینه و تهیگه و بر پا و پیکرشیا جاي زخم نیزه و زوبین و تیر و تیغ     
)75: 1389(گرمارودي،

گیري از اشیاء حماسی چون کوه، تیغ، تیر، زوبین و نیزه، روحی حماسی بر جسم شاعر سعی کرده با بهره
تواند باشد.شعر بدمد و حس حماسی که از این شعر حاصل شده، برگرفته از کاربرد همین کلمات می

)36: 1389م از ره آمد، تیغ در دست      زنجیرهاي رنجمان، از پاي بگسست(گرمارودي،آن روز اسال
هاي آثار حماسی ترین بخشرجز خوانی و مفاخره که پیامد نبردهاي تن به تن است از عالی

) حمله عراق به ایران و آغاز جنگ تحمیلی که شهادت بسیاري از جوانان این مرز و بوم را 81است.(همان،
- ها و برترينوعی که براي بیان رشادتپی داشت، تأثیر عمیقی بر دل و ذهن شاعران انقالب گذاشت بهدر 

زیبایی مایه شعر خود قرار دادند و حماسه را بههاي رزمندگان ایران، در برخی اشعارشان رجزخوانی را درون
کند، او است، دشمن را تحقیر میاي، به رجزخوانی پرداخته گونهتصویرگر شدند. موسوي گرمارودي نیز، به

کند:را کرکس برشمرده است و هموطنانش را خورشید معرفی می
ها خفتهسنگ

از دورترین جایگاه ترس
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خوردبه پیشانی مردانه شهر می
آوریمها را در میو همه دستمال

کنیمو خون پیشانی را پاك می
رویدو در باغچه، ناگهان شقایق می

دارو در کنار آن سپی
ها یک لحظهکرکس

پوشاندچهره آفتاب را می
)85: 1373آوریم(گرمارودي،همه سر برمی

نتیجه گیري
هاي اصلی زبان شعر خود را از عناصر زبان مایهیابیم که موسوي گرمارودي بناز آنچه نوشتیم درمی

وي است که خود را در حماسی و سبک خراسانی گرفته و این، برگرفته از روح حماسی آمیخته با عرق ملّی 
کشد. فضاي ذهن و تخیل شاعر را عناصر حماسی پر کرده است، زیرا وي تصویر میقالب کلمات دمیده و به

عناصر موجد لحن حماسی که در متن مقاله بررسی شد، یعنی واژگان، ترکیبات، صورخیال، صنایع بدیعی، 
حن و فضاي حماسی را به ذهن خواننده متبادر گونه انتخاب کرده است که لعناصر سبکی و موسیقی را آن

کند. موسوي گرمارودي شاعر محتواست نه صورت. شعرهاي وي، حول یک محور واحد و مشخّص می
ست.   ساخته شده که هویت معینی را براي وي پدید آورده و این همان هویت شاعر حماسی و مذهبی

کتابنامه
2، ج2زیدة اصطالحات ادب فارسی دانشنامۀ ادب فارسی،چانوشه، حسن: فرهنگنامۀ ادبی فارسی، گ ،

.1381تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
 ،1381بهار، محمدتقی: سبک شناسی، تهران: امیرکبیر.
 :پارساپور، زهرا: مقایسه زبان حماسی و غنایی با تکیه بر اسکندر نامه و خسرو و شیرین نظامی، تهران

.1383دانشگاه تهران، 
1376، تهران: اطالعات، 2پرین، الرنس: دربارة شعر، ترجمه فاطمه راکعی، چ.
 ،1372حمیدیان، سعید: درآمدي بر اندیشه و هنر فردوسی، تهران:مرکز.
1367، تهران: سعدي، 2رهبر، خلیل: دستور زبان فارسی، چخطیب.
1372قدس رضوي، ، مشهد: آستان2رزمجو، حسین: انواع ادبی و آثار آن در زبان فارسی، چ.
،درضا: صور خیال در شعر فارسی،تهران: آگاه1358شفیعی کدکنی، محم.
 ،1381شمیسا، سیروس: انواع ادبی، تهران: فردوس.
 ،1370ــــــــــــــ: بیان، تهران: فردوس.
1373، تهران: فردوس، 2ــــــــــــــ: کلیات سبک شناسی، چ.
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1381هران: فردوس،، ت14ــــــــــــــ: نقد ادبی،چ.
:مندرج در پنج مقاله دربارة فردوسی و شاهنامه، »آهنگ حماسی در کالم فردوسی«صادقیان، محمدعلی ،

.1370یزد: دانشگاه تربیت معلم، 
 :مندرج در فصلنامۀ پژوهش هاي »عوامل ایجاد،تغییر،تنوع و نقش لحن در شعر«عمرانپور، محمدرضا ،

.10،1384و9ادبی، شمارة
1377ایی، محمد: سبک شناسی شعر پارسی، از رودکی تاشاملو، تهران:جامی، غالمرض.
1386، تهران: سمت، 6کزازي، جالل الدین: نامۀ باستان، چ.
 ،1350محجوب، محمدجعفر: سبک خراسانی در شعر فارسی، تهران: فردوس.
،1363مالح، حسینعلی: حافظ و موسیقی، تهران: هیرمند.
1389لی: آغاز روشنایی آیینه، تهران: سورة مهر، موسوي گرمارودي، سید ع.
 ،1373ـــــــــــــــــــــــــــ: باران اخم، تهران: حوزة هنري.
،1389ــــــــــــــــــــــــــ: برآشفتن گیسوي تاك، تهران: سورة مهر.
،1389ــــــــــــــــــــــــــ: پیوند زیتون بر شاخۀ ترنج، تهران: سورة مهر.
 ،1389ــــــــــــــــــــــــــ: تا محراب آن دو ابرو، تهران: سورة مهر.
 ، ار1363ـــــــــــــــــــــــــ: چمن الله،تهران: زو.
،1357ـــــــــــــــــــــــــ: در سایه سار نخل والیت، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی.
1389نگ، تهران: سورة مهر، ـــــــــــــــــــــــــ: سفر به فطرت گلس.
1389، تهران: قدیانی، 3ـــــــــــــــــــــــــ: صداي سبز، چ.
 ،1372ناتل خانلري، پرویز: دستور تاریخی زبان فارسی به کوشش عفت مستشارنیا، تهران: توس.
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در شعر حافظ» امید«تجلی 
1دکتر علی رفیعی جیردهی

استادیاردانشگاه گیالن
چکیده 

رو است، مفاهیمی مانند: امید، معرفت، انسانیت اگرچه جهان امروز که تکنولوژي و ماشینیسم پیشدر 
رود، دیگر شتاب هم میدانیم که بهرود و میهست، ولی در بورس نیست و هر چه مظاهر مدرنیزم پیش می

دانیم که یا نه؟ اما این را میو امید، امید داشتهایی مانند، عشق،معرفت ، انسانیتدانیم که باید به تمنمی
ها در کوشند، این دسته از انسانهایی ارزش قایلند و در رونق آنها میهنوز هستند کسانی که براي چنین تم

اند. جهان امروز، اگر بگوییم که نایاب نیستند، می توان گفت که کمیاب
واْ من روحِ اللّه إِنَّه الَ ییأَس من روحِ اللّه إِالَّ الْقَوم والَ تَیأَس« اکثر شاعران پارسی گوي با الهام از آیه شریفه 

»شودخدا نومید نمىخدا نومید مباشید زیرا جز گروه کافران کسى از رحمتو از رحمت«الْکَافرُونَ 
است.حافظ در هرا در اشعار خود به کار برده اند که خواجه شیراز یکی از آن» امید« ) مفهوم 87(یوسف،

را به کار برده است ولی با اهداف و منظورهاي مختلف. ما در اینجا » امید«اشعار خود پنجاه و یک بار کمله 
شناسی بررسی کنیم و امیدواریم که بتوانیم شناسی و لغتها را از نگاه معنیکنیم که هر یک از آنسعی می

نیاي معرفت و انسانیت و امید بیندیشیم.اي را از جهان تکنولوژي فاصله بگیریم و به دلحظه
چون هنرهاي دگر موجب حرمان ورزم و امید که این فن شریفعشق می

نشود
ایران شناسی،شعر فارسی، حافظ، امید. ها: کلیدواژه

. مقدمه1
هاي موجود در زندگی بشر، ممکن است پـاك باشـند یـا ناپـاك، خـوب      لغات هم، مانند بسیاري از پدیده

فقـط  » امیـد «هـا، کلمـه   ارزش. در میان لغات موجود در ادبیـات اکثـر ملـت   یا بد، ارزشمند باشند یا بیباشند
» امیـد «تمامی مفـاهیم مثبـت نهفتـه اسـت،     » امید«ارزشمند، پاك و خوب نیست، بلکه مقدس است. در کلمه 

شود بلکـه  ال تمام نمیاي است که مفهوم آن در زمان حآرامش حال و گشایش آینده است؛ از این جهت واژه
قـدر گسـترده اسـت کـه گـاه واژه      آن» امید«رسد. از سوي دیگر معنی و مفهوم کند و به آینده میادامه پیدا می

دهـد. بـه همـین د لیـل گـاهی آن را در      مفـاهیم و معـانی را در خـود جـاي نمـی     ي آنبه تنهایی همه» امید«
اي از کلمات و جمالت باید یافت.مجموعه

یکی از کلمات مورد عالقه حافظ است. او امید را هم به صورت مفرد  هم به شکل مرکب بـه کـار   » امید«
برده است. حتی برخی از اشعار او، تماماً مفهوم امید دارد؛ همانند شعر زیر:

1 . alirafie@guilan.ac.ir
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یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور
اي دل غمدیده حالت به شود دل بد مکن

سـتان غـم مخـور   احزان شـود روزي گل يهکلب
وین سر شوریده باز آید به سامان غم مخور

)250(غزل 
سازد، بـه او تأکیـد   کند و او را به آینده امیدوار میدر تمام این غزل حافظ خواننده را به آرامش دعوت می

تا غم و اندوه را از خود دور سازد و به سرود ناامیدي گوش ندهد و در زنـدگی مثبـت نگـر باشـد و     کندمی
امیدوار.

.عصرحافظ شیرازي2
انـد کـه او   حافظ از شاعران قرن هشتم  است که تاریخ تولد او دقیقاً معلوم نیست؛اگرچه برخی حدس زده

) ولـی وفـات او مشـهور    377، 1260: 1387ایرانی متولد شده است (حداد عادل، 725تا 720درسالهاي بین 
ایرانی بوده است.792است که درسال 
کردند و زاهـدان هـم بـا    ، شیراز وضعیت مناسبی نداشت و حکام با ظلم و ستم حکومت میدوران حافظ

خواسـت  ریا. مردم در رنج بودند و حق اعتراض نداشتند. این شرایط بـراي حـافظ بسـیار دردآور بـود و مـی     
زنـد و  اي نداشت جز این که با اشعار خود حرف دل مـردم را ب صداي مردم جامعه خود را منعکس کند. چاره

حکام را از ستم و زاهدان را از ریا آگاه سازد و هشدار دهد. به همین دلیل اشعار حافظ پـر اسـت از طعنـه و    
) نـه  9،13701: ج1373کنایه و طنز؛ و منظور از طنز دراینجا با رمزسخن گفتن جهت آگاه کردن است(دهخدا،

سخن تمسخرآمیز.
ندگی آینده امیدوار سازد، همین امـر موجـب شـد کـه او     کوشید تا مردم را  به زاز طرف دیگر ،حافظ می

را یکی از محورهاي اصلی اشعار خود قرار دهد و در اوضاع نابسامان آن دوران نور امید » امیدواري«و » امید«
هاي مردم زمان خود روشن کند و از بهبودي اوضاع جهان خبر دهد:را در دل

)173(غزل گل و باد صبا شاد آمدآورديشادشنومیبهبود زاوضاع جهان ميبو
درعرفـان  » رجـاء «است که یک اصطالح عرفانی اسـت.  » رجاء«در شعر حافظ برداشتی از اصطالح » امید«

) و کسی که این صفت را نداشته باشد، ناامید بـه  348: 1340است. (غنی، » امید به خداوند«وتصوف به معنی 
چنانکه مولوي گوید:حساب می آید و ناامیدي ناپسند و زشت است؛

حد استیب،يباريهافضل و رحمتانبیا گفتند نومیدي بد است
نیـز  » اي در آینـده عالقه قلبی براي رسـیدن بـه خواسـته   «در اصطالح عرفانی به معنی » امید«عالوه بر این 
).228: 1362هست (سجادي، 

دانـد و  هـاي زمـان خـود را مـی    انسانتوجه داشته است که درد» امیدواري«حافظ از این جهت به امید و 
هـا را  برد؛ زیرا عصر حافظ، عصر ناامیدي، بدبختی و رنج است. حـافظ همـه ایـن   ها رنج میخودش هم با آن

برهاند و نه قدرت دارد با ظالمان مبارزه کند. بـه همـین   تواند مردم زمان خود را از این رنجبیند. اما نه میمی
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ي او از یک طرف امید دادن به مردم است و از طرف دیگـر  میانه را برگزیند. راه میانهگیرد راه دلیل تصمیم می
اي که از یـک  هشدار دادن به صاحبان زور و زر و تزویر. این روش از نظر حافظ یک نوع مبارزه است. مبارزه

فرهنـگ ایرانـی، در   بینی خود حـافظ نیسـت. بلکـه در    شود. اما ابداع کننده این جهانبینی ناشی مینوع جهان
)26: 1376جود داشته است (انوري، گذشته و

البته این به آن معنی نیست که حافظ مرد اعتراض نبوده است؛بلکه هم اعتراض در شعر حافظ هست هـم  
) امیـدي  307: 1367(شفیعی، » اعتراض در شعر حافظ انعکاس محیط زندگی اوست«امید ولی همانطوري که 

دهد. ازسوي دیگرامید در شعر حافظ تنهـا  گوید نیز اوضاع آن زمان را به ما نشان میکه حافظ از آن سخن می
از احساس او ناشی نمی شودبلکه با اندیشه و تفکر اونیز ارتباط دارد.اصوال اهمیت اندیشـه و تفکـر در شـعر    

)125: 1362حافظ را نمی توان انکار کرد. (شمیسا، 
هم بخشی از اخالق است اما اخالق حافظ ناشـی  » امید«و شک نیست که حافظ یک شاعر اخالقی است

اسـت. و در ایـن میـان    » عشـق «و » توکـل «) اخالق او برگرفتـه از  29، ص1366نیست (خرمشاهی، » زهد«از 
: 1340انـد (غنـی،   یکی از مقامات هفتگانه تصوف است و همه این مقامات را ورزش اخالقی دانسـته » توکل«

وزش است که سالمت روح را در پـی دارد. اصـوالً عشـق حـافظ عشـق اخالقـی       حاصل این ر» امید«)و 210
است؛ یعنی عشقی که در تصفیه اخالق اهمیت دارد. این نوع نگرش در نزد عارفان پیش از حـافظ نیـز دیـده    

شود. نزد فالسفه هم ارجمند بوده است چه فالسفه ایرانی مانند ابن سینا یـا فالسـفه یونـان ماننـد ارسـطو      می
)181: 1364رین کوب، (ز

در شعر حافظ» امید«بندي کلمه . دسته3
در شعر حافظ به طور کلی به دو صورت به کار رفته است:  » امید«

با یک فعل ساده آمده است وفعل مرکب ساخته است.)1
به تنهایی آمده است؛خواه به عنوان مضاف الیه خواه به عنوان مضاف.)2

»داشتن«با فعل » امید. «1.3
صدر مرکب نُه بار در شعر حافظ به کار رفته است. در تمام این موارد، حافظ به چیـزي امیـد دارد و   این م

کند،مانند : در شعر خود بر آن تأکید می
هر چند در این دیدار ممکن است » امید به دیدار یار است«که همان » امید داشتن به وصال یا دیدار.«1.1.3

شوند حتی اگـر  دارد و مأیوس نمیظ به خاطر آن موانع، دست از امید بر نمیموانعی هم در کار باشد، اما حاف
باشد:» مرگ«آن مانع 

)45ولی اجل به ره عمر رهزن  امل است (غزل دلم امید فراوان به وصل روي تو داشت
بـه  را» یـار «سازد تـا دل  می» امید«ترکیب دیگري است که حافظ با » امید داشتن به لطف و محبت.«2.1.3

» جنایـت «رحم آورد تا شاید از خطاي او بگذرد. از نظر حافظ خطا هر چقدر هم بزرگ باشد، حتی تا مرحله 
شود که انسان قطع امید کند:دلیل آن نمی
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دایی همیشه وجو دارد و امري طبیعی است امـا حـافظ ناامیـد    احتمال دوري و ج»: امید داشتن به امنیت«.«3.1.3
نیست و با وجودي که به وقوع آن یقین دارد، باز امیدوار است که چنـین امـري رخ ندهـد زیـرا از دیـدگاه حـافظ       

جدایی  پدیده اي  است که انسان همیشه از آن می ترسد و از آن فرار می کند:
که از چشم بداندیشان خدایت در امان داردزخوف هجرم ایمن کن اگر امید آن داري

)120(غزل 
برد حتی از دیدگاه حافظ، شرایط گوناگون امید را از بین نمی»: امید داشتن به دعا به درگاه خداوند.«4.1.3

در مواقعی که امکان بازگشت و اصالح کاري وجود نداشته باشد اگر انسان به درگاه خداوند امید داشته باشـد  
او بخواهد، حتماً می دهد اگر نداد،ناامید نشود و با گریه و زاري بخواهد،بدون شک نتیجه خواهد داد:و از 

)239برق دولت که برفت از نظرم باز آید(غزل دارم امید بر این اشک چو باران که دگر
کنـد کـه در   ري مـی کند اما گاه یـادآو تأکید می» امید«حافظ اگرچه مکرر به »: به پاداش امید داشتن.«5.1.3

نتیجه دارد. پس اگر امید بـه لطـف الهـی داري    » کوشش«بدون » امید«، هم الزم است و »کوشش«، »امید«کنار 
باید در حد توان خود براي رسیدن به هدف سعی هم بکنی زیرا بدون رنج گنج به دست نمی آید :

)439ی داري (غزل کار ناکرده چه امید عطایحافظ از پادشاهان پایه به خدمت طلبند

»بستن«با فعل » امید. «2.3
در اشعار حافظ به همـراه کلمـه   » همراه شدن«، »متصل کردن«، »وابسته بودن«هاي به مفهوم» بستن«فعل 

بـه  «جا بـه کـار رفتـه اسـت کـه در مفهـوم       یک» امید«و » وفا«گاهی همراه با کلمه » بستن«آمده است. » امید«
امیـدوار  «و » امیـد داشـتن  «در شعر حافظ در مفهوم » امید بستن«است. در بیشتر مواقع » وفاداري امیدوار بودن

را حـافظ  » دراز«است و کلمه » بسیار امید داشتن«به معنی » امید دراز بستن«است چنان که در شعر زیر » بودن
حافظ است:از ویژگیهاي مهم شعر » تناسب« به کار برده است و » گیسو«براي تناسب و هماهنگی با 

)361آن مبادا که کند دست طلب کوتاهم (غزل ام در خم گیسوي تو امید درازبسته

»آوردن«با فعل » امید«-3-3
بـه کـار رفتـه اسـت و     » دسـت «یک بار آمده است. در این یک بار هم بـا کلمـه   » آوردن«با فعل » امید«

؛ بـه  »امیـد رسـیدن بـه مـراد و مقصـود و هـدف      دست دراز کردن به«مجموعاً ترکیبی ساخته است در مفهوم 
عبارت دیگر براي رسیدن به مقصود و هدف امیدوار بودن.

)  58کردم جنایتی و امیدم به عفو اوست( غزل  دارم امید عاطفی از جناب دوست
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)14چو درمیان مراد آورید دست امید     زعهد صحبت ما زین میانه یاد آرید ( غزل 
»امید ورزیدن. «4.3

و نظایر آن به کار برده است ماننـد  ، »کَرَم«، »مهر«، »عشق«را معموالً با کلماتی مانند » وزیدن«حافظ فعل 
بخشـنده  «بـه معنـی   » کرم ورزیدن«و » مهربان بودن«به معنی » مهر ورزیدن«، »عاشق بودن«یا » عشق ورزیدن«

در دیوان حافظ از اهمیـت بسـیاري برخـوردار اسـت چراکـه حـافظ       » عشق«.الزم به توضیح است که » بودن
بـرد،  بـه کـار مـی   » عشـق «را کنار » امید«دلیل وقتی حافظ عارفی است عاشق و عاشقی است عارف. به همین

» عشـق «ردیـف   طراز و همآنقدر ارزش قایل است که آن را هم» امید«است زیرا او براي » امید«بیانگر اهمیت 
می داند:

)23چون هنرهاي دگر موجب حرمان نشود(غزل ورزم و امید که این فن شریفعشق می
داند. دو هنري که از دیگر هنرها برتر و ارزشمندترند. به نظـر  را دو هنر می» امید«و » عشق«شاعر در اینجا 

تـوان بـه آنهـا    کـه مـی  » امید«و » عشق«حافظ هرهنري ممکن است، پشیمانی در پی داشته باشد، بجز دو هنر 
. در حـالی  مساوي دانسـته اسـت  » عشق«اي است که حافظ آن را با اعتمادداشت. از سوي دیگر امید تنها کلمه

مسـاوي  »  عشـق «هـاي واالي انسـانی اسـت نـه تنهـا بـا       را که از ارزش» علم«و » عقل«و » تدبیر«که او حتی 
). بـه  414: 1365(مرتضـوي،  » آوردچون شبنم ناچیزي در مقابل عشق به حسـاب مـی  «ها را داند بلکه آننمی

) ولـی مـراد از عشـق    236: 1363کوب، رین(ز» اندعرفان حافظ را بر عشق مبتنی دانسته«همین دلیل است که 
مشـهور اسـت   » عشـق پـاك  «یـا  » عشـق عفیـف  «شک همان عشقی است که در نزد عرفا به در شعر حافظ بی

رسیم، نگاه حافظ متفاوت است.می» امید«). با این وجود وقتی  به مفهوم 326: 1370(یثربی، 
است. حـافظ همیشـه  و در هـر    » وجود داشتن«م که اغلب به مفهو»هستن«یا » بودن«با فعل » امید. «5.3

» امیـد «دهـد. از نظـر او   امیدوار است. در میان بودن و نبودن امید، بودن آن را ترجیح می» امید«حالتی به کلمه 
ها هستند که باید خودشان را با آن سازگار کنند:همیشه هست، این انسان

)238ستم نگار باز آمد(غزل که همچو سرو به دزنقشبند قضا هست امید آن حافظ
کنـد و  عاشق در شعر حافظ همیشه در کنار معشوق نیست به همین دلیل پی در پی از درد دوري ناله مـی 

ها نتیجه ناامیدي است از نظر حافظ مقدمه امید اسـت.  ها و گریهریزد. اگر از نگاه مردم عادي این نالهاشک می
را ببرد، باز شاعر امید دارد که تا نزد یار ببرد:این اشک اگر به سیل هم بدل شود و عاشق

)320از موج سرشکم که رساند به کنارم(غزل بر بوي کنار تو شدم غرق و امید است

بیش از بیست بار در شعر حافظ به کار رفته است.حافظ گـاهی بـه امیـد    که» امید به صورت مفرد.«6.3
شود. او گرفتاري در دام یـار را یـک لطـف و    و خالِ گونه یار میافتد و گرفتار زلفاي به دام دوست میدانه
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کند که در دام یار بیفتد زیرا سعادت و خوشـبختی خـود را در ایـن دام    داند به همین دلیل آرزو میمحبت می
بیند.می

)62ام بر دام دوست(غزل اي افتادهبر امید دانهزلف او دام است و خالش دانه آن دام و من
از معشوق براي عاشق بسیار دردآور است. عاشق تحمل دوري را ندارد. اگر این حالت دست داد و دوري

بیند، او عاشق از معشوق دور افتاد، راه چاره چیست؟ ناامیدي یا امید؟ حافظ هیچگاه ناامیدي را چاره کار نمی
گر امید باشد امکان رسـیدن  دهد چون معتقد است اترین شرایط امید خود را از دست نمیهمیشه و در سخت

به معشوق هست درحالی که ناامیدي پایان راه است:
)64لیکن امید وصل توأم عن قریب هست(غزل هر چند دورم از تو که دور از تو کس مباد

نقـش  » امیـد «شود. باز اي از آب میکند و چشمش همچون چشمهآن گاه که عاشق از دوري یار گریه می
شود که عاشق امیدش را از دست بدهد:تابی باعث نمیند و گریه و بیکاول را بازي می

)121که به امید تو خوش آب روانی دارد(غزل چشمه چشم مرا اي گل خندان دریاب
زندگی از نظر حافظ همانند یک کاروان است که دایم در حرکت است و هر حرکتی نوسان دارد و در این 

اسـت و  » عشـق «آید و ممکن است شکست. سـاربان ایـن کـاروان هـم     نوسان ممکن است پیروزي به دست 
توان به کرم و لطف آن امید داشت:است. پس می» امید«همنشین » عشق«

)134که امید کرمم همره این محمل کرد(غزلساربان بار من افتاد خدا را مددي
وار یـک انسـان راکـد و    در شعر حافظ یک حرکت است نه سـکون و انسـان امیـد   » امید«از نگاهی دیگر، 

اي بنشیند و فقط امیدوار باشد، برعکس امید او با حرکت همراه است و مفهوم مثل ساکت نیست که در گوشه
خورد. اگر انسان امیدوار هـیچ کـاري نتوانـد    بارها در شعر حافظ به چشم می» از تو حرکت و از خدا برکت«

ناله اي که با امید همراه باشد با ناله از روي ناتوانی فـرق دارد  تواند ناله سر دهد و فریاد کند. فریاد وبکند می
وباید آن را یک نوع حرکت به حساب آورد:

)138ها کرد در این کوه که فرهاد نکرد(غزل نالهدل به امید صدایی که مگر در تو رسد
یاد بـرآورد، بـه ایـن امیـد کـه      رسد، پایان کار نیست و نا امید نباید بود. باید فراگر دست به دامان یار نمی

شود. اگر غم و اندوه هم به سـوي مـا لشـکر    شاید صدایی به یار برسد. یاري که یادش موجب آرامش دل می
است که یار و یاور ماست تـا مـا   » امید«بکشد و ما را محاصره کند و قصد نابودي ما را داشته باشد، باز همین 

را از گرداب غم و اندوه نجات دهد:
)211به تدبیرش امید ساحلی بود(غزل افتادم از غمردابی چو میبه گ

از نظر حافظ، عاشق همیشه باید امیدوار باشد خواه در کنار معشوق باشد خواه دور از او. طبیعی است که 
عاشق در هنگام دوري، به شدت در رنج است و اگر دائماً به دوري فکر کند این رنج او را نابود خواهد کرد. 
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اگر به ». امید«ا باید به دنبال آرامبخشی باشد تا به کمک آن آرامش یابد. این آرامبخش چیزي نیست جز لذ
پناه نبرد ممکن است درد دوري عاشق را هالك کند:» امید«

)294وگرنه هردمم ازهجرتوست بیم هالك(غزلداردمرا امید وصال تو زنده می
شود دا کند که وصال یا دیدار یار میسر نیست، باز هم ناامید نمیاي برسد که یقین پیوقتی عاشق به مرحله

دهد. اگر دیدار ممکـن نشـد،   آورد ولی امید خود را از دست نمیبلکه به جاي ناامیدي توقع خود را پایین می
شود:بندد و امیدوار میاي و عالمتی دل مینشیند و اگر پیامی دریافت نشد به اشارهدر انتظار پیامی می

)357ایم(غزل ي ابرو نهادهچشمی بدان دو گوشهعمري است تا که ما به امید اشارتی
، چون وصال ممکن اسـت همیشـه   »وصال«است نه » امید«چه براي عاشق مهم است پس از نظر حافظ آن

یـار باشـد بلکـه   » وصـال «تواند باشـد و نیـاز نیسـت کـه عاشـق همیشـه در امیـد        همیشه می» امید«نباشد اما 
و حتی کوچکترین توجهی از جانب معشوق نزد عاشق اهمیت دارد:» پیامی«، »سخنی«، »اياشاره«

)330که یک نظر فکنی خود فکندي از نظرم(غزل ام درِ چشمبر آستان امیدت گشاده
داند، خواص و بزرگان و حتـی پیـامبران   نکته جالب آن است که حافظ امید را مخصوص مردم عادي نمی

هـا بـا   ز طریق وحی با خداوند در ارتباط هستند باز باید امیدوار باشند. اگرچه امید این دسته از انسـان هم که ا
طوري کـه حضـرت موسـی،پیامبر بنـی اسـرائیل،      نیاز نیستند همانبی» امید«امید مردم عادي فرق دارد ولی از 

بود:وقتی که نتوانست خدا را ببیند به انعکاس نوري از جانب خدا امیدوار 
)235آید(غزل موسی آنچا به امید قبسی میزآتش وادي ایمن نه منم خرّم و بس

»امید«. نگاه مثبت حافظ به کلمه 7.3
را در شعر خود با افعال مثبت بـه کـار بـرده اسـت بـه عبـارت دیگـر او        » امید«حافظ در همه موارد کلمه 

)، 45(غـزل  » امیـد دیـدار یـار را دارد   »: «داشتن«ا فعل نداشته است. براي مثال ب» امید«هیچگاه نگاهی منفی به 
» امیـد بخشـش دارد  «)، 120(غـزل » امیـد امنیـت و آسـایش دارد   «)، 58غـزل  »(  امید لطـف و محبـت دارد  «

).439(غزل
کنـد؛  آورد؛ به لطف درازي زلف یار، امیدش را نیز طوالنی میوقتی زلف یار را به یاد می» : بستن«با فعل 
).هرگاه دست دراز بکند و اراده بکند که چیـزي بخواهـد، دسـت او دسـتی     361درازمدت (غزل یعنی امیدي

) آنگـاه کـه   24براي نیاز و تقاضا و خواهش از فردي نیست بلکه خواهش و تقاضایش از امیـد اسـت (غـزل    
امیـد را  داند که در عشق همیشه وصال و دیدار یار میسر نیست، پس در کنار عشق ورزیدن،شود میعاشق می

) زیرا دیدار ممکن است دیر دیر حاصل شود ویا به راحتی به دست نیاید ولـی امیـد   23نیز با خود دارد (غزل
).64همیشه نزدیک است و دست یافتنی(غزل 

مثبت است کلمات همراه آن نیز مثبت اسـت. در مـواردي هـم    » امید« همانطوري که نگاه حافظ به مفهوم 
برد باز هم مفهوم کلی جمله مثبت اسـت. ایـن امـر در مـورد کلمـه      ل منفی به کار میرا با فع» امید«که حافظ 
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را در شعر خود به کار برده است که در تمـامی مـوارد   » ناامیدي«هم صادق است. او هفت بار کلمه » ناامیدي«
آمده است؛ بـه  با فعل منفی » ناامیدي«ها کلمه مفهوم کلی جمله مثبت است و جالب این که در همه این نمونه

را اثبات کند. از دیـدگاه  » امید«را نفی کرده است تا » ناامیدي«عبارت دیگر حافظ با  افعال منفی لفظ و معناي 
معنی است:او رحمت خداوند همیشگی است و ناامیدي از آن بی

)21ناامید از در رحمت مشو اي باده پرست(غزل کمر کوه کم است از کمر مور آنجا
» ناامیـد مشـو  «اسـت و  » شدن«آورده است که منفی فعل » مشو«را با فعل » ناامید«ر شاعر کلمه در این شع

هم آمده است که بـا » مکن«ا فعل منفی ب» ناامید«در شعر زیر هم کلمه ». امید داشته باش«یا » امیدوار شو«یعنی 
دارد:» امیدوار کردن«مفهوم 

)78ی که پس پرده که خوب است و که زشت ( غزل ي لطف ازل    تو چه دانناامیدم مکن از سابقه
دانند و مردم را از لطف کند که خود را جانشین خدا میرا سرزنش می» زاهدان«در این شعر اگرچه حافظ 

کند که نباید حرف زاهدان را گـوش کـرد و از لطـف خداونـد     سازند؛ به مردم هم تأکید میخداوند ناامید می
ه امیدوار بود چرا که درِ درگاه خداوند همیشه به سوي بندگان باز است و نبایـد بـا   ناامید شد بلکه باید همیش

ي این در زد:ناامیدي از آن دور شد بلکه باید امیدوارانه بر حلقه
)110بود که قرعه دولت به نام ما افتد(غزل به نا امیدي از این در مرو، بزن فالی
نده آگاه نیستم چرا باید ناامید باشیم. شاید آینـده بـه سـود مـا باشـد.      به نظرِ حافظ، ما که از راز پنهان و آی

شود که زندگی امروزي ما نیز آسیب ببیند؛ به عبارت دیگـر  کند باعث میناامیدي نه تنها مشکل ما را حل نمی
هم در زندگی امروزي ما هم در سرنوشت آینده ما تأثیرگذار است:» امید«

)250هاي پنهان غم مخور(غزل اي از سرّ غیب       باشد اندر پرده بازيهان مشو نومید چون واقف نه
کند. او به جاي توجه به نگاه امیدوارانه حافظ آنقدر عمیق است که غرق در گناه بودن هم او را ناامید نمی

کارنامه سیاه خود و پرونده گناهکاري خود به عفو خداوند توجه دارد و به آن امیدوار است:
)453نومید کی توان بود از لطف الیزالی(غزل که گرچه گشتم نامه سیاه عالمده می

دانند و گناه نرسـیدن بـه هـدف را بـه گـردن بخـت       حافظ براي آنان که کار را به بخت و اقبال وابسته می
شان خوابیـده  است و بس. اوحتی براي آنان که بخت» امید«کند و آن راه، راه اندازند، راه نجاتی پیشنهاد میمی

»:امید«ي نجات تجویز می کند و آن چیزي نیست مگر نسخه است، نسخه
)399گفت با این همه از سابقه نومید مشو(غزل گفتم اي بخت بخسبیدي و خورشید دمید

کتابنامه
): صداي سخن عشق، سخن، تهران.1376انوري، حسن، (.1
.): غزلیات حافظ، پاژنگ، تهران1367برومند، ادیب، (.2
): دانشنامه جهان اسالم، بنیاد دایره المعارف اسالمی، تهران.1387حداد عادل، غالمعلی، (.3
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): واژه نامۀ غزلهاي حافظ، ناشر، تهران.1362خدیوجم، حسین، (.4
): دیوان حافظ، نیلوفر، تهران.1373خرمشاهی، بهاء الدین، (.5
ی و سروش، تهران.  ، علمی و فرهنگ1نامه، ج ) حافظ1366الدین، (خرمشاهی، بهاء.6
، دانشگاه تهران5نامه، ج ): لغت1373دهخدا، علی اکبر، (.7
): از کوچه رندان، امیر کبیر، تهران.1364زرین کوب، عبدالحسین (.8
): جستجو در تصوف، امیر کبیر، تهران.1363زرین کوب، عبدالحسین، (.9

تهران.): فرهنگ لغات و اصطالحات عرفانی، طهوري،1362سجادي، سید جعفر، (.10
(مجموعـه مقـاالت   » شـعر و زنـدگی حـافظ   «): نقد اخالقی شعر حـافظ، در  1367شجیعی، پوران، (.11

کنگره جهانی سعدي و حافظ) به کوشش منصور رستگار فسایی، جامی، تهران.
): سیر غزل در شعر فارسی، فردوسی، تهران.1362شمیسا، سیروس، (.12
حافظ، سخن، تهران.نماي ): فرهنگ واژه1383صدیقیان، میهن دخت، (.13
، زواره تهران.2و1): بحث در آثار و افکار و احوال حافظ، ج 1340غنی، قاسم (.14
): مکتب حافظ، توس، تهران.1365مرتضوي، منوچهر، (.15
): فلسفه عرفان، دفتر تبلیغات اسالمی، قم.1370یثربی، سید یحیی، (.16
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جبر و اختیار در شعر معاصر 
یمایی آزاد)( رویکردي به شعر نیمایی و ن

1سهیال رفیعی بلداجی

دانش آموخته ي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
حافظ حاتمی

نوراستادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام

چکیده
و یا امر بین االمرین یکی موضوع قضا و قدر و اعتقاد به جبر و تحکّم  یا قائل بودن به اختیار و تفویض

هاي بسیار دور ي تاریخی بسیار دور و درازي  دارد و از گذشتهترین مباحث کالمی است که پیشینههاز پیچید
فکر و ذهن بشر را به خود مشغول کرده است.

هاي نخستین هجري تا کنون ادامه داشته است و ي جبریون و قدریون هم از همان سدهمباحثه و مجادله
اي را هاي علمی و استنادي به این گونه مباحث، اختالفات گستردهگاهی دامن زدن سطحی و بدون پشتوانه

بین فرَق اسالمی و از جمله اشاعره(اهل سنت و حدیث) و معتزله(عدلیون) و شیعه در پی داشته است.
ي این مباحث کالمی در آثار ادبی شاعران و نویسندگان زبان فارسی متقدم و متأخّرو بازتاب گسترده

نوپردازان، از جایگاه واالیی برخوردار بوده است.این گفتار برآن است تا این موضوع را در آثار ازجمله نگاه 
بررسی و تبیین نماید.ي نیمایی و نیمایی آزاد،ده شاعر برجسته

تفویضشعر نیمایی و نیمایی آزاد، قضا و قدر، جبر و اختیار،ها:کلیدواژه
مقدمه

ها و هاي گسترده و شگرفی در گزارش و بیان زمینهها و قابلیتیتزبان و ادبیات فارسی داراي ظرف
هاي متفاوت بوده است و رسالت خود را نیز در این زمینه به خوبی انجام داده است. گویندگان و درونمایه

ها،ها و مضامین دینی، انعکاس داستاناند آثار خود را سرشار از آموزهنویسندگان ادب فارسی تالش نموده
ها ي آموزهحکایات، امثال و حکَم، مضامین اجتماعی، تاریخی، اخالقی و مانند آن بنمایند. از این رهگذر بهره

است. با نظري اجمالی به متون ها و مانند آن بیشتر بودهنامهها، سوگها، حماسههاي دینی، اسطورهو مؤلّفه
هاي اخالقی و هاي مذهبی، آموزهون را از روایتنظم و نثر فارسی از آغاز تا کنون، تأثیرپذیري این مت

ها و جریانات نثر و شعر یابیم. گاهی نیز نویسندگان و گویندگان سبکهاي پیشینیان به خوبی در میداستان
اند که از این منظر گروهی از ها داشتهمعاصر فارسی  به تناسب نگاهی  عمیق و گاهی انتقادي به این مقوله

ي شعر نیمایی و نیمایی آزاد نمود و حضوري بیشتري دارند. هرچند هدف ادبیات به عنوان شاعران برجسته

1.hatami.hafez@pnu.ac.ir
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ها نیست و مقصود غایی از خلق آثار ادبی، اقناي حس زیبایی اي از هنر تنها اکتفا به بیان این آموزهشاخه
پژوهش جامع روشن شناسی مخاطب و نمود احساس، عاطفه و تخیل صاحب اثر است، اما با بررسی دقیق و 

شود که ادبیات از این منظر  هم پربار و غنی است.می
هاي وزن، قافیه، موسیقی، زبان و ساختار و شعر نو یا نیمایی، در کنار تغییرات اساسی و برجسته در زمینه

یندگان مانند آن، جهان بینی شاعران را دیگرگون نمود. این موضوع مهم و نگرش و باور به تناسب در آثار گو
نیمایی و نیمایی آزاد و جریانات کوچک و بزرگ بعد از آن، چون شعر سپید یا منثور، شعر حجم، انواع موج، 

شود. در این مجال تنها به بررسی یکی از موضوعات مهم و برجسته؛ یعنی زبان شعر و... به خوبی دیده می
اي که بتواند کلیت این شعر به گونه-ی آزادجبر و اختیار و تفویض در شعر چند تن از نام آوران شعر نیمای

پرداخته شده است.    -را پوشش دهد
مفاهیم و تعاریف

اند هاي عربی و فارسی معانی متعددي را براي این واژه ثبت نمودهجبر: (مصدر عربی) معاجم و فرهنگ
قضا و قَدر الیمان بالقضاء و القدر،که از این میان، معانی زیر به موضوع مورد بحث نزدیکند: ارغام و اکراه، ا

اي که پیروان آن(جبریه) ، قایل بودن به عدم اختیار بنده و طریقهکه خدا بخواهدیزي استکه حاصل تثبیت چ
انجام گیرد و بندگان هیچ گونه اختیاري از خود ندارند.-تعالی-ي خدايمعتقدند: اعمال انسان با اراده

زادي عمل، مقابل جبر،آزادي انسان در انجام یا ترك کاري و...( و نیز ر.ك. اختیار: استراء ، گزیدن، آ
ي دهخدا ذیل جبر.) در این معناي اصطالحی ، جبر در مقابل لسان العرب، منتهی االرب، فرهنگ  و لغت نامه

سالمی به هیچ کدام از فرَق ا-آن گونه که در پی خواهد آمد–اختیار و حتّی عدل قرار گرفته است. البتّه 
صراحت منکر عدل الهی نیستند و با توجه به آیات صریح قرآن کریم و اثبات عدالت الهی و نفی ظلم از ذات 

ي الهی و سلب او، همه معترف به این موضوع هستند. اختیار نیز به معناي آزادي کامل عمل در مقابل اراده
ت حق نیست.ي ذااختیار و اراده و به نوعی قرار گرفتن در عرض اراده

قضا: امر و فرمان، قضی ربک: اي امرَ و حکم ربک،تقدیر و حکم الهی که در حقّ مخلوق واقع شود. قدر 
ي چیزي نیز در همین معنی حکم و فرمان، سرنوشت و تقدیر و... ترکیب عطفی قضا و قدر در معناي اندازه

) هر چند در ظرافت معناي این دو، بایدگفت: که مقدر باشد و... (ر.ك. پیشین، ذیل قضا، قدر و قضا و قدر
پذیرد. و قضا به معناي حکم ازلی ثابت در قانون عالم و معلوالت و اسباب و مسبباتی است که تغییر نمی«

باشد. بنابراین قضا حتمی است و قدر به اي معین است که در اختیار انسان میقدر تعیین قضاي ازلی در اندازه
شوند، زیرا قدر به است. پس قضاء و قدر دو امر متالزم هم و از یکدیگر منفک نمیانسان موکول شدهاختیار
)235-240: 1385و نیز قمی http//fa.wikipedia.org(»ي بنا است.ي اساس و قضا به منزلهمنزله

ها و ادیان جبر و اختیار در آیین
مبحث و مدخل جبر و اختیار از دیر باز میان صاحبان آراء و اندیشه؛ از فالسفه تا متکلّمین ادیان الهی و 

هاي شرقی و بیشتر هندو : ودایی، برهمایی، ي دور و درازي داشته است. پیروان آیینغیر الهی نیز پیشینه
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که با )اعتقاد دارندRebirth(بازپیداییي هو فرضی)karma , smskara(سامسکاراو انون کارما قجینی و بودایی به 
و در اصل همان قانون جبر و اختیار و تقدیر و سرنوشت انسان ارتباط داردو مقوالت: یات پس از مرگح

يجبرعمدتاً یونان باستان ي رواقیفالسفه. عمل و عکس العمل(کنش و واکنش) و آمیخته با جبر است
وان در تاعتقاد را میاین .ن سخن گفته استرین فیلسوف یونان از آزادي انساتاما سقراط نامیمسلک بودند، 

و بوده استارواح انسانی، پیش از خلقت مورد خطاب خدایان :معتقد استو. ادیدآثار افالطون هم
با همین خود را )Nicomachean Ethics(ساخالق نیکوماخو:ارسطو نیز کتاب.نداهسرنوشت خود را برگزید

.ه استنوشترویکرد 
هاي ها و ادیان ایرانیان باستان و از جمله زرتشت، از یکتا پرستی تا ثنویت و بروز اندیشهدر آیین

)موضوع جبر و اختیار یکسان نبوده است. در یکتاپرستی زرتشتی اساس بر کوشش فرد Zorvanismزروانی(
س از مرگ هر کس مسؤول رفتار خود است و در ثنویت زرتشتی نیز همه  و حتّی است و در زندگی پ

هاي زروانی انفعال و تسلیم شدن به اند. اما در آموزهاهریمن بر اساس اختیار و اراده راه را انتخاب نموده
هم »قضا«من رااي که زروان، خداي قدیم، داور، پدر اهورامزدا و اهریمقدرات بسیار برجسته است. به گونه

اند. نامیده
تر بیشتر به موضوع در مورد آیین یهود و بنابر اطّالعات منابع آن از عهد عتیق و تلمود تا آثار نزدیک

و فریسیان ا هییقراجبر در باورو)Hakhamim Oligarchyو روحانی=انیون(ربها یحاخاماختیار نزد 
)Phariseesمنابع مسلمانان هم نفوذ به اهی از طریق روایات اسرائیلی(اسرائیلیات) خوریم که اتّفاقاً گ) بر می

هاي دین اسالم و به ویژه در موضوع اعتقاد به عدل و متعاقب کرده است مضاف بر آن، آشنایی آنان با آموزه
ا الزم است آن نفی صفات و پذیرش اختیار از طریق معتزله و اخوان الصفا را نباید انکار کرد. البتّه در این ج

مناقشات متکلّمان یهودي و نصرانی را با دانشمندان مسلمان و از جمله در بحث جبر و اختیار و ارجاع به 
اعتقاد بر این است مسیحآیین در باید یادآوري کنیم. -که از درك صحیح آن عاجز بودند-آیاتی از قرآن را

از گناه نجات بشر هم(ع)مسیحبعثت حضرت يهکشد و فلسفمیدوش ررا بنخست آدم بار گناه آدم که : 
نخستین است و این خود نوعی جبر در گناه آغازین و خلقت جدید با سنگینی گناه دیگران است ؛ درحالی 

Marcus Aureliusاي چون:آگوستین(آید. هر چند فالسفهکه در دین اسالم و زرتشت، آدمی پاك به دنیا می

Agvstynvsان مکتب اگزیستانیسیالیسم () و هم چنین طرفدارExistentialismدانند. ) انسان را مختار مطلق می
)را نفی کرده اند و آن Determinism) نیز موضوع علّتگرایی (دترمینیسم= David  Humeفیزیکدانی چون هیوم(

معادل اختیار دانسته است.-اي از علل استکه خواست فرد معلول مجموعه-را به این اعتبار
و اختیار در مذاهب اسالمیجبر

مبحث قضا و قدر و جبر و اختیار و به دنبال آن، ظهور قدریون و جبریون، هم چون موضوع رؤیت، قدیم 
هاي اسالمی و از جمله اشاعره(اهل و حادث و...، از نخستین مباحث کالمی مورد اختالف بین مذاهب و فرقه
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هاي نخستین اسالمی  فکر و ذهن ملَل و ت و از همان سدهحدیث)، معتزله(عدلیون) وشیعه(امامیه) بوده اس
نحل اسالمی را به خود معطوف ساخته است. موضوع قضا و قدر با صراحت تمام در قرآن و سخنان پیامبر 

ما أَصاب من « تر از همه آیات قرآن کریم است:اسالم(ص) و سایر پیشوایان معصوم وارد شده است و روشن
ۀٍ فیبصیرٌمسی لَى اللَّهع کا إِنَّ ذَلرَأَهلِ أَن نَّبن قَبتَابٍ می کإِلَّا ف کُمی أَنفُسلَا فضِ وو 22/57». (ی الْأَر ( » فَلَم

طرف که به نوعی ) از یک 8/17».(اآلیه...تَقْتُلُوهم ولَکنَّ اللّه قَتَلَهم وما رمیت إِذْ رمیت ولَکنَّ اللّه رمى
سرنوشت محتوم و به اصطالح : المقدر کائن و الهم فضل در نظام تکوینی عالم خلقت اشاره دارد و اتّفاقاً 

اي هم براي نویسندگان و شاعران زبان و ادبیات فارسی از حکیم و عارف و مانند آن گردیده است دست مایه
شقاوت افراد پیش از نزول به عالم خاکی در همان و گاهی آن چنان تبیین شده است که گویی سعادت و 

) 76/3». (إِنَّا هدینَاه السبِیلَ إِما شَاکرًا وإِما کَفُورا« رحم مادران رقم خورده است و از طرف دیگر آیاتی مثل: 
ي اختیار و آزادي )در زمینه18/29». (یه ... اآلوقُلِ الْحقُّ من ربکُم فَمن شَاء فَلْیؤْمن ومن شَاء فَلْیکْفُرْ «و

منِ «محدود فرد در گزینش راه و هم چنین مسؤولیت و پاسخگویی هر کس در برابر اعمال و رفتار خود: 
مأُخْرَى و رةٌ وِزازِرو الَ تَزِرا وهلَیلُّ عضا ین ضَلَّ فَإِنَّممو هنَفْستَدي لها یى فَإِنَّمتَدثَ اهعتَّى نَبذِّبِینَ حعا کُنَّا م

) باعث شده است  هر دسته نگاهی خاص  و از منظري ویژه به این موضوع داشته 17/13».(رسولًا
ي تمییز، اند و گروهی انسان را داراي قوهباشند.گروهی انسان را کامالً مسلوب، مجبور و تسلیم تصور کرده

از نظر اشاعره قضا و قدر الهی عام است... ولی از نظر «اند.راده دانستهصاحب اختیار و انتخاب و صاحب ا
ي قضا و قدر الهی خارج است... قضا از حیطهمعتزله بعضی از چیزها و مخصوصاً افعال اختیاري انسان

معتزله به )«152-153: 5،ج1366طباطبایی»(حتمی و الیتغیر است، اما قدر غیر حتمی و قابل تغییر است.
طبعاً طرفدار ]هاآن[را طرح کردند.» مستقالت عقلیه«ي شدت طرفدار حسن و قُبح ذاتی عقلی شدند و مسأله

که در قرآن کریم به آن تصریح –غایت داشتن و غرض داشتن صنع الهی شدند و حکیم بودن خداوند را 
ت در ذات افعال و این که )این یعنی تفاو20-23: 1392(مطهري» به همین گونه تفسیر کردند.-شده است

کند و در نهایت همان انتخاب عقل این حسن و قبح و حقایق مسلّم را بدون نیاز به ارشاد شرع درك می
ارجح و اصلح. اشاعره منکر غایت و غرض داشتن خداوند در فعل خویش شدند و مفهوم حکمت را هم مثل 

کند عین حکمت است و از ره: آن چه خداوند میمفهوم عدل توجیه کردند و تفاوت این شد که از نظر اشاع
کند. در این گیر و دار هم معلوم بود که هر کدام از این دو فرقه فقط چه حکمت است خدا مینظر معتزله: آن

توانست دیگري را تخطئه و نفی کند. بنابر این اشاعره مفهوم اختیار و حسن و قبح و... را مخالف توحید می
ید ذاتی دانستند و آن را به نوعی سلب اختیار از خداوند انگاشتند و در کنار آن صفات افعالی و حتّی توح

دیگري را هم به خدا نسبت دادند.   
که در کالم بزرگان این در این میانه، مکتب عقلی شیعه، به نوعی تعدیل و حد اوسط معتقد است؛ چنان

بحار األنوار، الباب است.(ر.ك.سفارش شده» مرُ بینَ الْاَمرَینال جبرُو ال تَفویض؛ بل اَ«مکتب، اصل اعتدال:
یعنی انسان در طول حیات و در انجام اعمال و افعال خویش، نه 2-84: ل و الثانی من أبواب العدل، جاألو(
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افعال و : «اندکامالً اسیر نیروي جبر و بازدارندگی است و نه کامالً آزاد و مختار. در معنی امر بین االمرین گفته
ي متوسطی میان یک اعمال ارادي انسان نه تابع جبر محض است و نه  تفویض محض، بلکه اختیار بشر حلقه

ها به دست انسان نیست و قبل و بعد این حلقه را  دو سلسله اسباب و علل و معلول است که اختیار آن
تیار)گرفته و گرداگرد اختیار بشر را مشیت و ي (جبر سابق بر اختیار  وجبر الحق  به اخي به هم پیوستهرشته
)30-34: 1367ي ازلی  و ناموس کلّی طبیعی خط کشیده است.(عزالدین کاشانی اراده

مکتب تشیع، مفهوم عدل، عقل، استطاعت و حکمت را پذیرفته است، اما نه آن گونه که معتزله عنوان 
چ گاه تفویض و سلب اختیار نیست. در این مکتب، اصالت کرده است. براي مثال در نزد شیعیان، اختیار هی

اي به اصل ي جهان اثبات شد بدون این که خدشهعدل و شخصیت آزاد و مختار انسان و نظام حکیمانه
توحید ذاتی و افعالی وارد شود.اختیار انسان هرگز به معنی مشارکت در ملک الهی و قضا و قدر نیز به مفهوم 

در برابر قضا و قدر الهی نیست. سرانجام این که شیعه موافق اتّحاد صفات و ذات است و مجبور بودن انسان 
)29: 1392نفی صفات و نیابت ذات که اعتقاد معتزله است. (و نیز ر.ك. مطهري

جبر و اختیار در شعر متقدم فارسی
گون گردیده است ي زبان و ادب فارسی جوالنگاه مضامین گوناآن گونه که واضح و مبرهن است گستره

هاي گوناگون  و با سبک و و مفاهیم عرفانی، غنایی، حماسی ، اخالقی، اجتماعی و... در انواع ادبی و قالب
هاي دینی نیز در این آثار به اختصاصات متفاوت متعالی را در بهترین صورت ممکن جاي داده است. آموزه

گاه دقیق به موضوع جبر و اختیار هم اگر چه  در اعتقاد شود. نتناسب و تناوب و با فراوانی و بسامد دیده می
خورد، اما آن چنان فراگیر است که دامن همگان بالسویه نیست و در متون عرفانی متقدم ما بیشتر به چشم می

ي امامیه، در براعت استهالل داستان رستم و سهراب ي توس، شیعههمگان را فرا گرفته است. از حکیم فرزانه
-اي از قصاید و نویسندهایان این داستان وجاهاي دیگر شاهنامه،ناصر خسرو قبادیانی اسماعیلی در پارهو در پ

ي چیره دست تاریخ بیهقی تاکتب عرفانی تعرّف ابوبکر محمدکالبادي و شرح مستملی بخاري بر آن و 
اي بازتاب هرکدام به شیوهي قشیریه و در شعر سنایی غزنوي، موالنا ، حافظ، شیخ محمود شبستري و...رساله

داده اند. البتّه گاهی نگاه به مبحث جبر و اختیار نزد شعرا و نویسندگان بسیار ظریف، حساس و لطیف است 
توان نتیجه گرفت که نگرشی متعادل و یکسان به این دو مقوله؛ یعنی همان و در نگاه انتقادي به آثار آنان، می

هاي شعراي عارف و سایر طور خالقیت، نزد آنان هم وجود دارد. همینچیزي که در مکتب تشیع وجود دارد
-اند، دال بر ظهور اختیار از بطن اجبار میهاي تازه توفیق یافتهشعراي هنرمند که در بطن جبر، به ابداع راه

: 1373والین»(آزادي عین ذات انسانی است.«ي ژان پل سارتر قابل قبول و تأمل است:باشد در این زمینه، گفته
229-228(

ي دو بیت زیر از دفترهاي اول شود. مقایسهبراي نمونه و تقریب ذهن به ابیاتی از موالنا و حافظ اشاره می
و پنجم مثنوي معنوي و ابیات دیگر حتّی در غزلیات شمس و دو بیت زیر از حافظ، بیانگر نگاه یکسان موالنا 
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ف بر آن موالنا در چند حکایت زیباي دفتر پنجم، از جمله: ي جبر و اختیار است. مضاو حافظ به مقوله
حکایت هم در جواب جبري...موضوع اختیار و صحت امر و نهی را به خوبی تبیین نموده است.

هاي حکم کن فکانپیش چوگان
این که فردا این کنم یا آن کنم

می دویم اندر مکان و ال مکان
این دلیل اختیار است اي صنم

)3024و دفتر پنجم، ب:2466تر اول، ب: (دف
رضا به داده بده و از جبین گره بگشاي 
اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد

که بر من و تو در اختیار نگشاده است
من وساقی به هم تازیم و بنیانش بر اندازیم

) 371و36: 1389(حافظ
ي دیگري مطرح شده است: نند شیخ محمود شبستري به گونهاین موضوع نزد شعرا و عرفاي دیگري ما

اثر  از حق شناس اندر همه جاي 
هر آن کس را که مذهب غیر جبر است

ز حد خویشتن بیرون منه پاي
نبی فرمود او مانند گبر است

)89: 1365(شیخ محمود شبستري

جبر و اختیار در شعر معاصر فارسی
نیمایوشیج

هاي گوناگون شعر فارسی معاصر، نخستین نامی که در ذهن ها و جنبهر بررسی جلوهبدون تردید د
گردد، نیمایوشیج(علی اسفندیاري) است. کسی که با تکیه بر بناي استوار شعر سنتی چند صد متداعی می

ی، وزنی، ي فارسی، به اصالحاتی بنیادین و تغیراتی اساسی دست زد و گذشته بر تحوالت ساختاري، زبانساله
موسیقایی و... نگاه شاعر و جهان بینی او را نیز دست خوش دیگرگونی نمود. در این گفتار نیز به فضل تقدم 

گیریم. و تقدم فضل ابتدا بحث قضا و قدر در شعر نیمایی و نیمایی آزاد را از نگاه او پی می
- هاي سنّتی شاعران پیشین با داشتن جهاني همان اندیشهي نیما پیش از تحول فکري او، ادامهاندیشه

همان دیدگاه شاعرانی چون موالنا و -ها فاصلهبا قرن-بینی کهن است. دیدگاه او نسبت به سرنوشت خود
است:» رضاو تسلیم«حافظ و حکایت

چون نیابد راه دفع ابتالمبتال را چیست چاره جز رضا؟

)186: 1389(نیما

گفتا چو جهان چنین بود شیرین استبک و سنگین استگفتم که جهانم را س
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)801: 1389(نیما

شود که همچون شکفته وقتی که مرد جا مانده از قافله، در راه با پیري روبرو می»ي سقریمقلعه«در 
گوید:برد، چنین میچراغی او را از گلخن به سوي باغ می

خیره ز اندیشه ات مشو پس و پیش
ر ندانی اینگر بدانی و گ

می خورد هر کس از مقدر خویش
زنده این  است و زندگانی این

باش تا صبح بر که روي گشادهر که را می برد هواي مراد 

)282(همان: 
پوشیـــده به من گفت که حکمـت این گفتم که: کسی اگر مخالفت خواند؟                      

است

)801(همان:
کند:که زندگی بر وفق مراد او نیست گـالیه میگاهی هم از این

ام مرید مراد به عبث ماندهرود کاري                                                        بر مرادم  نمی

)                                                         874(همان: 
ن ثالثمهدي اخوا

ي فکري این شاعر است. او از شکست اند و این خود گویاي اندیشهاخوان ثالث را شاعر شکست نامیده
ها را شرایط حاکم بر روزي انساناجتماعی به شکست فلسفی رسیده  است. عامل بیچارگی و سیه- سیاسی

توان گفت: اعتقاد به جبر در شمارد. در واقع مینظام اجتماعی و انسان را اسیر زنجیر سیاست جامعه می
اخوان حتّی سرودن شعر را هم قسمت ازلی می «ي امروز حالتی همگانی به خود گرفته است.جامعه
حضور ما صورت گرفته است و مقداري تغییر ناپذیر که قسمت ازلی بینویسم براي اینسرایم و میمی«داند:

چه تعیین نیست که هر کسی را بهر کاري ساختند و آناند. برنامه این است و جز اینرا، سر و سامان داده
نویسم که باید بسرایم و سرایم و میاند؛ براي این میاند، قابل تغییر نبود و مرا براي این کارآفریدهکرده

هاي پست کرده ي انساني هنري است که، گردون او را اسیر پنجه)اخوان شکوفه381: 1382کاخی»(بنویسم.
-که همیشه توأم با غم و اندوه و حسرت و نکبت است-) اخوان از زندگی خود14: 1375است.(اخوان

شود.داند و ناگزیر تسلیم تقدیر الهی مینمی» دولت ابد«دهد و هیچ دولتی را، شکوه سر می
اي خوش برد و ما را بهره جز حسرت نبودي رنگین عمر              بهرهي گستردههرکسی از سفره

نبود» ابــد مـــدت«نوشتنــــد از پس هر دولتی           دولتـی امــا در این عالـم » مدتابد «بس
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ور نه ما را یک دم آسایش چــرا قسمت نبود؟»           امید«بعد از این باید به قسمت اعتقاد آورد 
دم، پی نوبــت نبودنادرست است این که گفتند:آسیا را نوبتی ست       آسیـابانی کـه مـن دیــــــ

میزبان من مگـــر رحمـــت نمی آرد به من؟        کآنچه بر خوردم ز خوانش جز غم و نکبت نبود
)175(همان: 

دهد:بخت و قسمت خویش نسبت میها را به ها  وخون دل خوردني بدياخوان همه
ي خویشمپی کرد فلک مرکب آمالم و در دل                          خون موج زن از بخت بد آورده

)7: 1387(اخوان، 
ي تمام کارها را در دست کوب نوشته است، تدبیر و رشتهعبدالحسین زرینکه به » گزارش«ي در منظومه

خداوند قهار دانسته است.
ي چند و چون؟   اي بر سریر سپهر / به دست اندرت رشتهي آبگون / تو ننشستهمگر پشت این پرده

)111: 1388(اخوان 
خورد ولی اخوان است.گوزن تیر میدر دفتر زمستان هم، به نوعی گویاي جبرگرایی»شکار«ي منظومه

دهد. صیاد شود و باالخره در کنار آبشار، در حالی که سر به لب جوي نهاده است، جان میموفّق به فرار می
-ي او میافتد.چهل گام مانده به آبشار، ناگهان پلنگی از پشت صیاد بر شانهپیر لنگان هم به دنبال صید راه می

شود.آید و بر خالف میلش، خود صیاد، صید پلنگ میر او فرود میجهد و چون حکم تقدیر ب
گذاشت خزید و به ره گام میشتاب/ و آرام، میتر از خسته، بیصیاد پیر، خسته

صیدش فتاده بود دم آبشار و او/ چل گام بیش، فاصله با آرزو نداشت
ورد بر زمینناگه شنید غرش رعدي ز پشت سر/ و آنگاه...ضربتی....که به رو خ

اي و خواست بجنبد به خود، ولی/ دیگر گذشته بود، نشد فرصت و همین.....زد صیحه
)199-200: 1388(اخوان 

ي ستیز ي آمریکایی است درونمایهي همینگوي نویسنده»پیرمرد و دریا«این قطعه به نوعی یادآور داستان 
)در زندان هم تمام 1373:144پرورد.(دستغیبهاي خود میانسان و سرنوشت و طبیعت را در بیشتر داستان

دهد:هایی را که بر سر او و دیگر زندانیان آمده، به تقدیر نسبت میمصیبت
چه باید کرد؟/ سهم این است، و من هم با سخن باري / زمان را هر زمان ذم و هجاي دیگري دارم 

)1376:21(اخوان 
اي که او را پیر را دیوانهنهد و تقدیر بیبا حسرت برخود میداند کهاخوان در زندان آزادي را تهمتی می

دهد:گرفته و بر باد میاز خاك بر
ز حسرت با جنون، بر خود نهم تهمت که :آزادم    به قد قامتی صیـــاد بگـــــشاید چو زنجیرم 

پیرم ؟ن تقدیر بیدهـــــد بر باد ناکامی      مگر طفل ست، یا دیوانه، ایز خاکم برگـــرفت و می
)63(همان: 
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داند:نیز گرفتاري خود در زندان را از تزویر تقدیر یا بیداد صیاد می»مایا«يدر منظومه
پرورد/ زاد و  قفسست همچون من قفسام : مایا / گرفتارياي آوردهبیا، مادر! بیا مادر/ برایت همزبان تازه

-زویر تقدیر است، یا بیدادي صیاد گر از ت_گرفتاري کزین تنگ قفس چون من /  
) 79-80نبودست و نباشد یک نفس آزاد   (همان: 

کند:هم تسلیم محض اخوان در برابر تقدیر الهی را بیان می»میراث «ي شعرقطعه
تر در ساحل پرحاصل جیحون / بس پدرم از جان و دل کوشید / تا مگر کاین پوستین را ها زین پیشسال

شد / کشتگاهم ي من نو ترك میکاله و جبهگفت و بودش یاد / داشت کم کم شبو چنین مینو کند بنیاد /
داد / ناگهان طوفان خشمی باشکوه و سرنگون برخاست / من سپردم زورق خود را به آن طوفان برگ و بر می

ام با ي دیرینههلب برساحل خشک کشفرودم، پوستین کهنو گفتم هرچه بادا باد / تا گشودم چشم، دیدم تشنه
)34-35: 1389من / اندرون، ناچار، ماالمال نور معرفت شد باز / هم بدانسان کز ازل بودم(اخوان، 

داند که شدنی است:کند، زیرا میشاعر از هر بالیی که بر سر او بیاید، حذر ندارد و از آن استقبال می
/ که بگذر ندارد و من هم که بگذر ندارم حذر نجویم از هرچه مرا بر سر آید /  گو در آید، گودرآید

)83(همان: 
در کنار جبر، نوعی اختیار را هم قائل است .ولی باز هم »شاتقی، زندانی دختر عمو طاووس«ي در منظومه

انگارد؛ یعنی در واقع نقش کند: ماجراي زندگی با وجود گفتن و نگفتن او، طرح و نقش خود را میاظهار می
است، هیچ!او در زندگی هیج 

عنان با جبر / بسترش بر بعد فرّار هاي شوقی توأمان با زجر / اختیارش، همماجراي زندگی آیا/ جز مشقّت
آلود زمان لغزان/ در فضاي کشف پوچ ماجراها، چیست؟/ تو بگویی یا نگویی، نشنود او جز صداي و مه

خویش
ارد / بیشتر، با طرح و رنگ ماجراي خویش انگماجرا ها گوید، اما نقش هر کس را / می نگارد، یا می

)125-126: 1376(اخوان 
بیند:.هم به همین صورت، انسان را هم مختار و هم مجبور می» صید و صیاد «يدر منظومه

بینی که خود صیاد نیستنیست صیادي در این عالم که خود هم صید نیست       نیز صیــــدي را نمی
ـــاد، در این ددکـــده       آخرین صیاد هم مرگ است، وین بیداد نیستجمله هم صیـــدیم هم صی

چنین، بــد یا نه بـــد      اختیارش هست، لیک از جبر هم آزاد نیستآدمــــی با ســـرنوشتی این
)220-221: 1389(اخوان

او هم چنین گرفتاري دو زندانی دیگر(عمو زینل و حیدر سلّار)در زندان و حتّی ارتکاب جرم آنان را هم 
دهد:به بخت و قسمت آنان نسبت می
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خواست مانند شرر دانیم / برساند پشت غول فقر را بر خاك / که دلش میعمو زینل / ما همه خوب می
یشامد، مشت او انگار پتکی شد / که به پهلوي عمو عینل فرود آمد /چاالك / از قضاي بد / از بد بیرحم پ

)143: 1376و عمو عینل ز پا افتاد (اخوان 
تردید/ دانیم و بیکه دیگر، تمامی خوب میبخت خاطر آزرده / اینحیدر سلّار اما، آن سالمت مرد / تیره

گشنگی را با غضب از پا بیندازد /خواست دیو عطش یا آورده / میگناه است و بدمرد نیکی بی
اش آمد / جا به جا افتاد و / ناگهان بر گیجگاه دوست، یا همسا یه–یادش نیست-از قضا آرنج، یا زانوش،

)144-145بعد از ساعتی جان داد (همان: 
لیف دهد، تمام بالها و گرفتاري در زندان را نوعی  تکشاتقی هم زمانی که دخو(زندانی) را امیدواري می

آورد:به حساب می
گوییم /گر چه ما، از بس که بد آورده و بدبخت / بس که دل تنگیم و از جان سیر، می

)182ها بهتر است، اما / شاید این تکلیف ما باشد ؟! (همان: مردن از این زندگی
یاري است که داند، ولی این اختیار، اختاخوان در سطور زیر هم با وجودي که خود را موجودي مختار می

در چنبر دو صد جبر به او عطا شده است. پس تفاوت چندانی با جبر نخواهد داشت؛یعنی همان جبر است 
در پوشش اختیار. به قول سارتر: مجبور به اختیار است.

خود خواستی ودیدي،  زینسانم آفریدي                    پس غیر از این چه خواهی، اي آفرینگر از من
ختیارم، در چنبر دوصد جبـــر                  مختــــار باش و بنگر، یک جبر و چنبر از مندادي تو ا

)274(همان: 
مطابق خواست او باشد.خواهد که دنیا هاي پیشین، اخوان جبرگرایی را کنار نهاده و میبرخالف نمونه

من مشهد چشم، کبست نتوانم دید                  من مردم زشت و پست نتوانم دید
خواهم که هر چه باید باشد                   من دهر چنین که هست نتوانم دیدمن می

)331: 1389(اخوان 
کند. اخوان گاهی ترك ادب شرعی هم دارد و با گستاخی در نظام آفرینش چون و چراي فلسفی می

شهیدان «ي نماید.او در قطعهي عمر خیام و حکیم سنایی غزنوي نزدیک میموضوعی که سبک او را به شیوه
داند:این کارها را در شأن او نمیداند وشدن جوانان میخداوند را علّت اصلی کشته» اندزنده

جوان کشتن چرا، زیبا خدایا                         مکن این کارها را، از تو زشت است
ستتـو را من علّت اصلی شناسم                         اگر این دیو خو یا آن فرشتــه ا

نوشته استاگــــرموجب نی یی، تصویب از توست       به تفسیر کتابت هم
چرا کشتن، چه از دشمن چه از دوست؟       گرفتم اصل مسجد یا کنشت است

)79تو پنـــدارم که پنــــداري، خــــــدایا          که جان از پشم یا از پنبه رشته است (همان: 
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ي ازهداند و اجهاي خود میخود را عامل گرفتاري»دیگر«يهاي قبل، در منظومهاخوان، خالف منظومه
دهد:شکوه و شکایت از دیگري حتّی خدا را هم نمی

دیگر به هوایی، هوس ندارم                             حتّی ز خدا ملتمس ندارم
بر ضـــد همه رودها شناور                              تنها نه توان، بل نفس ندارم

شکایت زکس ندارمچون کرم درخت از خود درخت است          پس حقّ 
)79: 1389هرکس به طریقی روان و خرسند                   من ره به سوي پیش و پس ندارم (اخوان 

شود که عالقه و دلبستگی او را نسبت به آیین کهن هم چنین در میان اشعار اخوان ثالث مواردي دیده می
ي ایی او است.(شعر زروان در مجموعهدهد.این یکی از عوامل جبرگررا نشان می» زروان«و باستانی 

خوزیات)
ي تر از همهها ذهن و اندیشه و احساس ما را به خود مشغول داشته است. قدیمنگاه به جبر، قرن«

کند.وگاه حتّی، همان تلخی و انواعش، آن تقدیرگرایی زروانی است که در افکار اخوان نیز خودنمایی می
کند وگاه نیز با همان وجوه استعاري و تعبیرهاي زبانی از سپهر و تداعی میسنگینی و تاریکی نگاه باستان را 

) 489: 1379مختاري »(گیرد.زمان و روزگار و خورشید وفلک و...یاري می
فروغ فرخزاد

فروغ در ابتداي حال و دوران ناپختگی شعر و زندگی ادبی و اجتماعی، همچنان تسلیم سرنوشت مقدر 
پذیرد. او همواره از داقت طبیعی و اسارت فطري است وآن را  در هر شکل میخود و سیر در عالم ص

ي ي تقدیر ناگزیر را با ارادهگوید که هر انسانی باید به آن تن دهد و ادامهسرنوشت ناگزیري سخن می
نا تواند گویاي.ش) در اهواز سروده است، می1333اي را که فروغ در سال(دیگران رقم زند. بخشی از قطعه

رضایتی او از ازدواجی اجباري باشد که در پی همین تسلیم محض به تقدیر بر وي تحمیل شده است:
گنه زنجیر بر پایم زدنداي شد یار من/ بیهیچ جز حسرت نباشد کار من/  بخت بد، بیگانه

)46: 1382بار من (فرخزادواي ازین زندان محنت
ي شعر فروغ، رنگ سیاه بیشترین بسامد را دارد، در دو دفتر در یک نگاه ساده به دفترهاي پنجگانه

اول رنگ سیاه و واژگان مترادف و همراه آن و واژگانی چون شب، پر کاربردترین واژگان هستند(پنجاه و 
بیند:سیاه می-انداش کشیدهي زندگیکه رهگذران بر کلبه-چهار بار).حتّی فروغ خطّ عشق را 

)76اند(همان: زندگی است/  با خط سیاه عشق یادگارها کشیدهام که بر جدار کلبه
- ) فردي که رنگ سیاه را در نخستین ردیف بر میpeter Max Lüscherشناسی رنگ لوشر(طبق روان

کند که هیچ چیز تواند به آن اعتراض کند، نفی نماید و احساس میخواهد هر موردي را که نمیگزیند، می
کند و احتمال دارد این عمل از شد، نیست. او در مقابل سرنوشت و تقدیر خود ایستادگی میطور که باید باآن

ها، بسامد ) به مرور زمان با مرگ واقعیت97-98: 1376روي ناشیگري و خامی و بی تجربگی او باشد.(لوشر
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شود.این شعر میي شعري، عصیان، او سرکش و ناآرامشود تا سرانجام در سومین مجموعهها کم میاین رنگ
کند و در مورد جبر و اختیار است. فروغ در این شعر از خدا به خاطر جهان پر از معصیت و گناه گله می

نماید کاش یک لحظه جاي خدا بود تا جهانی دگرگونه خلق کند.آرزو می
1379مختاري»(فروغ دریافته است که این زندگی فاقد آن چیزي است که در خور انسان است.«

داند.و تنها راه )ولی سرانجام تسلیم امر الهی شده، تمام مشکالت را ناشی از نبود ایمان در جامعه می619:
داند.ها میرستگاري را بازگشت ایمان به قلب انسان

سپهراب سپهري
داند و سپهري هم از شاعـرانی است که در برابر تقـدیر الهی تسلیم محض است. او هیچ چیز را بد نمی

اي حکمتی نهفته است؛ یعنی همان اعتقاد معتزله و تقد است که در نظام احسن جهان در هر کار و حادثهمع
کند، او اي ماه را نصف میترکد یا فلسفهشیعه در مورد حکمت در نظم جهان و عدالت. اگر بادکنکی می

خندد:نمی
)  297:  1387ویم(سپهريشني تقدیر که از پشت چپرهاي صدا میدر نبندیم به روي سخن زنده

)112: 1370شمیسا »(ي تقدیر این است که سرنوشت محتوم آدمی مرگ است.سخن زنده«
سیاوش کسرایی

کند. البتّه در سیاوش کسرایی از جبرگرایی مطلق وي حکایت می» رشد«ي فضاي کلّی حاکم بر سروده
سترده است؛یعنی براي اختیار انسان زند که تاحد معینی گاین شعر کسرایی دم از آزادي محدودي می

محدودیت قائل است:
ما را سر گلیم نشاندند وز ابتــــدا / گفتنـــــــد پا درازتر از آن مبادتان...

اندآري بر این گلیمی که یک زمان /  آن را به نام بخت به ما هدیه کرده
)308: 1386ایم  (کسرایی د بودهها /  آزاایم / در جست وخیز و بازي خود تا کنارهما شاد بوده
خورد:سرودند، افسوس میبر حال سخنورانی که نه به اختیار خود شعر می»چهل کلید هم«ي در منظومـه

)503خواستند/ (همان:سرودند / که خود نمیگفتند و آن میدریغ بر سخنوران که / آن می
دست رستم را به تقدیر و سرنوشت؛ یعنی شدن سهراب بههم کشته» ي سرخمهره« يکسرایی در منظومه

دهد:نسبت می» بودنی فردوسی«همان 
تقدیر بسته لب/  از هر کرانه، راه، به تقدیر باز کرد / رستم چه کور بود که گم باد نام او/

)634دستی به آشتی نگشاد/ خود، جنگ ساز کرد /                    (همان:
گونه بین من و تو باشد و چنین کرد که دیداري اینت ما ایجاب میگوید:سرنوشسهراب هم به رستم می

اتّفاقی بیفتد.
سهراب گفت: / نه / با من دمی بمان! در تنگناي کوته آن دیدار /  در اوج کار زار / 

هاي ما به هم دري از عشق بر گشود / اهریمنانه دستی اگر عقل مار بود / دل
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)638-639/                          (همان: دیدار ما ضروري این سرگذشت بود 
حمید مصدق

کردن ها و پاكي دلي تردید از آیینه، ضمن دعوت به زدودن غبار تیره»کاویان«حمید مصدق در دفتر
دهد که قضاي الهی اند، بشارت میي اهریمن شدهها از نفوذ اهرمن، به کسانی که تسلیم سلطهها و جانروان

منان رقم خورده است و دگرگون نخواهد شد. پس به پا خیزید و قیام کنید.بر شکست دش
قضاي آسمان است این و دیگرگون نخواهد شد / اگر مردانه برخیزید / و با دیو ستم جانانه بستیزید /

)42مقدار / به پیش عزم مردان و دلیران چون نخواهد شد؟         (همان: ستمگر خوار و بی
توان آن را تغییر داد و دگرگون باور است که قضاي آسمانی، حتمی و الیتغیر است و نمیمصدق بر این 

داند.ي خود را در این کار دخیل میدهد، بلکه آفرینندهکرد.او خوب یا بد بودن خود را به خود نسبت نمی
)379: اي/        (هماناي / تو مرا / صیقلی کرده و / پرداختهخوب یا بد / تو مرا ساخته
ورزي به معشوق در قالب شعر را ي قضا و قدر را توأم به کار برده است و عشقاین شاعر همواره دو واژه
داند:هم، سرنوشت مقدر خود می

)638قضا ریخت در جام زرتشت زهر          ز مزدك قدر قلب خرّم گرفت (همان: 
در ازل شاید این / سرنوشت من بودي شعر من است / شعر من وصف دآلرایی توست /زندگی قافیه

) 759بود/         (همان: »مردن«اشسرایم به امیدي که تو خوانی/  ورنه / آخرین مصرع من / قافیهمی
فریدون مشیري

ي پرست است که در فراق معشوق بر همهترین شاعران معاصر است.او عاشقی معشوقهمشیري از عاطفی
پوشی نموده است .غم دوري محبوب خود را متوجه  قسمت ش جهان، چشمعالم پشت پا زده است و از عی

کند:و تقدیر می
ام/غم او یار وفادار من است / فال قسمت همه بر غم زده

)134، 1،ج1390(مشیري 
به همین دلیل ناچار:

)186غم هاي فراق با قضا گفتم / درد دل خویش با قدر کردم/    (همان:
مثال چرخ و سرنوشت که هر کسی در برابر آن زبون و تسلیم خود از قدرت بیطور به معشوقو همین

گوي:است سخن می
گفتم: ز ســـرنوشت بیندیش و آسمان          گفتی: غمین مباش که این کور و آن کر است

)209تـــر است(همان: دیدي که آسمان کر و سرنوشت کور          صــدها هـــزار مـــرتبه از ما قوي
که در فراق دوست جان او به لب رسیده است، از کسی شاکی نیست؛ چرا که او معتقداست: این و با این

سرنوشت محتوم و مقدر اوس:
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)211به لب ز درد فراق     به کس چه جاي شکایت که این مقدر ماست(همان:»فریدون«رسیده جان 
و یا:
ام؟هد از جان فرسودهخوادانم این چنگی سرنوشت          چه مینمی

)226ام(همان:ها           که یکــــــدم نخواهند آسودهکشانندم این نغمهکجا می
سختی در برابر سرنوشت مقاومت     داند از سرنوشت گریزي نیست، با جانکه میفریدون مشیري با این

خورد:کند و فریبندگی او را نمیمی
امریخت؟         من راه آشیان خود از راه بردهتوان گاي سر نوشت از تو کجا می

)233ام(همان :یک دم مرا به گوشهی راحت رها مکن            با من تالش کن که بدانم نمرده
داند:ي تالش و زنده بودن خود را همراهی سرنوشت با خود میهمچنین مشیري انگیزه

هایش را هم به تقدیر ختی بوده است و سختینویسد: قسمتش فقط بال و ساو براي ابوالحسن صبا می
دهد:نسبت می

)362گذاشت          وز این محیط، قسمت او جز بال نبود(همان: از جان خود براي هنر مایه می
داند و به برگی که در حریق مشیري حتّی تقدیر الهی را در اشیاء و عناصر طبیعت هم ساري و جاري می

گوید:سوزد، میخزان می
چنین گرم در خود، مسوزسوز اینم

چنین گرم بر خود مپیچ          که کرده ست تقدیر بیداد کورمپیچ این
)576دوانـــــــد به دنبال هیچ(همان:دوانــــــد به دنبال باد        مرا میتو را می

ا امید به قضا و قدر الهی ي نیما، دلیل عدم یاري و آستین باال نزدن خود ر»هاآي آدم«شاعر با اشاره به شعر
داند:می

ها.... / ما شنیدیم و به یاري نشتابیدیم / به خیالی که قضا/ها..../ آي آدمآي آدم
به خیالی که قدر، بر سر آن خسته گذاري بکند / دستی از غیب برون آید و کاري بکند/

)775-776(همان: دانیم / دستی از غیب نخواهد آمد/                    ... / نیک می
-هر چند سرا پا نیش یا نوش باشد-مشیري در برابر تمام چیزهایی که قانون حیات و سبب دوام کائنات

آورد:سر تسلیم فرو می
آرم به پیش/ چه قانون حیات است و دوام کائنات/گرسراپا نوش و نیش/ ناگزیر / من سر تسلیم میآن

)1013(همان: 
تابد و این امر موهبتی است خدا خواسته ي درویشی او میوري است که بر کلبهاز نظر مشیري معشوق ن

کند:ي دیدار معشوق، از شوق وصال او، از خدایی که دیدار او را مقدر کرده تشکّر میاست و در لحظه
)1167خواهد/        (همان: گونه نخواهی که خدا میي درویشی ما / تو خود اینتو و تابیدن در کلبه

)1268که دیدن تو قسمت خدایی بود /                  (همان  :هزار بوسه به سوي خدا فرستادم / ازآن
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زند:اما سرانجام مشیري از این همه سر نهادن به حکم محکم تقدیر به ستوه آمده،  فریاد می
هادنها /به حکم محکم تقدیر سر نهاچقدر....؟چقدر؟/ به اصطکاك دل و سنگ گوش دادن

)1545(همان: 
اصالً معلوم نیست که این شاعر چه مسلکی دارد؟ مثبت است، منفی است، صوفی است، جبري است، «

مالمتی است، اپیکوري است، کلبی است، فیثاغورثی است، خراباتی است، کدام یک از اینهاست. از یک طرف 
کنند، از آنهایی که سرنوشت را ه تعبیر میجبري است آن هم از آن چیزهاي قدیمی و کهنه که از آنها به مجبر

)436: 1378دهباشی ....»(دانند علّت العلل همه چیز می
نادر نادرپور

هاي نادرپور است. او همواره گناهان ترین امور زندگی از ویژگیاعتقاد به قضا و قدر الهی، حتّی در جزئی
ها و آالم خود را به تقدیر و ها، غمناامیديدهد و تمامو خطاهاي خود را به بخت و تقدیر خود نسبت می

دهد:بخت خود نسبت می
کنم          پس این خطاي بخت سیاه مرا ببخشچه میدانی، خطاي بخت من است آن

)188: 1382(نادرپور 
گفتم که شـــور وي از ســـر به  در کنم           اما خدا نخــواست، دریغا! خدا نخواست

)210ستاره شدم کز گناه بخت          دل در هر آنچه بست، امیدش ثمر نداشت(همان: بیآن مــــرد 
)و animismي هستی،آسمان، بر اساس باور آنیمیسمی(داند که فروشندهنادرپور خود را خریداري می

جاندارانگاري کاالي بد خود را آن هم با قیمت گزاف به او فروخته است:
) 221ي هستی است          کاالي بدش را به من، افسوس، گران داد (همان:سوداگر پیري که فروشنده

گوید: بهشت شاد خواران جاي او نیست، نادرپور در جریان یک سفر خیالی به بهشت و دوزخ، چنین می
چه در طالع اوي تقدیر خود و آنچون از آتش دوزخ گذر کرده است، این راه رفته و گذر از دوزخ را نتیجه

داند:ثبت شده است، می
بهشت شادخواران جاي من نیست          مرا از آتش دوزخ گذر بود
گرم برگشت ممکن بود از این راه        و یا در طالعم راهی دگر بود

)436سپردم اي مــــرد           که در این راه پیمودن خطر بود(همان:بدینسانش نمی
دهد:خود و دل به غربت سپردن را هم به تقدیر الهی نسبت میکردن شهر و دیار شاعر حتّی ترك

چون روي بسوي غربت آوردم          غم بار دگر به دیدنم آمد
ي پیــــر آسمان بودم          زنجیر بال به گردنم آمدمن برده
)819ي خود به غیر نسپردم         تقدیر مرا ز خانه بیرون کرد(همان: من خانه
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ي عمر آدمی پر شد و داند و بر این عقیده است که وقتی پیمانهمرگ را تقدیر الیتغیر الهی مینادرپور
زمان مرگ فرا رسید، دیگر ستیزه و جدال با تقدیر سودي ندارد. پس می توان گفت: نادرپور هم چون اشاعره 

ي الهی می داند و ت و ارادهجبر مطلق را در زندگی خود پذیرفته است و تمام امور زندگانی خود را به خواس
خود را هم تسلیم امر الهی.

)822خواند(همان: سودي ندهد ستیزه با تقـــــدیر          وقتی که خروس مرگ می
هاي او مخالفت داشته تقدیر دشمن ازلی نادرپور است که از همان نخستین روز آفرینش او با ساخته

است:
)982با آنچه می ساختم بیهوده دشمن بود(همان:گویی که تقدیر از نخستین روز      

منوچهر آتشی
وي به کارکرد هولناك «، اعتقاد خود را به سرنوشت ابراز داشته است.»یکتهمینه«ي آتشی در منظومه

تقدیر تا جایی اشاره دارد که معتقد است: اگر دوباره جنگی بین رستم و سهراب درگیرد، رستم دوباره 
))147: 1387عباس آباد،»(پذیر است.کشت و این تقدیر فقط با مرگ رستم پایانسهراب را خواهد

شد اگر، مردك! / به راستی چه      شناختمش از نگاه نخست؟ /.../ بازي / تکرار میشد اگر میچه می
ور کشد اما / بازي تمام نخواهد شد / تا رخش با غرکشتمش /..../ تفتان تفته آه میکردي؟.../ میمی

ي اسطوره / خالی کند / و آن نابرادر نحس پشت چنار / شب را فراز عرصه-درخندق دروج-خونینش
).794-798: 1، ج1390ناپاکش / از خنده ریسه برود(آتشی 

گراست در عین حال، اختیار هم هیچ نمودي در اشعار او توان به طور قطع گفت: آتشی شاعري جبرنمی
تر در شعر او نمود یافته است:ررنگگرایی به صورت پندارد.جبر

دنیا نیرزد اي دوست / تسلیم پیش آمده باش و خوش! دنیا جهنّم توست، دنیا
زندان توست / خاطر به حرف دلقک خود مسپار

)1130: 2بیهوده سر مکوب به دیوار / رزق تو از ازل شده تعیین / دیگر چه غم اگر......](همان ، ج
ي رگردان تراژدي زندگی است؛یعنی تدبیر کارها به دست اوست و ما در صحنهتقـدیر از نظر آتشی، کا

زنگی بازیگر مجبوري بیش نیستیم.
)1537ي آخر...(همان: کرد / پیش از صفحهروزي که تراژدي ما را /  تقدیر کارگردانی می

رح نموده است و ) ومتناقض با سطور پیش مطparadoxاي پارادوکسی(البتّه در جایی دیگر آتشی نظریه
شمارد:نسبت دادن هر کاري را به تقدیر، تزویر می

هایم لب پر خواهد زدست / در مویرگرودي که در وجودم جاري
گونه بود / پدر بزرگ هم...گفتند: سرنوشت پدر هم همین

)1691همان: گونه که اتفّاق را / تقدیر نام گذاشتن/(گاه رفتن هم تزویر است /آنگاه؛ گاه نیست / بیبی
فریدون توللی 
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ي بحث مورد ي باور کلّی این شاعر در زمینهو در نهایت تنها به یک مورد از شعر توللی که در بردارنده
ها شمرده است و ي بازگشت، خویشتنِ خود را عامل تمام بديشود. توللی در منظومهنظر است، اکتفا می

خطاب به خداوند گفته است: 
)361: 1380ي ما در سبوي تو(توللیایم و بادهتشنهساز     لبکه بدین عقل چاره»بدي«از ماست هر

گیرينتیجه
با  بسامد » جف القلم بما هو کائن«جبرگرایی و اعتقاد به تقدیر محتوم و از پیش تعیین شده و به اصطالح 

ظر، اخوان ثالث و مـشیري با باالیی در شعر شاعران مورد مطالعه تجلّی و بازتاب داشته است و از این من
اند. آنان در بیشترین کاربرد ، حتّی در امور جرئی زندگی، جبرگرایی خویش را در شعـر منعـکس   نمـوده

یابند و این خود نوعی پـایـان از اجبار حاکم بـر زندگی خویش خسته شده، به سمت اخـتـیار گرایش    مـی
کمترین بسامد هم در بازتاب این مضمون متعلّق به توللی است و تکامل و واقعگرایی در شعر ایشان است. 

تر است.توان گفت: جبرگرایی در شعر معاصر نسبت به اختیار و آزادي محدود عمل، پر رنگدر نهایت  می
بینی فردي حاکم بر شاعران، حوادث باوري، نوع جهاناندیشی و جبرعلّت اصلی این طرز تفکّر؛ یعنی جبر

هاي منسوخ و هاي آیینهاي فردي یا اجتماعی، تأثیرپذیري از آراء و اندیشهجتماعی و شکستسیاسی و ا
هاي نوظهور و معاصر مکاتب فلسفی واز جمله زروانیسم، آیین هاي هندو، اندیشه هاي صابئین  و اندیشه

بر اجتماعی حاکم بر اجتماعی و اختناق و ج-مانند: ناتورآلیسم و... بوده است. مضاف بر این، شرایط سیاسی
.ش) هم باعث ایجاد یأس و دلمردگی بین 1332جامعه و حوادثی از جمله کودتاي بیست و هشتم مرداد(

شاعران، نویسندگان، هنرمندان و اهل اندیشه شده بود.
کتاب نامه: 

 قرآن کریم
).ارغنون، تهران: مروارید، چاپ دهم.1375اخوان ثالث، مهدي.(
-----------).1376.(در حیات کوچک پائیز در زندان،زندگی مـی)ا باز سه کتابگوید ام

باید زیست،دوزخ اما سرد       تهران: زمستان، چاپ هفتم.
----------).1387.از این اوستا، تهران : زمستان، چاپ شانزدهم .(
----------).1388 .زمستان، تهران: زمستان، چاپ بیست وششم .(
----------).1389ف آخرشاهنامه، تهران: زمستان، چاپ بیست ودوم.).ال
----------).1389.ب.تورا اي کهن بوم و بر دوست دارم، تهران: زمستان(
).ي اشعار، تهران: نگاه، چاپ دوم.).مجموعه1390آتشی، منوچهر
).د بندرریگی، تهران: -).فرهنگ جدید: عربی1387بستانی، فؤاد افرامفارسی، مترجم: محم

ي اسالمی، چاپ هفدهم.اندیشه
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).ي کبود: منتخب پنج دفتر شعر، تهران: سخن، چاپ دوم.). شعله1380توللی، فریدون
).ل.1373دستغیب، عبدالعلینگاهی به مهدي اخوان ثالث، تهران: مروارید، چاپ او .(
).ي فریدون مشیري)، تهران: سخن با همکاري ).به نرمی باران:(جشن نامه1378دهباشی، علی

شرشهاب ثاقب، چاپ اول.ن
 ) سه1377دهخدا، علی ااکبري لغت نامه دانشگاه ، چاپ دوم.).لغت نامه، تهران: موس
).شرح جامع مثنوي معنوي، تهران: انتشارات اطّالعات، چاپ سی و سوم.1389زمانی، کریم .(
 ).هشت کتاب، تهران: طهوري، چاپ بیست ودوم.1387سپهري، سهراب .(
مه و تصحیح و توضیحات دکتر صمد ).مجموعه1365محمود (شبستري، شیخي آثار، با مقد

موحد،تهران:طهوري.
).نگاهی به سپهري، انتشارات مروارید، چاپ دوم.1370شمیسا، سیروس.(
).ي کامل اشعار نیما یوشیج، تهران: نگاه، چاپ دهم.     ). مجموعه1389طاهباز سیروس
).د باقر موسوي همدانی،رجمه). ت1366طباطبائی، محمد حسینقم: ي تفسیر المیزان، مترجم سی

.دفتر انتشارات اسالمی وابسته به حوزه علمیه
).ین کاشانی، محمودمصباح الهدایه ومفتاح الکفایه، تهران: هما، چاپ سوم.1367عزّالد.(
).چاپ دوم.).دیوان اشعار، به کوشش بهمن خلیفه بناروانی، تهران: طالیه،1382فرخزاد، فرورغ
).اسحسین انصاري، تهران: امیرکبیر.ي غالم).فرهنگ واژگان قرآن کریم، ترجمه1385قمی، عب
 ).صداي حیرت بیدار، گفت وگوهاي مهدي اخوان ثالث،تهران: زمستان، 1382کاخی، مرتضی.(

چاپ دوم.
).نادر، چاپ ي اشعار، تهران: نشر کتاب).ازآوا تا هواي آفتاب، مجموعه1386کسرایی، سیاوش

دوم.
تا).اصول کافی، به قلم سید هاشم رسول، تهران: دفتر کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق(بی

نشر فرهنگ اهل بیت (ع).
ینلسان الغیب، خواجه شمسد حافظ شیرازي.(الدمه 1389محمدیوان اشعار، با تصحیح و مقد.(

بیر، چاپ دوازدهم.حسین پژمان بختیاري، تهران: مؤسسه انتشارات امیر ک
).ي ي منیره روانی پور، تهران: مؤسسهها، ترجمهشناسی و رنگ).روان1376لوشر، ماکس

انتشارات فرهنگستان یادواره. 
).آوازچگور، تهران: ثالث.1377محمدي آملی، محمدرضا.(
).انسان در شعر معاصر، تهران: طوس، چاپ سوم.1379مختاري، محمد .(
).جلد، تهران: 2). بازتاب نفس صبحدمان، کلیات اشعار فریدون مشیري، 1390مشیري، فریدون

چشمه، چاپ یازدهم.
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).کلیات اشعار، تهران: نگاه، چاپ یازدهم.1389مصدق، حمید.(
).عدل الهی، چاپ چهل و دوم، تهران: صدرا.1392مطهري، مرتضی (
)دسه ي انتشا1388معین، محمرات امیرکبیر، تهران. ) فرهنگ فارسی، چاپ بیست و ششم، مؤس
).ي اشعار، با نظارت پوپک نادرپور، تهران: نگاه، چاپ دوم.   ).مجموعه1382نادرپور، نادر
).ي ،پژوهشنامه»اشعار منوچهر آتشی و جایگاه اسطوره در آن).«1387عالی عباس آباد، یوسف

.131-152ي ، صفحه11يادب غنایی، سال ششم،  شماره
http//fa.wikipedia.org
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» آتش «معنایی کلیدواژه ي ادب مقاومت تحول سبکی وسیر
اشعار قیصرامین پوردر

پروانه رمضانی
مقاومت- کارشناس ارشد زبان وادبیات فارسی

دکتررضا فرصتی جویباري
دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائمشهر

چکیده
ها که دلبستگی بیشتري دارند. این واژههاي خویش، به برخی واژهشاعران با توجه به شرایط ویژه

یابی به ي صاحبان اثر مؤثرند. در این تحقیق براي دستشوند، جهت  شناخت اندیشهکلیدواژه نامیده می
هاي ادب مقاومت(آتش) در اشعار وي مورد بررسی قرار گرفته پور کلیدواژههاي فکري قیصر امیندگرگونی

ها، دوران شاعري وي به سه دوره تقسیم و نشان داده شده است که ر با آني برخورد شاعو با توجه به شیوه
ها در شود. این دگرگونیها، همگام با تغییرات اجتماعی، طرز کاربرد این واژگان نیز متحول میدر این دوره

ي کمتر از هاي پرسشی، افزایش به کارگیري وجه امري و استفادهي نحو به صورت کاهش جملهحوزه
ي واژگان  به شکل تغییرات صفات یا اسنادهاي دهد و در گسترهي اول شخص جمع خود را نشان میغهصی

هاي ي نخست، متناسب با سالها در دورهمرتبط با هر کلیدواژه قابل مشاهده است. از نظر محتوایی کلیدواژه
ي دوم، با دهند و در دورهقال میهاي حماسی ـ مذهبی را انتآغازین انقالب و جنگ، در محور همنشینی پیام

ها و هایی دالّ بر دگرگونی در طرز استفاده از کلیدواژهاند، اما نشانهي اول هنوز فعالهاي دورهاین که ویژگی
ي سوم در محور همنشینی مفاهیم در دورهها خورد. این کلیدواژهي بعد به چشم میحرکت به سمت دوره

گیرد فرصتی ي گروهی فاصله می"ما"عر با دور شدن از فضاي انقالب و جنگ ،ازشاکنند.جدیدي را القا می
کند.اش را نیز دگرگون مییابد. او براي القاي این مفاهیم، شگردهاي شاعرانهخود می"منِ"براي پرداختن به 

، تغییرات اجتماعی، ادب مقاومت،آتش.واژهپور، کلیدقیصر امینها:کلیدواژه
مقدمه:

نیست. (مقام معظم رهبري)   "شهادت"کمتر از"شهدا"وز فضیلت زنده نگه داشتن یاد و نامامر
ادبیات دفتر زندگی ملت ها و سرشار از رمز و رازهاي کوچک و بزرگ چگونه زیستن است، که به طور 

اي آتی بشري خودکار این رموز در بین واژ ها و اوراق دفاتر هویدا واسرار دلشان را تقدیم مخاطبان و نسل ه
می نمایند. انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی، جامه اي را بر قامت بلند مردان این دیار پوشاند که نشان 
جاودانی و فطرت پاك و حاصل تالش هاي وافر مردان با فرهنگ و باوفاي این سرزمین است که در آزمون 

د.هاي متعدد ثابت کردند به حق، الیق آن همه، شایستگی بوده و هستن
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رازهاي بزرگ عالم سرشار از حکمت اند.هرگاه واقعه اي یا رویدادي ناخواسته یا تحمیلی از بطن گذر 
ایام رخ می نماید؛ آن چه تجلی واقعی حقیقت و مقاومت است ظهور می یابد و مطالبات اساسی انسان اعم 

از استقالل، آزادي و...... در سایه ي اعتقادات شکل می یاید.
ا واکاوي لحظه هاي بی دلیل و سرشار از حماسه و ایمان دریاي مواج رشادت ها و دالوري ها امروز اگر ب

و ایثار مردان مرد که:
/در پیش رو، جاده در پشتکوله در پشت و سجاده
1387حکم آغاز طوفان در انگشت  (آینه هاي ناگهان،/مهر پایان مرداب در دست

:154(

در می یابیم که انقالب اسالمی و حماسه دفاع مقدس یکی از ؛می گرفتند داشتند و مرگ را به سخره
سرنوشت سازترین وقایع تاریخ است، هر چند امروز شاید به واسطه ي حجاب هایی ارزش و اعتبار و 
تأثیرات جاودانه ي آن ها را آن طور که باید درك نکنیم و یک رویداد معمولی در زندگی روزانه مان به 

وریم اما از دستاوردهاي آن همواره بهره می بریم.حساب بیا
حداقل مطلب این که، امنیت، سرافرازي و سربلندي امروز ما در گرو وجود آسمانی و فداکاري هاي بی 
نظیر آن زاهدان شب و شیران روز در میدان عمل می باشد. امروز مسؤلیت ما در حفظ آن ارزش ها و 

ز مسؤلیتی که آنان در آن برهه از زمان داشتند نبوده و نیست؛ چرا که هر دستاوردهاي بی دلیل آن ها کمتر ا
یک از ما تکلیفی را به دوش می کشیم. به هر حال باید کوشید و هر کوششی که در جهت خیر باشد ارزنده 
و مبارك است. باشد که این حرکت گامی هر چند ناچیز اما در جهت معرفت و حفظ فرهنگ غنی مقاومت و 

ري ملت سرافراز ایران اسالمی واقع گردد.پایدا
آثار ادبی عالوه بر جنبه ي ادبیت خود، همواره تجلی گاه مضامین اجتماعی نیز بوده اند. بسیاري از 
بزرگان شعر و ادب، اثر خود را به مثابه ي ابزاري جهت طرح اندیشه هاي اجتماعی شان به کار می برده اند 

اوضاع اجتماعی را در اثر خویش منعکس می کرده اند.یا این که به منظور ناخودآگاه
تغییرات اجتماعی همواره عامل تحول در فرهنگ، هنر و ادبیات بوده اند. انقالب اسالمی ایران، جنگ 

با تبعات اجتماعی، سیاسی و به ویژه فرهنگی دامنه داري 598تحمیلی و متعاقب آن پذیرش قطعنامه ي 
دبیات نیز خود را نشان داده است. برخی با فاصله گرفتن از گفتمان رسمی ادبیات، همراه بود. این تبعات در ا

به انتقاد از جنگ و ارزش هاي مرتبط با آن پرداختند و دسته اي دیگر همراه با جذب شدن در شور و حال 
دسته ي انقالبی جامعه، دفاع از انقالب و جنگ را سرلوحه ي کار خویش قرار دادند. اما عده اي از همین

اخیر نیز تحت تأثیر شرایط اجتماعی سال هاي بعد، در نگرش خود تغییراتی ایجاد کردند. یکی از این افراد، 
قیصر امین پور شاعر برجسته ي انقالب است. مقایسه ي شعرهاي سال هاي جنگ و انقالب با آثار متأخر 
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ممکن است در همان نگاه اول خود را به وي، دو سبک متفاوت فکري را باز می نمایاند. هر چند این تفاوت 
خواننده نشان دهد،اما براي اثبات آن، نمی توان به طرح مسائل ذوقی اکتفا کرد و نیاز به یک پژوهش علمی 
به جاي خود باقی است. براین اساس، در پژوهش پیش رو، آنچه بیشتر اهمیت دارد، سیر دگرگونی اندیشه 

با توجه به این موضوع، عناصر ادبی از جمله صور خیال و مسائل بالغی، هاي اجتماعی قیصر امین پور است. 
کمتر مورد توجه قرار می گیرند؛ مگر این که به عنوان شاهدي بر تأیید فرضیه هاي تحقیق، ذکر شوند.

یادآور می گرددتحلیل هایی که از این تغییرات صورت می گیرد، به منزله ي تأیید یا رد آن ها نیست. هر 
در برخی قسمت ها از ارزش هاي اجتماعی سخن می آید، اما آنها تنها به عنوان مثال در بحث از چند 

مسائلی چون صلح و جنگ، بدون توجه به هر گونه موضعگیري ارزشی از سوي نگارنده، توصیف این پدیده 
زمانی دیگري آن را ها از نگاه امین پور اصل قرار می گیرد. شاعر در برهه اي جنگ را می ستاید و در مقطع 

محکوم می کند. نگارنده در مورد هیچ کدام از این طرز تلقی ها داوري نمی کند؛ بلکه کوشش کرده است که 
در تمامی مراحل تحقیق، گرایش هاي شخصی اش را در کار دخالت ندهد. بدین منظور براي اجتناب از 

اهد عینی مورد نیاز از متن استخراج می سوگیري هاي شخصی و دخالت دادن ناخواسته ي ذهنیات قبلی، شو
شود و ارتباط آن با اوضاع اجتماعی مورد بحث قرار می گیرد.

سه صدا،سه "قیصر امین پور داراي سه دوره حیات شعري است که دکتر فتوحی در مقاله اي تحت عنوان 
ر سه سبک برجسته از در شعر امین پو"آن را از هم تفکیک می کند "رنگ، سه سبک در شعر قیصر امین پور

این هر کدام ازاست. 1386تا1357هم متمایز می شود که مولود سه مرحله از حیات شعري او از سال هاي 
:دارداشاره سه سبک مذکور متعلق به یک دهه از زندگی شاعر 

): عمل گرایی انقالبی، آرمان گرایی ایدئولوژیک1367-1357سبک سرخ با صداي فعال و دینامیک(1
): انفعال و واخوردگی آرمانی.1376-1367سبک خاکستري با صداي منفعل(-2
) درونگرایی و شهودهاي 1380-1376سبک بی رنگ با صداي انعکاسی(-3

)10:1387(فتوحی،"شخصی.
.                         بررسی کلید واژه ي آتش:- 1
)اي مرگ، تو را چو آب خواهم نوشیدار دوزخ باشیهزدگر آتش ص(

قیصر امین پور شعر را از سال هایی آغاز نمود که کشورش در هاله اي از تغییرات و تحوالت اجتماعی به 
سر می برد و همه ي ساختارهاي اجتماعی و فرهنگی وقت دچار تغییراتی بنیادین بودند و با توجه به تاثیر 

در حوزه ي نگرشی و فکري شاعر، طبیعتاً قیصر هم چون دیگر شاعران این روزگار، گذاري این رویدادها 
نمی توانست از این وضعیت متاثر نباشد. انقالب و در ادامه ي آن جنگ، که می توانند به عنوان جدي ترین 

تغییرات ممکن در طول زندگی یک شاعر محسوب شوند، در آغاز شاعري قیصر اتفاق افتاد.
به این موضوع این گونه اشاره دارد "صور خیال در شعر فارسی "شفیعی کدکنی در کتاب محمد رضا«
که:



٣٣٧٤

٣٣٧٤

مجموعه مقاالت

تصرف ذهنی شاعر در مفاهیم عادي و ارتباطات زندگی انسان با طبیعت، یا طبیعت با طبیعت، چنان که 
می تواند در می دانیم حاصل نوعی بیداري اوست در برابر درك این ارتباطات. ذهن شاعر تنها ذهنی است که

)72: 1388(بهداروند، » برابر احساس این نوع ارتباطات بیدار شود.
واژه اي است که هم در شعر سخنوران قدیم و هم شاعران معاصر به شکل گسترده مورد استفاده "آتش"

فهوم قرار گرفته است اما همواره با توجه به شرایط خاص روزگار معنا شده است، در شعر پیشینیان آتش به م
معشوق تعبیر می شده است و در داستان هاي عاشقانه به شدت عشق تعبیر می بهسوز عشق و شدت عالقه 

شد اما قیصر با توجه به شرایط خاص روزگار خود آنرا تعبیر کرده است و در دوران شاعري او در هر دوره 
بار از واژه ي آتش در 50موع در جایگاه خاصی بکار رفته و معناي خاص خود را می دهد. امین پور در مج

اشعارش استفاده نمود. 
بررسی کلید واژه ي آتش در دوره ي اول:-2- 1

استفاده از واژه ي آتش در شرایط پر تب و تاب روزگار انقالب و جنگ کاربرد زیادي در اشعار قیصر 
مورد بررسی قرار خواهد امین پور داشت، او به شکل هاي گوناگون از واژه ي آتش استفاده نمود که در ذیل 

گرفت. او در شعر خود به منظور تهییج روحیه سلحشوري رزمندگان در جبهه ها از مضامینی بهره می گرفت 
که آتش نیز در آن کاربرد داشت و با توجه به دوره ي جنگ استفاده از واژه ي آتش امري عادي بود، واژه 

ادب پایداري و مقاومت است که در اشعار دوره ي هایی نظیر آتش، جنگ، خنجر و... از اصطالحات خاص 
در کوچه ي "و "تنفس صبح"اول به همین منظور استفاده می شده است. او در دوره ي اول در کتاب هاي 

:بار از واژه ي آتش استفاده نمود21"فتابآ
/ما را از آزمایش آتش هراس نیست"

/ما بارش همیشه باران کینه را
)16(تنفس صبح:  "احساس کرده ایم/  عریانیبا چترهاي ساده ي

/باران گرفت نیزه و قصد مصاف کرد"
)39:  همان ("آتش نشست و خنجر خود را غالف کرد

/ سوخت ز عشقش این جگر، نیست مرا زخود خبر"
)50:  همان("آهن و آتشم دگر، هیچ اثر نمی کند

اي بیان احساسات شاعر در دوره ي جنگ استفاده می دود و آتش و جنگ از واژه هایی است که بر-
گردید چنانکه در مطالب فوق نیز آمده است و نمونه هاي دیگري نیز در ذیل ذکر می گردد: 

/است"رودارود"موسیقی شهر بانگ "
)111(در کوچه ي آفتاب:  "خنیاگري آتش و رقص دود است

/گر آتش صد هزار دوزخ باشی"
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)37:  همان("چو اب خواهم نوشیداي مرگ، تو را
او گاهی براي ابراز احساسات عاشقانه خویش و عشق خود از واژه ي آتش استفاده می کرد و عشق 

درونی خود را به مانند آتش می داند: 
/تا راز عشق ما به تمامی بیان شود"

)40(تنفس صبح:  "با آب دیده آتش دل ائتالف کرد
/ طلوعاي آتش آفتابی فصل"

)77(در کوچه ي آفتاب:  "آبی به ترانه هاي ما بخشیدي
/اي کاش تو را نشانه اي می گفتم"

)36(همان:  "تش دل زبانه اي می گفتمآاز 
تاثیرگذاري دکتر علی شریعتی را بر فکر و شعر قیصر می توان در مسایلی هم چون آزادگی، شجاعت "

ندیشی دینی، که قرائتی تازه از دین را به نمایش می گذاشت و به شاعران این در بیان اندیشه، دردمندي و نو ا
فرصت را می داد که زمینه هاي این اندیشه را در شعر خود ترویج نمایند، جستجو نمود. زندگی شاعرانه و 
پر جوش و خروش و دردمندي و اخالص و مرگ مبهم این شخصیت از او انسانی دوست داشتنی و 

).178:1388(بهداروند، "یر گذار ساخته بودشخصیتی تاث
قیصر در شعر زیر به اندیشه و شخصیت او پرداخته است و درون و جان شریعتی را چنان آتش پرشرر و 

سوزان دانسته است:
/چون آب،روان بی قراري داري"

)26چون آتش، جان پر شراري داري  (در کوچه ي آفتاب:  
مام حسن (ع) و شرح شهادت او چنین می گوید:قیصر در اندوه شهادت حضرت ا

/ عشقت دل بی تاب به آتش بکشد"
/آن سان که می ناب به آتش بکشد

/دل سوخته بوده اي تو خود، ورنه که دید
)21: در کوچه آفتاب ("قرآنی را آب به آتش بکشد؟ 

شاعر  واژه ي آتش را در عمق درد جدایی از یاران تعبیر می کند: -
/ زش از غم روز جداییهنو"

)110:  همان("دلی پر آتش و چشمی پرآب است
گاه شاعر قیام و خروش مردم فلسطین را به اتش تشبیه می کند و نبرد آنان را آتشین می داند: 

/طنین بانگ قرآنی کجا شد"
)107(همان:  "خروش و آتش افشانی کجا شد..
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و جان گزاست که شاعر معتقد است حجله اي که در داغ درد دوري از عزیزان شهید آنقدر سنگین-
شهیدان قرار می دهند آرامش و سکوت را از همگان می گیرد و همه جا را به آتش می کشد: 

/... سکوت کوچه ي خاموش ما را"
)98(همان:  "به آتش می کشاند حجله ي تو

آتش هم نمی تواند گرما بخش درد دوري از عزیزان شهید آنقدر سخت و طاقت فرساست که حتی-
سردي درون (دل) باشد: 

/آتش نکند چاره ي دلسردي تو"
)83(همان:  "گلگونه کجا برد زرخ، زردي تو؟...

می تواند حتی آتش دوزخ را خاموش و "توبه"شاعر گاهی از آتش دوزخ یاد می کند و معتقد است -
سرد کند: 

/... وان آتش دوزخی که جاویدان است"
)68:  درکوچه ي آفتاب ("خاموش شود از سر آهی، گاهی

و شعله ي عشق نیز گاهی از آتش دل، شعله ور می شود: 
/ از آتش دل گدازه می گیرد عشق"

)45(همان:  "وز حادثه رنگ تازه می گیرد عشق...
/ در آتش شوق سوخت دیوانه ي عشق"

)39:  همان("کامروز حقیقت است افسانه ي عشق...
نرا ترکیبی از آب و آتش می داند: آامین پور تصویر شهید را در ماه می بیند و 

/در جام دلت باده ي ناب است نهان"
)24:  در کوچه آفتاب ("آمیزه اي از آتش و آب است نهان...

شاعر در هجر شهیدان خود را بال و پر سوخته می داند: - 
/وخته ام... کی ز آتش شمع، بال و پر س"

)13(همان:  "کز سوز تو خود بال و پرم ساخته اند.
بررسی کلید واژه آتش در دوره ي دوم:-2- 1

جنگ، مختصات اجتماعی خاص خود را داشت و تطویل زمانی آن باعث شده بود که بسیاري از این 
ت که بسیاري از مختصات به عنوان ارزش هایی مسلم و غیر قابل انکار پذیرفته شود و از همین روس

مخاطبان اصلی انقالب از پذیرفتن قطع نامه شگفت زده شدند و خود را در فضایی تعلیقی و نابسامان 
قیصر از الیه هاي انقالب و جنگ به اجتماع پیوند خورده بود و طبیعتاً این پیوند باید احساس کردند.
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ه ها تهی گردد. در شعرهاي قیصر می مشخصه هاي خود را  داشته باشد و او هرگز نخواست از این مشخص
توان ردپایی از جریان زمزمه هاي اعتراض آمیز او را جستجو کرد.

فصلی دیگر از انقالب ورق خورده بود و خیلی از رویکردهاي تازه اي آن به مذاق فرزندان انقالب 
هاي مذکور را در سکوتی ناسازگار نیامده بود و گریزي از انتقاد و گالیه از این شرایط نبود. قیصر مولفه

)205-207: 1388، بهدارونداعتراض آمیز و تنها در زمزمه ي واژگان به انتقاد کشید. (
"آتش"بار در این دوره از واژه ي اتش استفاده نمود در دوره ي اول  و روزهاي جنگ واژه ي 14قیصر 

طرز کاربرد این واژه نیز دگرگون در معناي آتشین جنگ بکار گرفته می شد ولی با توجه به توضیحات فوق
گشت هر چند قیصر از فکر و اندیشه ي جنگ بیرون نیامده بود ولی این بار عصر دیگري از تحول اندیشه او 

بود و واژگان را به طرز دیگري بکار می گرفت. 
"مهنی نا"قیصر گاهی از واژه ي اتش براي بیان عشق درون خود به وطن اصلی سخن می گوید. در شعر 

که یکی از شاعرانه ترین شعرهاي قیصر است؛ به ماجراي نی در عاشورا اشاره می کند، یعنی بر این باور 
است که عاشورا فریادي بود براي بازگشت انسان ها به حقیقت خویش و یادآور وطن اصلی خود و این نگاه 

: ژرف به عاشورا و آتش عشق او به عاشورا، پیش از امین پور سابقه نداشت
/ خوشا از دل نم اشکی فشاندن"

/به آبی آتش دل را نشاندن...
/نواي نی نوایی آتشین است

/بگو از سر بگیرد، دلنشین است...
/ اگر نی پرده اي دیگر بخواند
)166و165و164(آینه هاي ناگهان: "نیستان را به آتش می کشاند...

هاي اولیه اش بیشتر تعهدي بود که نسبت به انقالب در مجموعه -تعهد امین پور، تعهد اجتماعی اش
اسالمی و به کسانی که به جبهه ها می رفتند و می جنگیدند خیلی محسوس تر و پر رنگ تر بود. در مقطع 

پس از جنگ او در پی کشف حقیقت ها بود که فقط در شعرش می توان یافت.
ان و رزمندگان می کند و شهادت را یادآور می او در این شعر با بکار گیري واژه ي آتش یادي از شهید

شود زیرا قیصر روزگاري آرزوي شهادت را در سر داشت و امروز با یاد شهادت آنرا مهم جلوه داده است و 
با ذکر شهادت وجودش آتش گرفت: 

/ناگهان دیدم سرم آتش گرفت"
/سوختم، خاکسترم آتش گرفت
/چشم وا کردم، سکوتم آب شد

/ ، بسترم آتش گرفتچشم بستم
/ در زدم، کس این قفس را وا نکرد
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/پر زدم، بال و پرم آتش گرفت
/از سرم خواب زمستانی پرید

/آب در چشم ترم آتش گرفت
/حرفی از نام تو آمد بر زبان
)84و83:  آینه هاي ناگهان("دستهایم، دفترم آتش گرفت

استفاده از کلماتی که در دوره اول واقعیت جنگ را ترسیم قیصر با حسرت از گذشته یاد می کند، و با -
می کرد، در دوره ي دوم با استفاده از همان کلمات یادآور همان فضا و همان صحنه ها می شود او با استفاده 
از واژه ي آتش به ترسیم صحنه هاي جبهه ي جنگ می پردازد و جنگل را نماد جامعه اي می داند که مقاوم 

تش از واژه هاي دیگري چون تبر، جنگل، قطعنامه، هجوم و طوفان آت، او در کنار واژه ي و پابر جاس
استفاده می کند تا دقیقاً صحنه هاي جنگ را یادآور شود و پایداري و سربلندي کشور را یادآور می شود: 

/در گرگ و میش آتش و خاکستر"
)118: همان ("جنگل ولی هنوز، نفس می کشید...

که زمانی آرزوي شهید شدن را داشت، امروز در شرایط اجتماعی  خاص خود با توجه به مسائل قیصر -
بعد از جنگ یادي از گذشته می کند او با استفاده از واژه ي آتش، فضاي جنگ و تیر باران را یادآور می 

ي بعد از شود، در واقع او با بکارگیري صنعت التفات (که گاهی از اول شخص می گوید و در مرحله 
شخص بعدي مثالً دوم شخص) ابتدا از دوستانش می گوید که شهید شدند درحالی که مثل من (یعنی قیصر) 

بودند ولی من نرفتم و جا ماندم.
قیصر از دوستانش می گوید که با کفش هایی از آتش رفتند؛ با توجه به اینکه کفش نماد عبور و آتش 

وستان شهیدش یاد می کند که همانند سیمرغ عروج عرفانی داشتند همان فضاي جنگ را تداعی می کند، از د
ولی قیصر از قافله جا ماند: 

/ با کفش هایی از آتش"
/ آه

)122:  آینه هاي ناگهان ("او مثل من راه می رفت
شعري براي "واقعیت هاي جنگ ذهن شاعر را به خود مشغول کرده است، او یکبار در منظومه ي -
هترین نمونه ي توصیف جنگ است، ویرانی شهرها، شهید شدن مردم و... را به تصویر کشیده که ب"جنگ

است ولی هنوز به یاد آن روزهاست، قیصر از خانه هاي مردم می گوید که در جنگ به آتش کشیده شد و بی 
خانمانی که همچون پروانه خاکسترشان فرش زمین شد و در توصیف آنان اینگونه می سراید: 

)137:  همان ("خرمن خاکستر پروانه هاست.../ زرعه ي شمع که آتش گرفتم"
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قیصر همچنان به فکر جنگ و توصیف آن است و در اندیشه ي رسیدن به معشوق است، او هنوز از آن -
فضا بیرون نیامده است بنابراین اشعارش به نوعی داراي نوسان است و شور دفاع و مقاومت در او وجود 

:دارد
/ ا شعله در سریم، پروانه اخگریمت"

)151:  همان  ("شمعیم و اشک ما، در خود چکیدن است...
قیصر در این دوره همچنان به توصیف و ستایش جنگ و هم رزمان خویش می پردازد اما تفاوت این -

و ترغیب دوره با قبل این است که در این دوره تنها به توصیف و ستایش قناعت کرده و دیگر از دعوت 
طور موسی اشاره دارد و به تجلی خدا بر موسی که از "آتش"خبري نیست زیرا شرایط اقتضا نمی کند، او به 

خداوند خواست که خود را بر موسی عرضه کند و به امر خدا درختی آتش گرفت و حضرت موسی (ع) از 
نشان "داغ"ده است همچنین و داغ رزمندگان را به آتش طور موسی پیوند دا"آتش"هوش رفت، در واقع 

دهنده ي اثر آتش است که بعنوان مهر داغی بر دلش جاي گرفته: 
/... قومی از زخم و خون، نسل در نسل"

/از تبار جنون، پشت در پشت
/ سوزشان: آتش طور موسی

)154:  آینه هاي ناگهان ("داغشان: مهر محراب زردتشت....
جنگ است، او هر چیزي که در طبیعت وجود دارد حتی به سرخی گل ها به نگاه قیصر، نگاهی متاثر از -

کبوترها و به پرستوها از دریچه ي جنگ می نگرد، او هنوز به یاد جنگ است و این پدیده در دیدگاه او 
ارزشمند است او سرخی گل سرخ را به آتش تعبیر می کند (به جاي عقیق و روي دلبرو...)، شاعر آنقدر 

اهمیت داشته است که حتی در طبیعت، از همه چیز در جهت جنگ بهره می گیرد و تفسیر می جنگ برایش
کند، این یک نگاه جنگی است، در برخی جاها حتی انتظار چنین توصیف هایی هم نمی رود ولی قیصر 

عاشقانه به توصیف جنگ پرداخته است: 
/ ببین از چشمه می جوشد ترانه"

/زگل ها می کشد آتش زبانه
/ کبوتر می رود بر روي هر بام

)163:  همان("پرستو می چکد از سقف خانه
بررسی کلید واژه ي آتش در دوره ي سوم:-3- 1

می خواست شهید شود تا جهان را دگرگون کند، اکنون سعی و یأس را از یک 60شاعري که در دهه 
واژه ها را بازتاب بی تفاوتی مردمان می بیند و ریشه می داند و کفتار و کفتر را یکی می بیند. او بی تفاوتی

نه فقط بر بی دردي مردم که بر بی دردي واژه ها می شورد. اینگونه می شود که شاعر به انزوا می رود.
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قیصر که در دوره ي اول همه چیز را در خدمت جنگ و جبهه می گرفت، در دوره ي دوم نیز واژه ها را 
و سخن هاي درونش می دانست در دوره ي سوم شاعري اش از همه ي روابط ابزاري براي بیان اعتراض ها

اجتماعی و مسایل اطراف خود الگو برداري می کند و هر چیزي که در این عرصه اتفاق می افتد، مجوز ورود 
به شعر او را می گیرد. او در چهره ي آرمان خواهی شکست خورده، مضامینی تازه را در شعر خود دنبال می 

اید که از آن جمله می توان به رویکرد پرسش گرایانه ي او در برابر جهان و روشنفکران و مردمانی که نم
بدبینی روزافزون قیصر، محصول بی اعتنایی هاي آنان و ناامیدي شاعر از آنان بود اشاره کرد.
تظارات شخصی در این دوره واژگان در خدمت آرمان خواهی درونی و فردي شاعر هستند و براي بیان ان

بار از واژه ي آتش استفاده کرد: 15او بکار می روند، او در این دوره 
/در خوابهاي کودکی ام، هر شب طنین سوت قطاري"

/از ایستگاه می گذرد...
/آنگاه در چارچوب پنجره ها

/شب شعله می کشد
) 33(گلها همه آفتابگردانند:"با دود گیسوان تو در باد.

وق قیصر از قابلیت زبان محاوره اي فارسی، کمال استفاده را کرده است، او به اصطالحات در شعر ف
عامیانه جنبه ي هنري بخشیده است، زبان قیصر ساده است اما هنري، او در تمام دوران شاعري خود از این 

شگرد استفاده کرده است.
ز واژه آتش براي عرفان شخصی همچنین باید گفت قیصر امین پور در دنیاي شاعري خویش گاهی ا-

خود بهره می برد و آتش را هر گونه سختی و مشکل راه عشق می داند و آتش عشق درون خود را ابراز می 
کند در حقیقت او عشق خود را چون آتش می داند: 

/دلم را به هر آب و آتش زدم"
)93:  همان("که چون شمع در گریه خندیده ام

/قایق هاگل به گل شعله ي ش"
)97:  همان ("سرخ در سبزه زار ها با تو

/ از دل کنده دود اگر برخاست"
)99(همان:  "آتش از تو، شراره ها با تو

/مرا به حیطه ي محض حریق دعوت کن"
)100:  همان  ("به لحظه لحظه ي پیش از شروع خاکستر

/ با سوز سینه بر لب تفتیتده ي عشق"
)102(همان:  "دود آهت را ببوسدآتش زدي تا
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او گاهی آتش عشق خود را آنقدر عمیق و شدید می داند که به جاي جاري شدن عرق از بدن او (به -
علت شدت آتش عشق) انگار آتش از تنش می چکد: 

/چنان گرم هذیان عشقم که آتش"
)104:  همان ("به جاي عرق از تبم می تراود

دیگري که در تغییر اندیشه و نگرش قیصر تاثیر داشت سانحه ي تصادف شدیدي از جمله موضوعات -
بود که قیصر را تا مرز مرگ و زندگی برد. بیماري هاي قیصر پس از تصادف و ضعف جسمی و شدت این 
بیماري ها و آمیختگی زندگی او با دارو و درمان و دیالیز و... شعرش را لبریز از درد و نوعی روحیه ي مرگ 

ندیشانه می کند که بازتاب آن، در شعرهاي این دوره ي قیصر نمودي پر رنگ دارد. از لحاظ اندیشه، شعرش ا
قوي تر می شود چون او در می یابد مسائلی در زندگی وجود دارد و ذهن همه ما را به خود مشغول داشته 

است و در برابر دردهاي بزرگ و بشري چقدر حقیر می شوند.
هر آدم دیگري با مسائل معمولی زندگی سر وکار داشت و به آنها واکنش نشان می داد، امین پور هم مثل

اما وقتی آن حادثه برایش اتفاق افتاد، انگار فاصله گرفته بود از این مسائل که گویا حقیقت دیگري را می دید 
ق درونش حرف ها دارد: ) او در انزوا براي بیان عش292: 1388بهداروند، که همه ي اینها برایش هیچ بود. (

از تیره ي دودي، از دودمان باد/ اي عشق از آتش اصل و نسب داري"
/آب از تو طوفان شد، خاك از تو خاکستر

)120: گلها همه آفتابگردانند("از بوي تو آتش، در جان باد افتاد..
/ زین هیزم تر هیچ ندیدم به جز دود"

)127همان:  ("شمعیم که تا شعله کشیدن نرسیدیم...
... / تا نسوزم، تا نسوزانم"

/پس چگونه، بی امان روشن نگه دارم
/ سالها این پاره آتش را

)13(دستور زبان عشق: "در کف دستم؟
به نظر می رسد قیصر در دوره ي سوم شاعري اش با توجه به موقعیت پیش آمده  براي شاعر و انزواي 

رفته و واژه ي آتش را دراکثر موارد براي عشق درونی اش بکار می برد: او در دنیاي عرفان شخصی اش فرو 
/زین آتش نهفته که در سینه ي من است"

)48: همان("خورشید شعله... نه، شرري پیش چشم تو...
/اي عشق، اي ترنم نامت ترانه ها"

/معشوق آشناي همه عاشقانه ها...
/باران قصیده اي است تر و تازه و روان

)51(همان:  "آتش ترانه اي به زبان زبانه ها
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تش را عشق از دست داده و دیرین خود می داند واز حسرت عشق گذشته اش میآو گاهی واژه ي -
گوید: 
/مانده از آن کاروان و از آن چاووش ها"

)58(همان:  "شعله هاي خفته در خاکستر خاموش ها...
وران جنگ شعر می سراید و به توصیف  دلیري هاي رزمندگان می شاعر گاهی به یاد گذشته و د-

و برندگی زبان رزمندگان را به ذوالفقار علی "آتش"پردازد، او به مدح رزمندگان و شهیدان پرداخته است و 
(ع) مانند کرده است: 

/از سالله ي سحاب، از تبار آفتاب"
/ آتش زبان او، ذوالفقار آبدار

/شنیده است:کسیکیباورم نمی شود، 
)82:  گلها همه آفتابگردانند ("زیر خاك گم شوند قله هاي استوار؟....

نتیجه :
همان طور که می دانیم؛ شعر حاصل تجربه است، هر تجربه اي زشت یا زیبا، راستین یا تخیلی؛ بنابراین 

و اندیشه جاري می شود و به شعر حاصل زندگی است که از کوه هاي تجارب سرازیر و در جویبار احساس 
دریاي اجتماع می ریزد. ظاهراً از روزي که انسان پا به روي کره خاکی گذاشت شعروجود داشته است؛ چرا 
که دانشمندان قدمت شعر را مساوي با قدمت زبان می دانند. در دوره هاي مختلف توسط افراد و اشخاص 

ت شده است که هیچ یک از آن تعاریف کامل نبوده و به گوناگون تعاریف زیادي از شعر ارایه گردید و ثاب
مرور نقص هاي آن هویدا شده است.

شعر دفاع مقدس؛ شعري است خاص، واقع گرا و محتوانگر که به صورت خودجوش در برابرهجوم 
بیگانگان سروده شده است و از این که صفت مقدس را به این دفاع داده اند ضمن مقدس بودن واژه ي دفاع، 

ر آمیختگی ایمان و اعتقادات مذهبی و تاکید بر دفاع از جنبه ي ایدئولوژیک آن می باشد. دلیل آن هم تأثیر د
پذیري از واقعه عاشورا، روحیه ي انقالبی مردم ایران پس از انقالب و شیعه بودن اکثریت مردم جامعه ي ما 

شعر شعراي دفاع مقدس و وصیت نامه ها سبب شد تا این دفاع واقعا مقدس باشد. چرا که نشانه هاي آن در 
و دل نوشته هاي مردان حق که بیان گر روحیه و عشق آسمانی و عرفان الهی در وجود آنان است به قول 

تجلی می یابد.» در یک مشت پري که از آنان به جا مانده است«قیصر 
ن ده ها شاعر و نویسنده در قیصر امین پور یکی از معدود کسانی است که در دوران پس از انقالب در میا

حوزه ي شعر و شاعري خوش درخشید. و در این زمینه بسیار پرفروغ و تاثیر گذار ظاهر شد. قیصر از جمله 
شاعران شاخص پس از انقالب است که مسیر موفقیت را پله پله طی کرد. او شاعري بود که سنت و نوآوري 

ته از دردها و رنج هاي مردمش بود. هوشیاري و دقت نظر را با هم عجین کرده بود. شعر او مردمی و برگرف
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او باعث شد تا شاعري مضمون یاب و نکته پرداز باشد. شعرش روان، نغز، ساده و پرمغز است. همان طور 
که حرف می زد شعر می گفت و عمل می کرد و این راستی و صداقت راهی بود که او خوب شناخته بود و 

بود.رمز ماندگاري اش دریافته 
اگر در شعر اصالتی باشد، اصالت با احساس و عاطفه است واو شاعر عاطفه است در اشعار مقاومتش 

شخصی هم وجود دارد که بیشتر مربوط به دوران پس از جنگ است و در آن جا هم می بینیم که درد "من"
اجتماعی شروع "من"ز  او به نوعی گروهی از هم سرنوشتانش را در بر می گیرد. او در بیان عواطف خود ا

انسانی رسید و این از افتخارات اوست."من"کرد و به 
زبان شعري قیصر همدلی و همدردي با مردم است زبانی ساده و روان که در آن از واژه هاي درشت و 
کهن گویی خبري نیست. زبانی موجز که مالل و خستگی را از چهره ي مخاطب می شوید. قرابت زبان او با 

عامیانه موجب رونق عناصر زیبایی شناسی در شعرش گشت.زبان
اندیشه ي امین پور در آغاز ایدئولوژیک و آرمان خواهی است که بیانگر فضاي سیاسی جامعه ایران پس 
از انقالب است اما در روند دگرگونی اجتماعی، اندیشه ي جزیی نگر و فردي و اجتماعی او به اندیشه ي 

ییر می یابد. شعرش از یک سو منعکس کننده ي عواطف فردي و راستین اوست و انسان محور و جهانی تغ
از سوي دیگر آیینه ي تمام نمایی از عواطف جمعی آرزوها و ارمان هاي اقشار مختلف جامعه.

امین پور از شاعرانی است که همواره کوشید تا جانب اعتدال را در هنر زیباشناسی حفظ نماید هر چند 
اي نوگراي معاصر آشنایی کامل دارد اما آگاهانه شیوه ي شاعري خود را بر اصول و قواعدي که به جریان ه

بنا می کند که بتواند در نگاهی نو به انسان و جهان نگاه کند و به سبکی خاص دست یابد. از این رو شعر او 
عر او شده است.از نظر زبان و محتوا حرکتی نرم و لطیف دارد و همین امر موجب مقبولیت عامه از ش

در مجموع قیصر از کلیه ي عناصر سازنده ي شعر به تناسب استفاده می نماید و در هیچ یک از عناصر 
سازنده ي شعر زیاده روي نمی کند در کنار نوآوري ها و خالقیت ها که بیشتر در عنصر زبان روي می دهد 

در شعر او بر سایر عناصر برتري دارد و کلیه اصل عاطفه و اندیشه را هرگز از یاد نمی برد، طوري که عاطفه 
عناصر در خدمت وراستاي عاطفه و اندیشه قرار می گیرند. هیچ گاه عاطفه و اندیشه را فداي زبان یا موسیقی 

و.... نکرده است.
بنابراین بطور خالصه می توان گفت:

ر طول دوره ي شاعري وي به نحوه ي به کارگیري کلید واژه هاي ادب مقاومت در اشعار امین پور، د-1
تدریج تحول می یابد.

تغییرات مرتبط با این کلید واژه ها، رابطه ي معناداري با تحوالت اجتماعی ایران داشته است.-2
کلید واژه هاي ادب مقاومت، در سال هاي اولیه در خدمت بیان ارزش هاي مورد نظر شاعر بوده اند، -3

عنوان جزیی از تکنیک هاي مربوط به زیبایی شناسی مطرح می شوند.اما در سال هاي پایانی اغلب به
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بررسی کلید واژه ها نشان می دهد که اندیشه هاي جمعی و برون گرایانه ي امین پور به تدریج جاي -4
خود را به دریافت هاي شخصی و درونی داده اند.

اژه ها تغییر می یابد.متناسب با محتواي مورد نظر شاعر، نحوه ي به کارگیري کلید و-5
با توجه به نحوه ي کاربرد کلید واژ ها، می توان گفت که با گذشت زمان توجه به مضامین مربوط به -6

جنگ و مذهب به تدریج کاهش می یابد اما هیچ گاه از بین نمی رود.
می و امري جمله هاي حاوي این کلید واژه ها، در ابتدا و تحت تأثیر فضاي جنگ بیشتر وجه التزا-7

داشته اند، اما در سال هاي پایانی وجه خبري بیشتر به چشم می خورد.
در نوع به کارگیري کلید واژه ها حرکت تدریجی از مطلق اندیشی به نسبی گرایی مشهود است.-8
نوع استفاده از کلید واژه ها در سال هاي آغازین، حاکی از تمایالت اقتدارگرایانه ي مولف و در سال -9

هاي پایانی، بیانگر اعتقاد وي به مشارکت مخاطب در افرینش اثر ادبی است.
کلید واژه ها که در ابتدا نوعی حماسه ي جمعی را القا می کردند، در سال هاي بعد، گرایش شاعر به -10

عرفانی شخصی و درون گرایانه را باز می نمایانند.
د، شهادت، عروج و ... در دوره نخست با توجه به بسیاري از واژگان ادب مقاومت نظیر جنگ، شهی-11

شرایط اجتماعی نظیر انقالب و بعد از آن جنگ تحمیلی کاربرد داشته است و در دوران بعد نیز با توجه به 
مقتضیات روزگار کاربرد انها کمتر و یا اصالً کاربردي نداشته است.

کتابنامه
چ اول،تهران:حوزه هنري سازمان تبلیغات اسالمی.ي آفتاب؛ )؛ در کوچه1363امین پور ، قیصر (-1
ها همه آفتابگردانند؛ چ چهاردهم، تهران: مروارید.)؛  گل1381.ــــــــــــــــ (-2
هاي ناگهان؛ چ اول، تهران: افق.) ؛  آینه1387.ــــــــــــــ (-3
سازمان تبلیغات اسالمی.)؛  تنفس صبح؛ چ دوم، تهران: حوزه هنري 1389.ــــــــــــــ (-4
مروارید.؛ چ سوم، تهران:)؛  دستور زبان عشق1390ــــــــــــــ (-5
)؛ گزینه اشعار؛ چ هفدهم ، تهران: مروارید.1390.ـــــــــــــــ (-6
) ؛ مجموعه کامل اشعار؛ چ ششم، تهران ، مروارید.1390ــــــــــــــ (-7
نقدوبررسی ادبیات منظوم دفاع مقدس ؛چ دوم؛ جلد دوم ، تهران : ) ؛ 1385سنگري ، محمد رضا (-8

پالیزان .  
) ؛ صور خیال درشعر فارسی ؛ چ یازدهم ، تهران: آگه.1386شفیعی کدکنی ، محمد رضا (-9

تهران: سخن.بالغت تصویر؛ چ اول، )؛1385محمود (فتوحی ،-10
ریه ها ، رویکردها و روش ها ، تهران : سخن.) ؛ سبک شناسی نظ1390ــــــــــــــ (-11
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) ؛ بررسی تطبیقی موضوعات پایداري در شعر ایران و جهان ؛تهران : 1385کاکایی ، عبدالجبار (-12
پالیزان
) ؛ نمود اندیشه ؛ چ اول ، ساري: توسعه علوم.1389کریمی الریمی، رضا (-13
ازنده ي شعر در اشعار مقاومت قیصر امین پور ؛ ) ؛ بررسی عناصرس1391صیانتی ، علی اصغر (-14

پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد قائمشهر.
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نگرشی در تاریخ زبان و گویش آباده طشک
1فرانک رمضانی

دانشگاه آزاد اسالمی مرودشتمربی
چکیده

نفر 10000در حدود آباده طشک منطقه اي است در شرق شیراز و در استان  فارس قرار دارد. این منطقه 
جمعیت دارد و شغل اصلی آن ها کشاورزي است. گویش غالب در این منطقه، گویش لري که از گروه زبان 
هاي ایرانی جنوب غربی است. گویش لري هر چند در لهجه  ي فارسی مردمان  آباده طشک اثر گذاشته 

گویش گفت و گو می کنند و عوامل است اما امروزه فقط کم و بیش افراد سالخورده و کم سواد به این 
بسیاري از قبیل :شیوه هاي زیستن ،پیشرفت علوم ،مهاجرت ها و پیدایش پدیده هاي جدید و ارتباط هاي 
فرهنگی باعث فراموشی در به کار بردن این واژگان (گویش لري) نقش مهمی را ایفا می کنند.  درباره ي 

ر توجهی صورت نگرفته است و این در شرایطی است که تاکنون پژوهش علمی در خو» گویش آباده طشک «
تنها بازماندگان حفظ این میراث هنوز بار » پیران«دگرگونی در همه ي ابعاد آن به چشم می خورد . اگر چه 

کنند و این مسوولیت انتقال آن را به دوش می کشند، نسل جدید با بی اعتنایی، به سرعت آن را فراموش می
خواند.  در بخش آغازین مقاله اهان و عالقه مندان زبان شناسی علمی را به یاري فرا میهشداري است که آگ

و هم چنین به موقعیت جغرافیایی و تاریخی و فرهنگی این منطقه » آباده طشک«به بررسی تاریخچه ي گویش
ست.اي از نظر دستوري ، مقایسه واژگانی و توصیف واجی پرداخته شده او سپس به بررسی مقایسه

هاي دستوري، آباده طشک، گویش آباده طشک ،زبان هاي ایران جنوب غربی، تفاوتها:کلیدواژه
.توصیف واجی

موقعیت جغرافیایی آباده طشک:
54دقیقه تا 25درجه و53بخش  آباده طشک جزو استان فارس و در شرق شهر شیراز به مختصات 

دقیقه عرض شمالی بین شهرستان هاي 55دقیقه و29تا دقیقه 18درجه و 29دقیقه طول شرقی و15درجه و
آباده ،مرودشت ،شیراز ،استهبان وهم چنین بخش مرکزي محدود است.

بخش آباده طشک توسط ارتفاعات از قسمت شمال و شرق و دریاچه هاي طشک و بختگان از قسمت 
آباده طشک ،مرکزي، غرب و جنوب محدود گردیده است و یکی از سه بخش شهرستان نی ریز (بخش هاي

و پشتکوه) بوده که در قسمت غرب شهرستان نی ریز قرار گرفته است.  
طبق نقشه پهنه بندي اقلیمی ایران، منطقه ي مورد مطالعه در مجموع، داراي زمستان هاي به نسبت سرد و 

تابستان هاي گرم و خشک است. 

1.faranakramezani@yahoo.com
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10000در حدود 1385ک، این شهر در سال درمانی آباده طش–براساس آمار دریافتی از مرکز بهداشتی 
نفر جمعیت داشته است.

و به معنی جاي آباد گرفته Apatakاز ریشه ي پهلوي» آباده «موقعیت تاریخی آباده طشک: واژه ي 
شده است. می گویند هر جا آب است ،آبادانی هم است، زیرا در این مکان آب فراوانی وجود داشته و به 

واقع گردیده است آن را (آباده » طشک«نامیده شده است و چون در کنار روستایی به نام» آباده«مین مناسبت ه
» عبدالرحمن«طشک) خوانده اند که بخشی از والیت پنجگانه ي پارس است. چون در ابتدا گویا فردي به نام 

فته می شده است  و بعدها تغییر گ» ده عبدالرحمن«باعث آبادي اولیه ي آن شده ،نخست تا مدت ها به آن 
نام داده است.

پیشینه ي تاریخی طوالنی دارد و در زمان حکومت هخامنشیان این منطقه به عنوان یکی از » آباده طشک« 
راه هاي ارتباطی بین شهر استخر(تخت جمشید) مرکز حکومت، و شهر نی ریز (مرکز تولید سالح آن 

لی ،زراعت ،باغداري، دامداري و از صنایع دستی آن  قالی بافی سلسله) محسوب گردیده است . شغل اها
است.

که حدود قرن ششم هجري قمري نوشته شده است در مورد آباده چنین بیان » فارس نامه ابن بلخی«در 
است و نزدیک » کر«آباده شهرکی است با قلعه ي استوار ،هواي معتدل دارد و آب آن از فیض رود« می دارد:

»(منظور دریاچه ي نی ریز ) و انگور بسیار خیزد و نزدیک والیت حسویه و آباد است آن دریاست 
آباده از شهرك هایی است کم مردم و با  کشت و برز بسیار وبا :« آمده است » حدود العالم«در کتاب 

» نعمت است
دل دارد و آبش آباده  شهرکی کوچک است با قلعه ي استوار و هواي معت«می نویسد: » حمدهللا مستوفی« 

»از فیض رود کر است و در آن جا غلّه و انگور بسیار بود و مواضع بی شمار از توابع آن جاست.
آباده اقلید و آن را به مناسبت -1آباده سه محل است در فارس : «در لغت نامه ي دهخدا آمده است ،

اده اقلید خوانند تا از آباده طشک ممتاز یکی از روستاهاي آن که اقلید نام دارد(منظور شهرستان اقلید است) آب
آباده طشک، -3آباده زرتشت نی ریز که یکی از چهار محله ي قدیمی شهرستان نی ریز است -2باشد.

آباده «بخشی از والیت پنجگانه فارس است. و آن را به مناسبت یکی از روستاهاي آن که طشک نام دارد
»از باشد و فاصله آن تا نی ریز کم تر از بیست فرسنگ است.ممت» آباده اقلید«خوانده اند تا از» طشک

موقعیت فرهنگی  آباده طشک: 
مذهب مردم آباده طشک، شیعه ي دوازده امامی است عالوه بر آن مذهب به باورهایی از قبیل : تأثیر 

و یا این ستارگان در سرنوشت آدمی، موقع غروب آفتاب نباید خاکستر از خانه بیرون برد زیرا نحس است.
که اگر مرغی در حال خوابیدن بال هاي خود را به روي زمین پهن کند ،مهمان یا مسافري از راه می رسد، 

را بر زبان جاري می کنند ،اعتقاد به عطسه (=صبر)و » برون زیاد«موقع چیدن پشم و موي گوسفندان ،عبارت 
و یا در غیر این صورت باید زیر سر او قیچی روز نباید تنها بماند 40خواب و این که زن تازه زاییده تا 
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می آید و به او و بچه اش آسیب می رساند ،و یا هنگامی که محصول » آل «گذارند چون معتقدند که 
» .محصول زیاد«کشاورزي خود را درو می کنند اگر شخصی بر آن ها وارد شد باید بگوید 

که زبان آن ها ترکی » ایل قرایی:«کنند از جمله عشایر و تیره و طایفه هایی در آباده طشک زندگی می 
زندگی می کنند. ایل لشنی با شاخه هاي مختلف (به ظاهر » طایفه ي لشنی«و »طایفه ي چهار راهی« است،

دوازده گانه) که با پسوند خاص لري (وند) مشخص می شوند در این منطقه ساکن هستند.
تاریخچه ي گویش آباده طشک:

خرم «در » درود«و یکی از طایفه هاي لري است که خاستگاه آن شهر اي از قوم پارسیطایفه لشنی شاخه 
به فارس راه یافته اند و در بخش » کریم خان زند«هستند  که همراه » زندیه«است و از تیره هاي قوم » آباد

به تیره هاي مختلف استان فارس چون آباده طشک،خفرك علیا ،کربال و غیره ساکن شدند.طایفه ي لشنی 
هاي مختلف: عبداهللا وند، نجیب وند، ایروند، الیاس وند، خفروند ، یزدان وند ،علی وند ،بهمن وند، مرادوند، 
خیر خیروند،کوشکی ،اوالد میرآقا و... تقسیم شده اند که با هم نسبت خویشاوندي و ازدواجی دارند. طایفه 

کشاورزي و دیگر پیشه ها می پردازند و امروزه ي لشنی سال هاست که در آباده طشک زندگی می کنند و به
شعبه اي از این طایفه در رود هن (نزدیک تهران ) وهم چنین تعدادي از آنان در کله چوب(اسالم آباد 
غرب)به سر می برند. گویش لري هر چند در لهجه ي فارسی مردمان آباده طشک اثر گذاشته است اما امروزه 

ه وکم سواد به این گویش گفت وگو می کنند. فقط کم و بیش افراد سالخورد
از جمله عواملی که در فراموشی به کار بردن این واژگان نقش مهمی را ایفا  می کنند: شیوه هاي زیستن 
،متروك ماندن پاره اي از پیشه ها و ظهور پیشه هاي تازه و وسایل جدید ،پیشرفت علوم ،مهاجرت ها 

ید و ارتباط فرهنگی با دیگر جوامع است وباید امروزه با تالش روز ،مسافرت ها ،پیدایش پدیده هاي جد
افزون خویش واژگان و عبارت ها را که همانند گنجینه ي معنوي ماندگار و گرانبهاست در ثبت و ضبط و 

نگه داري آن ها  بسیار کوشا باشیم.
یخی زبان فارسی میانه ي زبان فارسی امروز، ادامه ي زبان فارسی دري است . فارسی دري ادامه ي تار

ساسانی است که با وام گیري  از زبان هاي دیگر دوره ي میانه به ویژه سغدي، به زبانی قدرتمند و صاحب 
آثار ادبی گوناگون تبدیل شد و به چنان هویت واژگانی دست یافت که به زبان رسمی ایران قدیم تبدیل 

گردید.
ارسی باستان است که در عصر هخامنشیان زبان مردم استان زبان فارسی میانه ساسانی، خود ادامه ي  ف

فارس بوده است . همین زبان یکی از شاخه هاي زبان هاي هندي و ایرانی و از گروه زبان هاي هند و 
اروپایی است.

مقایسه دستوري:
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ی یا از نظر دستوري شباهت هاي زیر، بعضی از آن ها با اختالف جزیی که بیشتر شامل کاستی و افزون
وجود دارد:» فارسی«و» گویش آباده طشک «تغییر آواست ، میان 

نشانه ي صفت برتر و برترین ،مانند:-الف
فارسی                     گویش آباده طشک

tarbehtarbexبهتر                   

tarinbehtarinbexبهترین                 

ترتیب مضاف و مضاف الیه و موصوف وصفت و نشانه ي اضافه میان آن ها مانند:-ب
فارسی                       گویش آباده طشک

manedastmanedasدست من              

xonakyeahavهواي خنک  nekaxyeahav 

جاي  آن ها به عنوان وابسته شمارشی اسم مانند:کسري واعداد اصلی ،ترتیبی و-پ
فارسی                        گویش آباده طشک

vagsegowsoسه گاو        

darraahcdararcچهارمین در     minmin


شخص و شمار ضمایر شخصی جدا و پیوسته . مانند:           -ت
فارسی               گویش  آباده طشک

toteتو                      

vataggowetگاوت

د: نشانه ي مصدر .مانن-ث
فارسی                       گویش آباده طشک

anxordanxardخوردن               

anbidaxanxowsidخوابیدن 

وندهاي وجه ، نفی در فعل .  مانند:-ج
فارسی                      گویش آباده طشک

naxbenuxbeخوان               ب 

naxnanuxnaنخوان                



٣٣٩٠

٣٣٩٠

مجموعه مقاالت

//شدندر صرف افعال گذشته دور، التزامی ، وbidan//» بودن«کاربردهاي افعال کمکی-چ edans


در 
افعال مجهول .مانند :

سی                       گویش آباده طشکفار

damubraftebidamrafteرفته بودم               

odamsdideedamsdideدیده شدم               




بعضی از حروف اضافه و ربط .مانند :-ح
فارسی                  گویش آباده طشک

ababبا                      

kekeکه

valivaliولی

ساختمان افعال مشتق و ترکیب از نظر وندهاي اشتقاقی با عناصر غیر فعلی .مانند:-خ
فارسی                       گویش آباده طشک

tisabardtisdaرداشتی            ب


var

zkardaparvgereftlabپرواز کرد          

تطابق نهاد و فعل از نظر شخصی و شمار مانند:-د
فارسی                       گویش آباده طشک

togoftitegoftiتو گفتی          

goftidaomsgoftinaemsشما گفتید    


جاي مسند الیه و مسند در جمله هاي اسنادي .مانند:  -ذ
فارسی                        گویش آباده طشک

astrikatvaahrikeatahavهوا تاریک است        

مقایسه در واحدهاي زبر زنجیري:
رف ،ضمیر ،عدد مانند :جاي تکیه در اسم،صفت ،ح-الف

فارسی                      گویش آباده طشک

»اسم«xtaderxtaderدرخت             

»صفت«anadanadدانا                  
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»حرف«ivalivalولی                 

»گذشته ساده«bidaxdixowsخوابید    
ساختمان هجا، مانند:-ب

فارسی                    گویش آباده طشک

////
////
////

cvcccvcc
cvccvc
cvcv

مقایسه واژگانی :
می توان تقسیم کرد:واژه هاي این گویش را در مقایسه با واژه هاي فارسی رسمی به سه گروه

گروهی که کامالً متفاوت هستند. مانند:-الف
فارسی                        گویش آباده طشک

bowoپدر                                

dedeخواهر 

akakبرادر                                

گروهی که کامالً یکسانند ، مانند: –ب 
فارسی                          گویش آباده طشک

dardدرد                    

sardسرد

tarikتاریک                            

گروهی که باهم تفاوت آوایی دارند ،این تفاوت ها داراي انواع زیر است:-پ
اوت در نوع صداها که خود به دو گروه تقسیم می شوند:تف-1

تفاوت در مصوت ها که عبارتند از:-الف
//فارسی پیش از صامت  هاي خیشومی mو// nبه//u:تبدیل می گردند

ua[صامت هاي خیشومی]/  

فارسی                         گویش آباده طشک

naJnuJجان                

masmnsشام              


neasneusشانه            
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meaJmeuJجامه             

maJmuJجام                 

// aفارسی در واژه ي زیر مقابل// aگویش آباده  طشک
فارسی                         گویش آباده طشک

namuttemanتومان       

// a فارسی پیش از صامت// h:در آباده  طشک به همان شکل است
 haa /

فارسی                 گویش آباده طشک

harharراه          )(

hakolhakolکاله              )(

hakhakاه                ک )(

// aفارسی پیش از صامت//bمعموالً به مصوت مرکب// owتبدیل می شود، و//b نیز می

افتد، bowa /

فارسی                     گویش آباده طشک

LabLowب                 ل

baowآب                   

absowsشب                 


tabtowتب                  

sabzsowzسبز                 

kabkkowkکبک               

// aفارسی مقابل// e:گویش آباده طشک در بعضی واژه ها
فارسی                            گویش آباده طشک

hanaahenآهن                    

ahanhenaحنا                    

// a:فارسی در این گویش از آغاز کلمه زیر  می افتد
فارسی                        گویش آباده طشک
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raanranانار                       

// o فارسی مقابل// e واژه ها:این گویش در بعضی
فارسی                          گویش آباده طشک

mansdomansdeدشمن               


bolandbelanبلند

doxtardextarدختر                 

zolmzelmظلم                     

// o فارسی مقابل// a:این گویش در بعضی از واژه ها
فارسی                       گویش آباده طشک

xonaknakaxخنک            

kohneneakکهنه             

//uل فارسی مقاب// i:این گویش  در بعضی از واژه ها
فارسی                          گویش آباده طشک

zanussizanسوزن                 

jeuJJijeجوجه                 

//u فارسی مقابل// o:گویش آباده طشک در بعضی واژه ها
فارسی                             گویش آباده طشک

tantanسوختن                xussox

tantanدوختن                xuddox

// iفارسی  مقابل// e:گویش آباده طشک در برخی واژه ها
فارسی                          گویش آباده طشک

tantanریختن rixrex

tantanبیختن               bixbex

تفاوت در نوع صامت ها:-ب
//b فارسی مقابل// fو// v:گویش آباده طشک در واژه ي زیر

فارسی                     گویش آباده طشک
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zabtzaftضبط             

tabartaتبر                 var

barvarبر                    

// d فارسی  مقابل// t:گویش آباده طشک در بعضی  واژه ها
فارسی                          گویش آباده طشک

lagadatlaلگد              

// d:فارسی در پایان بعضی واژه هاي این گویش می افتد
فارسی                         گویش آباده طشک

andcancچند                 


bolandbelanبلند

duzziزود               

bandbanبند                 

ndaxxonخواند     

// fفارسی مقابل//b :این گویش در بعضی واژه ها
فارسی                    گویش آباده طشک

nesfnesbنصف

// h فارسی مقابل// x:این گویش در بعضی از واژه ها
فارسی                  گویش آباده طشک

behtarbextarبهتر             

//خنثی شدن  واج هاي  mو// n پیش از صامت//b:مانند
فارسی                   گویش آباده طشک

anbesambedsشنبه           


panbepambeپنبه            

donbedombeدنبه            

manbarmambarمنبر            



٣٣٩٥
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

// r فارسی  مقابل// l:گویش آباده طشک در بعضی واژه ها
فارسی                      گویش آباده طشک

irilقیر               

ekarsekalsشکار            


korkkolkکرك

arglgبرگ              bba

zahrezahleزهره

//


z فارسی مقابل// j:گویش آباده طشک مانند
فارسی                     گویش آباده طشک

منیژه          


emanizmanije

rmandazrmandaJژاندار          


تعداد صداها:اختالف در
//حذف t: فارسی در پایان بعضی از واژه هاي گویش آباده طشک

فارسی                گویش آباده طشک

starsarراست         

staxsaxخواست       

stupsupپوست        

dastdasدست      

mastmasمست         

//حذف  h :فارسی در واژه ي زیر
فارسی               گویش  آباده طشک

raahcracچهار


ر بعضی واژه ها:جا به جایی دو صامت کناري در خوشه ي هم خوان پایانی د
فارسی                 گویش آباده طشک

fasxfaxsفسخ        
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fsasafسقف 

aksaskعکس      

oflolfقفل         

nerxnexrنرخ        

ketfkeftکتف      

اختالف در صامت یا مصوت هاي بعضی واژه هاي مشابه :
a فارسی در واژه گویش آباده طشک بهey.تبدیل می گردد

فارسی                    گویش آباده طشک
yeneaeyneآینه     

a فارسی بهa:گویش آباده طشک تبدیل می شود در بعضی واژه ها
فارسی                   گویش آباده طشک

suarsuraعروس       

a فارسی بهow:گویش آباده طشک تبدیل می شود در بعضی واژه ها
فارسی                      گویش آباده طشک

baowآب               

baxxowخواب

bazardzardowزرداب           

نتیجه گیري: 
ست) جز و براساس مطالعات زبان  شناسی ،زبان لري(گویش مردم آباده طشک از آن زبان گرفته شده ا

ایرانی و اروپایی -زبان هاي هند و اروپایی به شمار می آید . زبان هاي هند و اروپایی به دو گروه هندي
تقسیم می شوند . زبان لري در گروه زبان هاي هند و ایرانی قرار می گیرند که این زبان ها به نوبه ي خود به 

نی شامل: زبان هاي ایرانی شرقی و زبان هاي ایرانی دو گروه هندي و ایرانی تقسیم می شوند. زبان هاي ایرا
غربی می باشند که زبان هاي ایرانی شرقی در مناطق آسیایی میانه از جمله: افغانستان و نواحی مجاور ، و 
زبان هاي  ایرانی شرقی در ایران و بعضی دیگر مناطق رایج هستند. و زبان هاي ایران غربی نیز به دو گروه 

در گروه زبان هاي جنوب غربی قرار می گیرد.» زبان لري«نوب غربی تقسیم می شوند که شمال غربی و ج
دوانی)، زبان لري نزدیک ترین -تاتی-کومزاري–لري -در بین زبان هاي جنوب غربی ایرانی(فارسی

این زبان در رابطه را با زبان فارسی دارد که هر دوي آن ها دنباله ي پارسی میانه هستند. و بعضی معتقدند که
گذشته ي نه چندان دور از فارسی گرفته شده است. 

گویش آباده طشک که زیر ساخت آن گویش لري است از لحاظ ساختار -در پایان باید افزود که : الف
واژه هاي گویش آباده طشک را در مقایسه با واژه -دستوري و واژگانی با فارسی نو شباهت بسیار دارد.ب
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سه گروه می توان تقسیم کرد: گروهی کامالً متفاوت،گروهی کامالً یکسان و گروهی هاي فارسی رسمی به
که با هم تفاوت آوایی دارند که در متن مقاله به بررسی جداگانه هر یک پرداخته شده است .

کتابنامه
.75ابن بلخی ، فارس نامه ،توضیح و تحشیه، منصور رستگار فسایی ، ص-1
، صص 1378بان هاي ایرانی ، ترجمه: علی اشرف صادقی، انتشارات : سخن ارانسکی ،یوسیف م، ز-2

40-25.
. 20-55، صص1370امان اللهی بهاروند ، اسکندر، قوم لر، ناشر: آگاه تهران .-3
.30-50، 1363ایزد پناه ،حمید، فرهنگ لري ، انتشارات : آگاه ،چاپ دوم تهران -4
.75، ص1364دستوري زبان  فارسی ،ناشر: امیرکبیر، تهران باطنی ،محمد رضا ، توصیف ساختمان -5
.46، ص1377،چاپ دوم تهران 1دهخدا ،علی اکبر ،لغت نامه ،جلد -6
ستوده،غالمرضا، مرجع شناسی و روش تحقیق در ادبیات فارسی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم -7

.259، ص1386انسانی دانشگاه (سمت) چاپ دوازدهم تهران 
.25و24،صص1385طرح هادي شهر آباده طشک (شهرداري آباده طشک) ،-8
.120،ص1378پهلوي) انتشارات دانشگاه تهران –فره وشی، بهرام ،فرهنگ پهلوي (فارسی -9

کلباسی ،ایران، فرهنگ توصیفی گونه هاي زبانی ایرانی ،ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی ،چاپ اول -10
. 2-26،ص1388
وینی ، حمداهللا ،نزهه القلوب ،حواشی و تعلیقات ،محمد دبیر سیاقی،طهوري، تهران مستوفی قز-11
.149،ص1336
.10-20،صص1364مشکوه الدینی ، مهدي، ساخت آوایی زبان ،انتشارات : آستان قدس ،مشهد -12
.30-1373،40مقیمی، افضل، بررسی گویش بویر احمد و... ناشر:نوید شیراز ، چاپ اول -13
اشناس، حدود العالم من المشرق الی المغرب ،تصحیح: منوچهر ستوده،طهوري، تهران ن-14
.135.،ص1362
-40، صص1373ناتل خانلري ،پرویز ،دستور تاریخی زبان  فارسی ،انتشارات :توس ،چاپ سوم -15

27.
شیراز ،پایان همتی، ابوذر، فرهنگ تطبیقی واژگان گویش لري ممسنی با واژگان فارسی نو و میانه ، -16

20،ص 1369نامه کارشناسی ارشد، 
.56-90، صص1385یاوریان ،اکبر، واژه نامه لري، انتشارات : افالك ،چاپ اول -17

مجله ها:
 20-30، صص1387، 13ابراهیمی، قربان علی، گویش بیضایی  فارس، مجله مطالعات  ایرانی، شماره.
،8، ص190کیهان فرهنگی ،شماره هاشمی، محمد حسین ،تأملی کوتاه در زبان لري.
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تأملی دربارة اوصاف و ویژگیهاي حقیقت محمدیه
1دکتر علی رمضانی

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر 
دکتر نرگس اصغري
استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر 

ي زاهددکتر رضا آقایار
استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر

چکیده 
عرفان اسالمی حقیقت محمدیه است و مراد از آن به اصطالح و قابل بحث هاي مهماز آموزهیکی 

است. این حقیقت به عنوان مبدأ و معاد، شالودة نظاممتصوفه و عرفا، ذات احدیت به اعتبار تعین اول
آفرینش، نخستین وجود منبسط و تجلی حق، سبب حدوث و بقاي عالم، واسطۀ حق و خلق و غایت نظام 

هستی معرفی شده است. 
عربی و پیروان او مطالب و در شرح و بسط این موضوع در جهان بینی عرفانی مخصوصاً در مکتب ابن

باشد. این حقیقت ترین مخلوق میجامعترین و مسائل مهمی مطرح گردیده که بیشتر حول محور اولین، کامل
تحت عناوین و تعابیر مختلف و قریب به هم از جمله: اسم اعظم، روح اعظم، امر، بهمن(در زبان پهلوي)، 
تجلی اول، صادر اول، عقل اول، معلول اول، جوهر، در بیضاء، روح عالم، روح محمدي، عقل فعال، علّت 

هاي مختلف در واقع به لحاظ اعتبارات و مورد توجه قرار گرفته است. این نامالرّحمن، هباء و...ثانی، نفس
دان داده شده و هدف این مقاله تشریح و تبین آن اوصاف و ویژگیها است.اوصاف گوناگونی است که ب

عرفان اسالمی، حقیقت محمدیه، عقل اول، خلیفۀ خدا، واسطۀ فیضها: کلیدواژه

مقدمه
ار کلیت و عدم تقید همان عقل اول است اما همین روح به اعتبار تعلق به صورت روح محمدي به اعتب

کند ولی این مغایرت دو حقیقت متباین بشري و هیأت ناسوتی مغایرتی با عقل اول و لحاظ کلیت آن پیدا می

شمند ) عارفان اندی331: 1372یثربینیست بلکه مغایرتی است از نوع مغایرت کلی و جزیی خویش. (ر. ك: 

گونه که عالم آفرینش داراي غیب و شهادت است به طریق اولی انسان نیز داراي غیب اسالمی معتقدند همان

و شهادت است. لذا براي انسان دو نشئۀ ظاهر و باطن، سر و علن، ملک و ملکوت قائلند که هر کدام داراي 

اي بواطن و مراتب ملکوتی است. درجات و مقاماتی است. باالخص نفس باطنی و غیبی انسان که خود دار

1 . Email: a-ramazani@iau-ahar.ac.ir
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د. شمارنمیري و جسمی او را عالم شهادتدانند و قواي ظاهاینان روح و دل آدمی را نمودار عالم غیب می

شود و داراي آن حضرت می» شخص«(ص) نیز داراي ظاهر ملکی است که تعبیر به بر این اساس پیامبر اعظم

گردد.میاو را شامل » شخصیت«باطن ملکوتی است که 

و زندگی و شودمتولد میآنچه مربوط به شخص و ظاهر ایشان است چون سایر انسانها در زمانی 

) در عین حال داراي تکالیف و وظایف 110(کهف/ » انا بشر مثلکم.«کند. فعالیت و تغذیه و زاد و ولد می

سازد و را در دنیا با سایر انسانها متمایز میباشد که جایگاه و مرتبۀ ااي مربوط به رسالت و نبوتش نیز میویژه

» رسالت«اش یعنی ) بود اما عمر مادي و وظیفۀ دنیوي46(احزاب/ » اهللا و سراجا منیرا.داعیا الی«که چون

(زمر/ » انک میت و انهم میتون.«روزي به پایان رسید و این دنیاي فانی را وداع کرد چراکه حق تعالی فرمود: 

باشد از عظمت و او می» والیت«نایی و ملکوتی آن حضرت و شخصیت حقیقی ایشان که ) اما وجه مع39

الخاصی برخوردار است که نمرده است و پایانی ندارد بلکه حقیقت و نورانیتی است که شدت وجودي خاص

بخشد و واسطۀ فیض و نور حضرت حق بوده و عالم و آدم را از جانب فیاض و نور مطلق، هستی و نور می

) 107(انبیاء/ » و ما ارسلناك اال رحمه للعالمین.«رحمت واسعۀ خداوند بر مخلوقات است لذا خداوند فرمود: 

که مظهر اسم اول و آخر الهی بلکه مجالي اسماي جمال و جالل و همۀ اسماي حسناي اوست، و همان

و ایجاد افالك و کائنات انسان کامل کمل اکمل اوست که بود قبل از آنکه عالم خلق شود و غایت خلقت

پیامبر اعظم است حقیقت محمدیه(ص) نام دارد. (ر. ك: این مرتبه از هستی و تجلی حق که ویژةاست و ... 

)2: 1386خدایار

اوصاف و ویژگیهاي حقیقت محمدیه

الوجودواجبواسطۀ. صادر نخستین و اولین مخلوق بی1
نامند که در اصطالح عرفانی معادل روح محمدي یا اول میفالسفه صادر نخستین از خداوند را عقل 

الوجود و نخستین تنزل حق به صورت واجبواسطۀحقیقت محمدي است. این حقیقت اولین مخلوق بی

وجود امکانی و خلقی است. واسطۀ فیض موجودات دیگر است و همۀ کماالت مراتب پایین را به نحو اتم و 

و آغاز آفرینش هباء و اولین موجود در آن حقیقت «باره گوید: عربی در این) ابن330: 1372یثربیاکمل داراست. (ر. ك: 

محمدي است زیرا او خلیفۀ الهی در عالم بوده و همۀ هستی در تسخیر اوست پس خداوند سبحان هنگامی که اراده نمود عالم را خلق کند از 

گردد و هیچ موجودي از نظر قبول و پذیرش در آن هباء زمینه نداشت جز حقیقت د میآن ارادة مقدسه حقیقتی پدید آمد که از آن به هباء یا
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آشتیانی(....» شود پس حقیقت محمدي آغاز آفرینش عالم و اولین موجودي است که پدیدار گردیده محمدي که از او به عقل تعبیر می

1370 :721(

بسیط و غیرمرکب. 2
قوهوخارجیعدماز مالبستکهاستبودهبسیطذاتیاولصادر«درا فرماید: صادر اول بسیط و غیرمرکب است، مالص

موجودرود.بشمار میماسوابرتعالیحقخیروجودافاضهو واسطۀاستمستغنیخویشفاعلغیرازفعلوذاتدرومبراستاستعدادو

و کاستیونقصازاستموجوددورترینآن اوست.ازقوتشدیدترینوهویتترینکاملاست.جواهر نوريوعقلیذواتاشرفاول،

)263: 7ج،1368(صدرالمتألهین»است.مبدأ المباديبهآنهاتریننزدیک

. مجرد از ماده3
درهمووجوددر اصلهمکهباشدموجوديبایدشودمیخلقمبدأ المباديازواسطهبیکهاولصادر

) 337، 1381(ر. ك: صدرالمتألهین.باشدمادهازمجردتأثیروفعل

وجودي یگانه و امري واحد. 4
شود. از خداوند یگانه و بسیط جز یک معلول صادر نمی» الواحد الیصدر عنه اال الواحد«بر اساس قاعدة 

چنین) اگر از 50(قمر/ » ه.واحداالامرناماو. «استشدهتعبیر» امر«بهصادرنخستینازقرآن،لساندر

هرصدورزیراباشدجهتدوواقتضادوواحدفاعلدرکهاستایناشالزمهشودصادرمعلولدواحديو

برايپس. آمدخواهدپیشبالمرجحترجیحوگرنهاستفاعلدراقتضایییاوخواهشیکدنبالبهاثري

آنشودصادرمتعددمعلولهايبسیط،واحدازاگرحال. استحتمیعلتدرجداگانهاقتضايمعلولی،هر

رابمعلولکهاستجهتیازغیرآفریدهراالفمعلولکهجهتآنچونشد؛خواهدجهاتیدارايواحد

)148: 1390است. (ر. ك: اخویانالجهاتجمیعمنبسیط، اولمبدأکه حال آنآفریده

ته است. او بر اساس مالصدرا براي حل مسئلۀ صدور کثرت از وحدت از دو اصل فلسفی مدد گرف

گوید از ذات احدیت صدور بیش از یک امر که مورد تأئید عقل نظري و طبع سلیم است می» الواحد«اصل 

که باید » امکان اشرف«باشد و سپس بر اساس اصل عقلی محال است و صدور کثیر از واحد ممکن نمی

گیرد عقل که ه باشد نتیجه میمعلول اول و صادر نخست از حیث وجودي بر همۀ ممکنات شرافت داشت

اشرف موجودات و اتم آنهاست باید در مرتبۀ ایجاد، مقدم بر ممکن اخس باشد چه اگر ممکن اخس مقدم بر 
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آید که اشرف از اخس به وجود آید و این از لحاظ عقل محال است. (ر. ك: اشرف باشد الزم می

)244: 7، ج1368صدرالمتألهین 

. تجلی شایستۀ خداوند5
کهاستاینفیضدرواسطهشؤوناتاز. استبرقرارسنخیتومشاکلتمناسبت،معلول،وعلتمیان

. داردتفاوتپسینیوپایینیوجودهايباوجودشواستبرخورداراولمبدأویژگیهايبرخیوکماالتاز

.نداردراشدننخستینۀ واسطشایستگیباشد،کهمرتبههردرموجوديهرلذا

نبسط و غیرمقیدم. 6
منبسطوجودامااند،خاصیحدبهمقیدومحدودوغیربهمتعلقاجسامونفوسوعقولعارف،نگاهدر

باواستگستردهومنبسطمقیداتواعیانۀهمبربلکهنداردماهويحدوقیدکهاستغیريبهمتعلق

مادي،باومجردمجرد،باوقدیمقدیم،باوحادثحادث،بادارد؛همراهیخداوندماسوايمراتبۀهم

ت.اس»اشرفامکان«ةقاعدهمانراهازمنبسطوجوداثبات. استمادي

نظیر و مافوق طبیعی. وجودي بی7
فص)12: 1356(جامی»محمدیهکلمهفیفردیهحکمهفص«گوید: میمحمدیهدر آغاز فصعربیابن

دارد: یکایهاماست؛ فردیهغیبیمعارفهماست، حکمتعارفمقصود دلهگویند کانگشترينگینبه

تجلی واوکهاستاینهمدیگرش؛ معنیاستنظیر بیمحمدیهحقیقتاو نظیر ندارد یعنیکهآنمعنی

است. اولتعیین

. جامع حقایق خلقی و الهی8
شود با به فعلیت رساندن تمام استعدادهاي نیز تعبیر می» سان کاملمقام ان«حقیقت محمدي که از آن به 

تواند جهت حقی و الهی نیز پیدا کند. بنابه گفتۀ اهل معرفت، انسان کامل اش میخود عالوه بر جهت خلقی

ربوبی راه یافته تا تعین ثانی و حتی تعین اول و مقام برزخیت اُولی تواند به صقعدر سیر صعودي خود می

حقیقت انسان کامل شود. کند و خدایی مییش برود. با رسیدن به این مقام انسان جهت ربانی و حقی پیدا میپ

چون مخلوق است جهت امکانی دارد اما وقتی اسما و صفات الهی که جهت وجوبی دارند در او پیاده شدند 
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کند وقتی انسان کامل آن یر میوسیلۀ اسمائش عالم را تدبچون خداوند به.او نیز جهت وجوبی خواهد یافت

گیرد لذا اطالق اسم اسما را در خود پیاده کرد عالوه بر جهت حقانی یافتن، تدبیر عالم را نیز به دست می

فقد علمت حکمه نشأه جسد آدم اعنی صورته الظاهره و قد علمت «گوید: باره میشود. قیصري در اینبر او جایز می» رب«

ته الباطنه فهو الحق الخلق و قد علمت نشأه رتبته و هی المجموع الذي به استحق الخالفه یعنی فآدم هو الحق باعتبار صورنشأه روح آدم اعنی 

)405: 1375(قیصري » ربوبیته للعالم و اتصافه بالصفات االلهیه و الخلق باعتبار عبودیه و مربوبیته.

. ازلی و ابدي9
سبب ایجاد و بقاي عالم و همچنین ازلی و ابدي است ص)(روح پیامبرصدرالمتألهین دربارة اینکه

اند که علت غایی به سبب وجود عقلی غرض او همان است که برخی از فالسفه در آثار خود آورده«گوید: می

اند که عقول فعاله براي اشیاي موجود جهت فاعلی و نیز مقدم و از حیث خارجی متأخر است و ثابت کرده

آید ازلی و متحد با عقل اول شود الزم می(حقیقت محمدیه)(ص)هنگامی که روح پیامبردارند. پسجهت غایی

ابدي باشد و از حیث بشري حادث. اما ازلی به اعتبار مبدأ اشیاء بودن و ابدي به خاطر ثمرة نهایی براي 

به سوي کنند و جمادمخلوقات. همۀ موجودات توجهات و کماالتی دارند عناصر به سمت جماد حرکت می

و متوجه است ابتدا، صاحب عقل هیوالنی استنبات و آن به سمت حیوان و او نیز به سوي انسان و انسان 

) در ضمن این نتیجه از جهت حقی و الهی 152: 1384(ر. ك: خلیلی» در جهت کمال به سوي عقل فعال.

شود.بودن حقیقت محمدي نیز گرفته می

االرباب. رب10
تمام صور عالم و ظاهر در تمام مظاهر است. به دلیل خالفت کلی الهی که » االرباببر«حقیقت محمدیه 

از جهت حقی اوست نه از جهت بشري، چراکه او از جهت بشري عبدي است که محتاج به رب است اما 

ترین مجالیی است که حق در او ظهور کرده است و مظهر اسم جامع یعنی اهللا است. باطن و حقیقت او کامل

. واسطۀ فیض الهی بر عالم مادون11
وگذردنمیفراخداازکه هستیآنجااست. ازهستیوجودبخشِتنهاخداوندمسلمان،حکیماننگاهاز

کهرويآنازونیستاوخودذاتمگرو غرضیهدفخداوند،برايپساست؛هیچچیزهمهاوجز

خداوند» فیض«را ویژگیاست. اینجاودانهوهمیشگینیزاوبوده، فاعلیتهمیشهوپیوستههستیذات
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است. نخستینتکثربیوبسیطداراست،راصفاتیوذاتیتوحیدعالیمراتبخداوندکهآنجااز نامند.می

است.دیگرانبراوفیضتداومواسطۀخلیفهنخستیناینونیستیکیازبیشصادرش

هالبریعلیالفیضدائم. 12
الفیضدائمنیزهواسطپسستگی و جاودانه اهمیشخداستذاتعینکهیبخشیهستوفیض

خواهد بود.ه البریعلی

. مظهر اسم جامع اهللا و محل اسماء و صفات الهی13
حقیقت محمدي یا حقیقت انسان کامل مقام خاصی است که مختص انسان کامل است و سایر موجودات 

ربوبی در تعین ثانی ع اهللا در تعین ثانی است. در صقعقام مظهریت اسم جامتوانند بدان دست یابند و آن منمی

اسماء جزیی الهی قرار دارند که مخلوقات هر یک مظهر اسم خاصی از آنها هستند. مثالً انبیا و اولیا مظاهر 

ر این میان تنها باشند. داي از اسم اهللا میالهی هستند که هر دو شاخه» رحمان«یا باران مظهر اسم » هادي«اسم 

است و هیچ مخلوق دیگري مظهر آن نیست لذا در » اهللا«حقیقت محمدي است که مظهر اسم جامع و کلی 

االسماء االهیه ان لکل اسم من«گوید: بین اعیان ثابته، عین ثابت اسم جامع اهللا حقیقت محمدي است. قیصري می

ارباب تلک المظاهر لکل منها خارجیه مسماه بالمظاهر والموجودات العینیه و ان تلک االسماءالثابته و انالعالم مسماه بالماهیه و العینصوره فی

االسم الجامع االلهی و هو ربها و منه الفیض و االستمداد علی جمیع االسماء فاعلم ان تلک و هی مربوبها و علمت ان الحقیقه المحمدیه صوره

)128: 1375(قیصري » االرباب النها هی الظاهر فی تلک المظاهر.لمظاهر فیها الذي هو ربالحقیقه هی التی ترب صورالعلم کلها بالرب ا

. خلیفۀ خدا14
گونه اسم و رسمی ندارد و در هویت غیبی احدي با مقام ذات باري در چنان غیبی مستور است که هیچ«

هیچ عارفی و معبود هیچ عابدي شده است بنابراین معروف » عنقاي مغرب«اصطالح اهل معنا از آن تعبیر به 

ما عرفناك حق معرفتک و «گیرد. از این جهت است که پیامبر اکرم(ص) دربارة این مقام گفته است: قرار نمی

اي الزم است که از جانب آن در اظهار اسماء و براي هویت غیبی خلیفهپس» ما عبدناك حق عبادتک.

)79: 1389ك: اترك (ر.» انعکاس نورش در آینه اسمایی خالفت کند.

خالفت منصبی تکوینی است که نتایج تشریعی دارد. مقام خالفت دو سو دارد: یکی به سمت خدا و 

به تعبیري خالفت منصبی است از جانب حق بر خلق و کل عالم. خلیفه باید ،دیگري به سمت خلق
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اسم جامع اهللا و واجد تمام صفات عنه باشد. حقیقت محمدي از آن رو که مظهربرخوردار از صفات متخلف

کند و مراتب هستی همه تجلیات و وسیلۀ اسماء و صفاتش تدبیر میسبحانه عالم را بهالهی است و چون حق

تواند خلیفۀ الهی باشد و عالم را تدبیر ظواهر اسما و صفات اویند پس حقیقت محمدي یا انسان کامل می

و لهذا کان آدم خلیفه اي و ألجل حصول هذه الجمعیه آلدم، صار خلیفه فی العالم «د:عربی گویکند. قیصري در شرح کالم ابن

اي آدم ظاهراً بصوره من استخلفه و هو الحق فی ما استخلف فیه و هو العالم اي لم یکن متصفاً بکماالته(حق) متسماً بصفاته » فان لم یکن«

) 1375:401(قیصري » قادراً علی تدبیر العالم فما هو خلیفه.

. داراي علم و قدرت مطلق همچون خدا15
با توجه به سخن اخیر قیصري چون همۀ صفات و اسماء الهی در وحود خلیفه جمع است پس حقیقت 

محمدیه نیز مانند خداوند داراي علم و قدرت مطلق است.

. حضور فعال در جهان 16
همراه است حقیقت محمدیه نیز به عنوان که خداوند هر لحظه در کاري است و با همه چیز طوريهمان

خلیفۀ او از همین ویژگی برخوردار است.

. تجلی اعظم یا مظهر اتم خداوند17
تعالی را بنابر نظریۀ وحدت شخصیه عرفا، عالم همه مظهر و جلوة حق است. هر شیئی در حد خود حق

سبحانه در شود حقر مظهري باعث میکند. قید هسبحانه در اشیا در حد اشیا جلوه میدهد. حقظهور می

تجلی خود کامل و اتم نباشد؛ حتی عقل اول که نخستین صادر الهی است تنها اسما تنزیهی خداوند را ظاهر 

تعالی را در حد خودش جلوه کند اما در این میان فقط انسان کامل یا حقیقت محمدي است که حقمی

ماند لذا حقیقت محمدي تجلی اعظم و مظهر اتم نمیاش مخفی دهد و هیچ جهتی از جهات وجوديمی

اي که خداوند تجلی باالتر از آن ندارد و هر آنچه را که در خود دارد در حقیقت باشد؛ به گونهسبحان میحق

)326: همانبیند. (ر. ك: محمدي می

. خالق عالم هستی18
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شود و عوالم عقل، مثال و ماده همه نظام آفرینش در فلسفه با صادر نخستین یعنی عقل اول شروع می

گیرد. فیض تنزالت وجودي او هستند، اما در عرفان اسالمی نظام هستی با دو فیض اقدس و مقدس شکل می

اقدس تجلی علمی حق و ظهور او به صورت اعیان ثابته در حضرت علم است و فیض مقدس تجلی شهودي 

اند و ظاهره و ممکنه است. اعیان ثابته مظاهر اسما الهیو وجودي حق از طریق اعیان ثابته به صورت اعیان 

که جامع همه اسما است اولین نازلۀ حقیقت محمدي در تعین ثانی است. لذا اسم جامع اهللا، » اهللا«اسم کلی 

ربوبی است و سایر مخلوقات مادون همگی تجلیات و عقل اول و اولین جلوة آن حقیقت در خارج از صقع

حمدي هستند. به عبارت دیگر حقیقت محمدیه به علت مشابهت و اتحاد کاملی که با هاي حقیقت مجلوه

ذات الهی دارد جانشین و خلیفۀ او در ایجاد و آفرینش است.

. علت بقاي عالم19
حقیقت محمدي نه تنها علت ایجاد عالم است بلکه سبب بقاي عالم نیز هست و فیض الهی در پرتو او 

نامند که بقایش به ذات سبب بقاء و پایداري یزد و از آن جهت آن را جوهر میربر نظام عالم فرو می

پایۀ هستی بر وجود حقیقت محمدیه بنیان نهاده شد و اگر آن حقیقت کامله «موجودات دیگر است. خوارزمی چنین گوید: 

بب حدوث عالم بلکه علت بقاي آن نیز بشمار شد. حقیقت محمدیه نه تنها سکرد و حادث نمیبود نظام تکوین لباس وجود به تن نمینمی

)207: 1377(خوارزمی » آید و نه تنها ایجاد عالم، مرهون اوست بلکه دوام و بقاء عالم نیز به او وابسته است.می

. مدبر عالم خلقی و حاکم مطلق عالم    20
کند ح انسان بدنش را تدبیر میکه روطوريدانند همانعرفا انسان کامل را روح عالم و عالم را جسد او می

کند. انسان کامل چون مظهر اسم جامع اهللا و خلیفۀ الهی است یک رو انسان کامل نیز عالم هستی را تدبیر می

دهد این همان سر روح عالم بودن است یعنی گیرد و به خلق میبه حق دارد و یک رو به خلق؛ از حق می

کند و حجت خدا این وساطت را ربوبی با واسطه عالم را تدبیر میسبحانه از صقعواسطه در فیض بودن، حق

و سخرلکم اللیل و النهار و الشمس «رسد به واسطۀ انسان کامل است. آیۀ به عهده دارد. هر فیضی به عالم می

داللت بر این مدبریت انسان کامل دارد. » و القمر و النجوم مسخرات بأمره انّ فی ذلک آلیات لقوم یعقلون.

عربی گوید: ) و ابن120: 1360(کاشانی»نحن صنایع اهللا و الناس بعد صنایع لنا.«همچنان که امام صادق (ع) فرماید: 

عربی (ر. ك: ابن»فالعالم کله تفصیل آدم و آدم هو الکتاب الجامع فهو للعالم کالروح من الجسد فاالنسان روح العالم و العالم جسده.«

)81: 1389ترك به نقل از ا67: 2، ج1368
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. سریان و تجلی حقیقت محمدي در کل عالم هستی  21
حقیقت محمدي چون به تعین اول راه دارد با نفس رحمانی که در تمام مراحل هستی سریان دارد متحد 

گردد. به عبارت دیگر عارف پس از حقانی شدن در شود و بدین طریق در تمام هستی ساري و جاري میمی

(من الحق الی الخلق و صعود تا تعین اول و اتحاد با نفس رحمانی، در سفر دومحق الی الحق بالحق) (من السفر دوم 

یابد.ریزد و در همۀ عالم سریان میجهت حقانی خود را در جهت خلقی میبالحق) 

اند که مراتب تمام موجودات در قوس همۀ اهل معرفت بر مبناي وحدت شخصی وجود بر این عقیده

کنند و در قوس صعود حقیقت انسان تعینات نفس رحمانی است که از آن به حقیقت محمدي یاد مینزول از 

کامل داراي همۀ مظاهر و جامع جمیع مراتب است. بنابراین تمام حقایق عقالنی و دقایق برزخی آنها همه و 

ست که بر حسب هر همه نفَس حقیقت انسان کامل است و از ذات او هستند و در واقع حقیقت انسان کامل ا

عربیابن) 82: 1389اي از درجات تعین خاص و اسم مخصوص حاصل کرده است (ر. ك: اترك درجه

ظهور ذاتثابتهظهور پیدا کرد و اعیانثابتهدر اعیاناقدسبا فیضمطلقهاحدیتذاتکهگفتمی

بحثطور مفصلبهقیصريو مقدمهدرفصوصتهثاباعیانخداوند است. مسالهعلمو آناستخداوندي

است.شده

خدا افتد در علممیشهادت، اتفاقتا عالمگرفتهغیبوجود، از عالمتا ابد در عالماز ازلآنچه

عربیابنقولبهوجود دارد؛ پسمحمدیهحقیقتثابتهاعیاناست، و در راسخداوند نامتناهیهست؛ علم

و مثال(عالممادونعوالمبهثابتهاز اعیانمقدسو با فیضثابتهاعیانعالمبهاقدسبا فیضمطلقهاحدیتذات

همهپساست؛محمدیهثابتعیناعیانتمامدر راسچونکرد؛ تجلیو...) و بهشتو برزخشهادتعالم

)9-7(ر. ك: بیات بی تا: اند. محمدیهتحقیقتجلیموجودات

. نبوت و والیت مطلقه22
نبوت مطلقه نبوتی است که از ازل تا ابد حاصل (خاصه).و مقیده(عامه)نبوت و والیت دو اعتبار دارد: مطلقه

اول ما «است. صاحب این نبوت مطلقه حضرت ختمی مرتبت است که این کالمشان اشاره به این مقام دارد: 

باطن این نبوت مطلقه والیت مطلقه است که عبارت است » الماء و الطین.خلق اهللا نوري وکنت نبیاً و آدم بین

از حصول جمیع کماالت در باطن ولی در ازل و بقایش تا ابد که در واقع بازگشت آن به فنا عبد و بقایش به 

(ع) که این سخن ي حضرت علیمی محقق بود و هم براحق است. این والیت مطلقه هم براي حضرت خت
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ابیطالب قبل ان یخلق الخلق بناهللا روحی و روح علیپیامبر اشاره بدان دارد: انا و علی من نور واحد و خلق

...» بألفی عام 

براي هر یک از این اقسام یک ختم یعنی مرتبۀ عالی که باالتر از آن نیست وجود دارد. نبوت جمیع 

طلقه و والیت جمیع اولیا جزئیات والیت مطلقه هستند. به عقیدة اهل معرفت اصل و انبیا جزئیات نبوت م

منشأ همۀ انبیا و اولیا حقیقت محمدي است. در واقع این حقیقت محمدي است که در نشئۀ عنصري به 

حسب شرایط و اوضاع اجتماعی و جغرافیایی به صورت یکی از انبیا از حضرت آدم تا حضرت عیسی(ع) در 

یابد و هر آنچه ه است و در نهایت کمال جلوة آن حقیقت در بدن عنصري حضرت محمد(ص) ظهور میآمد

شود.در آن حقیقت ازلی است در آن نبی پیاده می

بود نـور نبـی خورشید اعظم     گه از موسی پدید و گه ز آدم

)321: 1383(الهیجی 

یکن ممکناً فظهرت تلک الحقیقه بصوره خاصه کل منها فی مرتبه الئقه بأهل و ظهور تلک الحقیقه بکماالتها اوالً لم: «قیصري گوید

)128: 1375(قیصري »الزمان و الوقت حسب ما یقتضیه االسم الدهر فی ذلک الحین من ظهور الکمال و هی صور االنبیاء علیهم السالم.

. حقیقت نوري و منشأ نبوت انبیا23
ه بعضی از اسماء و یا صفات در وجود عینی و یا صورت مادي و این حقیقت بنابر شرایط خاص زمانی ب

هاست با تمام ذات و صفات و ترین صورتیافتهعنصري انبیاي قبل از خود، و در صورت محمدي که کمال

اي از شود و انبیاي قبل از او مرتبهو به او هم ختم میه است. بنابراین نبوت از او شروعاسماء تجلی کرد

حضرت خاتم نه » حقیقت نوري«ت محمدیه و یا نوري از انوار آن حقیقت کلی هستند. بنابراین مراتب حقیق

تنها اولین مخلوق بوده بلکه منشأ نور و وجود سایر انبیا و اولیا و کائنات نیز بوده است.
اشرف؛و ممکناولعقلواعالعبدشد،گوياهللاالالالهکسی کهاولونمودراالهینوربهشدنمنورکه تقاضايموجودياولین«

) 154: 1362(صدرالمتألهینمحمدي(ص) است.حقیقتیعنی

آفرینش را جـز او مقصـود نیست       پاکـدامن تر از او موجود نیست

آنچه اول شد پدید از جیب غیب        بـود نـور پاك او بی هیچ ریب

)18-17: 1372(عطار نیشابوري 
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وجود، اشرفحیثازکه(ص) استمحمديهمان حقیقتنخستینعقلألهین،صدرالمتتصریحبه

شوند. حتیمتنور میحقنورازاوواسطهبهماسوا،جمیعواقواي آنهاستاشراق،ونورحسببهوممکنات

بربناحدیثایناست و معنايمحمديحقیقت»آدم علی صوره الرحماناهللاُحدیث خلقَدرآدمازمراد

است. (ر. فرمودهخلقرحماناسم مباركصورتبررامحمديحقیقتکه خداونداستاینصدراسیرتف

) 166-165:: 1362ك: صدرالمتألهین

کنند  و عربی در خصوص اینکه همۀ انبیاء نبوت و معرفت خود را از حقیقت محمدیه دریافت میابن

فکل نبی من لون آدم الی آخر نبی ما «کند آورده است: لقاء میخداوند علم را به باطن پیامبران از طریق او ا

منهم احد یأخذ اال من مشکاه خاتم النبین و ان تأخر وجود طینته فانه بحقیقته موجود و هو قوله صلی اهللا 

عربی (ابن» کنت نبیاً و آدم بین الماء و الطین و غیره من االنبیاء ما کان نبیاً اال حین بعث.«علیه(و آله) و سلم: 

کنند مگر از همۀ انبیا از آدم تا آخرین آنها، اخذ نبوت نمی«) خوارزمی در توضیخ آن گفته است: 63: 1366

او به حقیقت در عالم ». الماء و الطینکنت نبیا و آدم بین«مشکات پیامبر اسالم (ص). چنانچه خود فرمود: 

واسطه او به ظهور الت است. اعیان انبیا و عالم بهارواح موجود و متحقق به نبوت پیش از مبعوث شدن به رس

)207: 1377رسیدند. الجرم از لحاظ ازلی و ابدي پیشواي عالم و قدوه اوالد آدم اوست. (خوارزمی 

اال  اي  قـــــــــــدوة  اوالد  آدم        طفیــــل ذات پاکت کــل عــالم

ا و عالم همچو اسم استتویی جان و جهان مـانند جسم است       تویی معن

»لی مع اهللا«تــویی ســـرخیل مقبوالن درگـــاه        تــویی خـلوت نشین 

کلید مخـــزن احســـان و جــودي       که قفل گنـــج رحمت را گشودي

وجــــودت بــــود از آدم مقـــدم       اگــــرچـــه آمــدي از پشت آدم

نـــی       که آدم همچو لفظ است و تو معنیاز آنت آخــــر آوردنــــد یع

نه معنـــی اول است و لفــظ آخـر        اگـــر چه می شــود از لفظ ظـاهر

رســـوالن خـــاتمند و تــو نگینی        رســــل را اولین و آخــــــرینی

جهــان تاریک بــود و آخـــر روز        که خورشیـــدي برآمد عالم افروز

ه خورشیدي که صد خورشید انور        بـــود در پــرتـواش از ذره کمترچ

)207: همان(
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وجود روح محمدي » الماء و الطینکنت نبیا و آدم بین«عربی در فتوحات مکیه نیز با استناد به روایات ابن

قال کنت نبیا و ما قال کنت انسانا و فانه «داند.می(ص)را قبل از همۀ انبیاء دانسته و سایر انبیاء را نائب رسول اعظم

(ابن »اه.الکنت موجودا و لیست النبوه اال بالشرع المقرر علیه من عنداهللا فاخبر انه صاحب النبوه قبل وجود االنبیاء الذین نوابه فی هذه الدنی

گوید: راز میگلشنۀدر مقدم) شیخ محمود شبستري143: 1، ج1368عربی 

مسافرگشتههانـجلقـبرو خآخرتا بهولاز ااستخطیکی

اروانندــکايـــو رهنمدلیلساربانندونـا چــانبیرهدر این

کارهمو آخر در اینهمو اولساالرد ما گشتــسیوز ایشان

)21: 1383(الهیجی 

آمده است:در مثنوي

ماستپیشصد آمد نود همکهچوناستــانبیملهجد، نامــاحمنام

)374: 1372(زمانی 

آوردهزبانبهژرفسخنانمحمدیهحقیقتدر بابکهنامداريعارفنخستیناسالمعرفايدر میان

از همهدارد، ولیا اشارتمعنایناز قصاید و غزلها بهخود در بسیارياست. او در دیوانمصريفارضابن

گوید: میاست کهفارضابنتر در تائیهعمیق

ریعتیــشاو وارد منرتیــدائــبرـــدائاتیـــمعنسبقعنو کلهم

گوید: میحدیثباز از زبان

تیوـاهد بابـــشمعنیهــمنیـفلورهـــصآدمبنکنتو انو انی

صورتیوالفتحالمحفوظلوحیصراء و المنا ـــاالنبیالمهد حزبو فی

شرعهکلالموضحیبشرعیضمنتظاهريتکلیفدونفصالیو قبل

. نهایت تکامل انسانها24
استغرقمیمیکاندر اینجهانیاستفرقمیمز احمد تا احد یک

)22: 1383الهیجی (

اشتندمیماند کهگفتهبعضیالبته، احمد استتجلیهمعالمو تماماحد، احمد استتجلیاولینیعنی

اند میم. گفتهذوقیاستمعناییاینالبتهنیستگونه اینو احد الوجود استاحمد ممکنکهایناحمد یعنی
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دایرهنیمو یکطبیعتآید تا عالمشود و میمیشروعمحمدیهوجود از حقیقتةدایراحمد گرد است، یعنی

محمدیهحقیقتبهدوباره کنند و میحرکتتکاملرو بهموجوداتطبیعتکند و از عالممیستدر

برسند. محمدیهحقیقتبهکهاستانسانها اینتکاملنهایتیعنی) 9-8(بیات، بی تا: رسند. می

اهللادعوا الیشدهدر او منزلراهاینپایانآمدهبر او ختم

)34: همان(

گیرينتیجه
از مجموع مطالب ذکر شده کامالً واضح و روشن است که در عرفان اسالمی حقیقت محمدي داراي 

رد:توان آنها را بدین صورت خالصه کاوصاف و ویژگیهایی است که می

. 4. مجرد از ماده 3. بسیط و غیرمرکب2الوجود واجبواسطۀ. صادر نخستین و اولین مخلوق بی1

نظیر و مافوق . وجودي بی7. منبسط و غیرمقید 6. تجلی شایستۀ خداوند 5وجودي یگانه و امري واحد

الهی بر عالم مادون . واسطۀ فیض11االرباب . رب10. ازلی و ابدي 9. جامع حقایق خلقی و الهی 8طبیعی 

. داراي 15. خلیفۀ خدا 14. مظهر اسم جامع اهللا و محل اسماء و صفات الهی 13هالبریعلیالفیضدائم. 12

. خالق 18. تجلی اعظم یا مظهر اتم خداوند 17. حضور فعال در جهان 16علم و قدرت مطلق همچون خدا 

. سریان و تجلی حقیقت 21و حاکم مطلق عالم . مدبر عالم خلقی 20. علت بقاي عالم 19عالم هستی 

. تقدم حقیقت 24. حقیقت نوري و منشأ نبوت انبیا 23. نبوت و والیت مطلقه 22محمدي در کل عالم هستی 

. نهایت تکامل انسانها25ر انبیا محمدي بر سای

کتابنامه
قرآن مجید.

، قـم، انتشـارات دفتـر تبلیغـات     مالحکشرح مقدمۀ قیصري بر فصوص، 1370الدین، آشتیانی، سید جالل

اسالمی حوزة علمیه قم، چاپ دوم.
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، مجلۀ الهیات تطبیقی، »و حقیقت محمدي(حقیقت عیسوي) مقایسۀ لوگوس مسیحی«، 1389حسین، اترك، 

.86-65، ص 2سال اول، ش

نسبتفیض وصدورمسألهبابدراسالمی: بحثیحکمتدرفیضمسألۀ«، 1390اخویان، محمدعلی، 

.164-141، ص 40، ش فصلنامۀ اندیشۀ دینی، »محمدیهحقیقتباآن

.76نامۀ امین، ش ، هفتهروزنامۀ جام جم، »اسالمیعرفاندرهیدمحمحقیقت «ی تا، بیات، محمدحسین، ب

، به تحقیق ویلیام چیتیک، انجمن الفصوصنقدالنّصوص فی شرح نقش، 1356،عبدالرّحمانجامی، 

حکمت و فلسفه، تهران.

هـاي  مجلـۀ اندیشـه  ، »(ص)ظریه عرفانی نـور یـا حقیقـت محمدیـه    سیري بر ن«، 1386خدایار، دادخدا، 

اسالمی.

، سال اول، شمارة دو. اندیشۀ نوین دینی، »حقیقت محمدیه در حکمت متعالیه«، 1384خلیلی، مصطفی، 

، قـم، دفتـر تبلیغـات اسـالمی، حـوزه      عربیالحکم ابنشرح فصوص،1377الدین حسین، خوارزمی، تاج

علمیه قم، چاپ اول.

تهران، انتشارات اطالعات، چاپ اول.جلدي)، 7(معنوي شرح جامع مثنوي ، 1372زمانی، کریم، 

(ده ، الحکمت المتعالیه فی االسفار العقلیـه االربعـه  )، 1368ابراهیم، (بنصدرالمتألهین، صدرالدین محمد

، قم، منشورات مصطفوي.جلدي)

وي، تهـران،  ، ترجمه و تصحیح محمد خواجتفسیر آیۀ نور، 1362ـــــ، ـــــــــــــــــــــــــــــــ

انتشارات مولی.  

، تحقیق و تصحیح محمـد ذبیحـی، تهـران،    المبدأ و المعاد، 1381ــــــــــــ، ــــــــــــــــــــــــ

بنیاد حکمت اسالمی صدرا.    

صـادق گـوهرین، تهـران، انتشـارات     ، به اهتمـام سید الطیرمنطق، 1372عطار نیشابوري، فریدالدین محمد، 

پ نهم.علمی و فرهنگی، چا

الـدین آشـتیانی، تهـران،    جالل، به کوشـش سـید  الحکمشرح فصوص، 1375داوود، قیصري رومی، محمد

انتشارات علمی و فرهنگی.

، انتشارات فراهانی، چاپ دوم.کلمات مکنونه، 1360کاشانی، فیض، 
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تهران، رضا برزگر،، مقدمه محمدرازاالعجاز فی شرح گلشنمفاتیح، 1383الدین محمد، الهیجی، شمس

انتشارت زوار، چاپ پنجم.

، قم، دفتر تبلیغات اسالمی حوزة علمیه، چاپ اول.عرفان نظري، 1372یحیی، یثربی، سید
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گزینیاي در فنّ ترجمه و واژهمقایسه
االسرار در نوبت اولتفسیر شنقشی و تفسیر کشف

1ابراهیم رنجبر

بیلیدانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق ارد
2المیرا سید گرمرودي

دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی
چکیده

این نوشته، پژوهشی است در مقایسۀ تفسیر شنقشی و تفسیر کشف االسرار از لحاظ فنّ و ساختار ترجمۀ 
اند در عین فسر تا چه اندازه توانستهایم که این دو مترجم و مآیات قرآن به نثر پارسی. در این مقاله نشان داده

داشتن جانب امانت، از عهدة ترجمۀ آیات قرآن به شکلی زیبا و رعایت قواعد ترجمۀ تحت اللّفظی و نگه
اند. اهمیت این مقایسه بیشتر از روان برآیند و حقّ ترجمه را ادا کنند و کدامیک در این کار موفّقتر عمل کرده

ی و واژه گزینیِ دو مترجم است که حاصل برّرسی کلّی این دو ترجمه، این است که یابباب چگونگی معادل
گزینی بهتر از شنقشی عمل کرده است؛ هرچند که اهمیت تفسیر میبدي در رعایت جانب امانت و واژه

ر هاي کهن است تا دشنقشی بیشتر از باب افزودن وقایع تاریخی و توضیحات اضافی به ترجمه و آوردن واژه
ترجمۀ تحت اللّفظی.

گزینی.شنقشی، میبدي، نوبت اول کشف االسرار، ترجمه، قرآن، واژهها:کلیدواژه
مقدمه-1

تفسیر شنقشی یکی از تفاسیر قرآن کریم به زبان فارسی است که هویت نویسنده و زمان و مکان زندگی 
: ده و یازده، 2535قرآن است (شنقشی، او مشخص نیست. این کتاب گزارشی استوار و زیبا از قریب ثلثی از

این گزاره بر خالف معمول نه یک ترجمۀ ساده از قرآن مجید است که واژه به واژه «با دخل و تصرف). 
معانی فارسی را ذیل آیات آورده باشد و نه یک متن تفسیر به معنی متداول آن، بلکه در عین وفادار ماندن به 

گزارشگر دانشمند، از اطالعات وسیع تفسیري خویش بهره گرفته و آنها را ترجمۀ لفظ به لفظ، اغلب موارد،
(همان: هفتادوهشت) و این امر سبب به وجود آمدن دو نوع ترجمه در این » در خالل ترجمه پرداخته است

.ترجمۀ لفظ به لفظ و وفادار به متن قرآن کریم (همان: 2. ترجمۀ آزاد و تفسیرگونه؛ 1کتاب شده است: 
دوهشت و هفتادونه، با دخل و تصرف)؛ بدین جهت مقایسۀ این تفسیر با تفسیر موسوم به کشف االسرار هفتا

و عدة االبرار کار آسانی نیست.
ابوالفضل میبدي در تفسیر کشف االسرار آیات را در سه نوبت، ترجمه، شرح و تأویل کرده است. در 

البته «ترجمۀ تحت اللّفظی یا لفظ به لفظ را برگزیده است. کار،نوبت اول به ترجمۀ آیات پرداخته و براي این

1 . Ranjbar_i@yahoo.com
2 . elmira_seidgarmrodi@yahoo.com
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داند، قواعد ترجمه و خصوصاً ترجمۀ کالم وحی و آن هم به دست شخصی از اهل سنّت که قرآن را قدیم می
آید که سیماي فقهی و کالمیِ... مترجم بتواند از خالل آن جلوه کند اما ترجمۀ استادانه و روان مانع از آن می

شمند وي نشان از آن دارد که وي در زبان فارسی و تسلّط بر حوزة واژگان عصر خود سرآمد بوده است و رو
).365و 364: 1385(مهیار، » لذا در نوبت اولِ تفسیر خود، از عهدة ترجمۀ آیات به خوبی بر آمده است

سنده را از نظر ساختار روش کار ما در این مقاله بدین صورت است که تفاوتها و تشابهات ترجمۀ دو نوی
کنیم. علّت مقایسۀ تفسیر شنقشی با نوبت دستوري و ویژگیهاي ترجمه بیان کرده، براي هر یک مثالی ذکر می

اول کشف االسرار در این امر است که شباهت تفسیر شنقشی با نوبت اول کشف االسرار بیشتر از نوبتهاي 
گیري ایم و بعد از نتیجهرة بقره را انتخاب و بررسی کردهدوم و سوم است. براي این مقایسه، ترجمۀ سو

جدولی ترتیب داده و درآن لغات و عبارات مهم و جالب توجه آیات مورد استفاده در مقاله را که در هر یک 
بندي از تفاوتها ارائه کنیم.ایم تا یک دستهاند، آوردهاي متفاوت ترجمه شدهها به گونهاز ترجمه

رسیبحث و برّ-2
ویژگیهاي دستوري و ساختاري-2-1

شود که تعدادي از آنها خاص هر ترجمه است و اي دیده میدر هر یک از تفاسیر ویژگیهاي دستوري
اند.تعدادي هم در هر دو تفسیر به صورت مشترك به کار رفته

ویژگیهاي منحصربه فرد تفسیر شنقشی-2-1-1
راهی را بر راه اند که برگزیدستند بیو ایشان آن«صفات: مصدري به آخر برخی » ي«افزودن -2-1-2

: 2535(شنقشی، » 175راست، کافري بر مسلمانی و عذاب خداي را بر آمرزش، جهودي را بر مسلمانی ...
31.(

اند که برگزیدستند زندگانی این جهان بر آن ایشان آن«استفاده از افعال نیشابوري در ترجمه: -2-1-3
).15همان: » (86جهان ...

(القرآن ...» و قُلْنا یا آدم اسکُنْ أَنْت و زوجک الْجنَّۀَ«عطف در غالب موارد: » واو«به جاي » اُو«-2-1-4
).2/35الکریم، 

).6: 2535(شنقشی، » اُو گفتیم یا آدم! آرام گیر تو اُو زنت به بهشت اندر...«
مختصات تفسیر کشف االسرار-2-1-2
).131: 1389/1(میبدي، » 31آنگه نمود آن چیزها همه فرا فرشتگان ...»: «به«در معنی » فرا«-2-1-2-1
(همان: » 189: از نو ماهها ...عنِ الْأَهلَّۀِپرسند، : تو را مییسئَلُونَک«ترکیب وصفی مغلوب: -2-1-2-2
511.(

).583(همان: ...» 221: به از آزاد مرد ناگرویدهرِكخَیرٌ منْ مشْ: و بندة بگرویده، و لَعبد مؤْمنٌ«... 
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: کی ال تَسفکُونَ دماءکُم: و پیمان ستدیم از شما، و إِذْ أَخَذْنا میثاقَکُم»: «هم«به جاي » هام«-2-1-2-3
).257(همان: » 84خونهاي هام دینان خویش نریزید ...

ویژگیهاي مشترك دو تفسیر-2-1-3
شان فا شان رسید اُو بسیاُو درد و بیماري اُو بیچارگی«... قبل از فعل: » شان«مال ضمیر استع-2-1-3-1

(میبدي، » 191شان دریابند ...و کشید ایشان را هرجایی که). «... 41: 2535(شنقشی، » 214وا افگندند ...
1389/1 :511.(
تان به دل خوش آید از کتابتان، رخی کهبِبروید به بمی«با فاصله از فعل اصلی: » می«استعمال -2-1-3-2

تان ناخوش آید، اسیران اهل دینتان را وانخرید؟ کافرشید به برخی کهواخرید اُو میاسیران خویش را می
» 15فراگذارد ایشان را در گزاف ایشان ...کند و میافسوساهللا بر ایشان می). «15: 2535(شنقشی، » 85...

).76: 1389/1(میبدي، 
هیچ اختالف نکرد اندر آن مگر آن کسها که ایشان را داده بودند آن »: «... در«به جاي » اندر«-2-1-3-3

نیوش تا گوییم اي محمد! آنگه که گفت خداوند تو فریشتگان را، من ). «41: 2535(شنقشی، » 213کتاب ...
).131: 1389/1(میبدي، » 30کردگار و آفریدگارم اندر زمین از پس شما در رسیده ...

» 214یا شما پنداشتید کی شما اندر شید به بهشت اندر اُو نرسید ...»: «شوید«به جاي » شید«-2-1-3-4
).200: 1389/1(میبدي، » 61از آن تیه و بیابان فروشید در شهر ...). «... 41: 2535(شنقشی، 

ن؛ چون بگفت ایشان را شان نامهاي ایناخداي گفت یا آدم! بگوي»: «به«در معناي » را«-2-1-3-5
اهللا گفت خبر گوي ). «6: 2535(شنقشی، » 33نامهایشان، خداي گفت: نگفته بدم شما را که من به دانم ...

فریشتگان را از نامهاي ایشان؛ چون آدم فریشتگان را خبر کرد آن نامهاي ایشان، گفت اهللا فریشتگان را نگفتم 
).221: 1389/1(میبدي، » 33شما را که من دانم ...

» 71بکشتند آن گاو را و نزدیک بد که از گرانی بها بنکشتندي«... به آخر فعل: » ي«افزودن -2-1-3-6
: 1389/1(میبدي، » 71و نزدیک بودي و خواستندي که آن را نیابندي و نکشندي ...). «... 12: 2535(شنقشی، 

221.(
فتند اکنون بیاوردي درست و راست اُو بگفتی گ«... تأکید بر سر برخی افعال: » ب«افزودن -2-1-3-7

گفتند موسی را اکنون جواب به سزا آوردي؛ پس آن گاو ). «... 12: 2535(شنقشی، » 71بکشتند آن گاو را ...
).221: 1389/1(میبدي، » 71را بکشتند ...

(شنقشی، » 175اند ایشان بر آتش دوزخ!چون شکیبا«... کاربرد فعل ربطی به سیاق قدیم: -2-1-3-8
2535 :31.(

).76: 1389/1(میبدي، » 15ایم ...ایم، ما بر مؤمنان افسوسگرانگویند ما با شما«... 
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الَّذي جعلَ لَکُم الْأَرض فراشاً»: «ال«در نقش حرف تعریف » آن«و » این«به کارگیري وسیع -2-1-3-9
...» یدست از بهر شما را این زمین را آرامگاهی از آن خداي که اوي بیافر). «2/22(القرآن الکریم، ...» 

).96: 1389/1(میبدي، ...» آن خداوند که شما را این زمین کرد بساطی باز گسترده ). «4: 2535(شنقشی، 
و حقّا که یاوي تو یا محمد جهودان را «تصغیر به آخر برخی صفات: » ك«افزودن -2-1-3-10

درین جهان و از مشرکان و گبرکان کسست که دوست دارد، اگر وي را حریصترین همه مردمان بر زندگانی ان
و ایشان را یابند حریصتر مردمان بر زندگانی و گبرکان هم ). «17: 2535(شنقشی، » 96زندگانی دهند ...

).282: 1389/1(میبدي، » 96دوست دارند ...
آید، معناي سر فعل مضارع میبر» کان«در کنار فعل مضارع: هنگامی که فعل ناقص » کان«-2-1-3-11

، با دخل و تصرف). اینگونه افعال در تفسیر 174: 1386کند (معروف، می» ماضی استمراري«آن را تبدیل به 
اند. در کشف االسرار نیز گاهی به ترجمه شده» ماضی استمراري«و گاهی به » ماضی ساده«شنقشی گاهی به 

(القرآن الکریم، » و لَاتُسئَلُونَ عما کَانُوا یعملُونَ«اند. رجمه شدهت» مضارع اخباري«و گاهی به » ماضی ساده«
و شما را نپرسند ). «... 24و 23: 2535(شنقشی، » و نپرسند شما را از آنچه ایشان کردند و گفتند). «... 2/134

).369: 1389/1(میبدي، » که ایشان چه کردند
پنهان اُو خداي پدید کرد آنچه شما می). «... 2/72(القرآن الکریم، » کْتُمونَواللّه مخْرِج ما کُنتُم تَ«... 
دارید که کشندة و اهللا بیرون آرنده است و آشکار کننده آنچه شما پنهان می). «... 12: 2535(شنقشی، » داشتید

). 231: 1389/1(میبدي، » وي کیست
اثر، افعال مجهول را در آیات گوناگون، به ترجمۀ افعال مجهول: نویسندگان این دو -2-1-3-12

اند:صورتهاي متفاوتی ترجمه کرده
و در تفسیر » سوم شخص جمع«، به صیغۀ »ماضی بعید نقلی«در تفسیر شنقشی فعل -2-1-3-12-1

تَاب بِکُلِّ ولَئنْ أَتَیت الَّذینَ أُوتُواْ الْک»: «سوم شخص جمع«، به صیغۀ »ماضی ساده«کشف االسرار به صورت 
لَتَکبواْ قا تَبِعۀٍ مشان داده بودند توریت و کسها را کهو حقّا کی اگر بیاري آن). «2/145(القرآن الکریم، ...» آی

و اگر آري به اینان که ایشان را ). «26: 2535شنقشی، ...» ( انجیل، هر آیت که خواهند نماز نکنند به قبلۀ تو 
(میبدي، ...» اي و هر نشانی که ایشان خواهند، ایشان پی نخواهد برد به قبلۀ تو کتاب دادند هر معجزه

1389/1 :398.(
و در » سوم شخص جمع«، به صیغۀ »ماضی نقلی«در تفسیر شنقشی به صورت فعل -2-1-3-12-2

واْ الْکتَاب إِنَّ الَّذینَ أُوتُ»: «... سوم شخص جمع«، به صیغۀ »ماضی ساده«ترجمۀ میبدي به صورت فعل 
 هِمبن رقُّ مالْح ونَ أَنَّهلَمعاند توریت، کسها که ایشان را دادهو حقّا کی آن). «... 2/144(القرآن الکریم، ...» لَی

و اینان که ایشان را نامه دادند ). «... 26: 2535(شنقشی، ...» شان دانند که قبلۀ مزگت حرام حقّست از خداي
).398و 397: 1389/1(میبدي، ...» که این قبله گردانیدن حقّ است و راست از خداوند ایشان دانندنیک می
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ویوم »: «... سوم شخص جمع«، به صیغۀ »ماضی ساده«در هر دو ترجمه به صورت -2-1-3-12-3
سختترین عذابی و روز رستاخیز وابرَندشان وا اُ). «... 2/85(القرآن الکریم، ...» الْقیامۀِ یرَدونَ إِلَى أَشَد الْعذَابِ

(میبدي، ...» و روز رستخیز و از برند ایشان را وا سختتر عذاب در دوزخ ). «... 15: 2535(شنقشی، ...» 
1389/1 :258.(
و در کشف » سوم شخص جمع«، به صیغۀ »ماضی ساده«در تفسیر شنقشی به صورت -2-1-3-12-4

). 2/136(القرآن الکریم، ...» قُولُواْ آمنَّا بِاللّه وما أُنزِلَ إِلَینَا وما أُنزِلَ إِلَى إِبرَاهیم»: «مجهول«االسرار به صورت 
...» بگویید همۀ ما بِبرَویدیم به خداي و بدانچه فرستادند به ما از قرآن اُو بدانچه فرستادند به ابراهیم «

به اهللا و به آنچه فرو فرستاده آمد به ما و به آنچه فرو فرستاده آمد گویید ایمان داریم ). «24: 2535(شنقشی، 
). 378: 1389/1(میبدي، ...» به ابراهیم 

هستند » سوم شخص جمع«ها، به صورت معلوم و به صیغۀ کنیم اکثر این ترجمههمانگونه که مشاهده می
دخل و تصرف).، با250: 1380که این امر در فارسی کهن مرسوم بوده است (شمیسا، 

ترجمۀ فعل امر حاضر: -2-1-3-13
فَکُلُواْ منْها حیثُ شئْتُم «... در هر دو ترجمه: » مضارع اخباري«ترجمۀ فعل امر حاضر به -2-1-3-13-1
- ر و بیشماخورید از آن هرکجا خواهید به فراخی بیمی). «... 2/58(القرآن الکریم، ...» وقُولُواْ حطَّۀٌ... رغَدا

خورید از آن هر کجا که می). «... 9: 2535(شنقشی، ...» ، گناه ما بیامرز اهللاإِلَّاهٰ◌ لَا إِلَگویید رنج ... اُو می
).199: 1389/1(میبدي، ...» گویید حطّه حطّه، فرو نه از ما گناهان خواهید آسان و فراخ ... و می

ز فعل که به معنی اجازه گرفتن براي کاري است در اي اترجمۀ فعل امر حاضر به گونه-2-1-3-13-2
: هشتاد و سه، با دخل و تصرف)؛ ولی در کشف االسرار به همان صورت 2535تفسیر شنقشی (شنقشی، 

و طعام خوردن اُو شراب ). «... 2/187(القرآن الکریم، ...» لُواْ واشْرَبواْکُ«... آمده است: » مضارع اخباري«
آشامید خورید و میو می). «... 35: 2535(شنقشی، ...» را از آن وقت کی شب اندر آید خوردن روا بود شما

).497: 1389/1(میبدي، ...» 
در کشف » مضارع اخباري«در شنقشی و » امر حاضر«ترجمۀ فعل امر حاضر به صورت -2-1-3-13-3

اُو بجویید آنچه قضا کرد خداي شما را ). «... 2/187الکریم، (القرآن ...» وابتَغُواْ ما کَتَب اللّه لَکُم«... االسرار: 
).497: 1389/1میبدي، ...»(جویید آنچه خدا شما را روزي نبشت و می). «... 35: 2535(شنقشی، ...» 

...» وآمنُواْ بِما أَنزَلْت«در هر دو ترجمه: » امر حاضر«ترجمۀ فعل امر حاضر به صورت -2-1-3-13-4
و استوار گیرید به ). «7: 2535(شنقشی، ...» اُو بِبرَوید بدین کتاب که فرستادم، قرآن ). «2/41الکریم، (القرآن

).164: 1389/1(میبدي، ...» آنچه فرو فرستادم از کتاب و پیغام 
نسبت جمالت ساده و مرکّب: اگر نسبت جمالت ساده و مرکّب را در هر دو ترجمه -2-1-3-14

و میبدي هیم دید که جمالت ساده در هر دو ترجمه، بیشتر از جمالت مرکّب به کار رفتهبرّرسی کنیم، خوا
جمالت ساده را بیشتر از شنقشی به کار گرفته است؛ به عبارت دیگر، نسبت جمالت ساده در کشف االسرار 
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یشتر از پانزده ببیست بیشتر از تفسیر شنقشی است؛ اما نسبت جمالت مرکّب در تفسیر شنقشی صديصدي
تفسیر کشف االسرار است؛ همچنین میزان بلندي جمالت مرکّب نیز در تفسیر شنقشی بیشتر از کشف االسرار 

است.
اُو گفتیم آن فریشتگان را سجدة تحیت کنید آدم را، همه سجده کردند مگر «اي از جمالت ساده: نمونه-

و گفتیم فریشتگان را سجود کنید ). «6: 2535ی، (شنقش» 34ابلیس. گفت نکنم اُو کبر آورد اُو شد از کافران
آدم را، سجود کردند فریشتگان مگر ابلیس؛ سر وازد و برتري جست و در علم خداوند خود از کافران 

).142: 1389/1(میبدي، » 34بود
شان فرموده بدل کردند آن کی گناه کرده بودند، سخنی گفتند جز آنکه«اي از جمالت مرکّب: نمونه-

د، هطّۀ سمقا تا گفتند فرو فرستادیم بر آنکه گناهکاران بدند مرگی فجا از آسمان، بدانکه نافرمانی کردند و بدن
بدل کردند آن ستمکاران آن سخن که ایشان را ). «10: 2535(شنقشی، » 59سخن را از حال بگردانیدند

بر خود ستم کردند، عذابی از آسمان فرمودیم به سخنی جز زانکه ایشان را گفتند. فرو فرستادیم بر ایشان که
).199: 1389/1(میبدي، » 59به آنچه از فرمان بیرون شدند

ویژگیهاي ترجمه-2-2
در این دو ترجمه ویژگیهاي مشترك و متفاوتی در رابطه با نحوة ترجمۀ نویسندگان این دو اثر وجود دارد 

ایم.ی ذکر کردهکه در این قسمت به توضیح آنها پرداخته و براي هر یک مثال

بِسمِ «ها به یک صورت معنی کرده است: ترجمۀ آیۀ تسمیت: شنقشی این آیه را در تمام سوره-2-2-1
فرزند، زن و بیهنباز، بیهمتا و بیابتدا کنم بنام یک خداي، بی). «1/1(القرآن الکریم، » اللَّه الرَّحمنِ الرَّحیمِ

ینده بر نیک و بد به روزي دادن اندرین جهان، وشخاینده بر مؤمنان خاصه سزاوار آنکه وي را پرستند، وشخا
)؛ اما میبدي این آیه را به چهار صورت ترجمه کرده است که هر 3: 2535(شنقشی، » به آمرزش اندر آن جهان

به» الفاتحه، القلم، الحاقّه، المعراج و نوح«هاي چهار صورت با ترجمۀ شنقشی متفاوت است. در سوره
)؛ 2: 1389/1(میبدي، » پرور به بخشایندگی، دوست بخشاي به مهربانیبنام خداوند جهاندارِ دشمن« صورت: 
)؛ 1: 2(همان/» بنام خداوند بخشایندة مهربان«به صورت: » عمران، االعراف، النّحل و الحجآل«هاي در سوره

)؛ در یکصدودو سورة 413: 6(همان/» بنام خداوند بزرگ بخشایش مهربان«به صورت: » المؤمنون«در سورة 
).39: 1(همان/» بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان«دیگر به صورت: 

اند معادلهاي واژگان عربی را به کارگیري معادلهاي عربی در ترجمه: هر دو نویسنده سعی کرده-2-2-2
هاي هر دو نویسنده، برخی واژهفارسی بیاورند؛ اما میبدي در این کار موفّقتر عمل کرده است؛ با این حال 

عربی را در ترجمۀ خود دارند که درصد این کلمات در تفسیر کشف االسرار کمتر از تفسیر شنقشی است؛ 
همچنین نوع به کارگیري این کلمات در دو اثر تقریباً متفاوت است. میزان استفاده از معادلهاي عربی در 
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دو از تفسیر کشف االسرار بیشتر است. داد اندك تقریباً صديتفسیر شنقشی با آنکه چشمگیر نیست، همین تع
آید که برگزیده است و بسیار کم پیش می-چه فارسی و چه عربی-شنقشی براي تمام کلمات عربی، معادلی 

همان کلمۀ عربیِ داخل آیه را به همان صورت، در ترجمۀ خود بیاورد و اگر هم به ندرت این کار را انجام 
اند و در مکالمات بوط به کلماتی است که به همان شکل عربیِ خود در فارسی متداول شدهدهد، مرمی

سورة بقره: » 56و 55، 54«در آیات » توبه و اطاعت، صاعقه و شکر«شوند؛ مثل کلمات روزمرّه استفاده می
 ...»کُمارِئواْ إِلَى ب2535(شنقشی، ...» طاعت خدایتان گردید توبه کنید و ا). «... 2/54...: (القرآن الکریم، فَتُوب :

» تیه، منّ و سلوي، فساد و معصیت«)؛ اما پانزده درصد معادالت برگزیدة شنقشی، کلمات عربی هستند؛ مثل 9
ةَ عینًا قَد علم کُلُّ وإِذ استَسقَى موسى لقَومه فَقُلْنَا اضْرِب بعصاك الْحجرَ فَانفَجرَت منْه اثْنَتَا عشْرَ«در آیۀ زیر: 

اُو یاد کنید ). «60/ 2(القرآن الکریم، » أُنَاسٍ مشْرَبهم کُلُواْ واشْرَبواْ من رزقِ اللَّه والَ تَعثَواْ فی األَرضِ مفْسدینَ
سنگ، دوازده وقت را که آب خواست موسی گروهش را اندر بیابان تیه، گفتیم بر زن این چوبت را برین آن

پستان که از هر یکی چشمی آب بیرون آید. گشاده گشت از آن سنگ دوازده چشمه آب روشن که دانسته بد 
خورید از روزي خورید اُو زین جویها آب میو شناخته بد هر گروهی مردم آبشخور خویش. منّ و سلوي می

).10: 2535(شنقشی، » خداي اُو مه کنید اندر زمین فساد و معصیت

کارگرفته است:میبدي این معادالت عربی را به سه صورت به
وإِذْ : «53در آیۀ » حق، باطل و صواب«الف) براي کلمات عربی، معادل عربی برگزیده است؛ مثل کلمات 

: تا لَّکُم تَهتَدونَلَع: و آنچه به آن حقّ از باطل جدا شود، والْفُرْقَانَ: نامه، الْکتَاب: و دادیم موسی را، آتَینَا موسى
- ). ب) عالوه بر معنیِ تحت اللّفظی کلمات، کلمه181: 1389/1(میبدي، » به حقّ راه برید و فرا صواب ببینید

(همان: » : چشمهاتان گشاده، نگران از فزعو أَنْتُم تَنْظُرُونَ: «... 55افزاید؛ مثل آیۀ اي عربی براي توضیح آیه می
182.(

یا أَیها الَّذینَ : «104داخل آیه را به همان شکلِ عربی، در ترجمه وارد کرده است؛ مانند آیۀ ج) کلمۀ عربیِ
: و و قُولُوا انْظُرْنا، -راعنا-: مگویید رسول مرا ال تَقُولُوا راعنا: اي ایشان که بگرویدید و پیغام نیوشیدید، آمنُوا

).303(همان: ...» گویید -انظرنا-به جاي راعنا 
یک وجه امتیاز ترجمۀ میبدي در این است که براي اکثر کلمات عربیِ متداول در زبان فارسی، معادلی 

گردد؛ زیرا اکثر فارسی زبانان چنان به برخی از این گزیند که موجب جلب توجه و تحسین خواننده میبرمی
تفسیر شنقشی اغلب این کلمات را به اند که شاید معناي فارسی آنها را از یاد برده باشند. درکلمات خو گرفته

شوند؛ البته همین کلمات بینیم و تعداد اندکی از آنها هستند که با معادل فارسی، دیده میهمان شکل عربی می
اند. براي نمونه چند مورد از کلماتی را که نیز در آیاتی با معادل فارسی و در آیاتی با معادل عربی به کار رفته

به » وعد، توبه، شکر، فساد و صبر«کنیم: کلمات اند را ذکر میمیبدي به فارسی آوردهشنقشی به عربی و
داري، هنگام، بازگردیدن، سپاس«سورة بقره که میبدي معادلهاي » 250و 60، 56، 54، 51«ترتیب در آیات 
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و إِذْ «کنیم: ا ذکر میرا در برابر این کلمات آورده است. براي مثال یکی از این آیات ر» کاري و شکیباییتباه
و یاد کنید آن وقت را که وعده کردیم وا موسی چهل ). «2/51(القرآن الکریم، ...» أَربعینَ لَیلَۀًواعدنا موسى

).181: 1389/1(میبدي، ...» و ساختیم و هنگام نهادیم موسی چهل شب ). «8: 2535(شنقشی، ...» شبانروز 
-شود، اما به مقدار اندك و بسیار ساده که مانند معادلتفسیر شنقشی دیده میهم در البته گاهی عکس این

قوم و «که گذشت، کلمات 60یابیهاي میبدي توجه برانگیز و جالب توجه نیست. براي مثال در همین آیۀ 
ترجمه کرده است؛ در حالی که میبدي به همان صورت عربی خود آورده است: » گروه و چوب«را به » عصا

).199(همان: ...» وسی آب خواست قوم خویش را در تیه، گفتیم او را عصاي خود بر سنگ زن م«
هایی به کار دخالت لهجۀ مترجمان در ترجمۀ آیات: این دو مفسر در ترجمۀ برخی از آیات، واژه-2-2-3
بینیم می20مثالً در آیۀ هاي متداول زمان و مکان مترجمان باشند؛ رسد برگرفته از لهجهاند که به نظر میبرده

برق «ترجمه کرده است؛ در صورتی که میبدي » بخنوه«را به » لْبرْقأَ«که نویسندة تفسیر شنقشی کلمۀ 
(القرآن الکریم، ...» یکاد الْبرْقُ یخْطَف أَبصارهم«را برگزیده که مطابق گویش امروزي ما است: » درخشنده

خواهد آن برق درخشنده که ). «4: 2535(شنقشی، ...» ربودي چشمهایشان را نزدیک بد آن بخنوه ب). «2/20
).76: 1389/1(میبدي، ...» هاي ایشان برباید دیده

إِنَّه «... مثال زد: 68در آیۀ » فارض«را در ترجمۀ » زاد زده«توان کلمۀ براي تفسیر کشف االسرار نیز می
: و نه خردي والَ بِکْرٌ: نه سوده دندان و نه زاد زده، الَّ فَارِض: آن گاویست،ةٌإِنَّها بقَرَگوید، : که اهللا مییقُولُ

...» گوید که آن گاوي واید، نه پس پیر و نه پس جوانه حقّا که خداي می«).220(همان: ...» نیرو گرفته 
).12: 2535(شنقشی، 

معادل فارسی براي برخی لغات هاي عربی در ترجمه: در گزینش روح لطیف معادلهاي واژه-2-2-4
خورد؛ اکثر معادلهایی که میبدي برگزیده است داراي روحی عربی در این دو ترجمه، تفاوتهایی به چشم می

شود. مثالً شنقشی براي اند، در صورتی که این ویژگی در تفسیر شنقشی دیده نمیادبی، دلنشین و موافق طبع
را برگزیده است که نسبتی هم با روح ادبیات و عرفان » دالنشکستهفرو«دي را و میب» ترسکاران«، »خَاشعینأَلْ«

(القرآن » واستَعینُواْ بِالصبرِ والصالَةِ وإِنَّها لَکَبِیرَةٌ إِالَّ علَى الْخَاشعینَ«دالن است: دارد که خداوند در دلِ شکسته
کردن برگزارد طاعتها و پرهیز معصیتها و شکر نعمتها و اُو یاري خواهید از خداي به صبر). «45/ 2الکریم، 

: 2535(شنقشی، » صبر محنتها اُو صبر بر نماز کردن و حقّا که این گران و دشخوار است مگر براي ترسکاران
- یاري خواهید به شکیبایی و نماز و شکیبایی و نماز کردن، باري گرانست و شغلی بزرگ مگر بر فرو). «8

).165و 164: 1389/1(میبدي، » یمارداراندالن و تشکسته
الَّذینَ إِذَا أَصابتْهم مصیبۀٌ قَالُواْ إِنَّا للّه وإِنَّا إِلَیه «در آیۀ » إِنَّا للّه وإِنَّا إِلَیه راجِعونَ«در ترجمۀ جمالت 

که فایشان رسد درد و اندوه و که هرگه«بینیم: ) نیز این تفاوت را می2/156(القرآن الکریم، » راجِعونَ
» چارگی، گویند ما خداي را ایم و ما را وا نزدیک وي واید گشتن از پس مرگگرسنگی و زیان و بی
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آن صابران که چون به ایشان رسد رسیدنی که ایشان را دشوار آید، گویند ما آن ). «28: 2535(شنقشی، 
).414: 1389/1(میبدي، » نیایم و با وي گشتایم و ما با او شدنیخداوند خویش

را از » دون«توجه به عمق و ژرفاي کلمات قرآن در انتخاب واژگان: در توضیح این مورد کلمۀ -2-2-5
م من دونِ وإِن کُنتُم فی ریبٍ مما نَزَّلْنَا علَى عبدنَا فَأْتُواْ بِسورةٍ من مثْله وادعواْ شُهداءکُ«آوریم: مثال می23آیۀ 
2/23(القرآن الکریم، ...» اللّه» .(اید از آنچه فرستادیم از قرآن بر بندة خویش اُو گر چنانست که شما اندر شک

فاسازد، بیارید صورتی همچنین اُو بخوانید گوایان و فصیحان و خطیبان و شاعران و که وي از خویشتن می
باشید، از آنچه فرو و اگر شما در شور دل و گمان می). «5: 2535(شنقشی، ...» تان هست بدون خداي هرکه

فرستادیم بر رهی و بندة خویش از پیغام، بیارید یک سوره همچون قرآن و آنگه پس این معبودان که دارید که 
).96: 1389/1(میبدي، ...» خوانید، فرود از خدا ایشان را خدا می

، ترجمه کرده است. اگر توجه کنیم »فرود«و میبدي آن را به » ونبد«را به » دون«بینیم که شنقشی کلمۀ می
اند. هردوي این کلمات عالوه بر اینکه اي ظریف متفاوتدر نکته» بدون«و » فرود«خواهیم دید که معناي 

؛ یعنی، شما»بدون«گیرند. واژة را دارند، مفهوم دیگري را نیز در بر می» غیر از خدا یا عالوه بر خدا«معناي 
خواهید براي کمک بخوانید، ولی هیچ یاري و کمکی از هاي قرآن هرکه را میاي مانند سورهدر آوردن سوره

اي همانند اي یاري برساند، چه بسا او هم بتواند سورهخدا نخواهید؛ منظور این است که اگر خداوند به بنده
کند و آن مفهوم، این است که ذهن تداعی می، یک مفهوم دیگر را در »فرود«هاي قرآن بیاورد؛ ولی واژة سوره

چیز و تر از خدا است؛ یعنی، هیچهرچه غیر از خداوند یگانه به یاري خوانده شود از لحاظ رتبه و مرتبه پایین
تواند به شکوه و عظمت و قدرت باري تعالی برسد؛ او برترین است و کسی غیر از او توانایی هیچکس نمی

خلقت و آفرینش ندارد.
اند.بینیم که هر دو مترجم به ژرفاي کلمات قرآن توجه داشتهمی
اختالف در گزینش معادل براي کلمات مشترك: در برخی موارد در گزینش معادل بین دو -2-2-6

) است که در 2/21(القرآن الکریم، » لَعلَّکُم تَتَّقُونَ«... شود؛ به عنوان مثال جملۀ ترجمه اختالفاتی دیده می
» تا شما پرهیز کنید از کفر و معصیت اُو بترسید«... شود: ها با معادل متفاوتی دیده میاز ترجمههریک

).96: 1389/1(میبدي، » تا مگر از خشم و عذاب او پرهیزیده آیید). «... 4: 2535(شنقشی، 
رسد این تفاوتها معلول ذوق و سلیقۀ خاص هر یک از مترجمان باشد.به نظر می
«... ، ترجمه شده است: »گندم«و در کشف االسرار به » سیر«در تفسیر شنقشی به » فوم«ر: واژة مثالی دیگ

). 2/61(القرآن الکریم، ...» فَادع لَنَا ربک یخْرِج لَنَا مما تُنبِت األَرض من بقْلها وقثَّآئها وفُومها وعدسها وبصلها
هاي آن اُو خیار آن و ا فا خداي خویش را تا بِرویندد ما را از آنچه بِرویندد زمین از ترهخواهش کن از بهر م«

خداوند خود را خوان و از وي خواه تا بیرون آرد ). «... 10: 2535(شنقشی، ...» سیر آن و دانزة آن و پیاز آن 
: 1389/1(میبدي، ...» دانچۀ آن و پیاز آن ما را از آنچه زمین رویاند از خود از ترة آن و خیار آن و گندم آن و

200.(
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34سورة بقره: یکی از آیات مورد توجه در حوزة تفسیر و عرفان و ادبیات، آیۀ 34ترجمۀ آیۀ -2-2-7
(القرآن » انَ منَ الْکَافرِینَوإِذْ قُلْنَا للْمالَئکَۀِ اسجدواْ آلدم فَسجدواْ إِالَّ إِبلیس أَبى واستَکْبرَ وکَ«سورة بقره است: 

شود؛ اول اینکه مخلوقات خداوند به هیچکس غیر از ) که در این آیه به دو مسئله پرداخته می2/34الکریم، 
» بود«، مضارع و معناي آن »کان«خدا نباید سجده کنند؛ پس این سجده نباید سجدة عبادت باشد و دوم اینکه 

اي بود شده است و این سجده نکردن بهانهده بوده که از کافران محسوب میاست؛ پس ابلیس قبالً کاري کر
را » کان«تا خداوند او را از درگاه خود بیرون کند و یا این موضوع در علم الهی بوده، به همین علّت واژة 

آورده است.
د را برگزیده قیبی» سجدة«اولین مسئله در تفسیر شنقشی به سجدة تحیت ترجمه شده است؛ ولی میبدي 

» مفسران گفتند سجود تعظیم و تحیت بود، نه سجود طاعت و عبادت«و در نوبت دوم شرح داده است که 
معنی » شد«را » کان«هاي قرن حاضر، ). در خصوص موضوع دوم هم اکثر ترجمه144: 1389/1(میبدي، 

، ترجمه شده »شد«فسیر شنقشی نیز به فعل ماضی است، این کلمه در ت» کان«دانیم اند؛ در صورتی که میکرده
افزاید که کند و این توضیح را هم میذکر می» بود«است؛ ولی میبدي این فعل را در معناي اصلی خود؛ یعنی، 

» کان«دهد که خداوند به این دلیل ابلیس در علم خداوند از کافران بوده است و باز در نوبت دوم شرح می
در آیات دیگر هم به » کان«دانسته است و فعل ناقص س را خداوند از ابتدا میآورده است که کافر شدن ابلی

، با دخل و 146معانی مختلف از جمله، ماضی، مضارع، حال، وقوع، صیرورت و ... اشاره دارد (همان: 
اُو گفتیم آن فریشتگان را سجدة تحیت کنید آدم را، همه سجده کردند مگر ابلیس. گفت نکنم اُو«تصرف). 

و گفتیم فریشتگان را سجود کنید آدم را، سجود کردند ). «6: 2535(شنقشی، » کبر آورد و شد از کافران
).142: 1389/1(میبدي، » فریشتگان مگر ابلیس، سر وا زد و برتري جست و در علم خدا خود از کافران بود

کارگیري مۀ میبدي، بهتفاوت معنایی کلمات مشترك در آیات متفاوت: یکی از ویژگیهاي ترج-2-2-8
یابیم ها در کشف االسرار درمیمعادلهاي متفاوت براي یک کلمه در آیات مختلف است. با مقایسۀ این ترجمه

که هدف میبدي گزینش لغاتی در ترجمه بوده است که وجوه مختلف معنی واژه را نمایان سازد و موقعیت 
تر و فهم آنها را خود را زیباتر کند و هم آنها را دلنشینکار هم ترجمۀ متفاوت آیات را نشان دهد و با این

در آیۀ » تَهتَدونَ«توان به کلمۀ عنوان مثال می، با دخل و تصرف). به99: 1390تر گرداند (داوودي مقدم، آسان
: و آنچه به آن حقّ از باطل الْفُرْقَانَ: نامه، و الْکتَاب: و دادیم موسی را، وإِذْ آتَینَا موسى«اشاره کرد: 150و 53

ومنْ حیثُ ). «181: 1389/1(میبدي، » : تا به حقّ راه برید و فرا صواب ببینیدلَعلَّکُم تَهتَدونَجدا شود، 
ترَامِ: و به هرجاي که شوي و به هر سوي که بیرون شوي، خَرَجالْح جِدسشَطْرَ الْم کهجلِّ وروي خود فَو :

اید هرجا که باشید : و شما که امت ويوحیثُ ما کُنتُم فَولُّواْ وجوهکُم شَطْرَهسجدالحرام ده، فرا سوي م
: تا هیچکس را بر شما حجتی نبود از لئَالَّ یکُونَ للنَّاسِ علَیکُم حجۀٌرویهاي خویش فرا سوي آن دهید، 

: فَالَ تَخْشَوهممگر کسی که خود به ستمکاري حجت جوید از جملۀ ایشان، :الَّ الَّذینَ ظَلَمواْ منْهممردمان، إِ
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: و تا تمام کنم بر شما نعمت خویش، وألُتم نعمتی علَیکُم: و از من ترسید، واخْشَونیمترسید از ایشان، 
).406(همان: » : و مگر تا شما به راه راست بمانیدولَعلَّکُم تَهتَدونَ

آید تا مردمان زمان موسی را که قبل از تورات در سخن از کتاب موسی است و این کتاب می53در آیۀ 
تا به حقّ «گمراهی بودند، به راه راست هدایت کند و راه حقّ را نشانشان دهد، به همین دلیل میبدي ترجمۀ 

اطبان کسانی هستند که قبالً هدایت ، مخ150گزیند؛ درحالیکه در آیۀ را برمی» راه برید و فرا صواب ببینید
گزیند را برمی» بمانید«کنند؛ به همین جهت میبدي فعل اند و حال قبلۀ خود را به سوي مسجدالحرام مییافته

کند تا بگوید شما در راه راست هستید، پس روي خود را هم استفاده می» تا به راه راست بمانید«و از جملۀ 
از پیامبر تبعیت کنید تا بعد از این هم در راه راست بمانید؛ در صورتی که در به سوي مسجدالحرام کرده و 

اُو یاد کنید آنوقت را که بدادیم «تفسیر شنقشی براي این کلمه در هر دو آیه، یک معادل برگزیده شده است: 
را اندر نماز وز هرکجا روي بگردان روي تو). «9: 2535(شنقشی، » 53موسی را توریت ... تا شما راه یاوید

). مفهوم این ترجمه این است که 27(همان: » 150حرام ... تا شما راه راست یاوید به قبلۀ ابراهیمسوي مزگت
یابد.مخاطب گمراه بوده است و اکنون راه درست را می

(القرآن » ى واستَکْبرَ وکَانَ منَ الْکَافرِینَوإِذْ قُلْنَا للْمالَئکَۀِ اسجدواْ آلدم فَسجدواْ إِالَّ إِبلیس أَب«مثال دیگر: 
و گفتیم فریشتگان را سجده کنید آدم را، سجود کردند فرشتگان مگر ابلیس، سر وا زد و ). «2/34الکریم،

أَفَکُلَّما جاءکُم رسولٌ بِما ). «... 142: 1389/1(میبدي، » برتري جست و در علم خدا، خود از کافران بود
باش هرگه که به شما آید از فرستادگان یکی به آنچه ). «... 2/87(القرآن الکریم، ...» تَهوى أَنفُسکُم استَکْبرْتُمالَ

بینیم که میبدي واژة ). می259: 1389/1(میبدي، ...» کشید شما را فرا نیاید و هواي شما نخواهد، گردن
ترجمه کرده و آن معانی را مناسب با » کشیدنگردن«، 87آیۀ و در» برتري جستن«، 34را در آیۀ » إِستَکبر«

بستر آیات انتخاب کرده است؛ درحالیکه در ترجمۀ شنقشی این کلمه در هر دو آیه، به یک صورت معنی 
اُو گفتیم آن فریشتگان را سجدة تحیت کنید آدم را، همه سجده کردند مگر ابلیس، گفت نکنم اُو «شده است: 
اکنون هرگه که به شما جهودان آوردي پیغامبري ). «... 6: 2535(شنقشی، » 34شد از کافرانکبر آورد اُو

).15(همان: » 87چیزي که شما را ناخوش آمدي، کبر آوردي اُو کبر وایست آوردن گروهی را ...
ات توان گفت این ویژگی به طور مطلق در تفسیر شنقشی وجود ندارد؛ زیرا این ویژگی در آیالبته نمی

کند. همچنین این تعداد اندك نیز شود؛ اما این تعداد، چنان اندك است که جلب توجه نمیمعدودي دیده می
» بترسید«، 48را در آیۀ » إِتَّقُوا«چنان متفاوت نیست که حائز اهمیت بسیاري باشد. براي نمونه شنقشی واژة آن

(القرآن الکریم، ...» اْ یوما الَّ تَجزِي نَفْس عن نَّفْسٍ شَیئًاواتَّقُو«ترجمه کرده است: » بپرهیزید«، 103و در آیۀ 
ولَو ). «8: 2535(شنقشی، ...» چیز اُو بترسید از روزي که نه کافران یکدیگر را منفعت کنند به هیچ). «2/48

هودان بِبرَوندي به محمد و قرآن و از وگر این ج). «2/103(القرآن الکریم، ...» أَنَّهم آمنُواْ واتَّقَوا لَمثُوبۀٌ
).18: 2535(شنقشی، ...» جهودي و جادوي بپرهیزیدندي 
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-هاي کهن به چشم میهاي کهن در هر دو ترجمه: در هر دو ترجمه تعدادي از واژهوجود واژه-2-2-9

از کشف االسرار است. ها در تفسیر شنقشی با نسبتی بسیار اندك(تقریباً سه درصد)، بیشتر خورد که این واژه
را » وشخاینده، بوزنگان، تلنگبین و سمانه، شُدن(از بین رفتن)، نیک(عالی و زیاد)«هاي توان واژهبراي مثال می

فرهیب، کپیان، «هاي سورة بقره از تفسیر شنقشی و واژه» 265، 155، 57، 65، 37«به ترتیب در ترجمۀ آیات 
سورة بقره از تفسیر کشف االسرار » 265و 238، 152، 65، 9«آیات را در ترجمۀ » مبید، گوشوان و درواخ

(القرآن الکریم، » کُونُوا قرَدةً خَاسئینَ«... آوریم: را براي هر دو ترجمه می65ذکر کرد که براي نمونه، آیۀ 
» و خاموشکپیان گردید، خوار). «... 2535:11(شنقشی، » باشید بوزنگان، خواران و خاکساران). «... 2/65

).220: 1389/1(میبدي، 
ترجمۀ عرفانی برخی از آیات: این ویژگی یکی از خصوصیات زیباي ترجمۀ میبدي است که -2-2-10

شود. کالم عرفانی میبدي عالوه بر نوبت سوم، بر نوبت اول نیز طنین افکنده در تفسیر شنقشی دیده نمی
سازد که داراي روحی عرفانی ه را در نوبت اول، متحول میاست. وي تنها با یک کلمه، چنان لحن ترجمۀ آی

فرا گرفت آدم ). «2/37(القرآن الکریم، » فَتَلَقَّى آدم من ربه کَلمات فَتَاب علَیه إِنَّه هو التَّواب الرَّحیم«شود: می
پذیرِ ورد که اوست خداوند توبتاز خداوند خویش سخنانی، توبه داد او را و باز پذیرفت و با خود آ

).142: 1389/1(میبدي، » عذرنیوشِ مهربان
: خدا توبۀ علَیهاهللاُابتَ«شود: ترجمه می» توبه پذیرفت«بیاید، » علَیه«همراه » تَاب«دانیم که هرگاه واژة می

باز پذیرفت و با «ه است؛ اگرچه ، معنی کرد»توبه داد«: ذیل تَوب)؛ اما میبدي 1390/1(مالوف، » او را پذیرفت
توبه «رساند که در اي جبر را می، گونه»توبه داد«افزوده است، ولی معناي » توبه داد«را هم بعد از » خود آورد

شود که خداوند ابتدا توبه را به انسان آموخت، سپس او را نیست. از لحن میبدي چنان فهمیده می» پذیرفت
آورد، معناي دیگري را به تنهایی می» توبه پذیرفت«بۀ او را پذیرفت؛ درحالیکه اگر وادار به توبه کرد و بعد تو

داد؛ اینکه آدم به خواست و ارادة خود، توبه کرد و خدا هم توبۀ او را پذیرفت. میبدي با اینکار، نه تنها به می
کرده است و با این ترجمه، اي جبرگرانه ترجمهآیه معناي عرفانی زیبایی بخشیده است، بلکه آیه را به گونه

رانده شدن آدم از بهشت و توبه کردن او را از اراده و مشیت خداوند دانسته است؛ نه از ارادة آدم. در 
بیاموخت به تلقین آدم از «ترجمه کرده است: » توبه پذیرفت«صورتیکه مؤلّف تفسیر شنقشی آن را به صورت 

ست بر مؤمنان مخلصان که که خداي توبه پذیرست وشخایندهخدایش سخنانی، خدایش توبه بپذیرفت، حقّا 
).6: 2535(شنقشی، » بر توبه مرند

شود؛ ترجمۀ ادبی بعضی از آیات: این ویژگی جذّاب و زیبا نیز در تفسیر شنقشی دیده نمی-2-2-11
باتر ساخته تر و زیولی میبدي در ترجمۀ برخی از آیات، از این ویژگی سود جسته، ترجمۀ خود را دلنشین

). 2/44(القرآن الکریم، » أَتَأْمرُونَ النَّاس بِالْبِرِّ وتَنسونَ أَنفُسکُم وأَنتُم تَتْلُونَ الْکتَاب أَفَالَ تَعقلُونَ«است: 
فرماییدمردمان را به نیکی می«
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و خویش را فرو گذارید ونفرمایید
خوانیدو شما نامۀ من می

).164: 1389/1میبدي، »(یابیدآیا پس درنمی
-می«درصورتیکه ترجمۀ همین آیه در تفسیر شنقشی مانند سایر آیات(به صورت ساده)، بیان شده است: 

فراموش کنید خویشتن را؟ اُو شما توریت فرمایید مردمان را که به خداي و پیغامبر و قرآن بِبرَوند و می
).7: 2535(شنقشی، » یید؟اید، هیچ خردتان نیست، هیچ خرد را کار نفرماخوانان

اند ترجمۀ جمالت حالیه: در هر دو ترجمه، جمالت حالیه به شیوة زبان عربی معنی شده-2-2-12
چگونه ). «2/28(القرآن الکریم، ...» کَیف تَکْفُرُونَ بِاللَّه وکُنتُم أَمواتًا«(همان: هشتادوهشت، با دخل و تصرف): 

- چونست که کافر می). «5: 2535(شنقشی، ...» مردگان بدي اندر پشتهاي پدران کافر شید به خداي؟ و شما 
بینیم که در هر دو ترجمه، جملۀ ). می116: 1389/1(میبدي، ...» هاي مرده بودید مانید به خداي و شما نطفه

به شیوة زبان عربی، ترجمه شده است.» و کُنتُم أَمواتاً«حالیۀ 
در اکثر مواقع در هر دو کتاب ترجمه » هل«و » أ«ي استفهام: دو حرف استفهام هاترجمۀ نشانه-2-2-13

أَلَم «: هشتادویک، با دخل و تصرف): 2535توان دریافت (شنقشی، نشده است و پرسش را از آهنگ کالم می
مارِهین دواْ مینَ خَرَجد اندر قرآن خبر آن کسها نگفتند تو را). «2/243(القرآن الکریم، ...» تَرَ إِلَى الَّذیا محم

اند قصۀ ایشان که از سرایهاي خود بیرون ندانسته). «50: 2535(شنقشی، ...» کی بیرون آمدند از سرایهایشان؟ 
).642: 1389/1(میبدي، ...» رفتند 

گفت چنانست اُو ). «... 2/246رآن الکریم، (الق...» قَالَ هلْ عسیتُم إِن کُتب علَیکُم الْقتَالُ أَالَّ تُقَاتلُواْ«... 
گفت ). «... 50: 2535(شنقشی، ...» شاید بد اگر فریضه کنند بر شما کارزار کردن که حرب و کارزار نکنید؟ 

...» شما هیچ برآنید؟ اگر بر شما نویسند غزا کردن و شما را به آن فرمایند که جنگ نکنید و بازنشینید 
).656: 1389/1(میبدي، 

ترجمه شده، به صورتهاي زیر، ترجمه شده است:» أ«در مواردي هم که 
أَوکُلَّما عاهدواْ عهدا نَّبذَه فَرِیقٌ »: «باش«و در کشف االسرار به » اکنون«در تفسیر شنقشی به -2-2-13-1
هودان به امر و نهی، بوایست اکنون هرگه که عهدي کردندي پیغامبران وا ج). «2/100(القرآن الکریم، ...» منْهم

باش هرگه که پیمان ). «17: 2535(شنقشی، ...» انداخت آن را اُو عهد بوایست شکست گروهی را از ایشان؟ 
).282: 1389/1(میبدي، ...» ببندند بیوکنند و بشکنند آن پیمان را گروهی از ایشان 

أَلَم تَرَ إِلَى الَّذي حآج «معادل: و در کشف االسرار بدون» هرگز«در تفسیر شنقشی به -2-2-13-2
هی رِبف یمرَاهخصومت کرد و ابراهیم اندر دین هرگز دیدي چنان کافر که می). «2/258(القرآن الکریم، ...» إِب

...» نبینی آن مرد که حجت جست با ابراهیم در دین خداوند ابراهیم ). «54: 2535(شنقشی، ...» خدایش؟ 
).701: 1389/1(میبدي، 
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أَلَم تَعلَم أَنَّ اللّه لَه ملْک »: «واو«در تفسیر شنقشی بدون معادل و در کشف االسرار به -2-2-13-3
دانی یا محمد که خدایست که وي راست پادشاهی نمی). «2/107(القرآن الکریم، ...» السماوات واألَرضِ

دانی اي آدمی که اهللا راست پادشاهی و نمی). «19: 2535نقشی، (ش...» هفت آسمان و پادشاهی هفت زمین 
).304: 1389/1(میبدي،...» آسمانها و زمین 

ترجمه شده » نهی«معادل افعال نهی: فعل نهی در هر دو ترجمه در غالب موارد، به صورت -2-2-14
است؛ ولی در ترجمۀ شنقشی به دو صورت دیگر نیز آمده است:

والَ «... : هشتادوپنج، با دخل و تصرف): 2535آمده است (شنقشی، » نگر«فعل نهی، قبل از-2-2-14-1
). 6: 2535(شنقشی، ...» و نگر پیرامون این درخت بنگردید ). «... 2/35(القرآن الکریم، ...» تَقْرَبا هذه الشَّجرَةَ

والَ یأْب الشُّهداء إِذَا «... ادوپنج): (همان: هشت» به دنبال فعل نهی(امر منفی)>الف<افزودن «-2-2-14-2
- شان خوانند اُو سیر به مهوقت کهمکنادا گوایان آنایستادا اُو نهوا مه). «... 2/282(القرآن الکریم، ...» ما دعواْ

).60: 2535(شنقشی، ...» آییدا 
ع ترجمۀ لفظ به لفظ را وفاداري به ترجمۀ تحت اللّفظی: روشن است هنگامی که مترجم نو-2-2-15

ها در ترجمه کند باید در ترجمۀ خود از ساختار زبان مبدأ پیروي کند؛ زیرا ترتیب قرارگرفتن واژهانتخاب می
باید عین نوشتۀ زبان مبدأ باشد؛ همچنین مترجم باید از آوردن کلمات و توضیحات بیشتر از متن اصلی امتناع 

ات ترجمه در زبان مقصد با مفردات ترجمه در زبان مبدأ برابر باشد کند و ترجمه را طوري بیاورد که مفرد
، با دخل و تصرف). ویژگی اول(رعایت ساختار زبان مبدأ)، در تفسیر شنقشی در نود 13: 1386(معروف، 

درصد مواقع، رعایت شده است؛ ولی جانب امانت در مورد ویژگی دوم، رعایت نگردیده و مترجم، تفسیرِ 
هرچند -ا در ترجمۀ اکثر آیات وارد کرده است. تعداد اندکی از آیات داراي توضیحاتی شخصی خود ر

کنیم: توان گفت تقریباً به متن اصلی وفاداراند. براي هریک مثالی ذکر میهستند که  می-اندك
ک أَصحاب النَّارِ هم فیها والَّذینَ کَفَرواْ وکَذَّبواْ بِآیاتنَا أُولَئ«رعایت ساختار زبان عربی در ترجمه: -

و آن کسها که کافر باشند اُو به دروغ دارند آیتهاي ما را، ایشان دوزخیان ). «2/39(القرآن الکریم، » خَالدونَ
بینیم که تمام کلمات ترجمه، دقیقاً طبق ). می7: 2535(شنقشی، » باشند، ایشان اندر آن دوزخ جاودان باشند

اند.اند و نیز کامالً به صورت لفظ به لفظ ترجمه شدهعربی در کنار هم قرار گرفتهساختار دستور زبان
(القرآن الکریم، » وأَقیمواْ الصالَةَ وآتُواْ الزَّکَاةَ وارکَعواْ مع الرَّاکعینَ«رعایت دستور زبان فارسی در ترجمه: -

فریضه را بدهید و پنج نماز فریضه را وا محمد و یارانش و پنج نماز فریضه را به پاي دارید و زکاة ). «2/43
طبق -). ساختار زبان عربی در این ترجمه برهم خورده و افعال 7: 2535(شنقشی، » به جماعت بگذارید
اند.در آخر جمالت آمده-ساختار زبان فارسی

جهما مما کَانَا فیه وقُلْنَا اهبِطُواْ بعضُکُم لبعضٍ عدو فَأَزلَّهما الشَّیطَانُ عنْها فَأَخْرَ«ترجمۀ آزاد و تفسیرگونه: -
بیفکندشان ابلیس از آن بهشت، بیرون ). «2/36(القرآن الکریم، » ولَکُم فی األَرضِ مستَقَرٌّ ومتَاع إِلَى حینٍ
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اووس و مار و ابلیس را: هال فرو روید فرو کردشان از آنچه اندر آن بدند از ناز و نعمت اُو گفتیم آدم را اُو ط
» زمین یکدیگر را دشمن اُو شما را اندر زمین آرامگاهست و زندگانی و برخورداري بود تا وقت مرگ

). مترجم ترجمۀ تحت اللّفظی را رعایت نکرده و توضیحاتی تفسیرگونه به ترجمۀ خود 6: 2535(شنقشی، 
افزوده است.

أُولَئک الَّذینَ اشْتَرَواْ الْحیاةَ الدنْیا بِاآلَخرَةِ فَالَ یخَفَّف عنْهم الْعذَاب «دار به متن: ترجمۀ لفظ به لفظ و وفا-
اند که برگزیدستند زندگانی این جهان برآن جهان، نه ایشان آن). «2/86(القرآن الکریم، » والَ هم ینصرُونَ

را ). مترجم جانب امانت15: 2535(شنقشی، » ایشان را از عذاب برهانندسبکتر کنند از ایشان دوزخ را اُو نه 
رعایت کرده و ترجمۀ خود را لفظ به لفظ آورده است.

توان گفت که ویژگی اول کامالً در کشف االسرار رعایت شده است؛ زیرا میبدي در هشتاد درصد اما نمی
ن فارسی، در آخر جمله آورده است. در مورد ارکان آیات جاي فعل را تغییر داده و آن را طبق ساختار زبا

دیگر جمله در نودوهشت درصد مواقع، طبق ساختار زبان عربی عمل کرده و جاي ارکان جمله را تغییر نداده 
است. در مورد ویژگی دوم نیز در نود درصد مواقع جانب امانت را حفظ کرده و توضیح و تفسیرهاي اضافه 

افزاید باید گفت این توضیحات را در راستاي ر مواردي هم که توضیحات اضافی میبه متن نیفزوده است؛ د
کند، این کلمات را هم به عنوان مترادف کلمات ترجمه شدة اصلی تر کردن ترجمۀ اصلی اضافه میقابل فهم

کنیم:آورد تا کلمات اصلی به آسانی دریافت شوند. براي هریک مثالی ذکر میمی
(القرآن » واستَعینُواْ بِالصبرِ والصالَةِ وإِنَّها لَکَبِیرَةٌ إِالَّ علَى الْخَاشعینَ«زبان عربی در ترجمه: رعایت ساختار-

یاري خواهید به شکیبایی و نماز و شکیبایی و نماز کردن باري گرانست و شغلی بزرگ مگر ). «2/45الکریم، 
). مترجم ساختار زبان عربی را به صورت 165و 164: 1389/1، (میبدي» دالن و تیماردارانشکستهبر فرو

کامل و دقیق رعایت کرده است.
(القرآن الکریم، » وأَقیمواْ الصالَةَ وآتُواْ الزَّکَاةَ وارکَعواْ مع الرَّاکعینَ«ترجمۀ لفظ به لفظ و وفادار به متن: -

). میبدي در اکثر 164: 1389/1(میبدي، » با نمازکنان، نماز کنیدپاي دارید و زکات بدهید وو نماز به). «2/43
داري را در ترجمه رعایت کرده و ترجمۀ خود را لفظ به لفظ آورده است.آیات مثل این مورد،  امانت

سکُم أَو تُخْفُوه لِّلَّه ما فی السماوات وما فی األَرضِ وإِن تُبدواْ ما فی أَنفُ«ترجمه با توضیحات افزوده: -
خداي ). «2/284(القرآن الکریم، » یحاسبکُم بِه اللّه فَیغْفرُ لمن یشَاء ویعذِّب من یشَاء واللّه علَى کُلِّ شَیء قَدیرٌ

ر یا راست هرچه در آسمانهاست و هرچه در زمین و اگر پیدا کنید آنچه در دلها دارید و بازنمایید به کردا
نهان دارید در دل و پیدا نکنید به کرد، شمار کند اهللا با شما به آن تا بیامرزد آن را که خواهد و عذاب کند آن 

). مترجم به متن اصلی وفادار 776و 775: 1389/1(میبدي، » را که خواهد و خداي بر همه چیز تواناست
ا توضیحات تفسیر شنقشی بسیار اندك افزوده است که در مقایسه ب-هرچند اندك-نیست و توضیحاتی 

است.
نتیجه
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حاصل بررسی و مقایسۀ فن ترجمه در تفسیر شنقشی و نوبت اول کشف االسرار این است که هیچکدام 
اند و در هر دو ترجمه، کلمات و ها، قواعد ترجمۀ تحت اللّفظی را به صورت کامل رعایت نکردهاز ترجمه

هر دو مفسر، ساختار زبان مبدأ را در برخی از آیات برهم زده و کلمات را شود و توضیحات افزوده، دیده می
اند؛ ولی میبدي بیشتر از شنقشی جانب امانت را رعایت کرده وترجمۀ وي به ترجمۀ تحت پس و پیش کرده

کردهاللّفظی نزدیکتر است؛ زیرا میبدي در آیاتی نظم ترجمۀ تحت اللّفظی را برهم زده که آیه ایجاب می
است؛ در صورتی که شنقشی در ترجمۀ اغلب آیات، توضیحاتی تفسیرگونه افزوده که در برخی موارد ترجمه 

را مبهم ساخته است و براي پی بردن به منظور نویسنده و معنی آیه، نیاز به تحقیق و مطالعه است.
بسیاري از مترادفات، جهت کهالبته اهمیت و ارزش تفسیر شنقشی بیشتر به قسمتهاي تفسیري است؛ از آن

: هفتادوهشت 2535توان در آنها مشاهده کرد (شنقشی، هاي کهن فارسی و برخی از وقایع تاریخی را میواژه
و هفتادونه، با دخل و تصرف). اهمیت و زیبایی تفسیر شنقشی، اغلب به لحاظ تاریخی و اهمیت کشف 

ترین و زیباترین کلمات و ژرفاي معانی آیات با سادهاالسرار، بیشتر از نظر زیبایی، روانی، رساندن عمق و
دسترسی به گنجینۀ «روح ادبی و عرفانی ترجمۀ او است. از فواید مهم و ارزشمند دیگر کشف االسرار، 

: 1385(مهیار، » هایی است براي واژگان قرآنیواژگان حوزة شرق ایران در قرن ششم است و دیگر برساخته
زشمندي و دلنشینی ترجمۀ میبدي.) و اینهاست راز ار365

هم است و تفاوتهاي ساختاري آنها کمتر از تشابهاتشان اما ساختار این دو ترجمه در اکثر موارد نزدیک به
کارگیري خصایص شود، اکثر این تفاوتها مربوط به نحوة بهاست؛ حتّی در مواردي هم که تفاوتهایی دیده می

غلب توضیحات خود را به ترجمۀ آیات افزوده و کمتر جانب ترجمه است، نه خود خصایص. شنقشی ا
تر است.امانت را رعایت کرده است؛ ولی میبدي در رعایت جانب امانت جدي

ايجدول مقایسه

آ
ترجمه در تفسیر کشف االسرارترجمه در تفسیر شنقشیکلمه یا عبارتیه

2
0

برق درخشندهبخنوهأَلبرْقٌ
2

تا شما پرهیز کنید، از کفر و ونَلَعلَّکُم تَتَّق1ُ
تا مگر از خشم و عذاب او پرهیزیده آییدمعصیت او بترسید

2
فرودبدوندون3ِ

2
5بشکیباییشکیبایی کردن به صبررَاًص

2
8تَکْکَی مانند به خدايچونست که کافر میچگونه کافر شید به خدايفُرُونَف

3
4رُواإِسزد و برتري جستسر واکبر آوردتَکب
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3
7لَیع فَتَابتوبه داد او را و بازپذیرفتتوبه پذیرفته

4
دالن و تیماردارانفروشکستهترسکارانخَاشعین5َ

5
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کتابنامه
.القرآن الکریم
)م، فریدهتخصصی سبکۀفصلنام، »سبک ادبی عرفانی میبدي در ترجمۀ قرآن). «1390داوودي مقد-

.3شمارة بهار ادب،شناسی نظم و نثر فارسی
) دجواد1389شریعت، محماالبرار، انتشارات امیرکبیر، تهران.ة). فهرست تفسیر کشف االسرار و عد
) 1380شمیسا، سیروس .(انتشارات فردوس، تهران.شناسیات سبککلی ،
اي از بخشی از قرآن کریم، تفسیر شنقشی، به اهتمام و تصحیح ). گزاره2535نام (شنقشی، بی

نتشارات بنیاد فرهنگ ایران، تهران.محمدجواد یاحقّی، ا
)د بندریگی، انتشارات اسالمی، تهران.1390مالوف، لویسالمنجد، عربی به فارسی، به ترجمۀ محم .(
) فنّ ترجمه، انتشارات سمت، تهران.1386معروف، یحیی .(
) دنات، شمارة »میبدي و ترجمۀ آیات قرآن). «1385مهیار، محمۀ بی50و 49، نشری.
ین ابوالفضل (می1376بدي، رشیدالد .(کشف االسرارةو عد)جلد)، به سعی و اهتمام علی 10االبرار

اصغر حکمت، انتشارات امیر کبیر، تهران.
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اشکور بااليهاافسانهیشناسختیر
محمود رنجبر

دانشگاه گیالناستادیار زبان و ادبیات فارسی 
چکیده
اي فرمالیستی به منظور مطالعه در ساختار و دستور زبان روایت هترین روششدهشناسی از شناختهریخت

و در هاآنهاي عمومی است. هدف از این روش بررسی ساختار متون براي رسیدن به درکی واحد از ویژگی
نهایت کارکرد ذهن بشر است. 

مردم اشکور باال هاي افسانه از مجموعه افسانه39اي ـ اسنادي تعداد در پژوهش حاضر با روش کتابخانه
- شمسی جمع آوري شده است1352که توسط کاظم سادات اشکوري در سال -واقع در شرق استان گیالن
به ترتیبی هاافسانهاز کیهر است. در ابتدا گانۀ والدیمیر پراپ تحلیل شدهکیو بر مبناي کارکردهاي سی 

و هاافسانهاز کیهر با تحلیل ساختار سادات اشکوري آمده، شماره گذاري شد. در بخش دومدر کتابکه 
یک شماره در جدولی ثبت گردید تا موارد انحراف و عدم تطبیق و با الگوي پراپ، با سی هاآنقیتطب

هاافسانهمشخص شود. در بخش تحلیل جدول نیز با استفاده از عناصر پر بسامد، ژرف ساخت فرم روایی 
هاي اشکور باال شناسایی شود.ك افسانهبررسی شده است تا در نهایت الگوي مشتر

ریخت شناسی، اشکورباال، افسانه، ، روایت، الگوي پراپها:کلیدواژه
مقدمه
رود که با اندیشۀ ساده و نخستینِ انسان، ارتباطی عمیق شفاهی  به شمار میادباشکالازیکیهاافسانه
سرگذشت، ماجرا، مثل، اسطوره،حدیث،شرح ي فارسی داستان، قصه، افسانه، حکایت،هافرهنگدارد. در 

که شدیمدرکل، به آثاري اطالق هااصطالحاحوال مترادف هم هستند. همۀ این و ترجمهحال یا حسب حال 
).   13:1360(میرصادقی،چربدیمهاي دیگرشان بر جنبههاآنجنبۀ خالقۀ 

مندي از روابط علّت و معلول و بهرهها، طرح ساده و خطی این نوع ادبی، به دلیل ساختار سادة کنش
شناس قرار گرفت. تنوع عوامل سحرانگیز و جادویی مورد توجه عامۀ مردم و بعدها پژوهشگران جامعه

بر هاآنها و شیوة تأثیرگذاري باعث شد که در بسیاري مواقع ریشۀ داستانهاآنو درآمیختگی هاافسانه
د پدیدآورندگانش پنهان بماند.هماننهاآنمخاطب و چگونگی عمل اجزاي 
ها را که برآمدة فرهنگ و توان محتواي آنها از طریق ساختار میها و افسانهبا کشف ریشۀ هر یک از قصه

آورد. در این میان باورهاي اقوام مختلف است نشان داد، زیرا محتوا واقعیت خود را از ساختار به دست می
عامیانه که با شگردهاي نوین روایی فاصله دارند، بستري مناسب براي هاي ها و قصهگیري از افسانهبهره

هاي هاي اشکورباال به دلیل آمیختگی کمتر آن با برساختهسازد. افسانهمطالعات مردم شناسی نیز فراهم می
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هاي ایرانی برخوردار است. این مهم نوین قصه نویسی از فرم ساده و مواد ارزشمندي براي شناخت افسانه
هاي ایران باشد.      بندي افسانهتواند بخشی از کوشش ساختارشناسانه براي معرفی و ردهیم

هاي اشکور باال را اي ـ اسنادي در نظر داریم الگوي ژرف ساخت افسانهدر این پژوهش با روش کتابخانه
ک از دو منظر تطبیق با ها(ساختمان و مواد خام)،فرایندهاي دگرگونی هریبا هدف نشان دادن مواد متشکلۀ آن

نظریۀ پراپ و میزان هنجارگریزي از الگوي معین وي بررسی نماییم. 
معرفی اجمالی جنبش فرمالیستی  و نظریۀ پراپ-1

هاي صنعتی و حذف تدریجی میراث فرهنگی ملل در میان دود در اواخر قرن نوزدهم با گسترش کارخانه
هاي پژوهشگران آوري فرهنگ توده به عنوان یکی از دغدغهجمعهاي نوین،ها و گردش چرخ فناوريکارخانه

را هاافسانههاي عامیانه و به فرهنگ مردم تالش کردند تا قصهمندانعالقهمردم شناس مطرح شد. بسیاري از 
» یاکوب و ویلهلم گریم«ي هانامبرداري جاي دهند. نخستین بار دو برادر به در قالبی منظم و قابل بهره

- اي ذوقی و با دستهمیالدي به شیوه1814–1812ي هاسالهاي مردمی آلمان را بین اي از قصهعهمجمو

بندي کمی از نظر حجم منتشر کردند. پس از انتشار این مجموعه، مباحث مختلفی  از سوي محققان و 
ي سایر پژوهشگران کارگیري روشی منسجم و قابل استفاده براو بههاآنبندي دستهوةیسر شمنتقدان بر 

از آن، فهم مناسب چگونگی ترمهمها و درگرفت. هدف مهم منتقدان دسترسی مناسب خوانندگان به قصه
منتشر هاقصهي مختلفی از هايبندهایی، دستهبوده است. بر مبناي چنین ضرورتهاآنارتباط اجزا و عناصر 
بر چرخۀ وجوه بیرونی هاقصهداشتند؛ به عبارتی، » یو ذوقانضمامی «رویکردي هايبندشد. تمامی این طبقه

بندي فنالندي) دستهتاریخی جغرافیایی(مثل مکتبو ساخت اقلیمی،فرهنگی و اجتماعی آن مانند: شیوة
» آرنه و تامپسون«ي هانامبندي دو پژوهشگر به مایۀ آثار بود، طبقهبندي دیگري که بر اساس بن. دستهشدندیم

هاي عامیانه پرداختند. آنان در شیوة آوري قصهژوهشگر ضمن نقد روش برادران گریم، به جمعبود. این دو پ
ها، چهار سر گروه اصلی، عمومی و کالن هاي هریک از قصهمایهبندي خود بر اساس موضوع و دروندسته

هم داشت. کار آوري شدة خود معرفی کردند که قابلیت پذیرش زیر گروه هاي عامیانۀ جمعمحور براي قصه
اي از منتقدان فرهنگ توده قرار گرفت اما خالی از ضعف هم نبود، آرنه و تامپسون اگرچه مورد استقبال عده

با توانستیمي چهارگانه در برداشت پژوهشگران دیگر هاگروههاي مندرج در این زیرا بسیاري از قصه
نین انتقادهایی باعث شد تا برخی از پژوهشگران به اي دیگر و در دسته بندي متفاوتی قرار گیرد. چمایهدرون

بروند.هاقصهمایه و موضوع به سراغ وجوه ثابت و قالبی جاي عنصر لرزان درون
و درست در زمانی که بیستم در آغاز قرنهاي عامیانه، بندي قصهطبقهوةیشانتقادها از و گسترشبا طرح 

آن زمان حاکم بود،گروهی از منتقدان با طرح آراي ضاي ادبیفبررویکردهاي نقد سنتیرئالیستی وۀنظری
متون و ژرف ساختروابط درونیبه رویکردي انتقادي با-که بعدها به نظریۀ فرمالیستی شهره یافت-خود 
شناختی از سنتگسست روشان تالش کردند، تا با آنة آن با سایر متون توجه نشان دادند. وجوه ممیزوادبی
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اي منقدان ادبی و پژوهشگران به جزء ثابت و شکل اثر توجه نمایند. به نظر آنان ضمامی و سلیقهو اشکال ان
فرامتنی، به عنوان عناصرباشددر بررسی ادبی معتبر است، تنها متن است و هر آن چه بیرون از آنچیزي که

عناصر وطرح اولیه، بر هاقصهبه عبارتی آنان به جاي تأکید بر وجوه بیرونی .شودیو فرعی کنار گذاشته م
پیش گرفته هاقصهدر حوزه محتواي نقد سنتیها رویکردي کهتأکید داشتند. از نظر فرمالیستهاآندرونی 

با محتواي مختلف، تقریباً ناکارآمد بود. آنان معتقد هاقصهبود، به دلیل تأکید بر کلیات و نیز احتمال تلفیق 
ي رسیدن به این لذّت را هاراهنشان داد، اما توانینمت از خوانش یک متن را بودند که میزان و کیفیت لذّ

توانیماي که ، به گونهشودیمی روایت ختم دستور جهانبه ساختار نهایی و هاراهترسیم نمود. این توانیم
را از یک خانواده دانست.هاقصهبسیاري از 

داران این ، حرکتی پیشرو و خلّاق را بوجود آورد. طالیهجنبش فرمالیستی با جستجو در گذشتۀ ادبی متن
اشکال از یاد رفته، کمتر شناخته «جنبش پیش از آنکه به خلق اشکال جدید ادبی بپردازند، تالش کردند تا 

) را بیابند و آثاري را پدید آورند که به 144: 1382(احمدي ، » گفت تحقیر شدة ادبیتوانیمشده و حتی 
انسان در ساخت متن ادبی نزدیک باشد. سرچشمۀ این حرکت به منزلۀ روشی بود که از آن به قواعد اصیل

شود. ریخت شناسی اصطالحی است که براي توصیف قصه ) نام برده میmorphologyعنوان ریخت شناسی(
).  11:1368رود(پراپ،ها با یکدیگر و کل قصه به کار میبر پایۀ اجزاي سازاي آن و همبستگی این سازه

اي به دنبال آن بود تا براي خواننده تبیین کند که م) با نگاه به چنین شیوه1960-1895(1والدیمیر پراپ
قصه عامیانۀ صدک. وي با روشی استقرایی تعداد یکنندیمچگونه حرف خود را به خواننده منتقل هاقصه

را به دو هاقصهکرد. وي این لیو تحلیه را تجز2»افاناسیف«هاي پژوهشگري به نامروسی از مجموعه قصه
خالق کارکردها هستند هاتیشخص) تقسیم نمود. از نظر وي character(و شخصیت(function)بخش کارکرد 

، مشترکات هر کدام هاتیشخصاما خود همواره در معرض تغییر و تنوع هستند. وي با توصیف کارکردها و 
مورد پژوهش خود مشخص کرد.پراپ توانست با نشان دادن اجزاي هاياز این موارد را در مجموع قصه

ها به واحدهاي کوچکتر و غیرقابل تجزیۀ روایی، توجه بسیاري از منتقدان ها وتقلیل ساختار قصهثابت قصه
ها و فرهنگ توده را به کار خود جلب نماید.بندي قصهدسته

ي یادشده جزوي ثابت  و مشترك هستند. هاقصهکارکرد در سراسر 31در پژوهش پراپ مشخص شد که 
محسوب هاقصهي متفاوت و تغییر پذیر هاتیشخصکارکرد، در حقیقت نقشۀ راه براي کیو این سی 

مهم نبود، بلکه هاتیشخصتوسط هاآنو کاربرد هاقصهدر کارکردها. به نظر پراپ چینش این شوندیم
تولید کنندة باشند کهفت الگوي مشخص ذهنی برخوردار از باهاقصهکه شدیمحضور کارکردها موجب 

هاي بی شمار هستند.طرح

1 . Vladimir Propp
2 . A.N. Afanassiev
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اي از پازل جهان روایی حکایت یا قصۀ نخستین که قطعهکردیماي از سوي پراپ مشخص چنین ایده
) که توسط 147: 1382(احمدي ، » زیرا هر طرح، روایت ناکاملی از حکایت اصلی است« کشف شده است،

، اما بنا به تناسب اقلیمی، فرهنگی و اجتماعی با کنندیمشناخته شده، روایت را بازنمایی يهاتیشخص
ي دیگر متفاوت هستند.هاتیشخص

هاي تازه م) بر این نکته تأکید کرد که قصه1928(1پراپ در کتاب ریخت شناسی قصه پریان
). بنابراین 57: 1368(پراپ ،نندکینمها عرضه دیگرکارکرد(خویشکاري) جدیدي را در طرح ساختار قصه

ها اي درآنهاي وي از خویشکاري و رخدادهاي پایدار و محدودي برخوردارند که با انسجام ویژهعمدة قصه
شود و در هر هاي عامیانه برخالف شکل ظاهري داراي ساختاري مشترکی میبنابراین قصه«شوند.تکرار می

). پراپ گسترة در برگیري 23آید(همان:ید، با همین نظم وتوالی میها بیاحکایت هر تعداد از این خویشکاري
هاي روسی محدود ساخت.شناسی در محدودة کل قصهنظریۀ خود را تنها به ریخت

توجهی دولت انقالبی روسیه قرار داشت، اما پس از کوچ در محاق فراموشی و بیهامدتکار پراپ 
به »زبان شعري سن پترزبورگةانجمن پژوهش در بار«و»کوزبان شناسی مسۀحلق«هاياجباري فرمالیست

هایی از افراد این دو حلقه ادبی به عنوان شاخصی پراگ،فرانسه و آمریکا و.. اثر پژوهشی پراپ و اندك مقاله
ي ترجمه شد.و فرانسوها به زبان انگلیسی عملی از شیوة کار فرمالیست

هاي اي روسی معتقدند علت محدود شدن کار پراپ به قصههساختارگرایان به عنوان اخالف فرمالیست
یا دستور و نحوي مشخص براي نوع خاصی از روایت بود. به قوانین عامروسی، تأکید وي براي ساختن

هاي توان شیوة پراپ را به سایر انواع فرمها میزعم این دسته از منتقدان با دخل و تصرف در خویشکاري
).ساختارگرایان با تلفیق ساختارهاي سی و یک گانۀ پراپ و کاهش آن 1379:103لز،روایی تعمیم داد (اسکو

ي کمتر، کار وي را گسترش دادند.هايبندي مشخص و طبقههايبنددر دسته
اي بود که وي در تجزیه و تحلیل آنچه که در مجموع کار پراپ را مورد توجه قرار داد، اصول چهارگانه

ه به کار گرفته بود. این اصول چهارگانه عبارتند از :ي قصهاتیشخصکارکردها و 
اند،جدا از این که چه کسی و چگونه هاي بنیادي و عناصر ثابت و تغییر ناپذیر قصهکارکردها سازه-1

توالی این عناصر و کارکردها -3هاي پریان محدود است. تعداد کارکردها در قصه-2. دهدیمرا انجام هاآن
هاي پریان از جنبۀ ریخت و ساختارشان متعلق به یک تیپ همۀ قصه-4و یکنواخت است. همیشه یکسان 

هاي پریان روسی یک ساختار نهاییِ روایت دارند و هستند. به این ترتیب بر مبناي اصل آخر، تمام قصه
هایی با ه). البته کار پراپ محدود به قص52: 1387در پیکرة یک حکایت جاي داد (خدیش،توانیمهمگی را 

دسته بندي 749تا 300تامپسون به شماره -هاي جادویی، عاشقانه و مذهبی بود که در فهرست آرنهمایهبن
هاي یاد شده در سه وضعیت قرار دارند: شده بود. پراپ معتقد بود که قصه

1 . The Morphology of Folktale
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ري فرایند هایی به جهت باورپذیوضعیت اولیه یا توصیفی براي آماده سازي مخاطب و تأکید بر سازه-1
بخش روایت نیز محسوب نیترمهم) همراه است و moveوضعیت میانی که همواره با حرکت (-2روایت 

اي همراه است. این سه وضعیت فرجامین که با تغییر از وضعیت نخستین و آرامش دیگر گونه-3شودیم
حسوب شد.هاي جادویی مي قصههاتیروایی ساختاري سوهموضعیت مشترك، نقطۀ عطفی در 

دانند، بلکه تعامل ها را ناشی از حادثه و شانس نمیساختارگرایان حضور و تسلسل اجزا در ساختار قصه
ها براي رسیدن به هدفی مشخص و در خدمت معانی خاصی است که از و چگونگی قرار گرفتن هریک از آن

ي خود را معطوف به قایبوط). آنان12: 1382(ر.ك.شیري ، ردیگیمنحوة کارکرد ذهن بشر نیز نشأت 
در صدد تولید تفسیرهاي جدید در آثار قایبوط. این ساختیمقراردادهایی نمودند که خلق اثر ادبی را ممکن 

). 166: 1385دریابد که معناها و تأثیراتی که دارند، چگونه میسر شده است (کالر، خواهدیمنیست، بلکه 
-در ایران پژوهشگران با شیوه تلفیقی،دو روش را پی گرفتههاي ریخت شناسی صورت گرفتهدر بررسی

ها و دیگري میزان انحراف از ها و افسانههاي درونی قصهاند؛ نخست تطبیق نظریۀ پراپ بر ژرف ساخت
قانون عام مورد نظر وي. 

این شیوة تلفیقی در نقد ساختارگرا سه مرحله را براي تحلیل اثر طی می نماید:
سطوح روایی و استخراج اجزاء ساختار اثر مشخص ساختن-1
برقرار ساختن ارتباط موجود بین اجزاء-2
نشان دادن داللتی که کلیت ساختار اثر است. -3
اشکور باالموقعیت جغرافیایی -2

تنکابن جنوب شهرستان رودسر تا جنوب  شهرستان اشکور، نام عمومی مجموعه روستاهایی است که از 
است. اشکور در مجموع سه ناحیۀ اشکور سفلی، اشکور علیا و اشکور تنکابن را در را در برگرفته 

شهرستان از مغرب به و قزویناستان از جنوب به :الف) این منطقه وسیع 1352(سادات اشکوري،ردیگیم
هاي کوهستانی رودبار الموت و از شرق به بخش کوهستانی شهرستان تنکابن و از شمال به دامنهاملش و

. مردم این ناحیه به کشاورزي و دامداري مشغول هستند. بر مبناي تحقیق رحیم آباد و رامسر متصل است
دو روستاي و درروستا به گویش طبري نو(غرب مازندران) 9سادات اشکوري،گویش اشکور باال در 

رانی یا گیالنی چنان نیست که یک مازندهاشباهتبه گویش گیلکی ماننده است ولی این » کیت«و» سپارده«
هاي اشکوریان را متوجه شود. به این لحاظ بهتر است گویش اشکوري را با همه بتواند تمام واژه

تمیز داد(همان:ج).هاآني گیلکی و مازندرانی دارد، از هاشیگوهایی که با خویشاوندي
بحث و بررسی-3

به اشکال مختلف وجود دارد. اگرچه گانۀ بر شمرده، هاي اشکور باال کارکردهاي سی و یکدر افسانه
وجود  -حتی در قصه هاي مورد پژوهش پراپ–اي کاربرد دقیق هر یک از سی و یک کارکرد در کمتر قصه

هاي اشکور باال از این سی و یک کارکرد جدا نیست. داشته اما عناصر ثابت افسانه
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هاي مورد بررسی، نیاز به تجزیۀ پیکره انهبراي نشان دادن سطوح روایی و یافتن روایتی مشترك از بین افس
ها چنانکه پراپ نیز معتقد بود، تغییر کارکردها با حرکت ها داریم. ویژگی هر یک از این افسانههر یک از آن

قهرمان(قهرمانان) قصه یا افسانه است. این حرکت، گاه با عمل شرارت بار یا کمبود یا آرزویی در قصه حیات 
هایی مواجه هستیم که به ترتیب آنچه پراپ در سی و هاي اشکور باال نیز با قصهل افسانهدر تحلی1.ابدییم

یک کارکرد خود مطرح کرد، هماهنگ نبود.
هاي اشکور باال در کتاب افسانه»سادات اشکوري«را بر مبناي فهرستهاافسانهاز کیهردر این پژوهش

را ارایه هاافسانهي از اجزاء ترقیدقح روایی و توصیف کد گذاري کردیم(جدول شماره یک) تا بتوانیم،سطو
نماییم. 

، به منظور نشان دادن ارتباط موجود بین اجزاء و دستیابی به معیاري هاافسانهپس از استخراج اجزاء 
و قابل  منسجم 
سایر  اجرا در 

، سی و یک کارکرد پراپ را به شش عنوان تقلیل دادیم. هاافسانه
نگاري گذاري را به جاي حروفهاي تلفیق و تفکیک اجزاء، شمارهر نشان دادن قابلیتهمچنین به منظو

معمول در نظریۀ پراپ قرار دادیم. به عبارتی، طرح اعداد از مناسبات حروفی را به منظور تطبیق با کدهاي 
زیر است:  ها اجرا نمودیم تا تقابل هریک بهتر نشان داده شود. این شش کارکرد به شرح جدول افسانه

- 007-023-024-026-027-029-046هاي  (هاي اشکور باال به جز افسانهترتیب روایی افسانه
ي جدول شماره دو مشخص شده است.بر مبنا) 006

هاي اشکور باال به دلیل اینکه صرفاً افسانه مندرج در کتاب افسانه47هشت افسانه جدا شده، از مجموع 
ارکردهاي پراپی در آن مطابقت نداشته، از چرخۀ تحلیل خارج شدند. برخی از توصیفی بوده است و ک

نیز موضوعات مشترکی داشتند. مانند:هاافسانه

، مشخص گرددیمي بلند هم که اعمال شرارت بار به چند ضد قهرمان بر هارمانسهاي تو در تو و حتی ه. با چنین ادعایی تکلیف قص١
.شودیم
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و دگرا . 023پ) فاسق 012و فندیل و فندول 017ب ) جام و آینه و پنبه 016و کچل 001الف) دگر 
ح) میرزا 028و تنبل 033چ) کچل 01دگر و026و برادر عاقل و برادر دیوانه 027ج) مالنصرالدین 

خ) 007و بچه درویش 037عبداهللا 
در تعداد هاتفاوتکه دهدیمهاي مشترك اشکور باال نیز نشان تحلیل ساختار روایت در افسانه

، بلکه آنچه حایز کاهدینمهاآنو افزایش یا کمبود کارکردها به هیچ وجه از اشتراك بنیادي هاتیشخص
یت است، شکل دهی سطح روایی متفاوت راوي در افسانه منتسب به یک روستا  با روستاي دیگر بر اهم

افسانه مندرج در کتاب، از روستاهاي مختلف منطقه اشکور 47مبناي عناصر روایت است. با توجه به اینکه 
وستائیان را مشاهده نمود. با تأثیر متقابل افسانه بر زندگی اجتماعی و فردي رتوانیمباال بوده است، به خوبی 

کارکرد ذهنی بر اساسهاي مشترك نوع و شیوه ارایۀ اطالعات به مخاطب تطبیق عناصر و اجزاي افسانه
ها بیشتر است. این مهم نشان دهد که عناصر نمایشی در برخی از افسانهراوي و تأثیر آن بر مخاطب نشان می

توان ها میهت تأثیر گذاري بر مخاطب است.از این دست افسانهدهنده توجه راوي به تغییر فرم روایی در ج
هاي مورد ) همراه است. تنوع این شیوة روایت در افسانهAبه مواردي اشاره داشت که با محور شرارت (

- هاي درگیر در این افسانهگردد که با نظم خاصی شخصیتهاي متأخر این مجموعه میبررسی مشمول افسانه
ي هاتیشخصبه شیوة خاصی میان اشخاص نمایشی « ته است. در نظریۀ پراپ نیزکارکردها ها را در برگرف

).41: 1385(آسا برگر: » شوندیمتوزیع هاداستاندرگیر در 
هاي رواییسازه-4

هاي اشکور باال منطبق با جدول کارکرد پراپ را در جدول روایت افسانهو نههاي روایی تمامی سی سازه
مشاهده کرد. توانیمیوست) شماره دو(پ

تحلیل جدول-5
توزیع عناصر سازندة هر افسانه و آنچه که در ریخت شناسی قصه نیز مشخص شده بر اساس-1-5

و با گذشت از شودیماست، حرکت و بسط میانه داستان، همواره با کمبود، شرارت، نیاز یا آرزو آغاز 
دیگري که به عنوان سرانجام و خاتمۀ قصه به کار گرفته شده کارکردهاي میانجی به ازدواج یا کارکردهاي 

افسانه مورد پژوهش صادق است و از و نه) این توالی در تمامی سی 183: 1368(پراپ، انجامدیماست، 
قوانینی یکنواخت و یکسان برخوردار است.

یداد با توالی کارکردهاي آمیزي دو یا چند روهاي اشکور باال، در همهاي افسانهاز دیگر ویژگی-2-5
)، فندیل و 017) جام و آینه و پنبه (025هایی مانند شغال ترس محمد (قهرمانان است، به این معنی که افسانه

. برندیم) از دو یا سه قهرمان ، شرور و ... بهره 012فندول (
-ي که در اغلب افسانها، به گونهشوندیمي شش گانه با هم ذکر هاتیموقعمعموالً این عناصر در -3-5

. شودیم) در آغاز افسانه محقق A= 8که کارکرد (خویشکاري) شرارت (میکنیمهاي اشکور باال مشاهده 
: میشویم) مواجه A) با کارکرد (a= 1) که بالفاصله با کارکرد وضعیت آغازین(020مانند افسانه دو خواهر (
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با خود گفت تربزرگرفتند. خواهر دو تا خواهر بودند که براي چیدن سبزي به کوه
.شومیمو پول و مهره هاي مادرم را صاحب کنمیمخواهرکم را سر به نیست 

)در ردیف نخست جدول از بسامد کمتري برخوردار است. فریبکاري بین ضد λ=7فریبکاري(-4-5
دیف قرار دارد، بسیار ) که در همین رе=5. خبرگیري شریر (شودیمقهرمان نیز تنها در سه مورد مشاهده 

و در تضاد با خصایل مردم روستا و در تقابل با صداقت توانیمکمرنگ است. در واقع چنین کارکردي را 
ی آنان دانست.راست

کاربرد هاافسانه) نیز مدعایی است بر اینکه کارکردهاي پراپی در بسیاري از ј=17داغ گذاشتن(-5-5
هایی را که در آن که خواننده، افسانهشودیمن تنی قهرمان باعث ندارد. از سویی دیگر نوعی حس رویی
، از پذیرش کمتري براي حفظ و انتقال یا ثبت آن در اذهان شودیمقهرمان طی نبرد با ضد قهرمان مجروح 

برخوردار باشد.هاافسانهراویان 
الگوي مورد استفاده پراپ )در ستون سوم نیز کمترین بسامد را دارند. در Pr-N(26-21گزینه هاي -6-5

ي ناشناس یا قهرمانی دروغین و فردزدیگریم، اما شودیمقهرمان داستان پس از شکست ضد قهرمان تعقیب 
. سرانجام دهدیمرا فریب و مردمو با ادعاهاي بی پایۀ خود، پادشاه زندیمخود را به جاي قهرمان اصلی جا 
به -. چنین کارکرديرساندیمي سنگین حقانیت خود را به اثبات هاشیآزماقهرمان با ورود به منطقه و طی 

.خوردینمهاي اشکور باال به چشم در افسانه-دلیلی که پیش از این گفته شد
هاي اشکور باالویژگی ساختاري افسانه- 6

الف:توصیف نخستین
ی،خبرگیري،شریر،کسب بر مبناي تقسیم بندي پراپ، هفت کارکرد وضعیت آغازین، غیبت، نهی، نقص نه

) که عنوان غیبت را دارد، از بسامد باالیی B)2. در این بخش گنجدیمخبر و فریبکاري در این بخش 
درصد) مورد بررسی، خویشکاري غیبت را به عنوان 84افسانه (39افسانه از مجموع 33برخوردار است.

اده طی فرآیندي ساده و با اقدام شرور ربوده اي که یکی از اعضاي خانوعنصر ثابت با خود  دارند. به گونه
.شودیمیا براي رفع نقص و برآوردن آرزو از خانه خارج شودیم

ب: گره روایت و پیچیدگی مسأله
از عناصر داستانی به شکلی که هاافسانه، اگر چه دیآیمگره روایت در واقع نقطه اوج افسانه به شمار 

ها و را پیش درآمد سازههاافسانهعناصري از توانیماست، اما با تسامح امروزه وجود دارد،کمتر برخوردار 
شگردهاي داستانی امروز برشمرد.

و مقابله(B=9)، میانجیگريA=8): شرارت(عنصر شاملدر  گره روایت و پیچیدگی مسأله سه 
نخستین با شرارت مواجه هاي اشکور باال اغلب پس از وضعیت وجود دارد. در تعدادي از افسانه(C=10)اولیه

aA
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29با بسامد A=8)هاي اشکور باال، شرارت(هستیم. در این وضعیت، از میان سه کارکرد یادشده، در بین افسانه
بندي کارکردها به خود اختصاص داده است.میدر تقسبیشترین کاربرد را 

انتقال-پ
این ستون از کارکردهاي زیر تشکیل ، انتقال نام دارد. کارکردهاسومین ستون از میان شش تقسیم بندي 

گیرد و از قهرمان مورد آزمایش حمله یا بازجویی قرار می)011(کند؛قهرمان خانه را ترك میشده است:
العمل نشان ، عکسdonorقهرمان نسبت به اعمال اهداکننده )012(شود.سوي یک عنصر جادویی یاري می

.قهرمان به منطقۀ مبارز و مأموریت خویش )014(کند.ه میقهرمان از عنصر جادویی استفاد)013(دهدمی
دارد. همین عنصر (F=14)). در این ستون بیشترین بسامد  را دریافت عامل جادویی015(یابدانتقال می

است.هاافسانهي هایژگیونیترمهمکاربرد جادو از 
هاي دویی را با توجه به پس زمینهنوع عناصر جاتوانیمگاه در تطبیق دو افسانه یکسان از دو آبادي 

نیز برخورداري قهرمان یا هاافسانهراز ماندگاري بسیاري از رسدیمفرهنگی یا مذهبی آنجا نشان داد. به نظر 
اعطاي عنصر جادویی با رویکرد دینی به وي است. 

ستیز -ت
. در این بخش،  روندیمبه شمار ي اشکور باال هاافسانهسازة نیترمهمستیز، نیز همانند کاربرد جادو 

. در این بخش کارکردهاي زیر به چشم دهدیمو او را شکست کندیمقهرمان افسانه با شرور برخورد 
(H=16).شوندقهرمان و شخصیت بد نهاد وارد نبرد مستقیم می:خوردیم

. بداقبالی با (I=18)د.خور. شخصیت بد نهاد شکست می(J-17)دارد. قهرمان در نبرد، زخم (نشان) برمی
(K=19)شود.کمبود اولیه، برطرف می

درصد) است. در 64مورد (25(I=18)شکست شخصیت بد نهاددر افسانه هاي اشکور باال ، بسامد
رسد.  ها پایان خوش افسانه با شادمانی حاصل از شکست شرور به پایان میتمامی این افسانه

بازگشت -ث
. تعلق داشتن به آب و خاکی خاص، وطن دوستی شودیممحسوب هاافسانهت عنصر بازگشت جزو ثاب

بهره گرفت. در این ستون کارکردهاي زیر دیده هاافسانهاز دل توانیمهایی است که قهرمان از جمله آموزه
)↓(20=گردد.. قهرمان باز می20:شودیم

(Pr=21)شود..قهرمان تعقیب می21

(Rs=22یابد.جات می. قهرمان از تعقیب ن22

(O=23)شود.ولی شناخته نمیگردد. قهرمان به خانه (یا مکان دیگر) برمی23
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. یک آزمایش سخت براي L=24)25دهد.خود را به جاي قهرمان واقعی قرار می. یک قهرمان دروغین،24
(M=25)شود (براي اثبات هویت خویش).قهرمان تعیین می

(N=26)گیردجام می. آزمایش با موفقیت ان26

. بسامد گرددیم، قهرمان به خانه باز بد نهادهاي اشکور باال همواره پس از مواجهه با شخص در افسانه
درصد) است. 41مورد (16داستان؛ 39بازگشت قهرمان از میان 

به رسمیت شناخته شدن-ج
دیده باال کمترهاي اشکور در افسانههاي روسی کارکردهایی را یافته است کهپراپ در بخش پایانی افسانه

: خوردیم. در این ستون موارد زیر به چشم شودیم
(Q=27)شود.گیرد و به رسمیت شناخته می. هویت قهرمان مورد شناسایی قرار می27

(Ex=28)شود.ا شخصیت بد نهاد رسوا میی. قهرمان دروغین 28

(T=29)یابد.. قهرمان دروغین انتقال می29

(U=30)شود. . شخصیت بد نهاد، تنبیه می30

(W=31)گذارد.کند و تاج بر سر می.قهرمان ازدواج می31

هاي روس مورد پژوهش پراپ هاي اشکور باال قهرمان دروغین وجود ندارد. یعنی مانند قصهدر افسانه
و ببیند که قهرمانی بدلی جاي نیست که قهرمان به سفر مبارزاتی برود و بعد از ستیز با شرور به خانه برگردد 

. در این ستون مجازات رسدیمبه صفر (T=29)قهرمان دروغیناي که کارکرد وي را گرفته است. به گونه
درصد)بیشترین کاربرد را دارد.71مورد (28با (U=30)شریر
هاي اشکور باالالگوي ریخت شناسی افسانه-7

نمود. با توجه به تنظیمفرمولیقالبدرافسانه راهرکارکردي، الگويتوانیمبر مبناي موارد گفته شده 
گیري از عناصر پر بسامد در هر ستون شش گانه از مجموع و بهرههاافسانهموارد مندرج در جدول تحلیلی 

افسانه دارد، به -حداقل در ساخت-ي را که اشتراك بیشتريواحدالگوي توانیمکارکرد پراپ، کیو سی 
این الگو به قرار زیر است:کار برد. 

(β-A-F-I-↓U)
با الگوي پیشنهادي زیر هاافسانههاي اشکور باال، فرم ثابت و مشترك ریخت مطابق این الگو در افسانه

هماهنگ است:
و عمل شرارت بار خود دیآیم؛ شرور به میان شودیمقهرمان یا شخصی از افراد خانواده از خانه خارج 

هایی جادویی به . قهرمان طی فرایندي که حاصل از کمک یاریگر یا عنایتکندیمري آغاز گیرا براي بهره
و فرد شرور رسدیماي قهرمان به پیروزي . طی مبارزهکندیمشخصیت پاك خود است، جادویی را دریافت 

. کندیم، یا ازدواج گرددیمو قهرمان به خانه باز شودیمتنبیه 
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دارند، مانند: افسانه » یا شرط مانیو پعهد « هایی که جنبۀ ویژه افسانهو بهباال هاي اشکور در افسانه
یا درخواست نابجایی و یا اینکه شرطی بنددیم) شخصی، عهدي 021) یا نقل نجار(018لقمان حکیم(

، شودیمه ي بستو عهددیآیماز دریا مالیات بگیرد، اما یک نفر عاقل به کمک او خواهدیممثالً، گذاردیم
که حرف مشاور شودیم، اما در خواست کننده دچار معما کندیم؛ فرد عاقل رفع نقص شودیمعهد شکسته 

خود را گوش کند یا حرف دل خود را، اما سرانجام مشاور با کمک گرفتن یا نشان دادن جادویی وي را 
هایی در . الگوي چنین افسانهرسدیمبه آرزویش و فردانجام دهد دیگویمکه آنچه مشاور کندیممتقاعد 

از کیهر مجموعۀ کارکردهاي پراپ نیامده است، اما با تلفیق دو کارکرد با هم و با تسامح در باره شیوة کار 
الگویی را پیشنهاد نمود. این الگو  با ترکیب الگوهاي مورد نظر پراپ به شرح زیر  خواهد بود:توانیمهاآن

(V-D,F-F-U)
ه گیري نتیج-8

قالبی افسانه درهرکارکرديافسانه اشکور باال، الگويو نهبا توصیف در زمانی و درون متنی تعداد سی 
که  دهدیمبا کل آثار نشان هاآنو مقایسۀ هاافسانهاز این کیهر مشخص نشان داده شده است. تجزیۀ 

توانیمداد. همچنین با الگوهاي هر افسانه به خوبی نشانتوانیمهاي اشکور باال را افسانهصورت نهایی 
، هاافسانهدر این .آمده را بسنجددر نظر گرفت که صحت و سقم نتایج به دستآثار رااین باموازيمتونی 

ها و حوادث ها و ظاهر شخصیتکارکردهاي روایتی، جزء ثابت روایتهاي ادب شفاهی،همانند سایر گونه
شوند.یداستانی جزء متغیر محسوب م

کتابنامه
نشر مرکزتهران،ساختار و تأویل متن )1382(احمدي، بابک.
)،درفرهنگ عامیانه، رسانه وزندگی روزمره،ترجمه محمد لیراوي، تهران ، )روایت1380آسابرگر،آرتور

سروش. 
توس،اي، تهراني فریدون بدرههاي پریان، ترجمهشناسی قصهریخت)1368(پراپ، والدیمیر.
افسانه هاي اشکور باال،تهران،وزارت فرهنگ وهنر.1352ات اشکوري،کاظم(ساد (
)ریخت شناسی افسانه هاي جادویی،تهران،علمی وفرهنگی.1387خدیش،پگاه (
)داستان نویسی،تهران،پایا.1382شیري ،قهرمان(
)قصه ،داستان کوتاه،رمان،تهران، آگاه.1360میرصادقی،جمال،(
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سم در آثار سعديهاي مکتب کالسیجلوه 
1روزبهمحمدرضا 

زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستاناستادیار 
چکیده 

کالم سعدي، شاعر و نویسنده نامدار قرن هفتم ایران که در ردیف هنرمندان کالسیک ایران قرار می گیرد 
تطبیقی و -حلیلیبا خصایص مکتب ادبی کالسیسم شباهت هاي غیر قابل انکاري دارد. این مقاله، با شیوه ت

روش کتاب خانه اي، ضمن معرفی ابعاد مکتب کالسیسم، در صدد نشان دادن همین شباهت هاي سخن 
گرایی ، ایجاز و وضوح نگري، طبیعتسعدي با قواعد و ویژگی هاي مکتب یاد شده است. قواعدي مانند کلی

برازندگی، نخبه گرایی و مدرسی بودن. ،اصل اخالقی ، خوشایندي و ظرافت ادبی ، تقلید از قدما، آموزندگی،
البته از میان این خصایص، بیشتر بر نکات وقواعدي تاکید شده است که عیناً قابل تطبیق با سخن سعدي 
باشد. حاصل این پژوهش، افزون بر تبیین شباهت سخن سعدي با معیار هاي کالسیست ها،دادن تصویري از 

بی در متون جهانی است. همان روح جمعی مشترکی که امروزه روح جمعی مشترك حاکم بر خالقیت هاي اد
اغلب منتقدان در پی کشف و تبیین آن هستند.

هاي ادبی، کالسیسم، سعدي، گلستان، بوستانمکتبها:کلیدواژه
ه مقدم

وسه قرن حضور در ادبیات غرب ، در ادبیات مشرق زمین به مکتب ادبی کالسیسم در طول بیست
سی نیز شیوه و سبک غالب و مسلّط بوده است .هرچند این مکتب در ادبیات مغرب خصوص ادبیات فار

ها از لحاظ خاستگاه اجتماعی،سیاسی،تاریخی و ... با هم زمین با شرق متفاوت است . اگر چه ادبیات ملّت
ها قابل م بر آنهایی از ادبیات هر ملّت یافت که با مکاتب ادبی و قواعد حاکتوان نمونهتفاوت دارند ، اما می

تطابق باشد .
توان ردي از مکتب ادبی کالسیسم مکتب آغازین و اصوالً اولین مکتب ادبی دنیاست . به همین خاطر می

آن را در بین تمام آثار ادبی ملل مختلف یافت . ادبیات دیرپاي فارسی نیز از این قاعده مستثنی نیست .نگاهی 
دهد که هنرمندان و شاعران این سرزمین نیز معموالً از پاره ما نشان میگذرا به شاهکارهاي ادبیات فارسی به

؛ یعنی قواعدي از پیش » هاي ادبیسنّت«اند .  اصوالً کردهاي اصول و قواعد شناخته شده و قالبی استفاده می
موالً نسل ي بالغت و فنون ادبی . اصول و قواعدي که معي اندیشه و چه در حوزهتعیین شده ، چه در حوزه

نظامی «یا » المعجم«در باب شعر و شاعري در » شمس قیس« اند . نظراتبه نسل و کتاب به کتاب منتقل شده
مؤیدي بر این مدعاست که این نظریه پردازان ادبی براي خلّاقیت هنري چهارچوبه » چهارمقاله«در » عروضی

اند . کردهو قواعدي مشخّص و معین در ذهن داشته و پیشنهاد می

rayan .roozbeh@yahoo.com(نویسنده ي مسؤول) .1
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ي سخنوران از میان تمام شاعران و سخنوران زبان فارسی بنا به دالیلی شاید بتوان سعدي را از بقیه
ي خرّمی ي سعدي و شاهکارهاي فناناپذیرش همیشه مایهگفتن و نوشتن دربارهتر دانست . سخن» کالسیک«

- ها و قوتي پستی بلنديکه با همهاسالمی است ؛ فرهنگی–و ابتهاج است.  سعدي بازتاب فرهنگ ایرانی 
گوید، حرفش ترجمان حال مردم این هایش ، همیشه تر و تازه و زایاست . سعدي وقتی سخن میها و ضعف

کند . هایش مقاومت نمیخواند ، در برابر هیچکدام از گفتهسرزمین است .کسی که بوستان و گلستان را می
توان براي این تسلیم ذکر کرد این است که سعدي ل دیگري که میعالوه بر منطق مقاومت شکن سعدي ، دلی

کند .براي همین فرهنگ عصر و مردمش را در لباسی زیبا و خوشایند و هنرمندانه به همان مردم عرضه می
ها در هوا و فضا و آب و خاکش ها باور دارد و سالگوید که او بدانبیند سعدي همان را میاست که فرد می

سعدي عواطف و احساسان نوع «گوید : و پرورده شده است . نزدیک بدین تحلیل ، ادوارد براون میبالیده 
ي معتقدات و امور ترین تعبیر و بیان پرورانیده است . زیرا سعدي از دایرهبشر را به شیواترین زبان و فصیح

.» ورها گماشته است ي خویش بیرون نیست و زبان خود را در راه ترویج این اعتقادات و باجامعه
ترین ترین شاعران و محبوب) به همین دلیل و خیلی دالیل دیگر سعدي یکی از بزرگ198، 1369(اولیایی:

ها بوده و اکنون نیز سخنوران زبان فارسی است . تا جایی که از دیرباز گلستان و بوستان کتاب درسی مکتب
اي نیست که از سعدي یافت. هیچ درس و مدرس دیدهتوان هاي درسی مینشان آثار او را در بیشتر کتاب

هاست در ذهن ي خود قرنبا سبک فاخر و معلمانه» کالسیک«نخوانده و نیاموخته باشد . این شاعر و سخنور 
و زبان ما حضوري پررنگ دارد . حضور دیرپاي سعدي در فرهنگ فارسی شباهت زیادي به تداوم و استمرار 

د .مکتب کالسیسم در غرب دار
هایی از مکتب ادبی کالسیسم را در سخن سعدي نشان دهیم . به نظر ي حاضر قصد داریم رگهما در مقاله

توان با اندکی اغماض و تسامح سعدي را یک شاعر کالسیک دانست . البتّه کالسیک هم به معناي  رسد میمی
همان معنی و مشخّصات مکتب ادبی گویند و هم به اش ، که هرچیز عالی ، ممتاز و درجه یک را می»عام«

پردازان ادبی است . کالسیسم که مورد نظر منتقدان و نظریه
در این مقال ابتدا به معرفی مکتب کالسیسم می پردازیم و سپس مبانی و قواعد این مکتب را بر می 

یستی یادآوري دهیم . البته باشمریم و سپس با توضیح و تفسیر مختصري، آن را با کالم سعدي مطابقت می
توان از شود که  در این نوشته بیشتر بر تعاریف و مشخصاتی از مکتب ادبی کالسیسم تأکید شده است که می

ها براي مطابقت با  کالم سعدي بهره گرفت .  آن
تعاریف کالسیسم

-یکالسیک در لغت به معنی کهن است و در اصطالح بر آثار هنري و ادبی قدیم در هر فرهنگ اطالق م
شود. اما به معنی مکتب ادبی ،نام مکتبی در ادبیات غرب است که آثار موجود در آن با رعایت اصول و قواعد 

)242، 1375حاکم بر آثار متقدمین روم و یونان خلق شده باشند. (سیما داد:
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) canonesي کالسیس در التین به معنی طبقه و گروه و زیربخش است ؛ تقریباً معادل لغت کانونس(واژه
هاي بردند. به معنی انواع ادبی ، یا گروهي معروف اسکندریه به کار میاست که علماي شاغل در کتابخانه

)13، 1388نویسندگان. (سکرتان: 
شود که نوع اعالي جنس خود باشد بدین وسیله کارهاي ادبی کالسیک به آن دسته از آثار ادبی اطالق می

)23، 1390گیرد.(ثروت:ه مورد تقلید قرار میشود به عنصري معیار کتبدیل می
ي شود و مایهي ادبیات کشوري شمرده میکلمه کالسیک به معنی وسیع خود ، به تمام آثاري که نمونه

ي آثار جاودانی شاعران بزرگمان را توانیم همهشود. مثالً ما میافتخار ادبیات ملّی آن کشور است ، اطالق می
هاي ادبی در میان باشد دیگر چنین معنی رسی بنامیم. ولی آنجا که بحث از مکتبهاي ادبیات فاکالسیک

)81، 1371وسیعی منظور نظر نیست .(سیدحسینی:
محقق رومی نویسندگان را به دو گروه تقسیم AulusGelliusدر قرن دوم میالدي آولوس جلیوس 

کرد اي اطالق میي کالسیک را به نویسندهسندهي عامه . و عنوان نویي کالسیک و نویسندهکرد : نویسندهمی
تري پیدا کرد و به ي طبقات باالي جامعه باشد. به تدریج این صفت معنی وسیعي مطالعهکه آثار او شایسته

ها و قابل استفاده براي تربیت نسل جوان باشد . این ي تدریس در کالسآثاري اطالق شد که شایسته
شد ، طبعاً بهترین نویسندگان به شمار آموزان پیشنهاد میعنوان سرمشق براي دانشنویسندگانی که آثارشان به

ها اهمیت و ها و دورانرفتند ... آثار برتر به خصوص از نظر معلّمان طبعاً آثاري هستند که با گذشت قرنمی
)83-82اند.(همان، ارزش خودشان را حفظ کرده

) نه تنها مفهوم طبقه گنجیده ، بلکه معناي مدرسه و کالس class(ي کالس باید توجه داشت که در واژه
آمد مدرسه و توان آثار به وجود آمده در مکتب کالسیسم را پیدرس نیز وجود دارد . از معنی دوم می

)24، 1390تحصیل دانست. ( ثروت:
ي کالسیسمتاریخچه

توان گفت که این ا پایان کالسیسم بدانیم، میاگر آغاز ادب یونان را قرن پنجم ق.م. و قرن هجدهم ر« 
تر است... بهتراست این دوران طوالنی را کمی دقیقمکتب بیست وسه قرن بر فضاي ادبیات جهان سلطه داشته

هاي ادبی یونان باستان (از ي نخست این مکتب را باید دوران آفرینشرسد دورهبندي کنیم . به نظر میدوره
ي دوم را باید گیرد...مرحلهقرن پنجم بعد از میالد دانست؛ که حدود هزار سال را در بر میقرن پنجم ق.م) تا 

از قرن پنجم میالدي دانست که غرب با تلفیق میراث تمدن یونان و روم باستان تصمیم گرفت زبان مشترك 
. غرب پس از انتخاب ي سوم از قرن دوازدهم تا سیزدهم استالتین و سنّت ادبی یونان را حفظ کند...مرحله

زبان التین تمام همت خویش را در قرون یازده و دوازده به آموختن و خلق آثار به این زبان معطوف کرد... 
ي چهارم، اواخر قرن سیزدهم تا اوایل هجدهم است. این قرن دوران بسط آراي یونان و رم باستان با مرحله

است ، در قرن پانزده و شانزده فنّ شعر ارسطو و هوراس دو تأکید بر زبان ملّی و بومی است... آنچه مسلّم
-می18تا 16تر دانست... تأثیر کالسیسم را در قرن ي ارسطو را سنگینبایست سایهتأثیرگذار مهم است و می



٣٤٤٦

٣٤٤٦

مجموعه مقاالت

تواند ابعاد هاي بزرگان ادب این ایام در کشورهاي مختلف میي کشورها دید. فهرستی از نامتوان در همه
ین تأثیرگذاري را به نمایش بگذارد : در فرانسه: کورنی، راسین، مولیر، ولتر، بویله ، الفونتن ، در عظیم ا

ر آلمان : وینکلمن، لسینگ ، انگلستان : بن جانسن ، درایدن، پوپ ، سویفت ، آدیسن و دکتر جانسن ، د
)33-1390،28ثروت: .»(، شیلر ، هولدرلین و در  ایتالیا : آلفیري و گلدونی گوته

اصول و قواعد کالسیسم 
ما در اینجا ابتدا اصول و قواعد حاکم بر کالسیسم را به صورت خالصه آورده ، سپس ضمن توضیح 

ها ها را با این قواعد و ویژگیتوان آنکنیم که میهرکدام از این قواعد، مواردي از سخن سعدي را ذکر می
کلی -1توان در این چند مورد خالصه کرد : کالسیسم را میمطابقت داد.  اصول کلی حاکم بر مکتب ادبی 

وضوح و -6آموزنده و خوشایند بودن -5اصل اخالقی -4نگاه به گذشته -3تقلید از طبیعت  -2نگري 
مناسب بودن براي -10نخبه گرایی -9آمد کالس و مدرسه بودن پی-8برازندگی و تناسب -7ایجاز 

آموزش و تدریس.
نگري: کلّی -1

« اند نه افراد . در کالسیسم ها مهم» تیپ«دهد . در کالسیسم نگر است و به فرد اهمیت نمیکالسیسم کلی
داند گراست... کالسیسم زمان را متوقف میطور که زمان و مکان مطلق است اخالق و سیاست نیز مطلقهمان

کالسیسم جایی براي تغییر و در نتیجه ایجاد شکل کند . بنابراین در و به همین جهت زندگی را ایستا تلقی می
داند و در نوین وجود ندارد ... کالسیسم چون از پویایی اجتماع و انسان ناآشناست ، پس انسان را پویا نمی

) سعدي هم در بسیاري از 37-36، 1390ثروت:»( بیند.تکوین شخصیت انسان جامعه را دخیل نمی
ناپذیري است : معتقد به ایستایی و تربیتشعرهایش ، در اخالق کلی نگر و

)13/ب440مپندار اگر سفله قارون شود  /  که طبع لئیمش دگرگون شود(کلیات، 
 ***

)19/بیت382از ابلیس هرگز نیاید سجود  /  نه از بدگهر نیکوي در وجود (همان، 
***

)122اهل را چون گردکان بر گنبد است (همان،پرتو نیکان نگیرد هر که بنیادش بد است  /   تربیت نا
 ***

)183ن، خوي بد بر طبیعتی که نشست  /   نرود تا به وقت مرگ از دست (هما
کند کند و چون به جزئیات توجه نمینگر است پس به جزئیات توجه نمیي کالسیک چون کلینویسنده

مسائل هم نیست . سعدي هم در بسیاري از حکایاتش ،چه در بوستان و چه در معموالً  اهل تجزیه و تحلیل
نگري است که در ه خاطر همین کلیکند و اصوالً بشود و تجزیه و تحلیل نمیگلستان وارد جزئیات نمی

) ضعیف به نظر م رسد. براي مثال در باب اول گلستان حکایتی دارد بدین plot»(طرح«برخی حکایاتش، 
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گوید چندنفر ظاهرالصالح با من دوست بودند . یکی از بزرگان برایشان مقرري مختصري در می«مضمون : 
کند . سعدي به شفاعت پیش از یکی از آنان ، مقرري را قطع مینظر گرفته بود . بعد از مدتی با دیدن لغزشی 

ر.ك.باب اول »(پذیرد.کند و حکایت پایان میرود و پادرمیانی کرده ، مقرري را دوباره برقرار میآن بزرگ می
شود ، هاي احتمالی که در ذهن خواننده ایجاد می) سعدي در این حکایت به این سؤال18گلستان، حکایت 

کنند؟ و خورانه دارند؟ چرا کار نمیندارد که : چرا این افراد ظاهر الصالح وضعیتی طفیلی و مفتکاري 
اند؟ي بزرگاناي است که افراد ظاهرالصالحش محتاج صدقهاصوالً این چه جامعه

اره گناهی فرمان داد بیچپادشاهی به کشتن بی«گوید: سعدي در همان باب اول حکایتی کوتاه دارد؛ می
گفت اي ملک به موجب خشمی که بر من گرفتی آزار خود مجوي که این عقوبت مرا در یک نفس به سر 

باب اول گلستان ، .»(آید و بزه جاوید بر تو بماند ملک را این نصیحت سودمند آمد و از سر خون او گذشت 
گناهان)ن بر بیخواهد یک درس اخالقی بدهد(  گذشت و بخشود) در این حکایت سعدي می31حکایت 

حکایت کمتر توجه دارد. این که » طرح«کند و به جزئیات برایش مهم نیست ، در نتیجه تحلیل هم نمی
-آیا قاضی حکم به قتل داده یا خود پادشاه؟ یا چگونه ، پادشاهی که تا این حد پند پذیر است و ظاهراً عاقبت

ت؟ و اگر واقعاً باور داشته که آن فرد گناهکار است ، اسگناهی فرمان دادهاندیش، به کشتن بینگر و آخرت
گذرد ؟براي چه  به اندك سخنی از اجراي عدالت و مجازات او درمی

براي سعدي گاه نتیجه گیري اخالقی مهم تر است از اسلوب و طرح داستان. مثالً در بوستان ، حکایت 
گوید : لقمان حکیم ، آنجا که می

انـدام بـود پرور و نازكم که لقمان سیه فام بود   /    نه تنشنید
)4-3،ب419(کلیات،…ي خویش پنداشتش   /   زبون دید و در کار گل داشتش  یکی بنده

ي خود را نشناسد و دیگري را به جاي سعدي دیگر کاري به این ندارد که چگونه ممکن است یکی بنده
گردد، ارباب متوجه ي واقعی برمیسال که بندهه او هم هیچ اعتراضی نکند ! و بعد از یکاو بگیرد؟ والبتّ

شود . قصد سعدي فقط این نتیجه گیري است که : اشتباهش می
)13کس که جور بزرگان نبرد  /  نسوزد دلش بر ضعیفان خرد(همان،هرآن

اصول » که زمان و مکان مطلق است اخالق و سیاست هم مطلق استطور همان« گفتیم در کالسیسم 
ي جامعه است . همان اصولی شدهشود همان اصول اخالقی پذیرفتهاي که در آثار سعدي مطرح میاخالقی

ي نیاکان و سعدي آرام و مطمئن عقیده« اند . ها زندگی کردهاست که پیشینیان بدان باور داشته اند و با آن
رود... همان معتقداتی که پدر متداول زمان خود را اصول مسلّمی پنداشته و دنبال چیز دیگري نمیمعتقدات

گرداند... از این رو محیطی اند ، دوباره برمیي ناس بدان گرویدهوي داشته و به وي تلقین کرده و عامه
دعت نیست . برعکس همه از گوید اعم از مطالب دینی یا اخالقی ،بپذیرد . آنچه میسازگار ، وي را می

)199، 1369(اولیایی: .» ي اوست اصول متداول و رایج جامعه
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که در برخی از حکایات سعدي ( در گلستان و بوستان) رد پاي حوادث آسمانی و ي دیگر ایننکته
از یک پا از زمین کنده است و تکلیف نهایی « شود . در کالسیسم هم همیشه نیروهاي فراسویی دیده می

) 27، 1390(ثروت:.» شود طریق نیروهاي غیبی و مسلّط عالم برین معین می
معشوق شعر غنایی « گوید: حتّی معشوق در شعر سعدي هم موجودي است کلی. شفیعی کدکنی می

سعدي نیز همان معشوق شعر غنایی فرخی سیستانی است . اصوالً معشوق شعر غنایی ادب فارسی موجودي 
)23، 1387(شفیعی کدکنی: .» شود تشخیص داد که مرد است یا زن ی نمیاست کلی که حتّ

نگري و تیپ سازي در مورد سعدي بایستی گفت این است که به مورد دیگري که در مورد ویژگی کلی
- ها تصویر نمیشد . تیپ ها اگر با تمام ویژگیتصویر جامعه در تصور تیپ ها خالصه می«کوب  قول زرین

.» کرد. تیپ هایی مثل  دراویش ، دزدان ، عابدان ، وزیران و ... ها را عرضه میرین ویژگیشد ، چشمگیرت
)79، 1391کوب:(زرین

توان در بسیاري از حکایات سعدي نشان داد.نگري را میویژگی کلی
تقلید از طبیعت -2

هیچ « ت. در واقع تقلید از طبیعت یکی از اصول کالسیسم است که خیلی مبهم و تاریک بیان شده اس
نظریه پرداز کالسیسزم هیچ وقت درست توضیح نداده که تقلید از طبیعت که یکی از احکام اصلی مکتب 

گرایی و تقلید از طبیعت در بیشتر مکاتب ادبی مانند ) طبیعت37، 1390ثروت:»(ماست ،واقعاً یعنی چه؟
ها با دیگران در تقلید از  ین برداشت کالسیستماب« رمانتیسم و ناتورالیسم نیز مورد توجه جدي است . اما 

طبیعت چند تفاوت وجود دارد . نخست آنکه فرد کالسیست معتقد است که باید حتی از نقوش درهم 
طبیعت جوهر هرچیز خوب را بیرون کشید... دوم هنرمند کالسیک از چیزهایی که در طبیعت وجود دارد 

ي چیزهاي طبیعت، انسان را گلچین رد گلچین بکند. در مثل از همهکند.بلکه میل دا،همه چیز را انتخاب نمی
) در واقع 38همان ،»(داند.کند و از طبیعت انسان نیز توجه به صفات پست وي را در شأن نویسنده نمیمی

ي انسان است . هاي برجستهها و خصلتمنظور از تقلید از طبیعت محاکات فضیلت
شهر سعدي توان در بوستان نشان داد. بوستان ترسیم آرمانرا، بیشتر میاین مشخصه از مکتب کالسیسزم 

کند یکسره خیر و زیبایی و فضایل اخالقی است. ها و دنیایی که سعدي در بوستان ترسیم میاست . خصلت
کوشد هرچه زشتی و بدي است از سعدي می:« گوید کوب میو زشتی و بدي در آن جایی ندارد. زرین

ي جهان جز نیکی و زیبایی چیزي باقی نگذارد. از این روست که حتی جهان بزداید و در همهي اینعرصه
)89، 1391کوب:شریران و ستمکارن وي نیز از گرایش به نیکی خالی نیستند.(زرین

نگاه به گذشته-3
د خصوصیاتی وجو کرد . چراکه قطعاً واجها معتقدند زیبایی جاودانی را باید در آثار قدما جستکالسیک

ها و قرون همچنان شاهکار باقی بمانند . پس تقلید کردن از موضوع ، سبک اند پس از سالاند که توانستهبوده
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تواند موجب آفرینش شاهکارها و خلق آثار جاودانی شود . و به نوبه خود این آثار هم ها میو تکنیک آن
ي این حقیقت است که آثار کالسیک ژگی ضمناً بیان کنندهتوانند مورد تقلید متأخران قرار بگیرند . این ویمی
) نه تنها مفهوم طبقه گنجیده classي کالس (باید توجه داشت که در واژه«اند. آمد مدرسه و کالس درسپی

توان آثار به وجود آمده در مکتب ، بلکه معناي مدرسه و کالس درس نیز وجود دارد .از معنی دوم می
مد مدرسه و تحصیل یا به عبارت بهتر آموزش اصول و فنون ، قواعد و ضوابط نوشتن آکالسیسم را پی

آنچه که از مجموع آثار سعدي  « گوید : ) محمدتقی جعفري در مورد سعدي  می24، 1390ثروت:»(دانست.
قی محمدت.»( آید این شاعر توانا از معلومات کالسیک دوران خود در حد عالی برخوردار بوده است برمی

)275، 1369جعفري:
ي بغداد ، آموختن زبان و ادب عربی و آشنایی احتمالی او با آراي فالسفه و ادباي یونان تحصیل در نظامیه

گونه توان اینبه کالم سعدي رنگ و بوي گذشتگان داده است.این موضوع را در مورد سعدي و آثارش می
تحلیل و بررسی کرد: 

اري مانند حدیقه الحقیقه سنایی ، اسکندرنامه نظامی و شاهنامه فردوسی تقلید اوالً سعدي در بوستان از آث
تواند مانند کرده است. خود سعدي در باب پنجم (رضا) در جواب کسی که به او ایراد گرفته بود که نمی

را به مطلع : » یار جنگاور سپاهانی «فردوسی حماسه بسراید حکایت معروف 
)16،ب424یار بود  / که جنگاور و شوخ و عیار بود .(کلیات،مرا در سپاهان یکی 

کوب در این مورد ، همان وزن شاهنامه و اسکندرنامه است . زرینسراید . حتّی وزن انتخاب شدهمی
ها قبل از اما بحر متقارب هم که همان بحر شاهنامه فردوسی و اسکندرنامه نظامی است از مدت«گوید: می

)  در مورد گلستان هم 72، 1391کوب:زرین»(ی براي تقریر نکات اخالقی تلقی شده است.شیخ وزن مناسب
ها قبل از سعدي در ادب فارسی پردازي است که از مدتبایستی گفت که تقلیدي از فن مقامه نویسی و سجع

و نصراهللا (به تبع ادب عربی) با امثال قاضی حمیدالدین بلخی (مقامات حمیدي)، خواجه عبداهللا انصاري
منشی ، رایج شده بود .  

توان از روضه خلد (مجد خوافی)، ها مورد تقلید بوده است . براي نمونه میثانیاً آثار سعدي تا قرن
الدین جوینی) ، بهارستان (جامی) ، انجمن دانش(میرزا احمد وقار) ، رضوان (میرزا آقاخان نگارستان (معین

رد . کرمانی) و پریشان (قاآنی) نام ب
گفت: ما این [نگاه به گذشته در مکتب کالسیسم] چنان قوي و جذاب بود که در قرن هفدهم البرویر می« 
) مقایسه شود با این ابیات سعدي : 1390،40ثروت:»(اي نداریم مگر خوشه چینی از خرمن باستانیانچاره

ی در اقصاي عالم بگشتم بسی   /  به سر بردم ایام با هرکس
)9-8/ب302اي یافتم (کلیات،اي یافتم   /   ز هر خرمنی خوشهتمتع ز هر گوشه

 ***
)21،ب487چین باش سعدي صفت   /   که گرد آوري خرمن معرفت (همان،برو خوشه
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تهذیب نفس-اصل اخالقی-4
گیري هم با نظریه ارسطو السیک خدمت به اخالق واالي انسانی است . این نتیجههدف نهایی آثار ک« 

ي ي فاضلهدانست و هم با آراء افالطون که در مدینهسازگاري دارد که هدف هنر را کتارزیس یا تزکیه می
)43، 1390(ثروت:.» هاي مهذّب بود خود در پی انسان

-کند ؛ یعنی در بیشتر حکایاتش هدفی اخالقی را دنبال میمیسعدي بارها از سخنانش پند و مثال یاد
کند و قصد تعلیم و تزکیه مخاطب را دارد : 

هاي سعدي مثال است و پند   /  به کار آیدت گر شوي کاربندسخن
-18،ب379ات،دریغ است از این روي برتافتن    /    کز این روي دولت توان یافتن(کلی

19(
هاي دهگانه بوستان و هشتگانه گلستان هم تأییدي بر این سخن است . در گلستان و نامگذاري باب

توان یافت که فقط سرگرم کننده باشد و هدفی اخالقی را در بر نداشته باشد. بوستان کمتر حکایتی را می
-که استدالل براي اثبات آن بدان میقدر روشن و آشکار استاصل اخالقی و تهذیب نفس در آثار سعدي آن

ماند که بخواهیم اثبات کنیم خورشید گرم و نورانی است .
آموزنده و خوشایند بودن-5

این ویژگی مکتب کالسیسم با اصل قبلی ( اصل اخالقی) ارتباط و پیوستگی تنگاتنگی دارد .  
م زیبایی براي تکمیل یک اثر هنري کافی نظران کالسیک تنها تجسي صاحببه عقیده« گوید: سیدحسینی می

ي اخالقی باشد . اما باید دانست که کالسیسم نیست ، بلکه اثر هنري در عین حال باید آموزنده و داراي نتیجه
ي خشک نیز نیست ، بلکه یک مکتب اخالقی حدفاصل بین درس و تعلیم محض و مکتب وعظ و خطابه

شود باید براي مردم خوشایند باشد.... ها اتّخاذ میراي این آموزشبازي و تفریح ساده است . روشی که ب
دهند که اطراف آن را شیرینی مالیده گوید: داروي تلخ را به کودکان در جامی می) میlucreceلوکرس(

)1/103، 1371سید حسینی: .» ( خورد شود و دارو را میباشند، زیرا کودك به شیرینی سرگرم می
انگیز است تا انگیز و طربکند که سخنش بدین جهت خوشایند و طیبتات تأکید میسعدي به کرّ

غالب « گوید:داند ، میي کسی که سخنان او را بیهوده میمؤثّر و دلنشین شود. در گلستان در جواب طعنه
غز دماغ آمیز و کوته نظران را بدین علّت زبان طعن دراز گردد که مانگیز است و طیبتگفتار سعدي طرب

فایده خوردن کار خردمندان نیست ولیکن بر رأي روشن صاحبدالن که روي بیهوده بردن و دود چراغ بی
هاي شافی در سلک عبارت کشیده و داروي تلخ نصیحت به سخن بر ایشان است پوشیده نماناد که موعظه

)293ت، (کلیا» شهد ظرافت برآمیخته تا طبع ملول انسان از دولت قبول محروم نماند.
ابیاتی دیگر:         اگر شربتی بایدت سودمند   /   ز سعدي ستان داروي تلخ پند 

)21-20،ب348به پرویزن معرفت بیخته    /   به شهد ظرافت برآمیخته (کلیات،
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 ***
ین شیرین سخن گفتن/ مسلّم نیست طوطی را در ایامت شکرخایی کنی سعدي بدقیامت می

)20،ب769(همان،
***

نصیحت داروي تلخ است سعدي    /    که چوت جلّاب در حلقت چکانند 
)17-16،ب662ي سعدي ستانند(همان،خانهچنین سقمونیاي شکر آلود     /   ز دارو

 ***
به شیرین زبانی توان برد گوي    /    که پیوسته تلخی برد تند خوي

)22-21،ب408،تو شیرین زبانی ز سعدي مگیر   /  تُرُش روي را گو به تلخی بمیر(همان
 ***

شود بریم . در این ابیات مالحظه میاین مورد را با چهار بیت گزیده از یک حکایت بوستان به پایان می
کند :  را توصیف می» ي سخت دل سیه نامه«که سعدي با چه طنز دلنشینی ، 

)8،ب402ي سخت دل / ز ناپاکی ابلیس در وي خجل(همان،دلیري سیه نامه
)10،ب402هاي حرام(همان،سرش خالی از عقل و از احتشام  /  شکم فربه از لقمه

)13،ب402چو سال بد از وي خالیق نفور  /  نمایان به هم چون مه نو ز دور(همان،
)15،ب402سیه نامه چندان تنعم براند  /  که در نامه جاي نوشتن نماند(همان،

ایجاز و وضوح-6
اثر کامل اثري است که روشن و واضح « گوید : در مورد این ویژگی کالسیسم سید حسینی می

اي تشکیل یافته باشد،بلکه ی و سادهباشد.وضوح و سادگی عبارت از این نیست که که اثر فقط از طرح سطح
اي تنظیم شود. و از کلمات نامفهوم و زائد تصفیه ها با دقّت و ظرافت هنرمندانهعبارت از این است که جمله

گردد. زبان کالسیک وسیع نیست و کلمات محدودي دارد... هنرمند کالسیک در استعمال اصطالحات بسیار 
ي مهم سبک در برد . همچنین قاعدهتعدد و غیرمصطلح به کار نمیگیر و مقید است . و کلمات مسخت

)  1/104، 1371سیدحسینی:»(مکتب کالسیک این است که مطالب بیشتري با حداقل کلمات ممکن بیان شود.
است. شدهي اعالي فصاحت و بالغت ، در زبان فارسی شمرده میکالم سعدي از هفت قرن پیش نمونه

یز کالم سعدي ناشی از همین روشنی و وضوح است . تا جایی که خواننده با هر مقدار انگانعطاف حیرت
هاي محوري سخن سعدي را دریابد. در کالم سعدي کلمات غریب و تواند اندیشهي واژگانی ، میذخیره

گویند.می» غرابت استعمال«شود . چیزي که در علوم بالغی بدان اصطالحات مرده دیده نمی
ي واژگانی و وسعت اطالعات خود را به رخ خواننده بکشد . او از است دایرهسعی نکردهسعدي

ها و عبارات سعدي  با ظرافت و هنرمندي گیرد.جملهترین و کمترین واژگان بهره میترین ، سادهتراشخوش
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قدر زیاد است که آنها اند و کلمات نامفهوم و زائد ، بسیار کم دارد . نمونهتمام به هم چفت و بست شده
آوریم : ناچارچند بیتی تصادفی می

)12،ب615اي مرحبا  (همان،اي نفس خرّم باد صبا   /   از بر یار آمده
)18، ب615با همه دلداري و پیمان و عهد /  خوب نکردي که نکردي وفا(همان،

 ***
)5،ب621ها(همان،ها  / ذوق و طرب آوردي بر الله و ریحانرفت به بستانوقتی دل شیدایی می

***
ي روزگار دریاب برد خواب   /  اي خفتهما را همه شب نمی

ود آبه تشنگان بمردند     /     وز حلّه به کوفه می ردر بادی
)12-10،ب623اي سخت کمان سست پیمان  / این بود وفاي عهد اصحاب؟(همان،

 ***
)7،ب627است(همان،پرورتر است / پیغام آشنا نفس روحرود سخن دوست خوشاز هرچه می

شاید به سبب همین روشنی و وضوح است که کالم سعدي از دیرباز سرمشق گویندگان  و مورد 
استشهاد خطیبان و سخنوران بوده است . اما این روشنی و وضوح با خاطر طرح مسائل سطحی نیست ، ناشی 

ر ضروري خالی است . تعداد هاي ممل و غیاوست . سخن سعدي از اطناب» سهل و ممتنع« ي از شیوه
رسد . او ي محدودي دارد . ایجاز در سخن سعدي گاهی به اعجاز میگیرد دایرهواژگانی که سعدي به کار می

تواند یک داستان مفصل را فقط در چند بیت بیاورد بدون این که در فهم آن اخاللی پیش بیاید:می
واب اندرش دید صدر خجندیکی خار پاي یتیمی بکند   /  به خ

))20-19،ب359ها دمید(همان،چمید  /  کزآن خار بر من چه گلها میگفت و در روضههمی
ها را دهد خواننده یا شنونده خودش آنهایی که احتمال میدر این دو بیت ، سعدي با حذف قسمت

سپس » یکی خار پاي یتیمی بکند «گوید: میکند . در مصراع اولپرکند با ایجاز بسیار ، داستانی را بیان می
آوریم .(بعد را ما داخل پرانتز میقسمتی از داستان را که قابل حدس است حذف می کند. قسمت حذف شده

پس از » به خواب اندرش دید صدر خجند « از مرگ آن فردي که این نیکویی را در حق آن یتیم انجام داد ) 
غیرضروري و قابل حدس مواجهیم .( صدر خجند در خواب از آن فرد این مصراع هم با حذف اطالعات

چمید / کزآن خار بر ها میهمی گفت و در روضه« پرسد بعد از مرگ ، حال و روز تو چگونه است؟ ) می
» ها دمید.من چه گل

ي این نوع برا» معانی«گویند. دکتر شمیسا در کتاب می» ایجاز حذف « به این نوع ایجاز در دانش معانی 
ها از سعدي است : ایجاز چهار نمونه ذکر کرده است که سه تاي آن

نه راه شدن(داریم) نه روي بودن(داریم)  /   معشوق ملول(است) و ما گرفتار(ایم)
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شهري متحدثان  حسنت (هستند و اینان نیستند) /    الّا متحیران خاموش
(در جهان) شد و (مردم) گویند(اي سعدي) توبه کن / توبت کنون چه فایده دارد که نام نامم به عاشقی

)144، 1374(از میان) شد (ر.ك.شمیسا:
ي گذرا و با ظرافتی کم نظیر روزگار سیاه مردم را در زمان سعدي در دو بیت زیر نیز با چند اشاره

کند : حکومت یک ستمکار ترسیم می
کنند از جفا گستري   /   که فرماندهی داشت بر کشوري حکایت 

))4-3،ب351در ایام او روز مردم چو شام   /  شب از بیم او خواب مردم حرام (همان،
گوید] سگ حق شناس به از [وقتی سعدي می« گوید: غالمحسین یوسفی در تحلیل عبارتی از گلستان می

و وفاي سگ تکیه کرده که مسلّم و مشهور است بعد در مقابل حق شناسی او آدمیِ ناسپاس ، بر حق شناسی 
گاه آدمی ناسپاس را فروتر از سگ به شمار را ذکر کرده که درست در قطب مخالف است. آن» ناسپاسی«

آورده که نهایت استخفاف و فروداشت است. بنابراین دو طرف قیاس ؛ سگ حق شناس و آدمی ناسپاس 
تر شده است و مقایسه با ي سجع قراین از لحاظ صوت و موسیقی کالم نیز هرچه مشخصهاست که به واسط

برگزار شده ، که حداکثر ایجاز است . به این سبب است که در این جمله هیچ تصرفی » به از «ي کوتاه کلمه
)  1377،119یوسفی:.» ( اي وارد نیاورد توان کرد که به زیبایی آن لطمهنمی

گونه توضیحی: ها بسیار است .  چند نمونه از گلستان بدون هیچورد هم نمونهدر این م
خوابی پاي رفتنم نماند .سر بنهادم و دل از جان برکندم و شتربان را گفتم شبی در بیابان مکه ازغایت بی« 

» ي.دست از من بدار . گفت اي برادر حرم در پیش است و حرامی از پس اگر رفتی بردي اگر خفتی مرد
)162(کلیات، 

***
)242همان ،»(زن جوان را اگر تیري بر پهلو نشیند به که پیري« 

***
نمودند.سر برآورد و گفت من ستودند و در اوصاف جمیلش مبالغه مییکی از بزرگان را در محفلی همی« 

)159همان،.»(آنم که من دانم 
شاید به خاطر ایجاز و وضوح و خوشایندي است که درصد زیادي از امثال و حکم فارسی را سخنان 

سعدي به خود اختصاص داده است . 
برازندگی -7

ي ح معادل کلمهبرازندگی یکی از اصطالحات اساسی زیبایی شناسی کالسیک است .این اصطال« 
decorumاي دارد : ي فن بالغت التینی است ... مفهوم برازندگی طنین دوگانهالتینی و سخت مورد عالقه

ي اول ي اثر ، بلکه در درجهاخالقی و بالغی ... رعایت برازندگی براي نویسنده نه تنها حفظ ظاهر آراسته
تر بگوییم هیچ چیزي نابجا وقی تنزل نکند یا راحت،توجه به این نکته است که ادبیات به حد یک بازي ذ
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ي بوطیقاي ارسطو چنین نوشت : آنچه مخالف در کتابی با عنوان اندیشه هایی در بارهRapinنیفتد ... راپن 
، 1371(سید حسینی : .» قواعد زمانه ، آداب و اخالق  و احساسات باشد بیانش مخالف برازندگی است 

1/105-106 (
زند . سعدي بلیغ و فصیح است و خودش به این امر آگاهی و تناسب در سخن سعدي موج میبرازندگی 

)9،ب807را(کلیات،وزیباییسخندانیتونیفزایدکس  /  حدهمین استوحسنمندارد:    برحدیث
***

)10،ب524دانی نیست (همان،عمل کار برآید به سخنگویی   /   بهومصالحسخندانسعدیاگرچه
کند . لطف معنی و حسن عبارت ،او تناسب و تعادل بین اخالق و ابالغ را در حد اعلی مراعات می

هاي مهم کالم سعدي است. سخنش مخالف قواعد زمانه و اخالق فخامت لفظ و استحکام اندیشه از شاخصه
- که هرچه از خیر و زیبایی میخیر و زیبایی و فضیلت است . البته نه اینمرسوم نیست؛ قواعدي که ناظر بر 

- ها به چشم فضیلت میهایی است که جامعه بدانگوید آنگوید در اجتماعش وجود دارد ، بلکه هرچه می

ها عمل کنند یا نه .نگرد فارغ از این که به آن
را در بوستان (باب » ي تنگدستن جامهفقیه که« براي بررسی برازندگی و تناسب کافی است حکایت 

العمل چهارم) بخوانیم . توصیف جدل فقیهان ، سخن برّا ، محکم و مستدل فقیه کهن جامه(سعدي) و عکس
حضار پس از  شنیدن سخنان فقیه ، بسیار برازنده و متناسب و عالی است . چند بیت از این حکایت: 

/  در ایوان قاضی به صف برنشستي تنگدست فقـیـهی کهن جـامه
نگـه کـرد قـاضـی در او تیـز تیز   /   معـرّف گرفت آستینش که خیز 
فقیـهـان طـریق جـدل سـاختـند   /   لم و ال اســلّم در انـداخـتــند 

ردن دراز گشــادند بـر هـم در فـتـنه بــاز   /  بـه ال و نعـم کـرده گـ
تو گفتی خروسـان شاطر به جنگ   /  فتـادند در هـم به منقـار و چنگ

زند هردو دستخود از خشمناکی چو مست / یکی بر زمین مییکی بی
کـهـن جـامه در صف آخـرتـریـن   /  به غـرّش درآمـد چو شیر عرین 

ها چو نقش نگین برنگاشتی که داشت /  به دلبه کلـک فصـاحت بیـان
سـر از کـوي صورت به معنی کشید /  قـلم بر سر حرف و دعوي کشید                                 

)405-404سمنـد سخـن تا بـه جـایی بـرانـد  /   که قاضی چو خر در وحل بازماند (همان،
گونه حاصل نیست؛ از آنهاي بیهاي زبانی و تفننآراییِ صرف ، بازيدر کالم سعدي ، اثري از سخن

اشان درآوردياشعار و ابیاتی که فقط به درد شمس قیس و رادویانی براي شاهد مثال برخی صنایع شعري من
خورد.      می

ها به اختصاردیگر ویژگی
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هاي شیراز و سپس پدر و مکتبآمد کالس و مدرسه است . آموزش مقدماتی ازجانب سخنان سعدي پی
ي یونان و ي بغداد ، وجود روح فلسفهترین مرکز علمی آن روز دنیاي اسالم ؛ یعنی نظامیهتحصیل در مهم

ي مستمر و دود چراغ خوردن و هاي ایرانی قبل از اسالم ، قطعاً محصول مطالعهروم ،ردپاي اندرزنامه
ي ي تعالیم فردوسی و سنایی ، زبدهنتیجه« ار سعدي را الشعراي بهتحصیل دانش است . طوري که ملک

داند.(ر.ك. می» پرور و لطیف ادباي یونان، ایران ،هند و عرب و عجمآموز و تعالیم روحسخنان حکمت
هاي یونانی را  که در مسلّماً سعدي تمام ترجمه« گوید:) مهدي محقق هم در این مورد می1/152، 1370گلبن:

ي یونانی بوده در د داشته مورد مطالعه قرارداده چون بسیاري از آنچه را که در آثار فالسفهعالم اسالم وجو
)22، 1377محقق:»(شود.آثار سعدي هم دیده می

گراست یا حداقل در بوستان روي سخنش بیشتر با بزرگان است؛ شاهان و امیران و وزیران:سعدي نخبه
که در مصر میري اجل *چو الب ارسالن جان به جان بخش اي سخت داشت *شنیدمقزل ارسالن قلعه«

داد *یکی را حکایت کنند از ملوك  * خبر داري از خسروان عجم* حکیمی دعا کرد بر کیقباد *شنیدم که 
ها براي کالسیک«طور که بیشتر همان.» از پادشاهان غور *چه خوش گفت گرگین به فرزند خویش و... 

)47، 1390ك ثروت:ر.»(نویسندطبقات باال می
، گرایش سعدي به دولتمندان بیش از مستمندان است »جدال سعدي با مدعی «ي گونهدر حکایت مقامه 

کند. ضمناً تا حدود چند دهه پیش همواره گلستان و بوستان سعدي جزو متون یا شاید این گونه وانمود می
اقع آثار سعدي واجد خصوصیاتی است که ها و مراکز تحصیل بوده است. در وخانهاصلی و همیشگی مکتب

باشد . همان طور که آولوس جلیوس در توصیف ي تدریس و آموزش به جوانان و نوجوانان میشایسته
ي تدریس در کالس و تربیت جوانان گوید: نویسنده اي است که آثارش شایسته نویسنده ي کالسیک می

باشد .
چند دلیل دیگر براي کالسیک دانستن سعدي

ي آثاري از سعدي در نظامیه تحصیل کرده است . و به احتمال فراوان در این مرکز علمی با ترجمه-1
ي آثار حکماي یونانی به زبان حکماي یونان مانند: افالطون ، ارسطو ، هوراس و ... آشنا شده است . ترجمه

به معارف یونانی نشان داد که حتّی ايمأمون خلیفه چنان عالقه« عربی ، بعد از اسالم رواج و شدت گرفت . 
ي بغداد را الحکمهبار متولی بیتهاي یونانی با امپراطور بیزانس مکاتبه کرد. یکبراي درخواست ارسال کتاب

) بنابراین بعید نیست با برخی از نظریات 56، 1357زرین کوب: »( با تعدادي از مترجمان به قسطنطنیه فرستاد.
طریق ترجمه آشنا شده باشد .ارسطو و هوراس و... از

ي متی بن ي شعر ارسطو اول بار به وسیلهدر دنیاي اسالم رساله» : « ي شعر ارسطورساله«ي ترجمه-2
یونس قنایی از سریانی به عربی نقل شد. این ترجمه آکنده از خلط و خطا بود . و در واقع به همین سبب بود 

تر سازد... تأثیر الزم شد.تا آن را براي مسلمین مفهوم–بن عدي ي یحییبه وسیله–ي دیگر که یک ترجمه
هاست. واین تأثیر در ارسطو در نقد و بالغت اسالمی و عربی هم ظاهراً مدیون همین شروح و ترجمه
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نقدالشعر قدامه بن جعفر ، در تعریفی که نظامی عروضی از شاعري کرده است ، در برداشتی که خواجه نصیر 
)108همان، .» ( د و تا حدي شاید در بعضی مطالب عبدالقاهر جرجانی انعکاس دارد از شعر دار

هاي مسلمانان که با آثار حکیمان یونان باستان از قبل ترجمه« گوید : مریم مشرّف هم در این باره می
ي فلسفههاي مهمی از آن را در فرهنگ و ادب خویش جذب کردند .متعدد آشنایی یافته بودند ، بخش
ي جمهور و کتاب قوانین افالطون و کتاب اخالق نیکوماخوس ارسطو به اخالقی یونان باستان چون رساله

)94، 1389(مشرّف : » همراه تلخیص و شروح متعدد در اختیار مسلمانان بود.
گرش کالسیسم مکتب ادبی آغازین است. سعدي هم الجرم به عنوان یکی از قدما از تأثیر این نوع ن-3

ایم بدین دلیل ي قدما در مقام کالسیست نام نبردهکه از بقیهي دنیا و ادبیات برکنار نیست. البته ایندر باره
توان کالسیک است که مشخصات کالسیسم بیشتر در آثار سعدي قابل بررسی است . مثالً حافظ را نمی

طلبد . دیگر کام می» آمد عادت ف خال« کند و از دانست چون برخالف اخالق و عادت زمانه  حرکت می
توان با آزادي عمل بیشتري اینکه تنوع کالم و آثار سعدي بیش از هر شاعر و سخنور دیگر فارسی است و می

وجو کرد .    را در آثار او جست» هاي کالسیسم رگه«
همه آثار سعدي ایندر اروپا : شاید بدین سبب از 18تا 16استقبال فراوان از آثار سعدي در قرون -4

دیدند و احساس نوعی استقبال به عمل آمد که اروپاییان شیوه و سبک سخن سعدي را به خود نزدیک می
فقط آثار معدودي از 17و 16که چرا در تمام قرون کردند . اینقرابت فرهنگی و اندیشگی و سبکی می

و دمنه (انوار سهیلی) به زبان فرانسه ترجمه شد هایی از بوستان و کلیلهادبیات فارسی مانند : گلستان ، بخش
پسندیدند که شباهتی با ادبیات شاید به همین سبب باشد که ادبیات کالسیک فرانسه فقط  آثاري از ایرانیان می
)87، 1392کالسیک رایج در غرب داشته باشد .( براي تفصیل بیشتر ر .ك. جواد حدیدي :

ي آثار هر شاعر شرقی ، بیگانگی او خوانندگان فرنگی در مطالعه« ید:گوزرین کوب هم در این زمینه می
کند : که حتی وقتی آثار کنند اما در مورد آثار سعدي چنین نیست .و هانري ماسه تصدیق میرا احساس می

کنند آن ارتباط دائمی و متناسبی که بین عقل و تخیل وجود دارد ، آن وي را از روي یک ترجمه مطالعه می
ها سعدي را ي اینپذیرد و آن اصول اخالقی که به اسلوب واحدي درآمده ، همهلسفه که هر ذوق سلیم میف

) و این گویاي روح 179، 1371دهد.(زرین کوب: ي فرنگی مانند یک شاعر جهانی جلوه میدر نظر خواننده
وین نقد ادبی و منتقدان مشترك جمعی حاکم بر متون ادبی و هنري جهان است؛ همان نکته اي که مکاتب ن

امروز مدعی کشف وتبیین آن هستند.
نتیجه گیري 

ها و قواعد کالسیسم و حضور طوالنی مدت  بر اساس مجموع مباحث مطرح شده و با توجه به ویژگی
- توان ایناند، میي فرهنگی داشتهاین مکتب در ادبیات مغرب زمین و کشورهایی که با یونان و روم مراوده

ها را با برخی از قواعد کالسیسم و توان آنهایی در آثار سعدي هست که مینتیجه گرفت که اوالً ویژگیطور 
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یر کلی نگري، طبیعت گرایی، آراي حکما و ادباي یونان قابل مقایسه و تطبیق دانست. قواعد و آرایی نظ
، وضوح، اخالق گرایی، برازندگی، آموزندگی و ... ایجاز

این مکتب با برخی آثار ادبی ایران ، مخصوصاً آثار سعدي بیشتر ناشی از چند عامل هايثانیاً شباهت
است : 

ترین مکتب ادبی که اولین و طوالنیعام ، فراگیر و ابتدایی بودن مکتب کالسیسم : با توجه به این-1
مکتب دارند. اما این هایی از اینتوان نتیجه گرفت که بیشتر آثار ادبی کهن بن مایهجهان کالسیسم است می

- تر و چشمگیرتر است. در ادبیات فارسی آثار سعدي از بقیهها در آثار برخی سخنوران از بقیه برجستهویژگی
ي شاعران و نویسندگان با قواعد مکتب کالسیسم نزدیکی بیشتري دارد . 

طون و سقراط و هوراس. هاي فرهنگی میان جهان اسالم و یونان و روم و تأثیر آراي افالبده بستان-2
برخی محققان برجسته و معتبر مانند : بهار ، زرین کوب و مهدي محقق معتقدند نویسندگان و شاعران ایرانی 

اند. و این امر باعث شده آگاهانه یا به با آرا و اقوال اندیشمندان یونان آشنا بودهو اسالمی از راه ترجمه
یر بپذیرند. ها تأثصورت ناخودآگاه از این اندیشه

پنداشتند. در واقع تصور بطلمیوسی از قدما ، اصول اخالقی، علمی ، مذهبی و ادبی را ازلی و ابدي می-3
هاي دانست، باعث تفکر کلی نگر و ایستا در ادبیات و اخالق و شیوهجهان که زمین را ثابت و مرکز عالم می

ي نگرش به دنیا برکنار نیست . نحوهشد. و سعدي هم به عنوان یکی از قدما ازاین تفکر می
و سرانجام : شباهت و همانندي هاي بین کالم سعدي و آراي مکتب کالسیسم از منظري، گویاي 

حاکمیت یک روح جمعی مشترك بر متون هنري و ادبی جهان است. 
کتابنامه

)کلیات سعدي،تهران،چاپ چهارم، انتشارات علم1371اقبال آشتیانی، عباس(-1
)ذکر جمیل سعدي(مقام سعدي در ادبیات غرب)،چاپ سوم،انتشارات وزارت 1369لیایی،مهین(او-2

فرهنگ و ارشاد اسالمی
هاي ادبی،چاپ سوم ، انتشارات سخن)آشنایی با مکتب1390ثروت، منصور(-3
) ذکر جمیل سعدي(تالقی حکمت و ادب در آثار سعدي)،چاپ 1369جعفري،محمدتقی(-4

فرهنگ و ارشاد اسالمیسوم،انتشارات وزارت
) از سعدي تا آراگون،چاپ دوم ، نشر دانشگاهی1392حدیدي،جواد(-5
) فرهنگ اصطالحات ادبی،چاپ دوم ، انتشارات مروارید1375داد،سیما (-6
)ارسطو و فن شعر،چاپ اول ، انتشارات 1357کوب،عبدالحسین(زرین-7
ها، چاپ چهارم،انتشارات اساطیرشهها و اندی) یادداشت1371( ________________	-8
) حدیث خوش سعدي ، چاپ پنجم ،انتشارات سخن1390(________________	-9

) کالسیسزم،ترجمه: حسن افشار ، چاپ چهارم ، انتشارات مرکز1388سکرتان،دومینیک(-10
هاي ادبی ، چاپ دهم ، انتشارات نگاه) مکتب1371سید حسینی، رضا (-11
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) ادوار شعر فارسی،چاپ چهارم ، انتشارات سخن1387کنی، محمدرضا(شفیعی کد-12
) معانی ، چاپ سوم ، انتشارات میترا1374شمیسا،سیروس(-13
ها جیبی) بهار و ادب فارسی ، چاپ سوم ، شرکت سهامی کتاب1371گلبن،محمد(-14
ول ، دانشنامه ) دفتر دوم سعدي شناسی (سعدي و فرهنگ اسالمی)،چاپ ا1377محقق، مهدي(-15
فارس
) جستارهایی در ادبیات تعلیمی ایران، چاپ اول ، انتشارات سخن1389مشرّف، مریم (-16
) دفتر اول سعدي شناسی (کاغذ زر ) ، چاپ اول ، ناشر دانشنامه فارس1377یوسفی، غالمحسین (-17
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ي سعید سرمدکاشانیجستاري در شعر و اندیشه
» همي یازدعارف ایرانی سده«

دکتر سعید روزبهانی
آزاداسالمی واحد سبزواردانشگاهاستادیار

بهیه افشارپور
آزاداسالمی، واحد سبزوارارشد دانشگاهدانشجوي کارشناسی

چکیده
ي هند است آشناي ایرانی در دیارشبه قارهسعید سرمد کاشانی، یکی از شاعران گمنام و درعین حال، نام

هاي سرمد، در قالب شد. بیشتر سرودهزدهزیب به جرم الحاد، گردندر زمان اورنگیازدهم(ه .ق)که در قرن 
آید و در سرودن این قالب، بسیار تبحر شمارمیسرایان مشهور زمان خود بهرباعی است و یکی از رباعی

مضامین اعم از: گفته و تنوع است. او، درتمام موضوعات سخنکردهگویی میاي که بیشتر بدیههداشته، به گونه
عرفانی، عاشقانه، اخالقی، اجتماعی، انتقادي، دینی و طنز با زبانی ساده، اما جزیل و استوار در رباعیاتش 

وجود دارد.   
ي او، موضوعات مختلف شده تا ضمن آشنایی با زوایاي پنهان ِزندگی و اندیشهحاضر، سعیيدر مقاله

رگیرد.شعر سرمد کاشانی مورد بحث و بررسی قرا
ها، موضوعات، شعر. سعید سرمدکاشانی، رباعیات، اندیشهها:کلیدواژه

درآمد
زبان فارسی در طی هزار و یکصدسال تاریخ ادبیِ این کهن بوم و بر، همواره بارِ ادراك و احساس قوم 

ت، بدون هیچ هاي معنوي و انسانی که ادبیاي داراییکشد. در میان این همهایرانی را بر دوش کشیده و می
کند، داراییِ شعر از همه مندانش تقدیم میمزد و مواجبی هر روز بیشتر ازگذشته، به دوستداران و عالقه

- هاي عالمِ انسانیت است که پنهانچشمگیرتر و ارزشمندتر بوده است. چرا که شعر، شرحِ حقایق و واقعیت

ي شعر و ادب، بهترین جلوگاه احساسات و است. آینهکردهکردن آنها، بر دل خداوندانِ قلم و اندیشه سنگینی
است و » زبانِ دل«است. شاعر، ترجمانِ دل  مردم و زبانِ گویاي آنهاست. شعرش، عواطف بشري

ترین مضمون و معنی این زبان، همانا حاالت و هیجانات نفسانی و عواطف خوانندگان و مخاطبان مناسبت
تاریخ ادبیات فارسی، وجود همین احساسات و عواطف شاعرانه است که باشد. یکی از دالیل پربار بودنمی

کند.از البه الي اشعار شاعران تراوش می
ها و هاي زبان فارسی، مضامین عرفانی و اخالقی، یکی از آن سرمایهدرمیان مضامین و درونمایه

بان عربی را رونق بخشیده و ها، ادبیات فارسی و حتی جاهایی زهاي روحانی و معنوي است که قرندارایی
هاي سعیدسرمدکاشانی، یکی ازآن مجموعه است. سرودهدادهخود اختصاصبخش عظیمی از شعر ونثر را به

هاي  معنوي و روحانی در دیار هند است.    سرمایه
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سعیدسرمد کاشانی
سرایان مشهور یه.ق)، شاعرایرانی و یکی از رباع1073م»(سرمدکاشی«و» سعیدا«محمد سعید معروف به 

زیب از پادشاهان بابر، به جرم الحاد مجازات و گردن ي یازدهم(ه .ق)است که در زمان حکمرانی اورنگسده
سرمد «است. او، ابتدا یهودي بود، اما در جوانی اسالم آورد. رفتهشمارمیشد. وي، از مجذوبان بهزده

پناه امیرحیدرمعمایی، به دولت اسالم مشرف مرحمتي یهودان کاشان بود که به ارشادجدیداالسالم، ازجمله
مند به فراگیري علوم مذهبی و ادیان و ). او طالب علم بوده و عالقه537: 1369گلچین معانی، »(گردید
آوردن به اسالم به تحصیل سرمد از روشنفکران کلیمی بود که پیش از روي«هاي مذاهب مختلف: اندیشه

پرداخت تا به مقام ربی(پیشوایی) درآن مذهب برسد. تورات را از برکرد. براي علوم مذهبی و الهیات یهود
). حکمت و 13: 1370صالحی، »(کردتکمیل معلومات خویش، انجیل و دیگر کتاب هاي مسیحی را مطالعه

دانست.فلسفه را نزد مالصدرا و میرفندرسکی فراگرفت و حتی طب هم نیکو می
ور و سپس حیدرآباد دکن تا دهلی را درنوردید و در دهلی با داراشکوه که به از تته(نزدیک کراچی) تا اله

ورزیدند، با سبب گرایشش به صوفیه مخالفت میسوشد. عالمان دین که با داراشکوه بهمجذوبان مایل بود، هم
ن برهنگا«يداشت، گرایش او به طایفهکردند. عامل دیگر که در دشمنی با سرمد نقشسرمد نیز دشمنی

برسانند. یک علت قتل) بود. این عوامل سبب شد تا او را به جرم الحاد به فرمان اورزنگ زیب به1»(هند
چون در «اند. ) دانسته24و به نوعی خدانشناسی(صالحی: » ي طیبهکلمه«دیگر قتل او را، بر زبان نراندن 

» الاله«اي که داشت، فقط آن شور و جذبهرا بر زبان راند، او در» ي طیبهکلمه«محکمه، از وي خواستنند تا 
). حتی 45: 1369کوب، زرین»(گویدگفت و مدعی شد که چون هنوز در مقام نفی است، جز این چیزي نمی

است: ) و گفته2گویند که سعید سرمد، انکار معراج هم کرده(
شدتر از سپهر پهناور خـود پهنش باور شــــد            آن کو سرّ حقیقت

)  14: 1388مال گوید که برشد احمد به فلک             سرمد گوید فلک به احمد برشد(سرمدکاشانی، 
) البته نباید از نظر 545: 1369اند.(گلچین معانی، همین رباعی را دستاویزي براي کشتن او قرار داده

). 46است.(زرین کوب: ها، سیاسی بودهدورداشت که تمام این علت
است:هرروي، چگونگی مجازات و قتل او، احوال حالج را می نُمایاند، چنان که خود بر زبان راندهبه

ي منصور کهن شد         من از سر نو، جلوه دهم، دار و رسن راعمري است که آوازه
)174: 1388(سرمدکاشانی، 

القضاه، به سرنوشت حالج، عیناند. سرنوشت او چیزي شبیهداده» شهید«و از این رو، بعدها به او لقب 
کند.(صالحی: اند، درحق سعیدسرمد هم صدق میاست و آنچه در مورد آنها نوشتهسهروردي و نسیمی بوده

33  (
سعید سرمد و قالب رباعی
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هاي گوناگون ترین آثار زبان فارسی است. آنها، در قالبآثار منظوم و منثور عارفان، جزء بهترین و جذاب
اند. گرایش صوفیه به ارمغان آوردهترین شاهکارهاي منظوم را بهزل، مثنوي و رباعی، عظیمبه خصوص غ

هایی است: رباعی، خود مرهون علت
یکی از متقدمان «گوید: الف) دلنشینی و ذوقی بودن آن: شمس قیس رازي، در المعجم خود دراین باره می

است که آن را کردهاخرم و اخرب این بحر، وزنی تخریجشعراي عجم ـ و پندارم رودکی و اهللا اعلم ـ از نوع
وزن رباعی خوانند و الحق وزنی مقبول و شعري مستلذّ و مطبوع است و از این جهت، اغلب نفوس نفیس 

).119: 1373شمس قیس رازي، »( را، بدان رغبت است و بیشتر طباع سلیم را بدان، میل
ترین قالب شعري است و کسانی که داراي ذوق ادبی و ، کوتاه»مفرد«رباعی بعد از «بودن آن: ب) کوتاه

شمیسا، »(راحتی بدان بپردازندتوانند بهي شاعري ابا دارند، میشور و حالی هستند لیکن از پرداختن به حرفه
1374 :47.(

ت، اند. ازاین جهبودن آن: صوفیه، از میان اجتماع و مردم روزگار خود برخاسته و رشدکردهج) مردمی
هاي شعریی بروند که کرد که به سراغ قالباند. همین امر ایجاب میهمیشه با مردم و درمیان آنها حاضربوده

« کردند.مردم کوچه و بارار آن را دریابند و بفهمند. زیاد خود را پایبند به ادبیات رسمی درباي و قصیده نمی
ي آنان بود و ازاین رو، ن مبارزه با حکومت برعهدهصوفیه از میان مردم و با مردم بودند و به قولی یک جریا

پردازيِ صرف و مداحی کاري نداشتند و بیشتر به غزل و رباعی هیچگاه با ادبیات رسمی درباي یعنی قصیده
).47همان: »( متمایل بودند

آنجا ي وافري در سرایش رباعی در میان صوفیان ایجاد شود. تا این عوامل سبب گردید تا عشق و عالقه
اند.سرا معروف بودهکه برخی از آنها همچون ابوسعید ابوالخیر، فقط به رباعی

ي عارفان با این قالب سازگاراست. تقسیم بندي رباعی از هاي عرفانی و صوفیانهاز نظرموضوع، اندیشه
نظر موضوع، شامل عاشقانه، عارفانه و فلسفی و حکمی می باشد.

است. نام او، سرایان قرن یازدهم و شاعران سبک هندي خوش درخشیدهسعیدسرمدکاشانی درمیان رباعی
- یازدهم درکنار سحابی، طالب آملی و نظیري نیشابوري قرار   گرفتهيسراي سدهدرمیان چند شاعر رباعی

رباعیات شاه سرمد «رباعی است که به عنوان 324ي اشعار او، شامل ) مجموعه106: 1374است.(شمیسا، 
بیتی و یا البته غیر از رباعی، تک») سرمدکاشانی«ي ادب فارسی، ذیل است.( دانشنامهماندهاقیب» سرمست

حق در سرودن رباعی تبحر داشته و ) سرمد، به34هایی با اوزان غزلی هم دارد.(صالحی: دوبیتی و نیز دوبیتی
است.کردهبیشتر بدیهه گویی می

ي شعر سعید سرمد کاشانی بارهدر
هاي شعرسعیدسرمداست. مجموع رباعیات اورا، مضامین عرفانی، قنلدرانه، امین یکی از ویژگیتنوع مض

پسند است. این مضامین که با زبان ساده و عامهعاشقانه، اخالقی، حکمی، اجتماعی، طنر و انتقادي دربرگرفته
ف و تصنع نبوده و است. او زیاد دربند تکلسروده شده،، زیبایی و حالوت خاصی به رباعیاتش بخشیده



٣٤٦٢

٣٤٦٢

مجموعه مقاالت

هاي هنري و رو، نباید در رباعیاتش، آن ظرافتاست. از اینزیسته، ساده هم شعر سرودههمانطور که ساده می
یابیم،  در شعرسعیدسرمد هم بیابیم. صنایع ادبی و بدیعی آن گونه در شعر بزرگان ادب فارسی نظیر حافظ می

مضامین شعر سعید سرمد
هاي عرفانیـ اندیشه

است که عمري را جانِ حقیقیکامل و سوختهاست. او یک عارفسعید سرمد، تمایل به عرفان داشته
است:کردهوجوي دولت جاودانی عشق و رسیدن به معشوق سپريدرجست

سرمد! غم عشق بوالهوس را ندهند     ســـــوز دل پروانه، مگس را ندهند
)89: 1388ن دولت سرمد، همه کس را ندهند (سرمد کاشانی، عمري باید که یار آید به کنـــــار      ای

هاي ها و انتعاشدر عرفان، برترین شادي براي عاشق، دیدارمعشوق است. بدین جهت، از تمام شادي
حال و گذرد تا بتواند آن نشاط ححقیقی را دریابد. براي رسیدن به محبوب، آشفتگیدنیوي و اخروي می

است:د آنگونه که سرمد گفتهشایخاطري را میپریشانی
شادي بود از دین و ز دنیا همـــــه را         از هر دو نجات ده که شادي است مرا

)62: 1388برون بیا و خود را بنُمـا(سرمدکاشانی، ي خود بکن که آنـم هوس است         از پردهآشفته
درد و رنج و بالکشیدن در تنها عشرت حقیقی، شراب شوق وصال حضرت دوست است. تحمل

جگر است. سرمد هم درك عالم وحدت را، بدون تحمل غم و اندوه ي عارفان سوختهي همهتفکر عارفانه
داند:میسر نمی

ي وحدت نبـــوددرد کشی، نشئهي شوق دوست عشرت نبود                  بیجز باده
)94خالی از خمار و رنج و محنت نبـود(همان: ي عالم که پر از دردسراســت              میخانه

شده و این سوختگیِ در راه جانان، باعث سرفرازي و محرم رازشدن وي    این عشقی که در نهاد او ساري
است:شده

از منصب عشق سرفرازم کردنـــد        وز منت خلق بی نیازم کردنـــــد
)96ختگی، محرم رازم کردنـــد(همان: چون شمع دراین بزم گدازم کردند        وز سو

اند را از مرگ هراسی نیست:عاشقان واقعی، کشتگان معشوند. آنانی که به پختگی و کمال رسیده
خو را نکشنـــددرمسلخ عشق، جز نکو را نکشند           الغرصفتان زشت

)96نکشنــد(همان: تو عاشق صادقی، ز کشتن مگریز            مردار بود هرآن که او را 
ي اویند:ي موجودات و کل هستی دیوانهتمام هستی، ازآنِ معشوق است و همه

ي اوستي اوست          این ارض و سما تمام کاشانهتنها نه همین دیرو حرم خانه
)76ي اوسـت(همان: ي اوســــت         عاقل بود آن کسی که دیوانهي افسانهعالم همه دیوانه
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است. معتقدان به وحدت وجود، در هرچیزي پرتوي از نور وجود خدا قائل به وحدت وجود هم بوده
گوید:نظر، برکل هستی عاشقند. سرمد در این راستا، میدانند و ازایني عالم را از او میبینند و همهمی

ر یکی اســتعاشق و عشق وبت و بتگر وعیار یکی اســت    کعبه و دیر و مساجد، همه جا یا
گردرآیی به چمن، وحدت و یکرنگی بیــن     غورکن عاشق و معشوق و گل و خار یکی است

) 170(همان: 
باشد. عنوان یک اصل مطرح میدرسراسر ادبیات عاشقانه و عرفان عاشقانه وعابدانه به» پرستیغم«تفکر 

ي عاشقان و عارفانه، همواره عشق با اندوه است و با غم، یگانه. در نگاه همهاصوالً، عشق با شادي بیگانه
بسا که موجب آرامش حقیقی آنها نیز زنند، چهاست. این غم یاري که عارفان ازآن دم میجاودانگی   همراه

داند:شود. بی جهت نیست که سرمد هم مانند سایرعارفان، غم یار را باعث آرامش روج و روان میمی
ــــت        بی این به جهان هرکه بود، ناکام استهرجا که غم یار بود، آرام اســ

)74ي نـــاب         گر دولت جم می طلبی، با جام است(همان: غافل نشوي ز یار و از باده
ماند. شود و جاوید میدر عرفان اسالمی، تنها حدیث دوست و عشق به معشوق ازلی است که تکرار می

است؛ عشق به » عشق«اند، رفان در تار و پود گفتار خود گنجاندهترین موضوعی که عاترین و باریکلطیف
اي که از هرزبان شنیده شود، با هم نامکرر است. سرمد نیز چون عاشقی حقیقی، حقیقت مطلق. همان نکته

کند:هماره سخن دوست را تکرار می
)176مان: ما آنچه خوانده ایم فراموش کرده ایم      اال حدیث دوست که تکرار می کنیم(ه

دارد و کل موجودات عالم مسخر تمام کاینات و هستی احاطهدر عرفان، انسان کامل و عارف حقیقی، به
ي سرمد:اویند. به گفته

دریاست گر تو شناور بشــــــوي          غواص محیط هفت کشور بشــوي
)156ي(همان: در بحر وجود توست، موجود همه           طوفان بکنی و خواه لنگر بشـــو

عنوان یک ). سرمد به24: 1374فقر درعرفان، نیازمندي به باري تعالی و بی نیازي از غیر اوست.(سجادي، 
خواهد با سیر در فقر، به آرامش بنداست و میعنوان یکی از مقامات عرفانی پايعارف خداجوي، به فقر به

معنوي برسد:
از بهر خود آرام مهیا کردمي  فقر سیر دنیا کــردم          در گوشه

)128: 1388هر نیک و بدي که بیند از جا نرود              این وضع ز آینه تماشا کردم(سرمدکاشانی، 
زنجیرکشیدگان قراراست. سرمد هم یکی ازآن آشفتگان و بهترین کمینگاه دل عاشق بیزلف یار، بزرگ

زلف یاراست:
ـدم                تدبیر نه این بود، ز تقدیر شـدمگیر شـي آن زلف گرهآشفته

)120ي آن زلف اسیرم کردند                از شومی عقل، پا به زنجیر شدم(همان: درحلقه
هاي اجتماعی و انتقادي ـ اندیشه
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ستند کنند. مردم خواهان آثاري هها در آن حضوردارند و زندگی میادبیات با جهانی سروکاردارد که انسان
تصویربکشد و از زبان آنها سخن بگوید هاي اجتماعی، سیاسی و طبیعی اقشار مختلف جامعه را بهکه جریان

کند. سرایندگان شعرهاي اجتماعی و انتقادي نظیر سیف فرغانی، حافظ، سعیدسرمد و دردهاي آنها را منعکس
اند و خود را پنداشته» شاعران متعهد«د را اند. آنها خوداشتهاي را در جامعه برعهدهو دیگران، چنین وظیفه

-شمار میبگویند. چرا که آنها، زبانِ زمانِ عصرخود بهمتعهد و مکلف دانسته از زبان مردم زمان خویش سخن

اند.    رفته
هاي عرفانی حافظ، در کالم او است. رد پاي افکار و اندیشهسرمد یکی از پیروان مکتب فکري حافظ

است:داشته طریق حافظ را پیموده و مرید خیام بودهست. چنانکه خود اذعانکامالً مشهودا
با فکر وخیال کس نباشد کارم             در طور غزل طریق حافظ دارم

)130ي او بسیـارم(همان: کش بادهام مرید خیــــــام            نی جرعهاما به رباعی
باشیم که عرفان حافظ ازنوع عرفانی ـ اجتماعی است اگر قائل» وارعرفانِ حافظ«عرفان سرمد، تا حدودي 

ي منفی گرفت. در شعر سرمد، زاهد  چهرهاي را نیز در کالم سعید سرمد سراغتوان چنین اندیشهاست، می
دارد  و زهدش ریایی است:

اي؟هم بافتـــهي پشیمنه بهاي             صد خرقهزاهد! تو چه لذت از ریا بافتـــــه
)149اي؟(همان: ي تسبییح که باریک ز موست             محکم رسنی براي خود بافتـــــهاز رشته

بود، گریبان سرمد و آفت جان حافظ شدهکه گریبان حافظ را گرفته» ریا«گویا بزرگترین آفت و بال؛ یعنی 
نالد:ي خود میت زمانهورزانِ مزورسیرو سالوسزده»ریا«ي است. او، از جامعهرا هم گرفته

هرگز به خدا زهد ریایی نکنــم                 غیراز درِمعرفت گدایی نکنـــم
)130شاهی کنم و ملک فراغت گیرم                  پیوسته ز میخانه جدایی نکنــم(همان: 

هاي منفی شعر هاست. همان چهرنگریست، سرمد نیز چنین بودهي طنزمیدیدهاگرحافظ به مقدسات به
حافظ: صوفی، زاهد، واعظ و غیره در شعرسرمد نیز وجود دارد:

ام، کار به یاراست مـــــــــــرا                  با سبحه و زنّار چه کار است مــــــــراگر متّقی
ي پشمینه که صد فتنه دراوست                  بارش نکشم به دوش، عار است مـــــرااین خرقه

) 65(همان: 
طنز: شاعر، زبانِ زمان خود است. سرمد بسیار رندانه و با زبانی تند و طنزآلود، به انتقاد از روزگار پرفتنه و 

است. بیان سلیس و ي خود رفتهها و مفاسد جامعهپروا به جنگ ناراستیاست. او، بیمشوب به ریا پرداخته
اي شاعران طنزپرداز بوده و همین امر، شعرشان را مقبول عام و هحال، تند و طنزآلود، یکی از موفقیتدرعین

شود، چنان نفوذي در آنجا که مفاهیمی دقیق و مردمی در زبانی سلیس و شیرین عرضه«است. خاص کرده
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هاي باال، به / سیزده). درنمونه1: 1369هروي، »(انبوه مردم خواهدیافت که مبارزه با آن آسان نخواهدبود.
کنیم.        هاي ناراست جامعه: صوفی و زاهد مشاهده میهاي ظنز را در چهرهخوبی مایه

سرمد و تفکرقلندرانه
سرمد نیز مانند حافظ، یکی از مدافعان تفکر قلندرانه و رندانه است. رفتن به میخانه و در کوي مغان منزل 

هاي قلندري و رندي ه از اندیشهکردن، دردنوشی، ترك پارسایی و دین و دل باختن در راه معشوق همه وهم
او نشأت می گیرد:

خواهی که شوي شاه و گدایی نکنی              باید که خیال پـارسایی نکنـــــــی
)162از دردکشی، صـاف دلی حاصل کن               یک گام ز میخانـه جدایی نکنــــی(همان: 

و درجاي دیگر می گوید:
کــــن              خود را به در جنون بزن غافل کــــندر کوي مغان موسم گل منزل

)136ي پشمینه که باراست و وبال              از دوش بنه، فراغتی حاصل کــــــن  (همان: این خرقه
سرمد دین و ایمان را فداي چشم مست مشعوق کرد:

ی کـــرديسرمد! در دین عجب شکستی کردي               ایمان به فداي چشم مست
)163با عجز ونیاز، جمله نقد خــــود را                رفتی و نثار بت پرستی کــــــردي(همان: 

هاي اخالقی و حکمیـ اندیشه
باشد. ارج نهادن به هاي خویش، به ادبیات تعلیمی و حکمی نپرداختهکمترشاعري است که در سروده

ي شرعی عنوان یک وظیفهکلی، حکمت عملی، گوییا براي شاعران بهطورهاي اخالقی، پند و اندرز و بهآموزه
خاطراست که حتی در شاهنامه که صرفا یک اثرحماسی است، باز هم اینرود. بهشمارمیو احساس دینی به

شود.    نصایح اخالقی دیده  می
ارد. شاعرایرانی دبخشی از رباعیات سعید سرمدکاشانی، به اخالقیات، پند و اندرز و حکمت اخصاص

کند و در مقابل دیار هند، مانند هر شاعرمتعهد دیگري، همواره مخاطب خود را به اخالق شایسته تشویق می
اي از نصایح او می پردازیم: دارد. به پارهاو را از اخالق پست و ناشایست باز می

فضایل اخالقی 
- شمارد. او معتقداست که عیبنیکو برمیهايپوشی را یکی از خصلتپوشی: سعید سرمد، عیب)عیب1

پوشی هنر واالیی است که در جنب آن، هنرهاي دیگر هیچ است:
هــرگاه بینـــی ز کسی عیب و هنر               عیب و هنـــر خویش درآور به نظر

)101این است هنر، بهتر از این نیست دگر              خــــود را بنگر، به عیب مردم منگر(همان: 
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)فروتنی و خاکساري: اومعتقد است که آدمی هرچند به افالك برود، باز باید با خاك همسر باشد. پس 2
همان بهتر که فروتنی را برگزیند:

در دهر اگر همسر افالك شوي               پستی بگزین که عاقبت خاك شوي
)150تا پاك شوي(سرمدکاشانی: آزردگی جهان نیرزد به جــوي               دامـن بفشان ز حرص 

داند و عاجزانه از خداي درمی خواهد که به او عطا کند:)قناعت: او قناعت را، گنج معنوي می3
یارب تو عطا کن ز قناعت گنجم                عمري است که از حرص و هوا دررنجم

)116سنجم(همان: و زیان میدین را نتوان کرد به دنیا ســـودا              هـرلحظه به خود، سود 
)مناعت طبع: سرمد به خاطر مناعت طبع و عزت نفس باالیی که دارد، خود را سلطان خویش می داند. 4

کشد:   از این رو، هیچگاه منت سلطان و دونان را نمی
سلطان خودم، منت سلطان نکشم                       از بهر دو نان منت دونان نکشم

)118ما همگی سگبانیم                       از بهرسگی، منت سگبان نکشم(همان: سگ نفس بود،
رذایل اخالقی

)دلبستگی به دنیا: می توان گفت تمام رذایل اخالقی همچون: حرص، آز، طمع، مکر، حسد، غرور،    1
تگی هم، جهل و رانی و متابعت از هواهاي نفسانی، به خاطر دلبستگی به دنیاست. منشاء این وابسشهوت

ترین دشمن جان عارفان خداجوي و مومنان حقیقی باشد. مال و منال دنیا و دلبستگی به آن، بزرگنادانی می
است:

ي این بار گران باید شددنیا مطلب دشمن جان باید شـــد                   دل خسته
) 89مل به جهان باید شد(همان:میـــــزان تاي سنجیدن این در کار است       اندیشه

باشد:دنیا در نزد او، آنقدر پست و بی ارزش است که از خس و خاشاك هم کمتر می
دنیا نکن طلب که کمتر ز خس است             بی دولت دیدار تو دین هم قفـــــس است

)75همان: »(ستدرخانه اگرکس است یک حرف بس ا«خواهان وصالم و همین است سخـن            
وقتی دنیا چنین است پس باید از آن گذشت و خود را به خدا سپرد:

این شهر و دیار و کوه و صحرا همه هیچ            دیدیــــم تمام زشت و زیبا، همه هیچ
)66خود را به خدا گذار و بگذر ز هـــــمه             این خواهش فکر دین و دنیا همه هیچ(همان: 

وا و هوس: یکی از گرایش هاي دنباپرستان به مزخرفات دنیوي، هواپرستی و تسلیم شدن دربرابر )ه2
نفس اماره است. هوا و هوس، آروزهاي طوالنی را به دنبال دارد  که این آرزوها، جز اسیرشدن در قفس دنیا 

نیست:
بس استهرکس که گرفتار هوا و هوس است                گر سلطنتش دهی، نگوید که 

)73ي زندگی بسی کوتاه است                 از طول امل، حذر که دام و قفس است(همان: سر رشته
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هاي نفسانی، بسان آتشی است که اگر خاموش نگردد، طوفانی می شود که بنیان آدمی را زا خواهش
اند، همیشه غمگین هستند:بین می برد. سرمد معتقد است دنیادارانی که تخم هوس را در جان خویش کاشته

من تخم هوس کاشته ام، غمگینم                    صـــــد رنگ گل داغ از او می چینم
)121طوفان بشود اگر نگردد خامـوش                    این آتش ِ خواهش که به خود می بینم(همان: 

درت کیست؟ گوید: در مقدور شک اگر طمع را گویند که: پ«ابوبکر وراق گوید: «)حرص، طمع و آز: 3
)). بزرگترین آفتی که آدمی را در دام 537: 1378عطار،»(آوردن! و اگرگویند: غایت تو چیست؟ گوید: حرمان

کند. یکی از علت هاي گرفتاري انسان به دام دنیا و هواهاي نفسانی، حرص است.به گفته ي دنیا گرفتار می
تی و حرص و طمع هم آغوش باشد، در بند غرور گرفتار است:سرمد، آدمی تا وقتی با هوا و نفس پرس

با دام هوا و حرص تا هم نفـسی         پابند خودي، شام و سحر در قفسی
)149: 1388آزاد چو سرو باش در گلشن دهر       گر سنبل و نسرینی در خار و خسی(سرمدکاشانی، 

تار می سازند و او را به گمراهی می کشانند و تا حرص و آزمندي، دام هایی بالیی هستند که آدمی را گرف
زمانی که خود را از این ضالت نرهاند، پیوسته در درد و غم اسیر خواهد بود:

اي دل تو در این زمانه گمراه شدي                پابنــد هوا و حرص جانکاه شدي
)161د و غم و آه شدي(همان: زین دام بال اگر نجستی آخـــــــر                سرتا به قدم، در

هاي دینی و اعتقاديـ اندیشه
است. سرمد، یکدور نبودهاگرچه به تصوف عاشقانه نظیر حافظ قائل است، اما از تصوف عابدانه هم به

مدار حقیقی است. یکی از دغدغه هاي او، غم دین و بی توجهی به اعمال شرعی است:دین
است و نه این« ــن        این است که دیدیم که آیک سو غم دنیا و دگر سو غم دیـــ

)135جان کندن دل در پی نام است و نشــان       هر نیک گرفته است مرا همچو نگیـــن(همان: 
افسوس می خورد چرا طاعات و عبادات مردم روزگار از اخالص و معنویت دور و کار خلق خدا، دچار 

است:فسق و فجور و تباهی شده
ي ماي مـــــا        شد فسق و فجور، کار هر روزهاه، کاسه و کوزهپرشد زگن

)66ي مــا(همان: می خندد روزگار و می گرید عمــر       بر طاعت و برنماز و بر روزه
شد که سرمد قبل از گرایش به اسالم، بر کیش یهودي بوده است. با تحقیق در ادیان مقدمه اشارهدر

ه بایسته اوست، در دین اسالم نهفته است. از این رو، مسلمان شد و این گرایشش به مختلف، دریافت که آنچ
اسالم، باعث نیکونامی و سربلندي وي گردیده است. رباعی ذیل، یکی از مبانی اعتقادي وي را بیان می کند:

سرمد! به جهان نکونام شــــــــدي            از مذهب کفر، سوي اسالم شـــدي
) شدي3ا دیدي ز اهللا و رســول             برگشته مرید لچهمن و رام(آخر چه خط

گونه،  طلب مغفرت و آمرزش الهی از تقصیرها و خطاها، یکی ازمبانی اعتقادي سعید سرمد است. مناجات
است:بسته و پیوسته عقو و بخشایش خویش را خواستارشدهبه کرم و فضل الهی دل
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ي شبگیر مــــــراـرا              مقبول بکن نالهیارب ز کرم ببخش تقصیر مـــ
)64ي تدبیر مــــرا(همان: ما پر ز گناه، ماجرایی است عجیب             لطف تو کند چاره

نتیجه
هایش، به عنوان یکی از شاعران و رباعی سرایان تواناي سده یازدهم، در سرودهسعید سرمد کاشانی به

ي نی، عاشقانه، اخالقی، اجتماعی، دینی و انتقادي پرداخته و الحق نیک از عهدهتمام موضوعات همچون عرفا
هاي مالمتی و قلندري است. همچون حافظ، به مالمت هاي عرفان او، اندیشهآنها برآمده است. یکی از ویژگی

زاهد، صوفی، هایی همچون:ي زمان خود پرداخته و به نبرد با تزویر و دورنگیِ شخصت»ریا«از روزگار پر از 
است. زبانش، اند، با زبانی طنزآلود رفتهواعظ و در واقع همان کسانی که منفور و مطرود شیخ شیراز بوده

باشد.ساده، ولی جزیل و استوار است و همین امر، یکی از دالیل توجه عام و خاص به رباعیات او می
هایاداشت

- آیند. اینان براساس آیین خود، برهنه میشمارمیبه»جینیسم«) برهنگان دیار هند، جزء پیروان مذهب 1
دانند. معتقدند مهاویرا در حال ریاضت و سنت این قوم این است که پوشیدن لباس را حرام می«اند. زیسته

آورد و تا آخر هاي خود را بیروني لباسترك تعلقات نفسانی پس از مشاهده تعلق خاطرخود به حیاء، همه
)   10: 1388ضیایی، »(رد.سربعمر برهنه به

چون وحدت الوجود در همه جا و هر چیزي هست، لذا تزد محققین «است:)درمورد معراج عقیده داشته2
کند و از بین فلک و زمین اعتباري نیست. بنابراین معراج جسمانی پیغمبر به آسمان و یا بر زمین فرقی  نمی

).25: 1370صالحی، »(دیدن حق طی طریق کنداین جهت الزامی نبود که حضرت رسالت پناهی براي
).  162) لچهمن و رام از خدایان و پدیده هاي قدسی هندوئیسم می باشد.( ضیایی: 3

کتابنامه
)؛ المعجم فی معاییر االشعار العجم، به کوشش سیروس 1373رازي، شمس الدین محمد بن قیس(

شمیسا، چ اول، تهران: فردوس.
؛ جستجو در تصوف ایران، چ چهارم، تهران: امیرکبیر.1369کوب، عبدالحسین(زرین(
)؛ فرهنگ اصطالحات و تعبیرات عرفانی، چ پنجم، تهران: طهوري.1379سجادي، سیدجعفر(
)اي برمبانی عرفان و تصوف، چ چهارم، تهران: سمت.)؛ مقدمه1374سجادي، سیدضیاءالدین
)خوانی زندگی، شعر و اندیشه سعید باز« هاي یک یاغی)؛ عاشقانه1388سرمدکاشانی، سعید

، تصحیح سید عبدالحمید ضیایی، چ اول، دهلی نو: خانه ي فرهنگ جمهوري اسالمی »سرمدکاشانی
ایران در دهلی نو

)؛ سیر رباعی در شعرفارسی، چ دوم، تهران: فردوس.1374شمیسا، سیروس(



٣٤٦٩
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

)اي سعید سرمد کاشانی و منظومهاحوال و افکار و آثار« )؛ رؤیاهاي مرد نیلوفري1370صالحی، عمران
، چ اول، تهران: ناهید. »ي اودر باره

)ار.)؛ تذکره1378عطار نیشابوري، فریدالدین محمداالولیاء، تصحیح محمداستعالمی، چ دهم، تهران: زو
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هاي حسن سجزي دهلويکارکرد هنري ردیف در غزل
حسن روشان
کارشناس ارشد زبان و ا دبیات فارسی

پردیس امام محمدباقر(ع)-مدرس دانشگاه فرهنگیان بجنورد 
چکیده

عري خالق و از شاعران خوش سخن و صاحب ذوق قرن هفتم و هشتم است. شا» حسن سجزي دهلوي«
نامیده اند. عالوه بر معنا و »سعدي هندوستان « پویا، با زبان و تصاویري سهل و ممتنع، که او را به حق 

مفهوم وتصویر سازي آنچه باعث شده تا شعر او بر جان و دل مخاطب بنشیند، استفاده درست از فرم زبان و 
ردیف در شعر او باعث شده است تا شعر، از هاي شعري است و همچنین کارکرد هنرمندانه و بدیعگزاره

هاي لحاظ دستوري به زبان عادي نزدیک تر شود و راحت تر در ذهن مخاطب بنشیند. استفاده از ردیف
جمله اي، گروهه اي، اسمی و حرفی و همچنین استفاده از افعال متعدي، اسنادي، محاوره اي و پرسشی و 

هاي هنري دیگر باعث شده است او عالوه بر زبان ف و بسیاري از ترفندبسامد باالي  این افعال به عنوان ردی
کند. در شعر وتکنیک، به فرم خاصی از زبان و معنا برسد که تاثیر گذار بوده و  مخاطب را با خود همراه می
، به گونه آمیزداو ردیف عالوه بر کارکرد موسیقایی و فرم، کارکرد معنایی نیز دارد و فرم و معنا را در هم می

هاي هاي شعري بسیار به گزارهشوند. جایگاه ردیف باعث شده  تا گزارهاي که هر دو مکمل یکدیگر می
کند و با آن همراه عادي زبان از جهت دستوري نزدیک شوند و به همین دلیل مخاطب آن را بهتر لمس می

شود. می
سیقیحسن سجزي دهلوي، شعر، غزل، ردیف، معنا، موها:کلیدواژه

ها و عوامل برون متنی و درون متنی شعر کالسیک، همواره دچار حقیقت این است که در  شناخت پارامتر
یک نگاه سنتی وتکراري شده ایم و معرفت ما غالبا، نسبت به این عوامل، معرفتی کاذب و ناشی از تعاریف و 

گاهی دیگر گونه نبوده ایم. این عوامل آموزه هایی است که از دیگران فرا گرفته ایم و خود در پی کشف  و ن
دهیم و به نقش سیستماتیک و کار آیی یک جزء، در داخل را اکثر اوقات جدا از هم مورد بررسی قرار می

کند.بینیم نه  به نقشی که در کل ایفا مییک سیستم کمتر توجه کرده ایم. جزء را با جزئیت آن می
نوان یک عامل موسیقایی نگریسته ایم و به تعبیر مصطلح آن را در شعر کالسیک نیزبه ردیف همواره به ع

نامیده ایم. در حالی که به زعم راقم این سطور به یک کاوش و بازنگري و دگرگونه بینی "موسیقی کناري "
در این مبحث نیازمندیم .

د هنجار گریزي و دانیم و به تعبیر فرمالیست ها، زبان خود کار شده از طریق دو فرآینهمانگونه که می
شود  و شعر نیز چیزي نیست جز همین برجستگی زبان و معنا. در بعد موسیقایی قاعده افزایی برجسته می

شعر، بیشتر فرآیند قاعده افزایی است که نقش آفرین است. تمام شگردهاي موسیقایی نظیر وزن، قافیه، 
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شوند و ي زبان افزوده مید که بر بدنه و برونهردیف، واج آرایی و تکرارها و توازن ها، سلسله قواعدي هستن
کنند .از این طریق زبان را برجسته می

افتد و این تکرار در بسیاري از ردیف یکی از شاخص ترین تکرارهاست که در ساختمان شعر اتفاق می
را در ي احساسی آن، بلکه به این سبب که عوامل مختلف یک کار هنرينه تنها به دلیل جذ به"هنرها 

تکرار به کل مجموعه یک انسجام ساختاري "] و این 7[ "شود .کند ظاهر میاطراف یک تم واحد جمع می
]2["ي تکرار هستند .ها در هنرهاي مختلف در حقیقت بعد گسترش یافتهبخشد، بسیاري از واریاسیونمی

تاثیر نمی گذارد حتی بر درونه ي زبان حتی برخالف تصور و تعریف فرمالیست ها، ردیف فقط بر برونه
و بعد معنایی آن نیز تاثیر بسزایی دارد. ردیف در حقیقت عالوه بر این که از جهت شنیداري یک توازن 

کند یک توازن معنایی نیز به همراه دارد. مخاطب وقتی یک بیت را موسیقایی در آخر هر بند ایجاد می
کند و درنهایت به یک وحدت معنایی و موسیقایی در شروع میخواند با تنوع  و تضاد معنایی و موسیقاییمی

رسد. یعنی ردیف یک ایستگاه موسیقایی است که مخاطب هر از چندي شعر پیمایی در آن ردیف می
اندازد و از این تکرار و ایستد و تشابه شکلی و آوایی و معنایی این ایستگاه او را به یاد ایستگاه قبلی میمی

جوید و کل مجموعه را به عنوان یی در مسیري که پیموده است یک ارتباط را در ذهن میي موسیقاچرخه
سازد، وابسته به کل بیند که هر بیت جزئی است که در عین استقالل چون یک کل واحد را مییک ساخت می

پایه است که ي دلخواه یا است. کل نیز چیزي نیست جز اجزاء به هم وابسته. تکرار ردیف، تکرار همان واژه
کند. گاه با واج دلخواه مواجه هستیم و بیشتر به غناي موسیقایی و ارتباط ساختاري و محتوایی شعر کمک می

ي دلخواه و پایه که اکثر ا وقات همان ردیف است ، اوقات نیز در شعر کالسیک با واژه یا گروه یا جمله
مواجه ایم .

شود به این صورت است که شعر با افیه و ردیف ختم میدر شعر کالسیک حرکت موسیقایی شعر که به ق
ي قافیه به تلفیق تضا د و تناسب و نهایتا در ردیف به شود و در واژهتضاد موسیقایی و شنیداري آغاز می

شود .تناسب کامل موسیقایی ختم می
به شکل زیر دقت کنیم :

A B C DR N W S      T P M N     G C A F

J L D V      S H G R      K B A F    A B C D
ي قافیه قرار گرفته است بینیم در رکن سوم واژهاین یک بیت شعر، با چهار رکن است. همان طور که می

ي موسیقایی مواجه هستیم که ي ردیف واقع شده است. در ارکان اول و دوم با دو جملهو در رکن آخر واژه
افتند ودر تضاد آوایی دارند در رکن سوم که همان قافیه است تنوع و تکرار با هم در یک واژه اتفاق میبا هم

خوانیم ي موسیقایی را میرکن چهارم که ردیف است با تکرار کامل مواجه ایم. وقتی این شعر  یا این قطعه
کند و ک پژواك موسیقایی ایجاد میشود و در ذهن مخاطب یرسیم این نظم تکرار میهرگاه به آخر پاره می
رسیم شود، موقع خوانش شعر وقتی به ردیف میهاي مختلف یک هماهنگی ایجاد میاز این طریق بین پاره
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شوند و آمیزند و یکی میریتم دیداري، ریتم شنیداري و ریتم معنایی زبان در آن واحد در یک واژه در هم می
بخشد. سیقایی میمو-همین امر به متن انسجام معنایی

باید بدانیم که عوامل انسجام بخش و ارتباطی در یک شعر فقط معنا و تناسب محتوایی و معنایی نیست 
بلکه فراتر از آن است. تضاد، تقابل، کنتراست، تبادر، تداعی، ترادف، فضاهاي پرتابی زبان و تصویر، هم 

کرار موسیقایی همه عوامل ارتباطی یک متن شکلی ساختمان ابیات، توازن شنیداري و دیداري، ردیف و ت
برند. هستند و متن را به سمت ساختار شبکه اي پیش می

ي موسیقایی بیت گیرد و نوایی همگن است و آخرین ضربهردیف از این جهت که در پایان بیت قرار می
شود قابل تامل د میي سکوتی که پس از ردیف تا رسیدن به بیت دیگر، در خوانش ایجا نیز هست، به واسطه

هاي میانی مصراع کند زیرا در ضربهاست،  ذهن در این سکوت به ارزش موسیقایی آن بیشتر توجه می
هرچند موزیکال نیز باشند فرصت سکوت و تفکر پیش نمی آید، ولی در ردیف این امکان به مخاطب دست 

د به سبب هماوایی با  ردیف قبلی ذهن شنودهد تا این زنگ را بیشتر و بهتر حس کند و هر بار که میمی
شود و این خودارجاعی از عوامل ساختاري متن است. فرصتی که بین دو مخاطب به آن ابیات ارجاع داده می

شود. شنود انفصال قریبی است که تنوع و پویایی متن را موجب میآید و مخاطب میردیف پیش می
انسجامی است، اما اگر شاعر به ارزش جایگاه واژه البته تکرار ردیف اگر چه یک حسن و یک عامل

ي موسیقایی دچار یک واقف نباشد و فقط به صرف ردیف بودن آن را بیاورد، مخاطب را در برخورد با واژه
زند که اکنون باید ردیف تکرار شود. اعتیاد ذهنی کرده است. یعنی طبق یک عادت ذهنی مخاطب حدس می

با نوع شبکه سازي معنایی و ارتباطی و نوع بهره گیري از معناي ردیف در ارتباط توانداما شاعر زبردست می
دانیم که یک واژه معناي با شبکه اي که در پیش و پس اش ایستاده است، مخاطب را دچار شگفتی کند. می

ه شود. و این شاعر است ک: معنا در کاربرد حاصل می"لویی اشتروس"ثابت و خاصی ندارد. به تعبیر
ي همگن موسیقایی یعنی همان ردیف را در هر بیت بشنود اما یک تواند کاري کند که مخاطب یک ضربهمی

معناي ناهمگن هر بار از آن ضربه به ذهنش متبادر شود. شاعر و هنرمند باید ارزش مصالح کاري خود را 
غزانی که در یک واژه نهفته است، بداند، واژه را بچرخاند و بداند که چگونه از چند پهلویی واژه و مفاهیم ل

هاي متفاوتی به الماس واژگانش بزند به گونه اي که مخاطب از هر طرف که به آن بنگرد بهره گیرد و تراش
چیزي متفاوت ببیند.  این مبحث مربوط به نظام معنایی واژگان و تعدد معنایی و قابلیت هرمنوتیکی واژگان و 

پرداختن به آن شاید در  این مقال و مقاله نگنجد. آگاهی شاعر نسبت به آنها است که
رویم. حسن سجزي دهلوي یکی از خوش قریحه ترین ي  حال به سراغ مبحث اصلی میبا این مقدمه

شاعران قرن هفتم و اوایل قرن هشتم است. که در غزل سرایی گوي سبقت را از هم عصران خود ربوده است 
نویسد و آن چنان لطیف و سهل کند و روان میزیبا پسند که زیبا فکر می. شاعري خالق، پرکار، نکته سنج و

ي این لقب نیز هست. سراید که او را سعدي هندوستان نامیده اند که حقیقتا برازندهو ممتنع می
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هاي روان و محتوا آفرینی و به کار گیري در خوانش اشعار شاعر متوجه شدم که عال وه بر تصویر سازي
ي کاربرد آن و استفاده توان هر کدام را جداگانه بررسی کرد، در بعد زبان و نحوهعی و بالغی که مینکات بدی

هاي فراوانی کرده است که باید بیشتر مورد تحلیل قرار گیرد. راز مانایی و هاي زبانی نیز تالشاز مکانیسم
زبانی روان و صمیمی و بهره گیري ماندگاري شاعر در همین کاربردي کردن زبان و آفرینش شعر، آن هم در 

هاي غریب شده باشد، از زبان عامه و بیان محاوره است. بدون این که دچارمغلق گویی و مضمون یابی
توانسته است شعري بسراید که مخاطب از آن حظ وافر ببرد. حسن سجزي را به عنوان شاعري سهل و ممتنع 

این سهل سرایی منجر به لودگی زبان نشده است .به گمان شناسیم. بیان این نکته هم ضروري است کهگو می
ي من یکی از عواملی که باعث شده است شعر شاعر روان و صمیمی و سهل جلوه کند و ماندگار شود نحوه

ي صحیح از پتانسیل موجود در ارکان ساختاري جمالت شعري و ردیف شعر است که در این مقال با استفاده
قدمه گفته شد پیرامون آن سخن خواهم گفت.توجه به آنچه که در م

ها آمار زیر ] با بررسی ردیف در غزل4غزل است. [ 809دیوانی که از شاعر در دست دارم، داراي 
ها ي غزلغزل در مجموع داراي ردیف هستند یعنی بیش از دو سوم اشعار. و بقیه562استخراج شده است .

ردیف گروهه اي از 136ردیف فعلی، 311ل هایی که ردیف دارند ي تنها هستند. از بین غزداراي قافیه
"را "ردیف از حروف نظیر 25ردیف جمله و شبه جمله، 17ها نیز بیشتر فعل دارند. کلمات هستند که آن

ردیف نیز 5ردیف اسم و 24ردیف قید، 6ردیف  صفت، 10ردیف ضمایر، 28استفاده شده، "هم "و 
مصدر هستند. 

هاي فعلی: فردی
غزل نیز که مجموعه و گروهه اي از 99ها یک فعل است، ي ردیف در آنغزلی که واژ ه311عالوه بر 

غزل 422هاي جمله اي داراي فعل هستند. یعنی غزل نیز از غزل12شوند و کلمات هستند ،به فعل ختم می
بیان جمله در زبان فارسی، آمدن فعل در باشند .می دانیم که طبیعی ترین نرمداراي فعل در پایان بیت می

پایان جمله است. به همان میزانی که شاعر کوشیده است فعل را در پایان بیت قرار دهد به همان میزان نیز به 
گفتمان عادي و طبیعی زبان نزدیک شده است. شاید اصلی ترین دلیل روانی شعر در همین امر یعنی جایگاه 

ها بیشترین بار معنایی جمله روي فعل است و وقتی فعل ي زبانزبان فارسی و همهقرار گرفتن فعل باشد. در 
آید، یعنی هم بار معنایی جمله و هم بار موسیقایی شعر را هم زمان در خود نهفته دارد و به عنوان ردیف می

کثر شود. شعر حسن سجزي در اهمین تلفیق موجب دلنشینی و جایگزینی شعر در ذهن و جان مخاطب می
ي کالم و حس و نگاه شاعرانه است. این منطق نثري بیشتر اوقات منطق بیانی و زبانی نثررا دارد اما جوهره

ناشی از ریتم طبیعی ارکان جمله است. به ابیات زیر به عنوان مثال توجه کنیم :
]68ص -انغمت امروز غمگسار من است                   عشق تو عیش روزگار من است  ... [ دیو-
]122ص -یار در انجمن نمی گنجد                          نام او در دهن نمی گنجد  ...     [ دیوان-
]240ص -بنماي رخت که فال گیرم                         با وصل تو اتصال گیرم    ... [ دیوان-
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]73ص  -خوردن جگر خوارم مکن... [ دیوانمن که غمخوار توام خوارم مکن                در جگر-
]118ص -یاري که طریق ناز دارد                          گر دل ببرد که باز دارد...  [ دیوان-

بینیم که حضور فعل به عنوان ردیف در پایان ابیات شعر را روان و کالم را صمیمی و دلنشین کرده می
شوند. زبانی  خویش است نه متکی بر عواملی که از بیرون بر شعر وارد میاست. شعر متکی به عوامل درونی 

ي دید :زاویه
ي دید و بیان معطوف به  ، دوم شخص و غزل زاویه400غزل، که ردیف دارند بیش از 562از مجموع 

"تویی "یا  "تو را "است و یا مثال "تو "ي غزل نیز یا ردیفشان فقط واژه42یا تخاطب است و در 

ها شاعر با معشوق وارد تخاطب و گفتگو شده و یا در عین غیاب او را در حضور باشد. در این گونه غزلمی
ها نیز کند و شکوه و شکایت و خاکساري. همین تخاطب و بهره گیري از این نوع ردیفبیند و وصف میمی

هنگامی که معشوق را در حضور از دیگر دالیلی است که باعث روانی کالم و صمیمیت آن شده است.
هاي زبانی و بیان متکلفانه، که شود و بیان نه با بازيآید در کالم ساري و جاري میبینی آنچه از دل بر میمی

با زبانی روان و صمیمی همراه می شود. از جان برآمده اي که جانان را مخاطب قرار داده است. در حضور 
ی و روانی و دوري از تکلف و پیچیدگی. بهره گیري از منطق تخاطب معشوق چه بهتر از صمیمیت و سادگ

افتد دیگر شاید یکی از اصلی ترین دالیل روانی و صمیمیت شعر شاعر باشد. هنگامی که تخاطب اتفاق می
واسطه اي نیست، نه باد صبا و نه صبحدم و نه پیک نامه بر و نه هدهد صبا وجود دارد که واسطه شود. این 

ها و در معاینه و مقابله سخن گفتن و یا در معاینه و مقابله تصور کردن معشوق، موجب طهحذف واس
شود .شفافیت و روانی کالم می

گوید. پردازد و با من خویش سخن میدر بیشتر غزلیات و بسیاري از ابیات نیز شاعر به خودمخاطبی می
شوند. ها به اول شخص ختم مینیز در ردیفهاي زیاديدارد و فعل"من "هاي فراوانی با واژه يردیف

خود اتهامی و خود مخاطبی شاعر و با خویش واگویه کردن نیز یکی دیگر از دالیل روانی زبان است. اگر 
شاعر در گفت و گو با دیگران به دنبال لفاظی و زیبا گویی باشد، در سخن گفت با خویش هر چه دل تنگش 

گوید. خواهد میمی
]226ص -د ندانم با که گویم       چه دل کز دل به جانم با که گویم... [ دیواندلم خون ش-

افعال متعدي :
ي غزل نیز نشانه30غزل داراي افعال متعدي هستند و 220هاي فعلی که ذکر شد، از مجموع ردیف

دانیم که ل است، میي ردیف دارند. این نکته قابل تامرا به عنوان ردیف یا در داخل گروهه"را "مفعولی 
حسن دهلوي از شعراي سبک عراقی  است .در سبک عراقی، عاشق، دیگر مقام رفیع  خودش در سبک 
خراسانی را از دست داده است. عاشق، خاکسار است و معشوق سرکش و بی وفا، معشوق تعدي و تجاوز 

د م برنمی آورد. از او راندن و کشد و در برابر هر گونه تعدي  کند و عاشق تحمل و صبر، جور رقیب میمی
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ي تعدي و از این نرفتن و حتی ذلت کشیدن. آیا حضور این همه افعال متعدي و جمالت متعدي خود نشانه
توانیم به تحلیل مفهومی شعر شاعر ها میتجاوز معشوق در حق عاشق نیست ؟ یعنی ما با دیدن همین ردیف

هاي فعلی نیز میسر است، تا چه برسد به این که بخواهیم تمام برسیم. این چیزي است که فقط با دیدن ردیف
ها را از نظر محتوا بررسی کنیم .غزل

افعال اسنادي :
باشد. نظیر است، نیست، شد، نشد، هست، بود و... با ردیف بیش از صد غزل افعال ربطی و اسنادي می

کند که این گونه هست یا این توصیف میشویم که شاعر در این اشعار یا ها متوجه مینگاهی به این غزل
گونه نیست، من چنان و چنین شدم  و حسرت و آرزو که آیا چنان خواهد شد ؟ یا چگونه خواهد بود ؟ در 

هاي اسنادي شاعر در پی اسناد دادن یا ندادن چیزي به معشوق یا به خویش است و به توصیف و واقع ردیف
ف شاعر را به سمت گزارش دادن سوق داده است، اما گزارش شود. نوع انتخاب ردیگرایی نزدیک می

شاعرانه.
]137ص-گفتم مگر که کار به سامان شود نشد     یا از جفاي خویش، پشیمان شود، نشد...  [ دیوان-
] 58ص  -اي ماه بیا که روز عید است                    غوغاي فراقیان بعید است...  [ دیوان-
]170ص -تا به روز خواب نبود                  جز نم دیده فتح باب نبود ... [ دیوانشب مرا-
]171ص -دوش از غم تو، دلم چنان بود                 کز وي همه شهر در فغان بود ... [ دیوان-

هاي پرسشی:ردیف
ا  گروهه اي پرسشی است. این شود و ردیف، یک واژه یهاي شاعر به سؤال ختم میتعداد زیادي از غزل

سؤال و پرسش خود دال بر بال تکلیفی شاعر است. این که نمی داند چه خواهد شد و پایان کار و لجام  کار، 
ها و کند. در تمام این غزلحداقل در دست خود عاشق  نیست  و نوعی سرگشتگی را به ذهن متبادر می

هاي توان دید بی آنکه به متن غزل رجوع کنیم ناگفتها میها آرزوها و درماندگی شاعر سبک عراقی رردیف
ها پنهان است. سؤال بیشتر اوقات در خود سرگشتگی و بال تکلیفی را دارد. همان فراوانی در همین ردیف

ها  توان در این ردیفعدم اختیار و بی اطالعی که شاعر سبک عراقی همواره با آن مواجه بوده است را می
کنم :ها اشاره میدي از این ردیفدید. به تعدا

آرد ؟ که رساند ؟  / کی رسد ؟  /  کی شود ؟   /  چه توان بود  ؟  /  چه ماند ؟  /که خبر کرد ؟ / که می
پرسد ؟  / چه پرسی ؟  / چه آید ؟  /چه باشد ؟ /  کیست که داند ؟ / چه خواهد شد ؟ /  که می/ چه می

گوید که نیست ؟ /  از کجاست  ؟ / کسی با او هست ؟  / که گویم ؟  /که میباشد این ؟  /  چه کنم ؟  / با
چه کند ؟  و... .

هاي محاوره اي :  ردیف
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یکی دیگراز شگردهاي زبانی شاعر، استفاده از ردیف هایی است که به زبان و بیان محاوره و گفتمان 
"و صمیمیت شعر شده ا ند. به تعبیر الیوت ها باعث روانی کالمخودمانی وعادي  نزدیک هستند. این ردیف

ي مردم و گفتگوهاي عادي موسیقی شعر منبعث از زبان آن است. زبانی که خود منبعث از مکالمات روزمره
]5[ "در محیط زندگی است، پس باید زبان شعر، زبان عصر باشد تا موسیقی دوران خود را ارائه دهد. 

ها بهره جست. حسن دهلوي از این نکته باشند باید از عناصر زبانی آناگر قرار است مخاطب شعر، مردم 
ي بیان در هاي محاوره اي استفاده کرده است. قرار گرفتن این گونهغافل نمانده و به نحو زیبایی از این ردیف

ات نیز ي ابیپایان بیت، بیشتر از هرجاي دیگر تاثیر گذارتر است. خصوصا این که وقتی ردیف باشد، در همه
شود .تکرار می

]85ص -ي چمن بد نیست... [ دیواناز خطش سایه بر سمن بد نیست               سبزه همسایه-
ص -اي سحر آن نفس سحر نماي تو چه شد ؟    صبح از راه، غلط کرد صفاي تو چه شد ؟... [ دیوان-
133  [
]145ص -من به هر چه خواهد شد... [ دیواندل ببردي دگر چه خواهد شد ؟                 راضیم-
]206ص -بیا ساقی طریق ناز را باش                     چو دور عشرت است آغاز را باش ... [ دیوان-
]228ص -قرار و عهد تو این بود، من ندانستم          نوید مهر تو کین بود، من ندانستم ... [ دیوان-
]223ص -کند، چه کنم ؟...  [ دیوانچه کنم ؟                ترکی آغاز میکند،ترك من ناز می-
- کردم جگر از درد تو خون از تو چه پنهان    خون کز مژه افتاده برون از تو چه پنهان...[ دیوان-
]300ص

ان و لحن عامیانه ي شاعر از زبان و بیي بهینهبینیم اصلی ترین عامل تاثیرگذاري، استفادههمان گونه که می
هاي حسن و محاوره است. اکثر اوقات، شاعر این تکنیک زبانی و بیانی را به عنوان ردیف قرار داده. اکثر غزل

دهلوي یا در ردیف و یا در متن از این لطیفه و دقیقه بهره مندند .
هاي گروهه اي و جمله اي: ردیف

هاي گروهه اي، بلند و جمله وار است. در از ردیفي شاعر ي دیگري که قابل تامل است، استفادهنکته
هاي بلند را آزموده و خوش درخشیده است. شعر فارسی، سنایی غزنوي از اولین شاعرانی است که ردیف

هاي زیبایی در این زمینه داشته است. باید توجه داشته باشیم که ردیف بلند عالوه بر حسن دهلوي نیز تجربه
ي موسیقایی بلند نیز در کل شعر شود یک چرخهي معنایی را در بیت متکرر میروههاین که یک جمله و یا گ

برد. گیرد، گوش نیز از توازن شنیداري آن لذت میکند و عالوه بر ذهن که از تکرار معنایی بهره میایجاد می
گانی به ي واژکند. یک گروهههر چه طول تکرار بیشتر باشد گوش و ذهن احساس همنوازي بیشتري می

شود و همین ي موسیقایی تکرار میي یک عبارت موسیقایی است که در فواصل معینی از یک قطعهمثابه
شنویم شود. هنگامی که یک شعر را میدوري در متن می-تکرار باعث انسجام آوایی و یک ساختار چرخشی
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خوانیم در این دیدن و تکرار کنیم ولی وقتی متن را میي موسیقی شنیداري ردیف و وزن را حس میجنبه
ي آمیزد و در این دیدن و شنیدن جنبههاي بلند، موسیقی دیداري با موسیقی شنیداري در هم میردیف

آمیزد و انتقال و ارتباط و حظ هنري بهتر و سریعتر ممکن ي پالستیکی آن در هم میفونتیکی اثر با جنبه
کنیم :ها توجه میشود. به پاره اي از این ردیفمی

ص -زمن برگشت یار من، دریغا روزگار من        به جان افتاد کار من، دریغا روزگار من... [ دیوان-
313[
-روي خوبت بینم، امشب آن شب است          با تو خوش بنشینم، امشب آن شب است... [ دیوان-
]39ص 
]211ص -گو همچنان باش ... [ دیواندل از غم زار شد، گو همچنان باش          ز من بیزار شد،-
ص -دانی... [ دیواندانی       دل دیوانه خراب است، تو هم میجگرم بی تو کباب است، تو هم می-
352[
ص -ي چمن از من دریغ داشت... [ دیوانآن گل که بوي خویشتن از من دریغ داشت    بادي ز عرصه-

65[
گوید که نیست  دانی که میگوید که نیست  موي خود را مشک میمیخوانی که روي خود را ماه می-

]24ص -[ دیوان
پرهیزم .ها میهاي فراوان دیگر که از بیان آنو مثال
هاي تاویلی :ردیف

هاي تأویلی و بهره گیري از ردیف به یکی دیگر از شگردهاي شعري حسن سجزي، استفاده از ردیف
ا نوعی حذف معنوي مواجه هستیم. قسمتی از کالم را بیان نمی کند و این گونه اي است که پس از آن ب

بخشد وقابلیت تاویل پذیري و هرمنوتیکی متن را گسترش حذف به شعر نوعی ایجاز و زیبایی هنري می
خواند. گاه نیز این ها را میشود و خود ناگفتهدهد و مخاطب در ساختن مفهوم شعر با شاعر شریک میمی

ها خوش نشسته اند. و است، حال بگذار مخاطب خود بیندیشد. در بسیاري از موارد این گونه حذفسخن مگ
]4ص -و جاه را چه بقا... [ دیوانبه پیش صورت خوب تو ماه را چه بقا      به جنب خاك درت مال -

ن شده است، اما اگر چه یک نیاز بوده و تنگناي وزن باعث آ"دارد "و "باشد "در این جا حذف فعل 
این حذف معنوي از یک تکرار مخل جلوگیري کرده و بیت با کشیدگی مصوت بلند پایان پذیرفته است و به 

ي بیت یک کشیدگی آوایی داده است. این حذف بدون قرینه، نوعی موسیقی غایب است. یک ضربه
ازد.  چند مثال دیگر : نوموسیقایی حذف شده و مخاطب با شم معنا شناسی خویش، آن را در ذهن  می

]8ص -ي یار من کجا    باد بهار بوي شد، بوي بهار من کجا... [ دیوانچهره نگار کرد گل، چهره-
]249ص -از دست دل به جانم و از جور یار هم     صبر از درون سینه برون شد قرار هم... [ دیوان-
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ص -فروخت خانه هم... [ دیوانب تو اچشمم ز روي خومشب فلک موافق من شد زمانه هم   ا-
248[

می بینیم که حذف چه قدر به ایجاز کالم کمک کرده است. 
ص -امروز ماه و باغ و گلستان و روي تو              نوروز ما بس است گل افشان روي تو... [ دیوان-
321 [
ص -وت ناب و تو... [ دیوان چون گالب و تو       در در ناب ریخته یاقگل خواهم از جهان و می-
321[

هاي باال بعد از ردیف تو چه اتفاقی باید بیفتد، راز مگویی است که عفت کالم شاعر و شم این که در مثال
داند و معشوق. حدیث خلوت است زیبایی شناسی و هنري او موجب شده تا بیان نکند. این راز را عاشق می

نوعی بیان و گفت و گو است. و در جلوت نمی گنجد. این سکوت خود 
سکوت لحظه اي از زبان است، خاموش شدن دم در کشیدن نیست. ":  "ژان پل سارتر "به تعبیر 

]3[ "سرپیچیدن از سخن گفتن است، پس خود نوعی سخن گفتن است. 
کند. ما این سکوت را در هنرهاي بصري و این سکوت، فضا را براي اندیشیدن مخاطب، فراهم می

هاي گرافیکی، نقاشی و دکوراسیون، این سکوت همان فضاي سپید است و بینیم. در طرحتجسمی بسیار می
گلدان، تنها به یمن تهی بودنش ": "ال ئوتسه "دهد. به تعبیر این سفید خوانی به مخاطب، فرصت تفکر می

ها را ق خال ء در اشیاء است که آنآید، به این طریمفید است، فضاي خالی در دیوار است که به کار پنجره می
] 6[ "سازد. مفید می

هاي زبانی در ردیف :تضاد و بازي
هاي زیر تضاد،هم هاي زبانی و فرمی زده است. به عنوان مثال در ردیفگاه شاعر در ردیف دست به بازي

است و تضاد نیز آوایی و تکرار حروف در فعل که یک بار به صورت مثبت و یک بار به صورت منفی آمده
ایجاد کرده، قابل توجه است. 

-ز فتنه در دل سنگین تو چه هاست که نیست/به مهر کردي دعوي خدا گواست که نیست... [دیوان-
]69ص 
]137ص -گفتم مگر که کار به سامان شود نشد     یار از جفاي خویش پشیمان شود نشد... [ دیوان-
]180ص -آمد نمی آید... [ دیوانمد نمی آید    نهال عیش کاندر بار میآبتم چون شاخ گل هر بار می-

ي قافیه و ردیف را در هم آمیخته هاي تکنیکی دست زده است و واژهگاهی اوقات نیز شاعر به بازي
است. مثال 

]342ص -ده که خمار دي نداریم                   دوري دو سه در قنینه داریم... [ دیوانمی-
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ي قافیه، کمینه، سفینه، سینه و ... است که با مصراع اول شعر به گونه اي زیبا هم و در ابیات بعدي واژه
قافیه شده اند. 

]253ص -ساقی گل و مل بیار با هم                     باشد که کنی دلی فراهم... [ دیوان-
نیز ردیف است. "هم "را قافیه گرفته است و"فرا ""فراهم "ي که در واژه

]10ص -قدر یاران خود آخر نشناسی یا را         شب قدر است سالمی نفرستی ما را... [ دیوان-
شاعر از این تکنیک بسیار بهره برده است. البته حافظ و شاعران دیگر نیز گاه این شیوه را آزموده اند .

هاي اسمی، صفتی و قیدي : ردیف
هاي فعلی هاي اسمی، صفتی و قیدي کار ساده اي نیست و مثل ردیفار گیري ردیفمی دانیم که به ک

نمی توان به راحتی به کار برد. حسن سجزي به عنوان تجربه، غزل هایی نیز در این مقوله سروده است و 
رکاب، هاي زیادي را تجربه کرده است. مثال : جدا، راست، کج، سفید، کژ، دیرینه، ناز، درست، هنوز، ردیف

عید، یاد، قمر، یکدیگر، در، فراموش، وداع، عشق، خال، دل، گل، سرو، گرو، گونه، یکی، خوشی، آشتی، 
اندکی و...  . 

به پاره اي از این ابیات توجه کنید : 
]               23ص -ه درد سر رکاب ... [ دیوانترك من بنشین مکن پا در رکاب                  اي زپاي تو ب-
ده که ابري خاست از خاور سفید             سرو را سرسبز شد، صد برگ را چادر سفید... ساقیا می-

]179ص -[ دیوان
]186ص -اي پیش درج لوء لوء تو شرمسار در            بر لعل تو کنم زدو دیده نثار در ... [ دیوان-
]201ص -زاریم بین چند آزاري هنوز...  [ دیواندل به قصد بی دالن داري هنوز    -
] 210ص -اي بی تو مرا ز دین فراموش                     وز همدم و همنشین فرامو ش.. . [ دیوان-
]90ص -هاي تو چو زلف تو ز سر تا پا کج... [ دیواناي که پیوسته بود ابروي تو با ما کج       وعده-

آید، ي ردیف میودن شعر با چنین ردیف هایی کاري بس مشکل است. از این جهت که وقتی واژهسر
باید از لحاظ معنایی بین ردیف و سایر ارکان جمله نیز یک تناسب معنایی و تا حدودي تناسب دستوري 

ري خویش، ایجادگردد و ایجاد این توازن در کل بیت کاري مشکل است. بیرون رفتن فعل از جایگاه دستو
ها و ایجاد تناسب و در عین ها و کج تابیزند. غلبه بر این ناهمواريریتم و نظم طبیعی جمله را برهم می

حال خلق زیبایی، کاري شگرف است که شاعر به گونه اي غیر منتظره از پس آن برآمده است و این جاست 
]1[ "تی هنر در غیر منتظره بودن آن است. شگف"گوید : افتیم که میمی"پاسترناك "که به یاد سخنی از 
ها مجالی ي آ نهاي بدیع فراوانی دیدم که بحث پیرامون همههاي حسن سجزي، نکتهدر بررسی غزل

ي کنند محصول و ساختهطلبد. بسیاري از تکنیک هایی که داعیه داران غزل مدرن و معاصر تصور میدیگر می
هاي عر و شاعرانی نظیر عصمت بخارایی و دیگران دیده ام. مانند ردیفذهن آن هاست را در اشعار این شا

هاي فرمی هاي پنج بیتی و کوتاه، بازيحرفی، اسمی و قیدي، تلفیق ردیف و قافیه در یک واژه، سرودن غزل
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ع، هاي هرمنوتیکی و چند پهلویی ومفاهیم لغزان واژه ها، روایت خطی و منقطبا واژه ها، استفاده از قابلیت
هاي بیانی، من محوري و جزیی نگري و توجه به لحن در کنار توجه به وزن، همه و همه را در ایجاد برش

هاي فراوانی آورد. توان مشاهده کرد و براي هر مورد مثالدیوان شاعر می
هاي بیانی و معنایی واژگان، خصوصا در مبحث ماحصل سخن این که شاعر از امکانات زبانی و مکانیسم

ي دیف به نحو احسن بهره برده است و یکی از دالیل تاثیر گذاري و روانی و مانایی شعر شاعر، استفادهر
بهینه از ردیف و آگاهی نسبت به تاثیر و جایگاه آن در شعر است. حسن سجزي از آن دسته شاعرانی است 

واژگان دقت بسیاري دارد که از هوش واژگانی بسیار باالیی برخورداراست و در انتخاب و چینش و معماري
ي هاي زیادي دربارهو همین وسواس هنري باعث شده است تا شعري موفق و سنجیده را رقم بزند.   ناگفته

ي ها نه در توان راقم این سطور است و نه در حوصلههاي حسن سجزي وجود دارد که کشف و بیان آنغزل
این مقاله. 

به قول عالمه اقبال الهوري :
ي نا خورده در رگ تا ك استبر که به پایان رسیده کار مغان                    هزار بادهگمان م
کتابنامه

هاي منفرد، تهران، نشر نارنج، چاپ اول.، گزاره1377بابا چاهی، علی، -1
، موسیقی شعر شاملویی، مشهد، انتشارات سخن گستر، چاپ اول.1384روشان، حسن، -2
ادبیات چیست، ( ترجمه )، ابوالحسن نجفی، مصطفی رحیمی، تهران، کتاب زمان، سارتر، ژان پل، -3

چاپ اول.
، دیوان اشعار، مسعود علی محوي، مکتبه ابراهیمیه مشین پریس، حیدر 1352سجزي دهلوي، حسن، -4

آباد دکن.
، نقد ادبی، تهران، انتشارات فردوس، چاپ اول. 1378شمیسا، سیروس، -5
، زبان تصویر، (ترجمه)، فیروز مهاجر، تهران، انتشارات سروش، چاپ اول. 1368، کپس، جئورگی-6
، چگونه خوب بشنویم، (ترجمه)، پرویز منصوري، 1366ل، ونیک، ریچاردز، لوئیز، جی، ویلیامز، -7

تهران، کتاب زمان، چاپ اول. 
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در شاهنامه و مهابهاراتابررسی تطبیقی  داستان سیاوش و سدنوا
١وحید رویانیدکتر

استادیار دانشگاه گلستان
صفیه موسوي
دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده
ایران و هند دو کشور بزرگ با پیشینه اساطیري، تاریخی و فرهنگی بسیار غنی هستند که عالوه بر پیشینه 

ترین اثر حماسی به مه به عنوان برجستهاند. شاهنامشترك، ارتباطات ادبی، زبانی و فرهنگی گسترده نیز داشته
ترین حماسه هند سند هویت هندوان زبان فارسی سند هویت ایرانیان است و مهابهاراتا بزرگترین و قدیمی

شود که نزدیکی آنها بحث تأثیر و هایی با عناصر مشترك دیده میآید. در این دو اثر گاه داستانبه شمار می
ها داستان سدنوا و سیاوش است. در این دو داستان عناصر کند. یکی از این داستانتأثر را به ذهن متبادر می 
هاي مشابه همچون صحنه جدا شود از جمله شخصیت قهرمان دو داستان، صحنهمشترك فراوانی دیده می

هاي فرعی چون پدران دو قهرمان، نقش زنان در ایجاد شدن سدنوا و سیاوش از همسرانشان، شخصیت
برگزاري آیین ور با آتش، خونخواهی دو قهرمان توسط نزدیکانشان و... که وجود چنین عناصر فاجعه، 

اند.اي مشترك دارند و از آبشخوري مشترك نشأت گرفتهدهد این دو داستان ریشهمشابهی نشان می
مهابهاراتا، شاهنامه، سیاوش، سدنوا.ها:کلیدواژه

مقدمه:
المعارف بزرگ اخالق، فرهنگ، دین و مذهب و فلسفه هندوان است. رهمهابهاراتا کهن حماسه هند و دای

رود که حاوي آراء و عقاید معلمان مهابهاراتا تنها یک حماسه نیست، بلکه گنجینه ادبی مهمی به شمار می
). 4-5: 1359می باشد (مهابهاراتا: (vedanta)و بیدانت(yoga)و جوگ(sankhya)مکتب هاي فلسفی سانکهیه

ات مشترك فرهنگی بسیاري در شاهنامه و مهابهاراتا وجود دارد. در این میان داستان هاي مشترك این دو نک
تاریخ و فرهنگ مشترك نشأت می گیرد، که یکی از این حماسه بسیار عجیب و جالب است که از همین

أله تأثیر و تأثر این دو داستانها، داستان سیاوش و سدنوا است. ویژگی ها و عناصر مشترك این دو داستان مس
به نظر می رسید «کند. دارمستتر درباره همین داستانهاي مشابه می نویسد: اثر سترگ از یکدیگر را تقویت می

که هند چیزي به خارجیان وامدار نیست، به این دلیل که از وامهاي خود سخن نمی گوید. اما بعدها معلوم 
هاي اخیر تاریخش هرگز بسته نبوده و از خارجیان خاصه شد که هند چه در گذشته دور و چه در دوره

المعارف یونانیان و شاید ایرانیان چیزهاي بسیار گرفته است. شاید تحلیل کامل و دقیق مهابهاراتا که دایره
» هاي تازه اي به دست دهدعظیم افسانه ها، اساطیر و تاریخ و فرهنگ عامه هند باستان است، آگاهی

).17: 1354(دارمستتر، 

1.vahidrooyani@yahoo.com
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حماسه مهابهاراتا شرح جنگ و جدال دو خانواده بزرگ کوروان و پاندوان از راجه هاي هند بر سر 
حکومت است. در این داستان حق الهی حکومت متعلق به پاندوان است و تمام نیروهاي آسمانی آنان را براي 

رسند. شهاي بسیار به قدرت میرسیدن به حقشان یاري می کنند و آنها پس از تحمل ریاضتها و رنجها و تال
این کتاب حتی در بخش حماسی هم مسائل فلسفی و دینی و توصیه هاي اخالقی زیادي براي راجه ها دارد 
و وظایفی که به آنان واگذار می شود گاه آنها را از پادشاهی گریزان و آواره کوه و بیابان و جنگل می کند و 

ها و شرح بزرگی و زندگی آنها پرداخته ه مهابهاراتا بیشتر به راجهگاهی به ریاضتهاي دشوار می کشاند. گرچ
اش شاهنامه، هرگز نامه شاهان و راجه ها نیست و کتاب اخالق و طرز صحیح زیستن، اما مثل همتاي ایرانی

مهابهاراتا را خصائص گوناگون بسیار است و کتابی است جامع که به کلیه «فرهنگ و اعتقادات هندوان است. 
ون فلسفی و اساطیري و اخالقی کیش هندو احاطه دارد. از این رو آن را داستان افسانه کهن، منظومه، شئ

شرعیات، آئین سیاست، آئین شهریاري، اخالقیات، آیین نجات و رستگاري، آیین مهرورزي و کامجویی می 
).237: 1362گویند. (شایگان، 

داستان سدنوا-الف
هج است. وقتی اسب قربانی ارجن به شهر این راجه وارد می شود، الدسدنوا پسر کوچک راجه هنس

راجه تصمیم به نبرد با ارجن و گرفتن آن اسب می گیرد. او به سپاه دستور می دهد در خارج شهر و مقابل 
ارجن حرکت کند و هر کس که حرکت نکند و دیر برسد او را در دیگ روغن بیندازد. سدنوا پسر راجه بنا به 

سرش که از او می خواهد کمی در کنارش بماند که اگر در جنگ کشته شد از او فرزندي داشته خواهش هم
کند. راجه دستور می دهد تا او را به خاطر گناه بی توجهی کردن به حرف پدر در دیگ باشد، دیر حرکت می

آورد. سپس او را در میروغن بیندازند. سدنوا بدون هیچ اعتراضی، لباس پاکیزه پوشیده و نام خدا را به زبان 
کنند که او اندازند. اما در مقابل تعجب مردم روغن او را نمی سوزاند. راجه و برهمنان فکر میدیگ روغن می

بینند نارگیل درجا ریز می گیاه بی مرگی در دهان داشته و نارگیلی را براي امتحان در دیگ می اندازند اما می
ی کرده و به نبرد می پردازند. سدنوا با شجاعت بسیار با ارجن و شود. سپس پدر و پسر با یکدیگر آشت

بینند که سر بریده او شود و سر از بدنش جدا می کنند ولی در کمال تعجب میسپاهش می جنگد و کشته می
آورد و بدن بی سرش با دشمنان می جنگد. راجه با پشیمانی زیاد بر سر بریده اش می نام خدا را بر زبان می

تابد و کریشنا که تجلی حق بر زمین است سر او را به آسمان می اندازد و سر به . از سر او نوري میگرید
آسمان می رود تا ناپدید می شود.

داستان سیاوش-ب
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رستم او را براي سپرده می شود. براي پرورش و تربیت به دست رستم سیاوش فرزند کیکاووس است و 
آموزد تا جایی که به نهایت آئین رزم و پادشاهی و دیگر هنرها را به او میبرد و پرورش به زابلستان می

گیرد که به نزد پدر بازگردد و به همراه رستم به تصمیم میرسد. سرانجام سیاوشآوري و هنرمندي میجنگ
رار سودابهبا اصسیاوشگردد.قرار سیاوش میبا یک نگاه، دلبسته و بی. سودابه همسرِ شاهروندپایتخت می

سیاوش روي خوشی به سودابه کند، اماو او در آنجا عشق خود را به سیاوش آشکار میرود به شبستان می
از این که کند. شاه او را به خیانت به حرم پادشاه متهم میسودابه با چیدن چند توطئه دهد و نشان نمی
پذیرد و اما هیچ کدام از آنها گناه را نمیتر حقیقت آشکار شود،خواهد هرچه سریعمیاستعصبانی رسوایی 

که براي اثبات بی گناهی می پذیردسیاوششود و شاه به ناچار به ور (آزمون حقیقت آزمایی) متوسل می
شود و سیاوش در لباسی سپید، سوار بر اسبی سیاه یزدان اي بزرگ از هیزم برپا میتپهخود از آتش بگذرد. 

گناه به دست شاه پاك و بی-اما سرانجام این ایزدگذرد. سالمت از میان آتش میکند و بهپاك را یاد می
روید.شود و از خون او گیاه پر سیاوشان میافراسیاب کشته می

عناصر مشترك دو داستان-ج
هاي اصلی، گفت و گوها و ها، شخصیتموضوع و درونمایه هر دو داستان یکی است و صحنه پردازي

گر عناصر داستان در این دو قصه با هم اختالفات بسیار کمی دارند و این وجوه تشابه نمی بسیاري از دی
تواند اتفاقی باشد. دارمستتر که دو قصه کیخسرو و جدهشتر را با هم مقایسه کرده معتقد است که آن قصه در 

ژگی هاي روایتی قدیم مهابهاراتا داراي همه خصوصیات داستانی الحاقی و متآخر و در شاهنامه واجد همه وی
). به دلیل اشتراکات فکري و 18: 1354و اصیل است و هند آن را از ایران اقتباس کرده است(دارمستتر، 

فرهنگی زیاد بین ایران و هند، در این داستان نیز شاهد اشتراکات فکري و اساطیري این دو ملت هستیم. 
است."ور"بزرگترین باور اساطیري مشترك در این دو قصه مفهوم 

و مجازات دو قهرمان» ور«آیین -1
هاي ابتدایی بشر بسیار با طبیعت آمیخته بود و ارتباطی قوي داشت. قدرت بسیار مظاهر طبیعی چون آیین

خورشید و آتش باعث به سجده درآمدن انسان می شده است. بنابراین آتش به عنوان نماد قدرت می توانسته 
و مجرم باشد. چون هندوایرانیان اعتقاد داشتند که آتش پاك است و با پاکان داور خوبی براي تعیین گناهکار

آید و آتش بر گزندي از آتش بیرون میاز یک جنس، پس پاکان در آتش در امانند، به همین خاطر سیاوش بی
به Varوررا زیشود و در مهابهاراتا هم سدنواي بیگناه و با تقوا سالم بیرون می آید.ابراهیم (ع) گلستان می

اوستایی Varahست پهلوي و از ریشه وره اايواژهلحاظ واژگانی نیز با تقوا و ایمان ارتباط دارد. این کلمه، 
(باور) در فارسی دري و است. از همین واژه نیز دو لغت (واور) در پهلوي ساخته شده به معنی ایمان داشتن 

است. رشن ایزد دادگري و عدالت است و "یشت رشن "در اوستا دوازدهمین یشت .استشدهساخته
) به او محول  شده است. براي این ایزد صفت تفضیلی رزیشته  Varaسرپرستی مراسم سوگند یا آزمایش (

Razishta)ترین دادگر آمده است که با وظیفه او هماهنگ است و نام با مسمایی است ) به معنی راست
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گرفت که از هرگاه اختالفی میان دو تن یا دو خانواده یا دو قوم درمی). در ایران قدیم 291: 1363(رضی، 
شد، جهت اثبات راستی و یا حق، الزم بود دو طرف طی  تشریفاتی تن به اجراي طریق گفت وگو حل نمی

مراسمی  براي برائت بدهند. اصل اساسی و مهم، آزمایش با آتش، آب، زهر و یا چیزهاي دیگر بود و طرفی 
یافت صاحب حق بود و گناه دیگري اثبات می شد. آتش مهم ترین سوگند بوده است (همان: نمیکه آسیب

292.(
اي است تا جایی که دو شاهزاده برجسته در مهابهاراتا همانند شاهنامه آتش عنصر بسیار مقدس و برجسته

نی به درآمد به روشنی ناگاه از میان آتش جوا«به نامهاي دهرشت دمن و دروپدي از آتش متولد می شوند: 
آتش در غایت حسن و.... سپس دختري از آتش برآمد در غایت حسن و بوي خوش از بدن او می آمد چون 
آن دختر از آتش به درآمد از هوا آوازي آمد که این دختر آنچنان کسی است که در دنیا به حسن و جمال او 

اکی خود به درون آتش می روند که مشهورترین ). و افراد مختلف براي اثبات پ174-158: 1دیگر نیست (ج
آید. از سوي دیگر فرّ با نور، آتش و آب مرتبط آنها سیتا همسر رام است که مثل سیاوش به سالمت بیرون می

است و فرّ مانند آتش تجسم اَشه بوده و داراي خاصیت آتش است و هم از این رو، جسم دارنده ي فرّ با 
تواند آتش را در بر گیرد و ی سوزد. از جمله کرامات شاه آن می شود که او میآزمون در بر گرفتن آتش نم

). به همین جهت در مهابهاراتا افراد مختلف به آتش تشبیه شده اند، به عنوان 307: 1387نسوزد (یوسفی، 
اب می آیی تمام به آفتاشتک به راجه ججات گفت: تو به ایندر و آتش می مانی، تو از آسمان که می«مثال 

). در مورد سیاوش هم آمده 93: 1)، یا پرتردن به ججات گفت: روشنی شما چون آتش است(ج89: 1مانی(ج
تن او به پاکی گوهر آتش است که از آتش زیان نمی بیند. پس در آتش رفت و درآمد. به ویژه که «است 

ش آسیبشان نیست، گوهر طبیعت پادشاهان ایران از آتش آسمانی (آذرخش) است. خود از آتشند و از آت
: 1386(مسکوب،  » پادشاهان از آتش است و ظاهراً فرّه آنان مظهر ناسوتی آتش است که در بهشت است

48-50.(
مهمترین وجه مشترك این دو قصه، شخصیت قهرمان اصلی دو داستان است. سیاوش پهلوانی -2

فرهمند، پاك، مقدس و با گذشت است:
ایران همه با نثار           برفتند  شادان  بر شهریار بزرگان

)118: 1373ز فرّ سیاوش فروماندند            به دادار بر آفرین خواندند (فردوسی، 
در جایی دیگر سودابه که شیفته ي کماالت و زیبایی خدایی سیاوش شده خطاب به او می گوید:

را تا مراد تو چیست         که بر چهر تو فرّ چهر پري استنگویی م
)265هش  و  برگزیند  تو را(همان: هر آن کس که از دور بیند ترا         شود بی
در شجاعت و فضل و تقوي از جمیع خویشان و «و سدنوا هم در متن مهابهاراتا اینطور وصف می شود: 

».برادران امتیاز داشت
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گردد: کیکاوس، پدر سیاوش، شاه است و ویژگی مشترك دیگر به شخصیت پدران دو قهرمان برمی-3
ها همانند شاهان شاهنامه داراي فرّ ایزدي و مؤید به تأیید الهی پدر سدنوا هم یک شاه و راجه است. راجه

اي به خاطر شخصیت رهگیرند و ذبراي حکومتند. در این دو داستان، هر دو شاه بر فرزندان خود سخت می
مثبت فرزندشان گذشت نمی کنند. دستور پدر سدنوا براي مجازات او بسیار سخت گیرانه و بدون ترحم 

راجه گفت: بروید و موي سدنوا را بگیرید و بیاورید و به کنار آن دیگ روغن برید و مرا خبر کنید تا «است: 
انگیزي سودابه ). پدر سیاوش هم به خاطر فتنه277: 4حکم کنم که اورا در آن دیگ اندازند(مهابهاراتا، ج

شود که او وطن را حاضر می شود فرزند بی گناهش را از میان کوهی از آتش بگذراند و یا در ادامه حاضر می
ترك نماید و به افراسیاب پناه ببرد. افراسیاب هم که پدر همسر سیاوش است با او رفتاري ناجوانمردانه دارد 

کند:ر سدنوا دستور قتل او را صادر میو همانند پد
).348: 4،ج1373سیاوش را سر بباید برید           بدینسان بود بند بد را کلید (فردوسی،

ویژگی مشترك دیگر صحنه هاي مشابه دو داستان است، که یکی از اینها، صحنه گفتگوي دو قهرمان -4
ش در حالی که به راحتی در کنار همسر خوابیده است خواب با همسرانشان قبل از کشته شدن است. سیاو

پرد و خوابش را براي فرنگیس بازگو می کند، اما فرنگیس با وجود اینکه اي می بیند و از خواب میآشفته
خواهد نگران او نباشد و از توران فرار کند. در داستان هندي هم خطر را احساس کرده است از سیاوش می

ین سدنوا و همسرش وجود دارد و همسر سدنوا از رفتن شوهر احساس خطر می کند و چنین گفتگویی ب
امروز در روي تو روشنایی می بینم، به آن می ماند که «گوید: حمایلی از مروارید در گردنش انداخته و می

یگر خواهی کرشن را امروز خواهی دیدن، اما مرا تنها گذاشته کجا می روي و به آن می ماند که امروز زنی د
خواست چرا که که اگر در جنگ کشته شوي و به بهشت می روي و بهشت زن است، اگر تو به بهشت روي 

). با توجه به اینکه کرشن در مکتب هند مظهر خداست این 276: 3من هم از عقب تو خواهم آمد(جلد 
کند ت، بنابراین سعی میبیند به معنی مرگ و رفتن به بهشت اساش میروشنایی که همسر سدنوا در چهره

همسرش را از رفتن باز دارد. 
همانطور که در داستان سیاوش موبدان حضور دارند و دستیار و کمک شاه هستند-5

)3:491،ج1372وزان پس به موبد بفرمود شاه       که بر چوب ریزند نفط سیاه (فردوسی، 
ارند و شاه تصمیمش را در حضور آنها عملی در داستان سدنوا هم دو برهمن نقش اساسی بر عهده د

-کند و این مطلب نقش اساسی دین در دو داستان و پیوند دین و دولت در تفکر هندوایرانیان را نشان میمی
دهد. 
انگیزي سودابه به توران پناه فاجعه هر دو قصه به خاطر زن است. سیاوش در شاهنامه به خاطر فتنه-6

شود، در مهابهاتا هم هرچند همسر سدنوا شخصیت جا به دست افراسیاب کشته میبرد و سرانجام در آنمی
انگیزي  همچون سودابه ندارد و حضورش کم رنگ است، اما در واقع فاجعه داستان به خاطر او رخ می فتنه

از خواهد که برخالف فرمان پدرش عمل کرده و مدت بیشتري در کنارش بماند تا دهد، زیرا او از سدنوا می



٣٤٨٦

٣٤٨٦

مجموعه مقاالت

او باردار شود که اگر سدنوا در جنگ کشته شد، از او فرزندي داشته باشد و همین مسأله باعث فاجعه داستان 
شود. و مجازات سدنوا می

دهد. اي است که پس از مرگ دو قهرمان رخ میالعادهنقطه اشتراك بعدي دو داستان حوادث خارق-7
رود و پس از گوید و نوري از جانب آن به آسمان میمیپس از بریده شدن سر سدنوا، سر بی تن او سخن 

العاده از خارق بریده شدن سر سیاوش هم از خون او گیاه پر سیاووشان می روید. که این حوادث خارق
کند که هر دو فرهمند و ایزدوار بودند.العاده بودن دو شخصیت حکایت می

ن دو و همچنین زاري مردم به خاطر دو قهرمان پس از مرگ دو قهرمان، صحنه زاري و شیون پدران آ-8
- هایش را میکند و جامهبه هم شبیه است. کیکاووس پس از شنیدن خبر قتل فرزند آنقدر زاري و شیون می

افتد:درد که از تخت به خاك می
)1373:2595بر و جامه بدرید و رخ را بکند        به خاك اندرآمد ز تخت بلند (فردوسی،

سدنوا نیز چون سر پسر خود را دید، سر خود را برهنه کرد و گریبان را چاك زد و بدوید و آن سر و پدر 
ها فریاد کردن گرفت و با آن سر می گفت را برداشت و بر سر و روي خود می زد. بعد از آن همچون دیوانه

داختم، با من قهر کرده که تو چرا با من حکایت نمی کنی؟ مگر به جهت آنکه من تو را در آن دیگ روغن ان
).3:286اي که با من حکایت نمی کنی و هر ساعت آن سر را می بوسید و فریاد و گریه می کرد (ج

در شاهنامه درباره گریه مرد در سوگ سیاوش آمده:
).492: 3، ج1373سراسر همه دشت بریان شدند      بر آن چهر خندانش گریان شدند (فردوسی، 

ها مردمانی که در آن نزدیکی بودند بعضی گریه می کردند و بعضی گریبان«ا هم آمده است: و در مهابهارات
دادند، و بعضی بر آن خوردند و بعضی راجه را دشنام میچاك کرده، بر جوانی و خوبی سدنوا تأسف می

: 4داختند(جاي را به قول این دو سگ بدبخت در دیگ روغن انزادهکردند که چنین راجهبرهمنان لعنت می
278.(
نکته مشترك بعدي خونخواهی دو قهرمان است، در هر دو داستان دو نفر از نزدیکان قهرمان براي -9

تر است و ابتدا رستم براي انتقام خون روند، هرچند این ماجرا در شاهنامه پر رنگخونخواهی او به جنگ می
خسرو، فرزند سیاوش انتقام او را لی در انتها کیجنگد وسیاوش به توران حمله کرده و هفت سال در آنجا می

گیرد. در مهابهاراتا شرتهه ،برادر شجاع سدنوا، براي خونخواهی سدنوا به جنگ ارجن رفته و از افراسیاب می
).    288: 4برد اما موفق به کشتن او نمی شود (ج با رزمی دلیرانه تا حد مرگ ارجن را پیش می

تفاوتهاي دو داستان-د
چنان که گذشت دو داستان وجوه تشابه و عناصر مشترك زیادي دارد که احتمال تأثیرپذیري یکی از 

شود که به طور خالصه به آنها اشاره ها هم در دو داستان دیده میکند، ولی برخی تفاوتدیگري را تقویت می
کنیم:می
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تا کشته شدن او به عنوان قهرمان در داستان سیاوش فاصله زمانی اجراي آیین ور و گذر سیاوش از آتش
گذرد که سدنوا با پدر راهی میدان داستان زیاد است، ولی در مهابهاراتا مدت زمان زیادي از این ماجرا نمی

شود.جنگ شده و در آنجا کشته می
سودابه به عنوان یک زن و در جایگاه نامادري سیاوش نقشی بسیار منفی در داستان دارد و باعث فرار او 

گردد، اما در داستان سدنوا هرچند همسر او باعث خشم شاه و از ایران و کشته شدن به دست افراسیاب می
انگیز نیست.شود ولی نقشی منفی ندارد و فتنهمجازات سدنوا می

-گناهی و داشتن فرّه ایزدي از آن سالم بیرون میشوند و به خاطر بیهر چند دو قهرمان گرفتار آتش می
گناهی است و در داستان سدنوا مجازات قهرمان داستان.در داستان سیاوش هدف اثبات گناه یا بیآیند، ولی
گیرينتیجه

ایران و هند دو کشور بزرگ با پیشینه اساطیري، تاریخی و فرهنگی بسیار غنی هستند که عالوه بر پیشینه 
ترین اثر حماسی به امه به عنوان برجستهاند. شاهنمشترك ارتباطات ادبی، زبانی و فرهنگی گسترده نیز داشته

ترین حماسه هند سند هویت هندوان زبان فارسی سند هویت ایرانیان است و مهابهاراتا بزرگترین و قدیمی
شود که نزدیکی آنها بحث تأثیر و هایی با عناصر مشترك دیده میآید. در این دو اثر گاه داستانبه شمار می

ها داستان سدنوا و سیاوش است. در این دو داستان عناصر کند. یکی از این داستانتأثر را به ذهن متبادر می
شود از جمله شخصیت قهرمان دو داستان، یعنی سدنوا و سیاوش که هر دو پاك و مشترك فراوانی دیده می

هاي مشابه همچون صحنه جدا شدن سدنوا و سیاوش از معصوم و مورد احترام مردم هستند. صحنه
هاي فرعی چون پدران دو قهرمان، نقش زنان در ایجاد فاجعه که در داستان سیاوش نشان، شخصیتهمسرا

سودابه نقش دارد و در داستان سدنوا، همسرش. برگزاري آیین ور با آتش در دو داستان، خونخواهی دو 
و تأثر را ثابت کرد توان بحث تأثیر قهرمان توسط نزدیکانشان و... هر چند با وجود چنین عناصر مشابهی نمی

اي مشترك دارند و از توان گفت این دو داستان ریشهاما به خاطر پیشینه مشترك دو قوم ایرانی و هندي می
اند.آبشخوري مشترك نشأت گرفته
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اي وجه نمادین اشعار نیما یوشیج و شفیعی کدکنی بررسی مقایسه
از حیث مفاهیم

1پروانه رویین اهلی

دبیر دبیرستان قشمفارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه هرمزگان و
چکیده

اي هاي ویژهاست بر شکل ومحتواي شعر معاصر تأثیرگذار باشد بلکه مشخصهسمبولیسم نه تنها توانسته
گرایانه ورئالیسمی نیست، شاعران توان گفت سمبولیسم ایرانی منفک از نگاه واقعاي که میاست، به گونهیافته

مسائل انسانی نگرش سمبولیسمی دیگري را در شعر اعی، سیاسی وهاي اجتممعاصر با در نظر داشتن واقعیت
کدکنی محمدرضاشفیعیي نمادین اشعار نیمایوشیج واند؛ این نوشتار به تحلیل وجههگذاري کردهمعاصر پایه

است وبا تبیین ارتباط ي زمانی متفاوت هستند پرداختهي سبک فکري خاص در دو برههکه هرکدام نماینده
است که هردو شاعر نه تنها سمبول ها، نشان دادههاي شعري آنمایهي این دوشاعر با بننمادگرایانهرویکرد

اند بلکه نمادهاي متفاوتی را براي بیان مفاهیم درونی ونماد را جهت تبیین محتواي اشعار خویش به کارگرفته
تر کدکنی در مقایسه با نیما بیشیعیشفهاي متفاوت هردو شاعر است واند که بیانگر دغدغهخویش برگزیده

است.هاي اشعارش مدد جستهمایهاز نمادها در جهت تعمیق بن
مایهاي، نیما، شفیعی، نماد، بنبررسی مقایسهها:کلیدواژه

مقدمه
ي شمول مفاهیم را گستردگی بخشند، بلکه در جهت عمق و تواند دایرهسمبول ونماد، نه تنها می

شود، براساس این فرضیه که نیمایوشیج و تواند به کارگرفتههاي شعري نیز میمایهبرجستگی بن
اند، این پژوهش تالش کرد تا هاي خویش مددگرفتهکدکنی از نمادها جهت تبیین اندیشهمحمدرضاشفیعی
گیري کند:اهدافی را نتیجه

ها ها چه شباهتدر شعر آناند واین رویکرد هر دوشاعر، نماد را جهت تبیین کدام مفاهیم برگزیده-1
است.هایی یافتهوتفاوت

هاي ها هماهنگ باشد و دغدغهاست با موقعیت زمانی  آن.آیا نمادگرایی در شعر هردو شاعر توانسته2
متفاوت هر دوشاعر را بنمایاند.

هشی است، اما تاکنون پژوي نمادهاي شعر هر دوشاعر صورت گرفتههاي زیادي در زمینههرچند پژوهش
است، اهمیت  این پژوهش از آن جهت است که با که به جریان فکري و محتوایی نمادها بپردازد انجام نگرفته

-ي نمادهاي خاص نشان میها بر دایرهمشخص کردن قلمرو مفهومی نمادهاي شاعر و دقّت برنگاه مؤکّد آن

1.pr.rouin@yahoo.com
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هاي هر دوشاعر اند که به آرمانکردهدهد که هردو شاعر تالش خود را برتبیین و تعمیق مفاهیمی متمرکز 
ها را بنمایاند.ي نگاه آناند و شاید تا حدي بتواند زاویهتبدیل شده

.کاربرد عناصرنمادین در شعر نیما از حیث مفاهیم1
یابندکه بیش از هر چیز از کنند و مفاهیمی را میدر شعر نیما، سیما و سیرتی دیگر پیدامی«عناصر نمادین 

اجتماعی او به نظام هستی -آید؛ مفاهیمی که خاص اندیشه و نگاه سیاسیبینی ویژه حاصل میننوعی جها
باعث «یابد که به شعر نیما از طریق نمادها راه می)، ابهامی152: 1387پورنامداریان وخسروي شکیب،»(است.

ران و منتقدانی، به چه بسا مفس«)و 452: 1390شفیعی کدکنی،»(کلّیت و جهانی شدن مفاهیم ذهنی اوست.
هاي گوناگونی از یک نماد پرداخته باشند یا بپردازند و اساساً طرح نماد هاي ذهنی خویش، به تأویلسائقه

»هاي درونی و بیرونی است.طبیعی قابل تأویل به بسیاري از نمودهاي انسانی و اجتماعی وکشش
)197: 1368(مختاري،

مرغان به عنوان « کند و دین شعر را باقوت بیشتري بیان میي نماجاندارانگاري درشعر نیما وجهه
ساختار طبیعی و چگونگی «)؛ 76: 1386زرقانی،»(آیند.و محوري در اشعارسمبولیک او به کارمیمهمنمادهاي

دهی خاصی از نظر نمادها و تصاویر در شود تا شکلزندگی شاعر یا نویسنده از دید جغرافیایی، باعث می
سطح عینی شعرش... «که چناندهد، آن)؛عینیت به شعر او دوالیه معنایی می53همان:»(ایجادشود.ذهن او 

بازگویی «)در واقع شاعر 65(همان:» طبیعت و سطح ذهنی آن، مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است.
-بدودریافت واقعیااش را به بهترین نحو در نمادگرایی عناصر طبیعت میزدهحاالت فردي و اجتماع خفقان

)37: 1370رشیدیان،»(نمایاند.گرایانه خویش را در این بیان سمبلیک می
دهند ، دهند، اعتبار میمیکنند، دامنه میها شعر را عمیق سمبول«است:نیما چنین از دیدگاه » سمبولیسم«

-ها طبیعیکنید.هر قدر آنمواظبتها را خوبیابد...سمبولمیخود را در برابر عظمتی دهند وخوانندهوقار می
)95ب:1351(یوشیج ، » تر خواهد بود.تر و متناسبشعر شما طبیعیتر بوده، عمقتر و متناسب

است تا شعرش بتواند قابلیت تأثیرپذیري فراوانی نیما نمادگرایی را در جهت عمق مطالب به کارگرفته
چه مشخص است، این است که دیدگاه جمعی و اند اما آنابتها ثنمادها در همه زمان«باشد، هرچند داشته

)152: 1387کند.(پورنامداریان وخسروي شکیب،ها تغییرمیهاي معنایی آناجتماع در برابر الیه
است اما نمادها خود مبحث پژوهشی جداگانه هستند که در قلمرو ادبیات معاصر بارها به آن پرداخته شده

که از تر ازآنمحتواي شعر نیماست، نیما بیشتبیین شود، تالش در جهت حث گذاشته میجا به بچه در اینآن
ي ذهن خود شاعر است.گیردکه برساختههایی مددمیکند، از سمبولهاي قراردادي استفادهسمبول

تجلّی شخصیتی نیما در نمادها-1-1
کند ي هماوایی خویش را با طبیعت آغاز میایابد، به گونهزمانی که نیما طبیعت را مظهر ي از خویش می

هاي خویش را با آن کند درونیهاي متعدد شخصیت خویش  در عینیت اطرافش، تالش میو با دریافت جلوه
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اي فراتر بازتابی از شخصیت  بنگارد، دراین موقعیت، طبیعت، نه تنها نمادي از شاعر است، بلکه در مرحله
- توانند جنبهاي که مینیما تمثّل عواطف روحی و شخصیتی او هستند، به گونهمرغان در شعر «انسان است، 

، »غممرغ«، رمزتنهایی شاعر در برابر مخالفان است، »غراب«هاي باطنی و پنهان شخصیت او راآشکارکنند، 
تمثّل ، »آقاتوکا«، تجسم انزواي توأم با بیداري و هوشیاري، »مرغ مجسمه«ي شدید غم و اندوه او، جلوه

- شاعر متعهدي است که دردهاي ي ، روحیه»مرغ آمین«توقّع سرودن و قدرندیدن، سرگردانی، دردمندي، بی

آل )؛ جالل126: 1377داند. (ر.ك، پورنامداریان،ي خود میشناسد و افشاکردن بیدادگران را وظیفهخلق را می
ي سکوت ادبی پیش و تنها را اثري از دورهاحمد، زندگی رمزي شاعر را در زي مرغان وآن هم مرغان شوم 

» خروس«زند از میاگر از مرغی دم20هاي پس از شهریورداند، چون همین نیما در سالمی1320از شهریور
)301: 1388احمد،ي صبح روشن است. (ر.ك، آلاست، خروس که خبردهنده

سرا در مند است که غرورآمیز و حماسهاي از هنراي، نشانهمرغ افسانه«)، 325: 1389(یوشیج،» ققنوس«
1389یوشیج،»(مرغ مجسمه«)، 1388:299آل احمد،»(کشد.آتش میآرزوي ابدیت آثار خود، خود را به

پس از رستن از جهان زندگی، «حتّی هاي آرمانی او باشد که تواند رمزي از خود شاعر یا شخصیت)، می344:
مرغ «او در » مرغ دیگر«)، و 345(همان: » ش زندگی قرین است.ها به انسان با کشي آنعشق جاودانه

گویند.داند زیرا از جهان زندگی نمیها را راستین نمیآنهاي، گویی نماد افرادي است که شاعر نغمه»مجسمه
مرغ «) و 319: 1377(پورنامداریان،» نماد شاعري متعهد؛ یعنی، خود نیماست.«)، 436(همان:» تیزپروازمرغ«

کوشند تا متولّیان سیاست و خاصه، فرهنگ و ادب را در نظر داردکه به انواع حیل می«، »آلودهکثافتك بهنو
ارزش کار او را پنهان کنند و با گمنام نگه داشتن او  براي خودکسب نام کنند و به ظاهر خود را نیز از 

)320همان:»(هواخواهان او بنمایانند.
هایش، سر بر ساحل نگون ، نمادي از نیماست که با موج»دریا«)، 430: 1389(یوشیج،» شدگانگم«در شعر 

) ؛ 687(همان :» بر فراز دشت« در شعر» باران«خواهد خفتگان ساحل را بیدارسازد و همچنین گذارد و میمی
)، هرکدام مظهري از شخصیت 157همان:»(شمع کرجی«در شعر » صیاد«و » همسایگان آتش«در شعر » آتش«

هستند.شاعر
» اش در سیاهی اسب رمید.راه مرد سوار/ گرچهشتابد به می» : «خواندخروس می«در شعر » سوار«

گرفتن و از حرکت تصویري از خود نیماست، که پس از یأس و ناامیدي وکناره«)،1389:626(یوشیج ،
)109: 1377اریان،پورنامد»(آورد.بازماندن، در پرتو امید، شادمانه، روي به مبارزه و زندگی می

(یوشیج ،» را.ست روشن آتش پنهان خانهبانگ شغال، و مرد دهاتی/کرده«در شعر ققنوس: » مرددهاتی«
ي محبوس نیما در زندگی واقعی است، در این شب تاریک، تنها آتش شعر اوست چهره«)،325-326: 1389

)119: 1377،پورنامداریان»(ها پنهان است.که نور و  گرمی دارد اما از چشم
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که ظاهراً نیما، حال و هنجار و سخن و شعري است، کنایی و رمزيقطعه«)، 79: 1389(یوشیج،» شیر«
است که در خوانی شیر را کنایه ازکار، شیوه، رمز بیان احوال، روحیه و خصال خویش گرفتهحماسه

)199: 1369ثالث،اخوان»(خواند.میهنر، جانوران دیگر از قبیل روباه و...حماسهمقابلمعاندان بی
در اشعار نمادین » شعر«مفهوم -1-2
اند و از وجهی هاي شاعرند که از درون او سر برآورده)، از نگاهی نغمه405: 1389نیما(یوشیج،»پریان«

از «در شعر » عمارت دیگر«سرایی بهترین دلبستگی او به زندگی است و دیگر مظهر خود شاعرند که نغمه
)عمارت جاودانه شعر است.624مان:ه»(عمارت پدرم

» تا صبح دمان«تپد و ) مظهر شاعرانی است که دلشان براي بزم شاهانه می498همان:»(مردگان موت«
-ي نیما در رسالتی است که برعهده داشته است هر چند که پیام نوگراییوقفه)،مظهر تالش بی736نیما(همان:

سازد و را نیز مظهري از مخالفان خویش می» مورچگان«شاعر، است؛اش عتاب کوران(مخالفان) را برانگیخته
» ي مهجور.نور/ هست نیما اسم یک پروانهي بیهنر گردندهبیاز بر این «او : ، در شعر»ي مهجورپروانه«

- است که هیچپیمان را در دفتر شعر و زندگی خود به ثبت رساندهشاعري است که این «)، مظهر 458(همان: 

»: مهتاب«ي در قطعه» نازگگلی«)،250: 1382شهرستانی،»(اش را رها نکند.ي درست و دالورانهشیوهگاه، 
(یوشیج » شکند.آب/ اي دریغا! به  برم میدادمشگلی/ که به جانش کشتم/ و به جانساقهآراي تننازك«
)       153: 1382یدیان، ي او و شاید شعر شاعر باشد. (حمامیدهاي پرورده)، گویاي 663-664: 1389،

» مانده از وزش بادهاي سرد.ي جهان،/ آوارهققنوس، مرغ خوشخوان،آوازه«شعر: در این » بادهاي سرد«
هاي او را درك آورکسانی است که نغمهها و انتقادهاي نامالیم و ماللاشاره به اعتراض«)، 1389:325(یوشیج،

، نمادي از »آتش پنهان) «1377:118(پورنامداریان،» سازند.رده میکنند و با  دم سرد خویش او را آزنمی
هاي پرورد و امیدوار است که نغمهاي را می»نواي نادره«ي شاعري است که ققنوس وجودش آرزوهاي نهفته

راستین، جاودانه خواهد  رویید. ايهاي  دراز خواهدگذشت و در شعلهشباو از روشنی و تیرگی 
)1389:326(ر.ك،یوشیج،

مفاهیم اجتماعی در اشعار نمادین -1-3
(همان » روباه و خروس«)در شعر نیما نماد قطب زحمتکش است؛ در شعر 113: 1389(یوشیج،» خارکن«

، مظهر مردمی است که به آگاهی اجتماعی دست »خروس«ي حاکم است و اي از طبقه، نشانه»روباه«)، 116:
-، نماد طبقه»سریویلی«) در 389(همان:» شیطان«ي استثمارگر است؛ ظهر طبقه)، م165همان:»(گرگ«اند؛ نیافته

)، نماد فرصت جویان منفعت طلب، دشمنان این ملّت و 643همان:»(الشخوار«کش و سودجوست؛ي بهره
ها دوستی نیست بلکه جویا ي موقعیتی در جهت منافع بازي است که دوستی آنمظهر سیاستمداران دغل

، نماد »در نخستین ساعت شب«در شعر » زن چینی«اي هم هدف باشند؛ ممکن است در برههخویشند هرچند
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زیباروي گل «هاي رنج و فقر مردمی را در یابد و تواند ریشههایشان میزنان متفکري است که اندیشه
هاي مقدس شاعر است. )، نمودي از معشوق اجتماعی و آمال352همان:»(مهتاب

و شرایط حاکم  اوضاع دلیل که بهمکان و موقعیتی است«)، 689همان: »( خاموشسوي شهر«در » شهر«
.» یابد میي روشنگري، جانی دوبارهکه با ورود قافلهبود، تا اینبرآن، دچار رکود و غفلت و خاموشی شده

)62: 1381نژاد، (علی
مردم است، نماد نیرومندي و امیدواري يبالقوه و نهفتهنماد قدرت «)، 631: 1389(یوشیج،» پادشاه فتح«

(شهرستانی » جامعه است.بخش و آگاهیهاست، نیروي آگاهایشان است، دشمن ظلمت و دوست انسان
- شیطانی غلبه میهاي اندیشهي مظهر اندیشه وآگاهی جمع است که سرانجام بر همه«) و حتّی 115: 1382،

)114: 1377پورنامداریان،»(دارد.رمییابد و جهل و غفلت و تیرگی را از میان ب
در زندانند و بعد از باشد کهتواند نماد انقالبیانیمی«)،423: 1389یوشیج،»(سردي خنده«در » آبدلربایان«

گیرند یا در میان مردمند اما به سبب جو فشار و شوند و درکنار مردم قرارمیدمیدن صبح انقالب، آزاد می
)315: 1377پورنامداریان،»(ندارند.اختناق، جرأت ظهور 

خواستم که بر سرآن ساحل خموش،/ در خواب خود شوم./ جز بر صداي او،/ سوي صداي می«درشعر:
) ، 354: 1389یوشیج،»(ام/ یک آتش نهفته بیفروزم.جا جوارآتش همسایهدیگر ندهم به یاوه گوش./ وآن

، کشور اتحاد شوروي »ساحل همسایه«برد و کارمییران بهرا نیما در موارد متعدد به عنوان رمزکشور ا» ساحل«
، »آتش نهفته) ««186: 1377خزر هستند.(ر.ك،پورنامداریان،برکنار دریاي ساحلی سابق است که هر دو مثل

را نیز » آتش همسایه««) و 189همان: »(ي انقالب فعلیت نیافته.است که هنوز در نتیجهي مردمینیروي بالقوه
داد از جا که اخبار تبلیغاتی نشان میورشد و ظلم و استبداد را حداقل تا آني انقالب اکتبر شعلهتیجهکه در ن

اي از مردي بر اسب لخت،/ باتازیانه:«(همان) شعر » است.کاربردهشوروي بهبرد، نیما در اشاره به انقالبمیان
تر / بودند و بود قایق ما شادمان بر ر کار چیرههاي او چنان/ ددوید./ و دستآتش،/ بر روي ساحل از دور می

ي از ي مردمی بودن انقالب و تابع طرح و برنامهصفت لخت بر اي اسب، نشانه) «352: 1389(یوشیج، » آب.
شده نبودن است و اشاره دارد به مردمی بودن و خودجوش بودن جنبش و انقالب مشروطیت، پیش معلوم

و ي قیام بر ضد تیرگی حاکم بر جامعهسوزي و مظهر و نشانهي خشم و ستمنه، نشا»ي آتش در دستتازیانه«
حاکی ازآن »شادمانی قایق«...مظهر زندگی و جریان گذران زندگی آنان است، » قایق«است، ستیزي آن اهریمن

ل، در سبب امید تحواست که علی رغم تیرگی و ظلم و بدبختی حاکم بر جامعه، زندگی...شاعر و مردم به
)187-186: 1377(پورنامداریان ،» گذرد.میشادمانی

، »بر زبري اوج.گه بیافت امابه ناگهان،/ تیره نمود رهگذر موج؛/ شکلی دوید از ره پایین،/ آن:«شعر 
مکان «)و بر189: 1377پورنامداریان،»(رمز امواج انقالب است.«)،355-354: 1389یوشیج،»(رهگذر موج «

)78: 1381زارعی،»(رد.خاصی داللت دا
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-است که درآن، تیزحاکم بر جامعه نماد شرایط «)، 436: 1389(یوشیج،» زمستانیخواب «در » زمستان«
)؛ 319: 1377پورنامداریان،»(است.از آنان،سلب شدهشاعر مجال پرواز ندارند و شور و نشاط پروازانی چون 

شب سرد «)؛ 406: 1382(شهرستانی،» رزان جوان و فعال[است].نماد مبا«)، 739: 1389(یوشیج،» مرغ شباویز«
» اي با اوضاع سیاسی و اجتماعی نامطلوب [است].تصویر سمبلیک جامعه«)، 734: 1389، ( یوشیج،»زمستانی

که بند آب/ برق سیاه » کاچ«آید امشب/ از پشت صدا می»...راري »: ««بند آب«)؛ 359: 1377(پورنامداریان ،
نماد «)، 763: 1389(یوشیج،» خواند...کشاند./گویا کسی است که میري از خراب/ در چشم میتابش تصوی

اند تا حقّانیت ها را به منظور خاصی زورمداران، گرد هم آوردهگروهی اندك و گسسته از جمع مردمند که آن
شب درون قایق یک»:«دریا«) و 350: 1377(ر.ك، پورنامداریان،» هاي جامعه را مخدوش کنند.خواست

نیما به «) را 764: 1389(یوشیج،» بینم.چنان ؛/که من هنوز هیبت دریا را/ در خواب/ میدلتنگ/ خواندند آن
ي نهفته در آن، در شعرهاي متعهد، به عنوان مظهر و نماد کرانگی و نیروهاي بالقوهسبب شور و جنبش و بی

)350: 1377ن،(پورنامداریا» برد.کار میجامعه و کلّ مردم به
است خرمن خاکستر هوا/ وز راه هر بانگ بلند دلکش ناقوس/ در خلوت سحر/ بشکافته»: «بانگ ناقوس«

سخنان انقالبی [ «)، 504: 1389یوشیج،»(درد.هاي خود/ دیوارهاي سرد سحر را/ هر لحظه میشکافته با زخمه
د و به تدریج در میان اقشار مختلف جامعه گرداي، مطرح میي شاعر و روشنفکران جامعهاست] که به وسیله

ي تحول و تغییر وضع جامعه را درآستانه»: سحر«، »آورد.ي جنبش و قیام آنان را فراهم میکند و زمینهنفوذمی
(ر.ك، » برزخ و رسیدن به صبح، موکول به برخاستن و قیام مردم است.کند، گذشتن از اینتصویرمی

هاي خفته به جنگل که از ساحل شکسته که تسلیم گشته است/ تا دره«در شعر: )؛ 107: 1377پورنامداریان،
است کوبد./ آوردهجا به زنگ بسته کلنگی/با لحن نامراقب میاند/ میدان براي ظلمت شب باز؛/ واینکرده

جهل و اي گرفتار در تواند نماد جامعه)،جنگل می712: 1389یوشیج،»(ها، به جاست.حرفتنگی هر چیز/ وآن
و 68: 1381نژاد،آرام نیز است. (ر.ك،علیجنگل نماد مکانیو استبداد و اختناق باشد، هرچندکهماندگیعقب

)63: 1386زرقانی ،
-)، رمزي است از مکان و جایی مانند میهن. (ر.ك، علی760: 1389(یوشیج،» داروگ«، در شعر »کشتگاه«

.» جامعه و محیط شاعر [است] ي) نشانه778: 1389(یوشیج،» رفب«در شعر » خانهمیهمان«) و 78: 1381نژاد ،
)153: 1383(حمیدیان ،

استبداد در اشعار نمادین -1-3-1
حضور مردم در شد وآناي قائلبندي اصلی محتوایی اشعار نیما شاید بتوان براي آن  بخش عمدهدرتقسیم

است، تا با استبداد بستیزد، نمادهایی که شاعر اد نهادهبرابر استبداد است، نیما زندگی، شعر وآرمانش را در نم
است، خود شاهدگویاي ذهن آزادیخواه شاعراست.از استبدادبرساخته
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-هاي طبیعت را می) در شعر نیما، جغد استبداد است که صرا حت نغمه444: 1389(یوشیج،» جغد پیر«

-نامه«در » عفریت زن«ی مردم سایه افکنده است؛ )، نماد استبدادي است که بر زندگ418(همان:» هیبره«رباید، 

ماند/ ماهی میصبحگاهان که بسته»: «ماهی آبنوس«)نیز مظهري از استبداد است؛ 715همان:»(اي به یک زندانی
اوضاع «)اشاره دارد به 423همان: »(افشاند،/ روي این بام تن بشسته ز قیر.آبنوس در زنجیر،/ دم طاووس پرمی

شود و از رود بلکه مقید میعی جامعه و خفقان حاکم برآن که با پیروزي مشروطه از میان نمیسیاسی و اجتما
- سراي این سازان چهره»: «ددي شکافته پشت«)، 1377:318پورنامداریان،»(ماند.و فعالیت بازمیحرکت

» همچو صدف.هايشتابد ددي شکافته پشت،/ بر سر موجکف./ میاند بهها گرفتهدرشت،/ رنگدان
هاي روشن و سفید درحال گریزاست، بر موجکهاستخوردهاز استبدادي زخم) نمادي 423: 1389(یوشیج،

: 1377زیرا اوضاع سیاسی و اجتماعی بعد از صبح انقالب، مجالی براي او نگذاشته است. (ر.ك،پورنامداریان،
ماند./ هیکلی تند،/ لب از این خنده بسته میآید،/ سرکش ومیلیک باد دمنده»: «باد سرکش و تند«)؛ 318

صبحگاه که از آنگردد و پیش )، استبداد مجددي است، که ناگهان بازمی424: 1389(یوشیج،» پاید.ایستاده می
)318: 1377نوردد. (ر.ك،پورنامداریان ،را درمینودمیدهصبحطوفانی، بساط شود، مثل گسترده

کند آماده بهر اندوزش./ واي برمن! میام را یافت دشمن با نگاه حیلهتنگناي خانه«»:تیرهاي آلوده به زهر«
- کردن بهانهسازي و آماده)، اشاره به پرونده346: 1389(یوشیج،» ست.آلودهي من تیرهایی/ که به زهرکینهسینه

وجه جلوه دهند و شاعر یا وسیله، عمل خود را مهاي الزم، از طرف دشمن یا نظام مستبد وقت دارد، تا بدین
ها متهم به خیانت و گویند با انواع تهمتورزند و از راستی وآزادي و عدالت میکسانی که مخالفت می

)310: 1377پورنامداریان،»(کند.میفروشیجنایت و وطن
درا./ با شد به نور./ بر ما نمود قامت خوهمچنان گل و آکندهوآن نودمیده رنگ مصفّا/ بشکفت«در شعر: 

کرد./ رنگ آب،/ بر ما نگاهدور/ چشمش بههاي کوههاي زرد،/ نزدیک آمد از برآنهاي سرد خود و پنجهگونه
)، 353: 1389(یوشیج ،» ترش بچینند.ترش ببینند،/ دست روندگان،/ آسانبان گمره گرداب،/ روشنتا دیده

، نماد قدرت ناحقّ حاکم »بان گمره گردابدیده«و ي نیروي حاکمکننده، رمز افکار و سخنان گمراه»گرداب«
شکلی «) و 188: 1377ي جامعه است. (ر.ك، پورنامداریان،بر جامعه و قدرت محافظ وضع موجود و تیره

-ماند از نظر؛/ شکلی مهیب در دل شب چشم میرفت و دور/ میتر، میوقتی که موج بر زبرآب تیره»: «مهیب

) ودر این 186: 1377ي قدرت حاکم و مستبد است. (ر.ك،پورنامداریان،نماینده)،352: 1389یوشیج،»(درید.
، جریان زندگی است که »موج«و خفقان است و ظلم و استبداد وجهلو شرایط، رمز جامعه »آب تیره«شعر، 

(ر.ك،همان)ماند. گذرد و از نظر دور میي قرین با ظلم و نابرابري و استبداد مییا جامعهتیرهبر آب 
آور است. آفرین و گاه خشک، سترون، عبوس و خفقانبخش و شاديزا و برکتابر در شعر نیما گاه باران

، »کارفرما«، »افساجهان«هاي )، سمبل630: 1389یوشیج،»(پادشاه فتح«)؛ در 153: 1383(ر. ك، حمیدیان،
استبداد و محرومیت و نظام حاکم ، شب، ظلمت، تیرگی و امثال آن، توصیف ظلم و»پاسبان شب دیرین«

باختگی کردگی هوا و رنگ، شب، تاریکی، دم»شبهست «) و در شعر 115: 1377است.(ر.ك، پورنامداریان،
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اند. کشي مردمو ترس مردم از جلّادان و حکّام فرومایهبر جامعهحاکمخاك، نمادهاي وحشت
) 419: 1382(ر.ك،شهرستانی،

در اشعار نمادین آزادي و مبارزه-1-3-2
پیدا کرد.../ گشترا ز برگش تهیاي جا/ شاخهفراري در آنگوزنیک»: «افسانه«، در »گوزن فراري«

تواند )، می1389:58(یوشیج،» چند بز در چراگاه...يفرد.../ کلّهاي خانهمخروطی .../ شکلصداهاي دیگر
د که پس از سرکوب به عمق جنگل گریختند و در تنهایی و باشنمادي از مبارزان و مجاهدان نهضت جنگل 

روزها تواند الدبن، برادر نیما باشدکه رو به انقالب پیروز اکتبرکه آنسرماي سخت جان باختند و نیز می
)128: 1375جذّابیت و افسونی شگفت داشت رفت.(ر.ك،مهاجرانی،

انقالب راستین ياز مقولهچیزيو درکلبخش یکننده، زندگ، در شعر نیما عاملی کامالً دگرگون»باران«
» رویان.رمند این تیرهرسد صبح طالیی/ میمی«، در شعر: »صبح«)، 153: 1383است.(ر.ك،حمیدیان،

رسد، هرچند که در پایان به پس از شب سیاه استبداد فرامیکهنمادي ازآزادي است«)، 1389:442(یوشیج،
) و در کل 233: 1382شهرستانی،»(استبداد را با خود دارد.هاي که نشانهصبحیشود،میدار، مبدلصبحی لکه

از انقالب و سعادت و بهروزي و راستی وآزادي و عدالت پس ي نیما از جامعهدر شعرهاي اجتماعی »صبح ««
هایی و رفاه نماد آگاهی اجتماعی و انقالبی و پیروزي و ر« ) و حتّی 107: 1377(پورنامداریان ،» گوید.می

)64: 1386زرقانی،»(مردم است. 
روشنایی  «) درواقع 352: 1389(یوشیج،» گل مهتاب«، در شعر »تررنگی شکفته«و » رنگ درهم مهتاب«

:  1377(پورنامداریان ،» آید، [است].هاي آزادیخواهانه که در برابر تیرگی وضع حاکم بر جامعه پدیدمیاندیشه
ي قیام مردم در نتیجهکهاستو عدالترمزآزادي وحق«شعر نیز، در همین» انودمیده، رنگ مصف«) و 187

- توان رمز افراد آزادیخواهی دانست که میرا می) «774: 1389یوشیج،»(پرهشب«(همان)؛ » یابد.تشخّص می
)50: 1381نژاد،علی»(خواهند از تاریکی بیداد بگریزند.

آگاهی و امیدواري در اشعار نمادین -1-4
)، داللت بر مفاهیمی چون اندیشمندي، آگاهی و امیدواري و شادي است 631: 1389یوشیج،»(پادشاه فتح«

)، 731: 1389(یوشیج ،» چراغ«)؛ 60: 1381نژاد،تواند، رمزي از شخص بیدارگر باشد.(ر.ك،علیو همچنین می
اند، رمزي از عاشق یا شاعر توحال که میداراي مفاهیمی چون روشنگري، رازگویی و مقاومت است، درعین«

تواند نمادي از شعر شاعر نیز می)و حتّی61: 1381نژاد،علی»(او دانست.و جان و نیز دلآگاه
) چراغ  1389:734، (یوشیج،»در شب سرد زمستانی«در شعر » چراغ«)، 445: 1382باشد.(ر.ك،شهرستانی ،

ي شاعر برآن مع امید نیماست که نا امیدي تیره)، ش157(همان:» شمع کرجی«(در » شمع«امید شاعر است؛ 
) نمادي از نا امیدي نیماست آن هم زمانی که همه چیز به پایانی 423(همان:» ي سردخنده«کند و غلبه می

بخشی را به و آگاهیمفاهیم نویدبخشی، بیدارگري «)، 625: 1389یوشیج،»(خروس«خوش دل بسته است؛ 
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)، نیز بر 689: 1389(یوشیج،» سوي شهر خاموش«در » قافله و کاروان««)، 69: 1381نژاد،(علی» همراه دارد.
)70: 1381نژاد،علی»(کند.روشنگري و بیدارگري داللت میمفهوم
- آگاهیکه بر مفهومشعر نیماست و ابداعیشخصیاز جمله نمادهاي «)، 760: 1389(یوشیج،» داروگ«

در شعر نیما داراي مفهوم هدایت و » آفتاب««)؛ 70: 1381نژاد،(علی»کند.دهندگی و بیدارکنندگی داللت می
)68(همان:» بخشی و نویدبخشی است.، رمزي از بیدارگري، آگاهی»جرس«)؛ 66همان:»(روشنگري است.

افشاند،/ روي این ماند/ ماهی آبنوس در زنجیر،/ دم طاووس پرمیمیصبحگاهان که بسته:«در شعر » صبح«
اوضاع سیاسی و اجتماعی جامعه، بعد از پیروزي «)، رمزي است از 423: 1389یوشیج،»(ز قیر.بام تن بشسته 

)318: 1377پورنامداریان،»(انگیزد.انقالب مشروطه که شادي و امید را در جامعه برمی
-رمزي از وجود خود شاعر است و همچنین می«)، 396: 1389، (یوشیج،»خواب زمستانی«، در»مرغ«

دانست که به دلیل ايي مفاهیمی همچون امیدواري و رمزي از فرد آگاه و بیدار و شایستهردارندهتواند درب
- ) را می384: 1389یوشیج،»(پرمرغ شکسته«)؛ 49: 1381نژاد،علی»(برد.اختناق موجود در گمنامی به سرمی

اند از هم ه به هم آمیختهتوان، رمزي از منجی بیدارگر و مصلح دانست که ظهور خواهدکرد و خوب و بد راک
در مفهوم فردي،آگاه، توانرا می«)، 1389:741یوشیج،»(آمینمرغ«)؛ 51: 1381نژاد،(علی» سازد.جدامی

: 1381نژاد ،(علی» یابد.روشنگر، بیدارکننده و متعهد دانست که در میان رنجوران و ستمدیدگان،حضورمی
53(

دیگرنمادها -1-5
توان آن را رمز میبر مفهوم استمرار و جاودانگی داللت دارد و همچنین «)، 1389:325یوشیج،»(ققنوس«

: 1381نژاد،علی»(گیرند.گیر قرارمیافراد روشنفکر و اندیشمند دانست که همواره مورد اعتراض افراد گوشه
ماندن به راي زندهکه، بتوان نماد چیزي دانست که انسان در عین آن)، را می418: 1389(یوشیج،» هیبره) « 52

-کند، چیزي مانندعشق، زندگی، دانایی، یا چیز دیگريآن نیازمند است، اسباب رنج و عذابش را نیز فراهم می

)55: 1381نژاد،علی»(را از آن گریزي نیست.آدمی که
نژاد علی»(ارزش و فاقد اعتبار دانست.توان، رمزي از امر عبث، بیمی«)، را 642: 1389یوشیج،»(گندنا«

در شعر معاصر، «) و 761و704: 1389یوشیج،»(استام ابريخانه«و » گرددبادمی«، در شعر »باد«)؛77: 1381،
» آور [است].اغلب منفی و چونان عنصري مهاجم، ویرانگر و ستمکار، و به ندرت مثبت وگشایش

کن و به ندرت هاي بنیانیي دگرگونتر منفی و از مقوله)؛ طوفان در شعر نیما، بیش153: 1383(حمیدیان،
)، مفهوم مثبت طوفان در شعر 153: 1383است و در برابر ایستایی و پلیدي قرار دارد.(ر.ك،حمیدیان،مثبت 

- ها نهان/دریاي بیاست هیبت دریا/ وانگیخته نهفت صدایی/در گوشهطوفان زده«خورد: چشم میبه» هاد«
)708: 1389(یوشیج،» کران.
که مانده گم./ »کیکک«ي خموش/ کشد از بیشهست نعره میدیري»: «کیکک«در شعر ،»زاربیشه و علف«

ست علفزار/ بر او که قرارندارد/ هیچ آشناگذار ندارد./ اما به تن وار/ زندان بر اوشدهها نهفته پرياز چشم
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)، 783: 1389ج ،(یوشی» ي خموش.کشد از بیشهست نعره میکه مانده گم/ دیري» کیکک«درست و برومند/ 
است، اما اکنون به را رمزي دانست، از جامعه، محیط و مکانی که شاعر به آن تعلّق خاطرداشتهتوان آنمی«

توان رمزي از حق و حقیقت، یا می«، را »کیکک«)و 75: 1381نژاد،علی»(است.دالیلی تبدیل به زندان شده
- ي تاریک، مورد غفلت و فراموشی قرارگرفتهبینی دانست، که در جامعهشاعر و روشنفکر حقیقت

)64همان:»(است.
نژاد (علی» دارد.ثباتی و ناپایداري را در خود نهفتهمفاهیم سستی، بی«)، 607: 1389یوشیج،»(حباب«

ها، از لطافت و طراوت، بلندپروازي و ي آرمان)، نمادي است از همه160: 1389یوشیج،»(قو«)؛ 69: 1381،
توان، رمزي از موقعیت می«) را 739: 1389یوشیج،»(مرغ شباویز«)، 135: 1383حمیدیان،»(ن.ژرفاي دل و درو

دیوار در شعر معاصر، اغلب سمبل «)؛58: 1381نژاد،علی»(کاري وي دانست.انسان در جهان و بیهوده
زن «)؛ 154: 1387پورنامداریان وخسروي شکیب،»(محرومیت، محدودیت، درماندگی و اسارت است.

هایی دانست که توان رمزي از خیال، اندیشه و ایدهمی«)، را 765: 1389یوشیج،»(شبهمه«، در شعر »اییهرج
)65: 1381نژاد ،(علی» کند.چرخد و او را به حال خود رهانمیتحت تأثیر اوضاع و شرایط در سر شاعر می

، »اوالماخ«)، 153: 1383یدیان،حم»(ي پایداري و بردباري است.نشانه«)، 674: 1389(یوشیج،» شاه کوهان«
: 1368(مختاري ،» [است].» معلوم«و رفتن و پیوستن به مقصد و آشنایی)، نماد حرکت685: 1389(یوشیج،

: 1381نژاد،تعلّقی و اتّحاد و روشنگري را درخود دارد. (ر.ك، علی) و همچنین مفاهیم آزادي، رهایی، بی206
63(

»( داللتگر بر مفاهیمی چون غم، اندوه، نوعی بدبینی و روح غمزده است.«)، 328: 1389یوشیج،»(غراب«
که توان به مفهوم دل و روح غمگینی دانستمی«)، را 331: 1389یوشیج،»(مرغ غم«)،58: 1381نژاد،علی

:1389، (یوشیج ،»امدر پیش کومه«)و در شعر 54: 1381نژاد،علی»(است.پیوسته بر دیوار غم، بال و پرگسترده
) 383ك 1382، نماد افسردگی و ویرانی است. (ر.ك، شهرستانی ،»تمشک«نماد آبادانی و » یاسمن«)، 781
کدکنی از حیث مفاهیمکاربرد عناصر نمادین در اشعار شفیعی-2

گیرد و بخشی از رمزهاي او میرویکردسمبولیسمی سرشک، اغلب از جاندارانگاري عناصر طبیعت، مایه
)، در 248: 1387جزي،(جعفري» بستگی شاعر به فرهنگ و ادبیات کالسیک ایران است.حاصل آشنایی و دل«

)136: 1386(بشردوست،» به ابهام چندان تمایل ندارد.«مجموع شاعر 
رود وگاه به تناسب نگاه شاعر، مفهوم نمادها نیز دگرگون کار مینمادهاي او،گاه در مفهوم رایج خویش به

است، در این مبحث، به ر جهت عمق اندیشه و برجستگی مفاهیم به کارگرفتهشود ؛ شفیعی نماد را دمی
شود، هرچندکه نمادهاي شاعر در محدودیت کدکنی، براساس مفاهیم توجه میبررسی نمادهاي شعرشفیعی

ي نگاه شاعر را بنمایاند.گنجد، اما شاید تاحدي بتواند، زاویههانمیاین تأویل
یعی کدکنی در نمادهاتجلّی شخصیتی شف-2-1
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» باغ«کند و در واقع هاي خویش را با باغ نجوا می)، درونی22ز:1388کدکنی،شفیعی»(باغ میرا«سرشک در 
» ارغوان تشنه«، »از بودن و سرودن«اندیشد؛ در ،می»مرگ«مظهري از خود شاعر است، شاعري که همواره به 

آید ولی اعري که نگران روزگاري است که بهار می)، مظهر خود شاعر است، ش42الف:1388کدکنی،(شفیعی
، مظهر »داري دنبالهستاره«) نیز در 81د:1388کدکنی،(شفیعی» مرغ«او دیگر در رهگذار بهار، نخواهد رویید ؛ 

) در 116ر:1388کدکنی ،(شفیعی» نیلوفران مضطرب«آشوبد؛ ي مرگ جانش را میشاعري است که دغدغه
) در 66ذ:1388(شفیعی کدکنی،» شبخوان غریب برج«مظهري از شاعر است و »  دانگل آفتابگر«غزل براي «
پیچد.ها میاش در  دل شبهاي اجتماعی، خود شاعر  است که پیام»شبخوانی«

دراشعارنمادین » عشق« مفهوم-2-2
هاي / بر برگايپروانه«گیرد: خود میبهزیبا و عاشقانهايکدکنی، چهرهدر شعر شفیعی، اغلب »باد«

ها/ در باد و/ باد آکنده از باران/ و باد و باران در زالل روشناي صبح/ و صبح/ گون گل ابري/ و برگآسمان
بهتر همان که با من/ «اي از عشق است: )، گاه جلوه34-33ر:1388کدکنی،شفیعی»(هاي ناب بیداران.ازآن صبح

) و گاه از آواز باد و باران 16ز:1388کدکنی،(شفیعی» ان.خود را به ابر و باد سپاري/ مثل درخت در شب بار
ست آواز باد و ي محبت، بعد از من و تو ماند/ تا در زمانه باقیوین نغمه«شنود: ي محبت را مینغمه

)68همان:»(باران.
ی شبانه او را میان آینه دیدیم/ دست و ترنج را و طمع را/ درحیرت«گاه عشق ازلی است: ، گاه جلوه»آینه«

ي روح اي آینه«، مظهري از معشوق است: »ي روح شقایقآینه«) و گاه 57ر:1388کدکنی،(شفیعی» بریدیم.
تشنه و/ از ي اندیشه و تردید/لبي بیشهي شوق گیاهان/ آهوبرهشقایق، / همه تن شرم/ سرشارترین زمزمه

در شعر او مفهوم رایج روشنایی و عشق ، نیز»چراغ«)؛ 18ز:1388کدکنی،(شفیعی» چشمه هراسان به نگاهان!
اي در ساز من باش/ رهایی را پر پرواز من باش/ بیا و پرده): «180: 1381نژاد،و امید را با خود دارد.(ر.ك،علی

)35ر :1388کدکنی ، شفیعی»(ازین شب، تا به شهر صبح پوید،/ چراغی در ره آواز من باش.
ي زمان ي عشق/ گرچه در عرصهزمان است این جزیرهیب«، گاه نمادي از عشق است: »گل سرخ«

) و گاه رمزي 12ر:1388کدکنی،(شفیعی» ي مستی مشام خداست.پیداست/ گل سرخی که صبح رستاخیز/ مایه
ي هالل و گل سرخ/ از بار بود و باش سبکدوش/ همواري در حلقه«از خورشید و شاید عشق و امید است: 

)، اما شاعرآن را در 104(همان:» زنم خموش.گاه،/ در الجورد ناب، نفس مینبینم/ واپگاهی گیتی را/ می
به آب و به آیینه سوگند، یاران!/ من این حزن را «برد: مفهوم عشق انسانی و همدلی و همزبانی نیز به کار می

» اي سپیدهگل«) و 101ج :1388کدکنی، (شفیعی» از رخ کودکان نشابور/ به برگ گل سرخ خواهم ستردن.
ریایی است که زالل عشق در آن هاي بی)، مظهر دل95د:1388کدکنی،(شفیعی» داري دنبالهستاره«در شعر 
زند.موج می

در شعر نمادین شفیعی کدکنی» عرفان«مفهوم -2-3
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ها/ باز آمدنها ز ظلمترفتن به اقلیم زاللی«در شعر سرشک گاه مظهر فنا و بقاي عرفانی است: » نیلوفر«
ها، نهان دیدن/ اکنون/ نیلوفري، در زیر باران، آسمان تر از آشکاريسوياز هر چه و خود را جهان دیدن/ آن

نیز در شعر او گاه متضمن چنین مفهومی است: » سرو«)؛ 64ر:1388کدکنی،(شفیعی» برد در خویش.را می
)، 86د:1388(شفیعی کدکنی،» داري.صبح/ کز آتش سبز طور درخود اثريدعوي اناللّهی زیبد ز تو در این«

، نیز مظهر »آفتاب«) و 170: 1381نژاد،سازد.(ر. ك،علیرا نیز رمزي از اتحاد و فنا می» آفتابگردان گل«شاعر، 
دعاي خورشید که مستجاب گشتی/ شده اتّحاد معشوق به چه دعات گویم اي گل!/ تویی آن «معبود است: 

)26ر:1388کدکنی،(شفیعی» شتن کن که خود آفتاب گشتی!عاشق از تو، رمزي/ نگهی به خوی
چه کیمیاکاریی است!/ که «، براي شاعر مظهر دگرگونی و تحولی شگرف در جان و جهان است: »کیمیا«

صنوبر «) و 93(همان:» شود/ صداي گنجشک و سار/ دعاي این کیمیاست.خاك و خارا و خار/ بدل به زر می
کنار ): « 189: 1381نژاد،(علی» سازد.رمزي از ایمان و اعتقادات می«دهد وآن را میرا همیشه درکنار باور قرار

)، 67ر:1388کدکنی ،(شفیعی» اي زیباست.ها و شبدرها/ جهان در لحظهباور سبز صنوبرها/ میان شمعدانی
-(شفیعی» رها.ي باوسوگندها به اسب و صنوبرها/ سوگندها به بیشه«کند: حتّی شاعر به آن سوگند یاد می

)45ج:1388کدکنی، 
درشعرنمادین » زندگی وپویایی«مفهوم-2-4
، براي شفیعی یادآور مفاهیم هستی، حیات، جوشش و خروش و عظمت و بیکرانگی است. (ر. ك، »دریا«
) و از نگاه او: 39ح:1388کدکنی،، مبین چنین مفهومی است. (ر.ك،شفیعی»دریا«)، شعر 1381:182نژاد،علی

، بر مفاهیمی مانند پاکی، خلوص، زندگی »آب«)، 73(همان:» میشه دریا دریاست./ همیشه دریا طوفان دارد.ه«
ج 1388کدکنی،و ر.ك، شفیعی1381:174نژاد،(علی» کندو حقیقت، داللت دارد که شاعر به آن سوگند یادمی

-سرگرم آیینه داري./ درهم آمیخته با خزهها: گم/ابرها: پاره پاره، رها، محو/ آبدورها: دور و نزدیک): «101:
) 55ز:1388کدکنی،شفیعی»(ها/ آبی آب در جاري جوي.

ست خضري مگرگذشته ازین راه/ آه این چه معجزه« خضر، پیامبر سرسبزي زندگانی و حوادث است: 
)؛ 63-62ز:1388(شفیعیکدکنی،» کند/ تنوار خشک و پیر سپیدار پار/ شاید.زند و جلوه می/کز دور سبز می

ي غروب بر برکه): «196: 1381نژاد،(علی» داللت دارد.و زندگی بر مفاهیم حیات، هستی «، گاه »نیلوفر «
) و 30پ:1388کدکنی،شفیعی»(ي نیلوفري بر آب.نشستن،/ و اضطراب بودن را دیدن،/ در پیچ و تاب سایه

ها نگه کن، در قفس، تا نیک دریابی/ کز قناريدر«است: » کمترین تصویر از یک زندگانی«، براي او »قناري«
هاي شیرین است./ کمترین تصویري از یک زندگانی:/ آب،/ نان،/ چه درآن تنگناشان باز شادي

)46چ :1388کدکنی،شفیعی»(آواز...
نژاد (ر.ك،علی» است.رکود، سکون، غفلت و خاموشی، همراه «در شعر او با مفهوم مرگ، «، »مرداب«

- ي جوشان عمر توست؛/ کاینبند/ زیرسر،/ یا این صداي چشمهاین تیک و تاك ساعت مچ): «1381:194،
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توان رمز رکود، غفلت و ، را می»پل«)؛ 51پ:1388کدکنی،(شفیعی» چکد؟میمرداب گونه قطره،/ قطره،/ به 
اي گرم و رود، با هلهله«گیرد: با رود (زندگی) قرارمی) و در تقابل 163: 1381نژاد،(علی» خبري دانست.بی

» ي رهگذران.ساحل رؤیایی دور/ دور از همهمهگذرد / بر فرازش پل، در خواب گران./ رفته تا روان می
) 62ذ:1388کدکنی،(شفیعی

-يدانه«کند اما در برابر پویایی  میو خورشید و فلک غلبه ابر و ماه ، در شعر شاعر بر پویایی »زمستان«
، از کار/ زیر این برف شبانگاهی/ »ابر و /باد و /ماه و /خورشید و /فلک«ایستاده/ «ماند: ب می، مغلو»گندم

برف/ دست و پاي خویشتن را گم/ زیر صد ماهی./ کرده موج برکه در یخ گزد سرماي ديبدتر از کژدم،/ می
گل «) و 109-108د:1388(شفیعی کدکنی،» ي گندم.فرسنگ برف/ اما/ در عبور است از زمستان دانه

)، نماد پویایی و همتی شگرف است.24ر:1388کدکنی،(شفیعی» آفتابگردان
در اشعار نمادین » مرگ«مفهوم -2-5
کدکنی نماد روزگار است که آرام آرام اندیشه، )، در شعر شفیعی52د:1388کدکنی،(شفیعی» ربايدژهوش«

» خطّی ز دلتنگی«، در »نبض ساعت فرتوت«رباید و ا میتوانایی، حافظه، بینایی، شادي، ذوق و نیروي آدمی ر
اندیشد.)، مظهر  عمر  شاعري است که همواره به پایان عمر خویش می43ج:1388کدکنی،(شفیعی

در اشعار نمادین » شعر«مفهوم -2-6
) در شعر سرشک، نماد شاعرانی است که  نقش اجتماعی 44ح:1388کدکنی،شفیعی»(مرغ فریاد وآتش«
)، مظهر شاعران متعهد 56ب:1388کدکنی،شفیعی»(از زبان برگ«نیز در » باران«سپارند؛را به فراموشی نمیشعر 

)، در شعر او مظهر شاعرانی است 26ج:1388کدکنی،شفیعی»(بنديهاي عصر جنگ وجیرهگنجشک«است و 
ها را به سکوت بکشاند.محیط خفقان زده)، نتوانسته است آن»(خشکسال واژه«که 

دراشعارنمادین » امیدواري«مفهوم-2-7
عاقبت آن سرو/ سبزاسبز/ خواهد «گاه در شعر سرشک، مفهوم امید آرمانی را در خود نهفته دارد: »سرو«

» ، رمزي از امید، مقاومت، صبر و بردباري است.»کوهبید«)؛ 77ر:1388کدکنی،(شفیعی» گشت و/ باالبال.
ي تیز برقش ها/ نه از تیشهي تنگ سنگ/ پی جستن زندگی ریشهفروبرده درسینه): «172: 1381نژاد، (علی

)54ذ:1388کدکنی،شفیعی»(ها.هراس/ نه از خشم طوفانش اندیشه
جا تا پرت درآتش اي گر نیست اینشعله«، براي او مفهومی از امید است: »شعله«در تنگناهاي اجتماعی

)؛ 37(همان:» فریادها را بشنو اي سیمرغ!بشنو این دم به بام خویش؛/ اندازم / و به یاري خوانمت یک 
-): «175: 1381نژاد،(علی» ، در شعر  سرشک، رمزي از امیدواري، سعادت، آزادي و رهایی است.»آفتاب«

کدکنی (شفیعی» قرص خواب و قرص خواب و قرص خواب/ باز هم شب است/ پس کجاست آفتاب؟
هاي پوچ است؛ صبح نیز چنین مفاهیمی را به ها و دلخوشی، نماد امیدواري»قرص خواب«) و 31ج:1388،

) و 43ز:1388شفیعی کدکنی،»(ي صبح.آه این چه بود این نفس تازه،/ باز،/ در ریه«سازد: ذهن متبادر می
در هرگزش، همیشه به شبخوانی امید/ نومید ازان نکرده شبان «، نیز مظهري از آگاهی و امید است: »خروس«
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کدکنی، شفیعی»( ي زندگانی است / ور خود به چاه هاویه باشد نشیمنش.اش قافلهسترونش/ بیدارب
)66د:1388
دراشعارنمادین » اندوه«مفهوم -2-8

هایی/ از بال کالغان/ فوجی از فاجعه/ انبوهی از اندوه/ چوکوه/ با علم«کالغ مفهوم اندوه را با خود دارد: 
آن «هاي اجتماعی است: زدر شعر او نشانگر معانی منفی و دلتنگی)، زاغ نی115ر:1388کدکنی،شفیعی»(در باد.

روز، از پریدن یک زاغ/ در آسمان تنگ خیالش، تمام شک،/ تیغ یقین حضرت میر مبارزان/ برّنده گشت و 
» جا روانه کرد به ادراکی از درك.گشت که/ با سطري آذرخش،/ پیر و جوان وکودك و بیمار قریه را/ یک

)54-53س:1388،کدکنی(شفیعی
چتري از آواز بر سر، زیر باران رفت مرد/ زیر «، در شعر سرشک، متضمن مفهوم اندوه نیز است: »باران«

تواند غبار اندوه را نیز از )، هر چند که می79ر:1388کدکنی،(شفیعی» بارانی پر از اندوه یاران رفت مرد.
)24ز:1388کدکنی،ها بشوید .(ر.ك،شفیعیکوچه
هیم اجتماعی دراشعار نمادین مفا-2-9

داند کهمیصفتاز افراد بوقلمونرمزي«، را »غلیواژ«آزارد، او را سخت میریا و دورویی، خاطر شفیعی
درین قفس که غلیواژهاي ژاژسراي/ به ): «1381:90نژاد،(ر.ك،علی» احوالشان به تغییر شرایط بستگی دارد.

وآب و دانه براشان همیشه آماده/ همه، همیشه رها، از رهایی و راهش/ براي رنگ بوقلمون با زمانه در تبدیل/ 
در شعر سرشک، گاه متضمن مفهوم ریاکاري » آب«)، 93ج:1388کدکنی،(شفیعی» ماده نرند و براي نر ماده!

صفت، جامه به هر رنگ زدي/ خاکت بر سر که زیر پا چون آتش اگر جرقه از سنگ زدي/ یا آب«شود: می
نماد مفهومی است که در ذات خود «)، خزه 71(همان:» دي ازآنک،/ چون باد به هرچه یافتی چنگ زدي!مان

و 168: 1381نژاد،(علی» ي مفاهیم فریبکاري و تظاهر است.ناپذیر و ایستا است، همچنین دربردارندهتغییر
آالیشی، دل و جان و اندیشه یرمزي از صفا، ب«)، او در تقابل با ریاکاري،آینه را 21ج:1388شفیعی کدکنی،

آینه جان!/ آینه! پناه به روحت!/ در تو گریزم که ): «176: 1381نژاد:دهد. (ر.ك، علیو وارسته قرارمیپاك
)20د:1388شفیعی کدکنی،»(کس نجویدم اسرار.

ي    اي که ناامید)، مظهري از جامعه است، جامعه50ز:1388کدکنی،شفیعی»(تردید«، در شعر »در خت ها«
شود، ، رمزي است از موقعیت و شرایط خاصی که بر اوضاع، حاکم می»زندهل«است؛ بر روحش، غالب شده

کسی ): «166: 1381نژاد،ماند. (ر.ك،علیگذردکه ناکام میکه کسی حریف آن باشد، اما چیزي نمیبدون آن
بکوبدکه عیشی است/ رها کنش که بن بست مست وکوچه طبلش نیست/ از آن که مرد، سیهحریف طنین تباه 

-(شفیعی» ست.دریده، به پایان کوي، افتادهست:/ دوگام دیگر نارفته رفته، خواهی دید/ دهلآماده

)45چ:1388کدکنی،
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» هاي بیدار!شکفد بیشهدرشکافت/ میکهشب وحشیاي «را درخود نهفته دارد: » هاي بیداربیشه«، »شب«
ي مفاهیم منفی چون فشار، استبداد، اختناق، ناامیدي و افسردگی کنندهارائه«ما )، ا81ر:1388(شفیعی کدکنی،

-هاست/ سیالب خون در بستر رگي من موج طوفانامشب درون سینه): «186: 1381نژاد،علی»(نیز است. 
کدکنی،(شفیعی» ها تنهاست.فریاد، روح من/ چون عصمت آیینهست/ امشب درین صحراي بیهاي من جاري

تواند نمادي از )، که می22پ:1388کدکنی،(شفیعی» در بادهاي امشب و هر شب«)؛ سرشک 47ذ:1388
». زندفصلی دوباره را ورق می«هاي آگاهی دهنده باشد، نهضت

بر باغ ما  ): «188: 1381نژاد،، مفهومی از خطرات، حوادث و پیشامدهاي اجتماعی است. (ر.ك،علی»شعله«
مردان،/ این باغ باژگون./ ما در میان زخم و شب ي خاکستر است و خون/ باغ درختخندهببار!/ بر باغ ماکه

) ؛ 32ج:1388(شفیعی کدکنی،» هاي پریشان گریستیم.و شعله زیستیم/ در نور تشنگی و تباهی/ با نظم واژه
-(ر. ك، علی» رد.ثباتی و ویرانگري داللت داناپایداري، بی«کدکنی، گاه بر مفهوم ، در شعر شفیعی»باد«

گویی/ آن آهوان شاد و شنگ اي روشن آراي چراغ اللگان،/ در رهگذار باد!/ با من نمی): «177: 1381نژاد،
)22ز:1388کدکنی،شفیعی»(اند؟تو/ سوي کدامین جوکنارانی گریزان

-و دیده مینیز در شعر ا» رحمباران بی«باران در شعر سرشک، مظهر طراوت، پاکی و نشاط است، اما گاه 
ست/ که فرو کند غربال/ آب را بر روي شهر این ابر ماالمال/ این چه بارانیبا چه سوراخ فراخی می« شود: 

کدکنی (شفیعی» ست!رحم بارانیشوید از هر سنگ/ وز هر خاطري/ هر نام و نقشی را/ راستی بیمی
)23ج:1388،

خون سیاووش جوان ): «1381:175نژاد،(علی.» رمزي از قدرت خودکامه، مستبد و ظالم است«افراسیاب، 
)، سیاوش بر مفاهیمی چون پاکی، مظلومیت و 48ذ:1388کدکنی،(شفیعی» جوشد.در ساغر افراسیاب پیر/ می

نژاد کند و در تقابل با آن خوك، بر مفاهیم پلیدي، ناپاکی وآلودگی داللت دارد.(ر.ك،علیگناهی داللت میبی
خدایا!/ زین ): «175رود. (همان: کنندگی به شمار میرمز تطهیر و پاك«تش، نیز آ«)، 184و182: 1381،

- شفیعی»(ها/ دلم خون شد، دلم خون شد:/ سیاووشی درآتش/ رفت و/ زان سو/خوك بیرون شد.شگفتی
)15ج:1388کدکنی ،

-است، جانکه رهایی مردم خویشهاي که بر سرآرمانقلندر مجرّدي است«، در شعر سرشک، »شقایق«

)، الله، گل سرخ و نسترن سرخ نیز در شعر او مظهري از شهادت 219: 1386(بشردوست،» کند.فشانی می
هاي )؛ عارفان براي شفیعی مظهر انسان36ح:1388و28ذ:1388و67-62ج:1388کدکنی،است.(ر.ك، شفیعی

روردي، عین هایی چون سهمتعهد به انسان و اجتماع خویش هستند، پس با الهام از شخصیت
سازد.ها اسطوره می)، از آن49ح:1388کدکنی،) و حلّاج (شفیعی56پ:1388کدکنی،القضات(شفیعی

» روسپی عجوز«هاي منفی است و ) مظهري از شخصیت60(همان:» هاي نیشابورکوچه باغ«در » روسپیان«
)، نمادي از نیویورك است. 37پ:1388کدکنی،(شفیعی» بوي جوي مولیان«در 
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رمزي از شرایط مطلوب و آرمانی «جوید وآن را ي خود را میي فاضله، مدینه»فصل پنجم«شک در سر
وقتی که فصل پنجم این سال/ آغازشد،/ دیوارهاي واهمه خواهد ریخت؛/  ): «170: 1381نژاد،(علی» سازد.می

شفیعی »(نجیر.قلّاده و ز/ مجنون بی-هاي نشابور/ سرشار از ترنّم مجنون خواهدشدباغو کوچه
) 22ح:1388کدکنی،

جوي است و هاي آرمانکدکنی، گاه مظهر انسان)، در شعر شفیعی66د:1388کدکنی،(شفیعی» خروس«
ي این یابند، سیطرههاي مردمی است، اما زمانی که در می)، مظهر آرمان77ح:1388کدکنی،(شفیعی» سیمرغ«

گیرند.ها قرارمیرد، در تقابل با آرمانگذاهاي شخصی نمیها، مجالی براي منفعتآرمان
در شعر نمادین » فرهنگ«مفهوم -2-9-1
: 1381نژاد،(علی» اي دارد.در مفهوم مکان و موقعیتی است که شاعر به آن تعلّق خاطر ویژه«، »نشابور«
حیات تواند نماد زندگی اجتماعی ومی«و خویش است فرهنگی ي ) و مبین دلبستگی او به گذشته195

ز آستین کرده برون ): «62: 1381(عابدي،» ها و عصرهاي گوناگون به شمارآید.فرهنگی ایران در طول سده
- هایش/ میزند راه حزینی، همه، در مویه چنانک/ هفت دریاي جهان/ با همه طوفانطرفه، یکی طنبوري/ می

)45س:1388کدکنی ،(شفیعی» نوز.ي طنبور هنوز./ در نشابورم و جویاي نشابور هزند غوطه در آن کاسه
» رود.رمزي از فرهنگ و آداب و رسومی است که رو به زوال و نابودي می«، در شعر سرشک گاه، »چراغ«
هاي هول هرچه درآن رو به تنهایی/ چراغ دیگري بر طاق این آفاق روشن درین شب): «180: 1381نژاد،(علی
که در شعر » خنیاگر«)؛ 30س:1388(شفیعی کدکنی،» دانایی!فرهنگ دیگر،/ نو،/ برآر اي اصل یکی «کن/ 

است، مظهري از فرهنگی است که نغمه و آواز سهم ، آمده»زن خنیاگر«و » خنیاگرکور«ي سرشک، به گونه
1388کدکنی،(شفیعی» اي زیر خاکسترکتیبه«) و 89ج:1388است. (ر.ك،شفیعی کدکنی،ي آن بودهجاودانه

ي ایران استمظهري از فرهنگ گذشته)، نیز در شعر او53ح:
ي کاریز/ با ریسمان پرگره این چرخ چاه کهنه«، نیز براي او نمادین است، زیرا: »ي کاریزچرخ چاه کهنه«

ب: 1388است. (شفیعی کدکنی،» -این یادگارهاي صد قهر و آشتی/ یادآور شفاعت دستان روستایی-خویش/ 
که استاست، سمبل و نمادي از این دیار کهن سرایی کردهمرثیهشاعر براي آن، که »سرو کاشمر«) و 44

: 1387(ر.ك،عباسی،» است.حوادث بسیاري را پشت سر گذاشته و بزرگان بسیاري را در دامن خود پرورده
شود در نظر این لحظه ي کاشمرست/ کز نهان سوي قرون،/ میسبزي سرو قدافراشته): « 261

)18-17س:1388شفیعی کدکنی،»(پدیدارمرا.
گیرند، موقعیت پیشین که وقتی در موقعیت جدید و بهتر قرارمیرمز کسانی است«، در شعر شفیعی »شتر«

تواند مبین مفهومی از فرهنگ ، می»شترمست«)، اما 167: 1381نژاد،(علی» کنند.خود را فراموش می
ي همیشگی سرشک او را وا )؛ دغدغه91ج:1388کدکنی،ي قرن حاضر نیز باشد. (ر.ك،شفیعیافسارگسیخته

را نماد فرهنگی ناسالم قرار دهد، او » رحمباران بی«)، 24همان:»(باران پیش از رستخیز«دارد که در شعرمی
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باران «، پس، »دلی را زنده نگذارد«نگران غالب شدن چنین فرهنگی بر روح جامعه است که به اعتقاد شاعر 
پرورد.د و امید را در دلش میسازرا مظهري از منجی می» دیگر

تار «هاي شاعر نسبت به آگاهی اجتماعی است بخشی از توجه فرهنگی شفیعی به جامعه، دغدغه
طوفان « است: بخش، دنیا را فراگرفتههاي آگاهی، رمزي از ناآگاهی اجتماعی است، درحالی که پیام»عنکبوت

جا، تا مگر/ جوید براي کشتی او جاي لنگري./ وینیخخورد به زهره و مرّنوح دیگر و بال کبوتري/ که می
« ، در شعر او »صنوبر«) و 82ج:1388کدکنی،(شفیعی» ي جوانی، این تار عنکبوت!دراین سکوت /بر چهره

هاي ي آگاهی برتري برخوردارند و افراد بلندنظري که توانایی دیدن افقنماد افرادي است که از درجه
اي نه سوي دوردست/ گفت:/ قد کوته تو آن صنوبر بلند/ با اشاره): «166: 1381نژاد،ی(عل» دوردست رادارند.

اي گذار و/درنگر/ رود آفتاب و آب در ي توبست./ گامی از درون سرد خود برآي/ پاي برگریوهراه را به دیده
)، 48الف:1388کنی،کد(شفیعی» شتاب/ کاروان درد و سرد/ در گریز ناگزیر/ آنک آن هجوم سبز مرزناپذیر.

- (ر.ك، علی» نمایی داللت دارد.بخشی، دانایی و غیبآگاهیچونبر مفاهیمی«، در شعر سرشک »ي جمآیینه«

ي جم را/ بار دگر اي موبدآتشگه در گردش آور باز/ آن جام جان پیوند، آن آیینه): «176: 1381نژاد،
، در مفهوم انسان واال با صفات پیشوا و حامی ، در شعر سرشک»سرو«)، 46ذ:1388کدکنی،(شفیعی» خاموش!

اي روشنی باغ و بهاران که تو بودي/ وي خرّمی خاطر یاران که تو بودي ): «161: 1381نژاد،است. (ر.ك،علی
)94س:1388شفیعی کدکنی،.»(

در اشعار نمادین   » آزادي ومبارزه«مفهوم- 2- 9- 2
1381نژاد،بخش را با خود دارد. (ر.ك،علیرهایی، در شعر شفیعی مفهوم منجی و »مرغ فریاد وآتش«

کرد./ .../ وان گونه،/ سرتاسرشب،/ بر گرد آن شهر پروازمییک بال فریاد و یک بال آتش:/ مرغی ازین): « 43:
کدکنی، (شفیعی» / از غارت خیل تاتارشان برحذر داشت.-یک بال فریاد و یک بال آتش-مرغ، سرتاسر شب/ 

)   44ح:1388
هاي بهار/ شهر آذین بسته از رنگین کمان«سازد: دوستی، رهایی و صلح میکبوتر را رمزي از انسانشاعر

هنگام، «) یا: 32ذ:1388کدکنی،شفیعی»(ها/ شهر افسونگر کبوترهاي پیغام بشر،/ زي کشور خورشید.فکر انسان
» هایی نیست/ بر روي بام شهر.هاي دهر/ وقتی که معناي کبوتر جز ري هنگامهآن هنگام موعوداست/ هنگامه

خواه که داراي روح و آزادياز شخصرمزي است «، نیز در شعر او »باز«) و 35س:1388کدکنی،( شفیعی
؟ به  امید چه  کنیدریغ باز سپید چکادهاي بلند!/ چه می): «178: 1388نژاد،(علی» ي بلندي است.اندیشه

- (شفیعی» ژاژسراي/ به رنگ بوقلمون با زمانه در تبدیل.درین قفس که غلیواژهاي جا؟/ اي این زنده
) 93ج:1388کدکنی،

هر  ): «178: 1381نژاد،(علی» جنگاور، دلیر، گرد وآزاده.از شخصاست رمزي «، در شعر سرشک، »بیژن«
در » ننیلوفران زیربارا«)، 48ذ:1388کدکنی،(شفیعی» اي از این حصار پیر / صد بیژن آزاده دربند است.گوشه

)؛ 17ج:1388(شفیعی کدکنی،» دادها را تکان میآسمان«که به تعبیر او شعر سرشک، مظهري از مبارزانی است
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کند و پایبندي به تعلّقات را به ذهن متبادرمی«)، 15ح:1388کدکنی،(ر.ك،شفیعی» شعر سفر به خیر«، در »گون«
» ( اللّه حروفیي فضلاز محاکمه«در شعر » نمسافرا«)؛ 193: 1381نژاد،علی»(، آزادي و رهایی.»نسیم«

همان) نیز نماد قهرمانانی است که از ظلمات »(خضر«)، رمزي از مبارزان است، 63پ:1388کدکنی،شفیعی
) تعبیري از بیداري زمان و 23پ:1388کدکنی، (شفیعی» بوي جوي مولیان«در » کبوترها«هراسی ندارند و 

مظهر مبارزان راه آزادي است.
در اشعار نمادین » سیاسی«مفاهیم -2-10

) را مظهري از رهبران 75ذ:1388کدکنی،شفیعی»(درخت تناور«، »شبخوانی«سرشک در آخرین شعر 
ها (ملّت و ها سر زند سرنوشت شکوفهاندیشد که هر اشتباهی که از آندهد و به این میسیاسی قرار می

، مظهري از 1353)، در سال 39ج:1388کدکنی،(شفیعی» دنوح جدی«کند؛ آیندگان این سرزمین) را کبود می
گونه )، نیز مظهري دیگر از این86همان:»(سالگیهفت«در شعر » بازشعبده«رهبران سیاسی دروغین است ؛ 

یابد پس آن را نماد متفکر، اندیشمند و را مظهري از فراست می» کالغ«سیاستمداران است و شاعر، 
اش نگر!/ راستی خیز را ببین!/ نعل باژگونهآن کالغ  صبح«داند: ه راه خویش را میدهد کسیاستمداري  قرارمی

اي است/ کس نداند این که چیست درخیال او/ رازدارترپرندهرود!/ هیچکه راه خویش را چه خوب می
) 19-18(همان: » شکافد آسمان سبز صبح را دوبال او.هاي احتیاط/ میترین کرانهدرکران

نتیجه
سازد و نمادگرایی را در جهت عمق مطالب به تر میي نمادین شعر را با جاندار انگاري برجستهیما وجههن

گیرد که هایی مدد میباشد و از سمبولاست تا شعرش بتواند قابلیت تأثیر پذیري فراوانی را داشتهکار گرفته
یابد و با هماوایی با طبیعت تالش یش میاست؛ او طبیعت را مظهري از خوبا ذهن و زبان خود آن را ساخته

هاي خویش را با آن بنگارد، هاي متعدد شخصیت خویش را در عینیت اطرافش بیابد، تا درونیکند جلوهمی
اي فراتر بازتابی از شخصیت انسان است، در این موقعیت ،طبیعت نه تنها نمادي از شاعر است بلکه در مرحله

هایش متناسب است، او دهد ؛ نمادهاي نیما با دغدغهتر به پرندگان توجه نشان مینیما براي این منظور بیش
در کلمات نمادینش به مفاهیمی از قبیل شعر، اجتماع، استبداد، آزادي، مبارزه، آگاهی و امیدواري، توجه نشان 

» عشق«است و مفهوم دهي خویش، به مفاهیمی دیگر نیز اندیشیدهد، هر چند که او در رویکرد نمادگرایانهمی
که در کلمات نمادینش راه یابد، کالم نمادین شاعر گویاي این مفهوم است ؛ در تقسیم در شعر او بیش از آن

اي قائل شد وآن حضور مردم در بر ابر بندي اصلی محتوایی اشعار نیما شاید بتوان براي آن  بخش عمده
است تا با استبداد بستیزد، نمادهایی که شاعر از اد نهادهاستبداداست، نیما زندگی، شعر وآرمانش را در نم

است  خود شاهد گویاي ذهن آزادیخواه شاعر است.استبداد برساخته 
جانبخشی عناصر طبیعت، در سمبولیسم سرشک نیز مؤثّر است، نمادهاي او گاه در مفهوم رایج خویش 

شود، شفیعی نیز نماد را در جهت نیز دگرگون میرود و گاه به تناسب نگاه شاعر، مفهوم نمادها به کار می
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است ؛ کاربرد عناصر نمادین درشعر سرشک گویاي این است عمق اندیشه و برجستگی مفاهیم به کارگرفته
تر برمفاهیمی مانند عشق، عرفان، زندگی و پویایی، مرگ، شعر، امیدواري، که شاعر توجه خویش را بیش
است، مفاهیم نمادین سرشک، مفاهیمی هستند مبارزه و سیاست متمرکز کردهاندوه، اجتماع، فرهنگ، آزادي،

کدکنی نیز مانند نیما، تجلّی شخصیتی ي او دخیلند ؛ شفیعیگیري و انسجام نگرش شاعرانهکه در شکل
کند، شفیعی ي نمادین طبیعت، زمزمه میاست و اگر نیما غم خود را با جلوهخویش را در طبیعت جسته

یابد آشوبد، طبیعت را مظهري از شخصیت نگران خویش میي مرگ جانش را مینیز زمانی که دغدغهکدکنی
کدکنی در مقایسه با اند و شفیعی؛ هر دو شاعر نمادهاي متفاوتی را براي بیان مفاهیم درونی خویش برگزیده

- وت نیز تا حدي بیانگر دغدغهاست و این تفاتر از نمادها در جهت بیان مفاهیم خویش مدد جستهنیما، بیش
هاي متفاوت هر دو شاعر است.
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ساختار کلی شاهنامه با رویکردي توحیدي و براساس سیرت پادشاهان
1سمیرا ریزه وندي

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان
چکیده

اي، طورهدر مورد ساختار کلی شاهنامه نظرات متفاوتی ایراد شده است. برخی شاهنامه را به سه بخش اس
دانند. اما اي و تاریخی میاند. برخی دیگر شاهنامه را داراي دو بخش اسطورهحماسی و تاریخی تقسیم کرده

در این مقاله سعی ما این است که ساختار کلی شاهنامه را با قرائتی توحیدي و بر مبناي سیرت پادشاهان 
بندي کنیم.تقسیم

نگرد و در پی کشف اجزاء متن و روابط میان آنهاست، ظام میاز آنجا که قرائت به متن به عنوان یک ن
شود. در یک نگریم، این متن به دو بخش متفاوت و متضاد تقسیم میوقتی ما از این دیدگاه به شاهنامه می

انجامد، پادشاهانی خداپرست هستند که بنا بر سیرتشان شود و به جمشید میبخش آن که از کیومرث آغاز می
باشد. اما در بخش دیگر سیرت ستی به دوراند و حکومت آنها در راستاي خدمت به خلق میاز خود پر

ي مقابل خدا پرستی و توحید است)، قرار پادشاهان این چنین نیست و مبناي کار آنها بر خودپرستی (که نقطه
نامه ادامه دارد.شود و تا پایان شاهدارد. این بخش از نیمه دوم سلطنت جمشید و با انانیت او آغاز می

شاهنامه، ساختار، نظام توحیدي، نظام شرك.ها:کلیدواژه
مقدمه

در مورد ساختار کلی شاهنامه نظرات مختلف و متفاوتی ایراد شده است. برخی شاهنامه را داراي سه 
اي و تاریخی دانند و برخی دیگر این متن را به دو بخش اسطورهاي، حماسی و تاریخی میبخش اسطوره

ساختارگرایی به وسیع ترین مفهوم آن، روش جستجوي واقعیت نه در «که کنند. با توجه به اینتقسیم می
). سعی ما این است که ساختار کلی شاهنامه را 18: 1379اسکولز،» ( اشیاي منفرد که در روابط میان آنهاست

ت با اثر ادبی به عنوان یک نظام قرائ«با قرائتی توحیدي و بر اساس سیرت پادشاهان به دست آوریم. زیرا 
). به این 7913:203اسکولز، » ( آیدشود و در صدد ایضاح روابط میان اجزا گوناگون آن برمیروبرو می

منظور ما باید ابتدا تعریف خود را از توحید مشخص کنیم. سپس بر مبناي آن و با توجه به سیرت پادشاهان، 
مشرك را معلوم کنیم. هاي موحد وافراد و به تبع آن حکومت

توحید در نظر ما همان تسلیم بی چون و چراي حق بودن و دور بودن از خود پرستی است. بنا به قول 
اي تسلیم کرد که هر فرمان در برابر خداوند خود را به گونه«ي خدا کسی است که امیرالمؤمنین بهترین بنده

و حقیقت توحید آن بود که بنده چون هیکلی شود اندر ).87نهج البالغه، خطبه: » ( دهداو را انجام می
جریان تصرف تقدیر حق اندر مجاري قدرتش، خالی از اختیار و ارادت خود، اندر دریاي توحید وي به فناي 

). بنابراین هر کس که در سیرت خود از خود 524: 1387و قشیري، 1389:414نفس خویش( هجویري،

1 . srizehvandi@yahoo.com
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ي جویی به دیگران و انانیت پرهیز کند و تسلیم امر حق باشد در نظر ما فردي پرستی به دور باشد و از برتر
موحد است و در نتیجه حکومت او بر مبناي توحید است. اما اگر شخصی سیرتش بر مبناي خود پرستی 

باشد. مشروع میباشد. حکومت این شخص در نظر ما حکومت شرك است و در نتیجه، آن حکومت نا
پیشینه پژوهش

میدیان به قول خود به ناچار تقسیم بندي شاهنامه را به سه دوره اساطیري، حماسی و تاریخی را ح
بدانیم » تاریخ وار « یا » تاریخ گونه « گوید که بهتر است این دوره را ي تاریخی میپذیرد و در مورد دورهمی

از آغاز تمدن نژاد ایرانی تا انقراض ذبیح اله صفا: شاهنامه را تاریخ ایران قدیم ).4: 1383( حمیدیان، 
ي ي شاهی تقسیم شده است. او شاهنامه را به سه دورهداند که به پنجاه دورهحکومت او به دست اعراب می

شود ي پهلوانی، با قیام کاوه و فریدون آغازمیاساطیري، پهلوانی و تاریخی تقسیم کرده است. به نظر او دوره
). 211-206: 1369ي واقعی و تاریخی است ( صفا، یابد. عهد دارا داراي دورهو تا عهد بهمن ادامه می

114: 1384مسکوب نیز شاهنامه را اثري با سه بخش اساطیري، پهلوانی و تاریخی دانسته است ( مسکوب، 
مالمیر ).71: 1378اي و تاریخی ( سرکاراتی، ). بهمن سرکاراتی شاهنامه را دو بخش دانسته است: اسطوره

).209: 1387کند ( مالمیر، ي ساختار فنی شاهنامه وجود این دو بخش را تأیید مینیز در مقاله
آغاز خلقت و ویژگی رهبر موحد

آن درخت، درخت « آدم از میوه درخت ممنوعه میل نمود و به زمین فرستاده شد. تا راهبر مردم باشد. 
) و آن درختی است که هر کس از آن به إذن 220/ 1: 1377رازي، ابوالفتوح» ( علم بود، یعنی علم خیر و شر

). در روایتی 1/164: 1385خدا بخورد بدون تعلم به او علوم اولین و آخرین، الهام می گردد ( فیض کاشانی، 
). عالوه بر این 1/217: 1371دیگر آمده که آن درخت عبارت بوده از علم محمد و آل او (ع) ( طباطبایی ، 

و خداوند خدا هر درخت خوش نما و بخوردن نیکو از زمین رویانید و هم « هد عتیق چنین آمده است در ع
) ... و خداوند خدا آدم را امر فرموده گفت 10درخت حیات در وسط باغ و درخت دانستن نیک و بد را ( 

کتاب مقدس عهد » ( ) اما از درخت دانش نیک و بد مخور...17که از تمامی درختان مختاري که بخوري ( 
) پس از این واقعه بود که خداوند از میان همان انسان ها 5و 4: فصل دوم ص 1380عتیق و عهد جدید ، 

افرادي را برگزید تا با علم و آگاهی خود جانشین او باشند و مردم را در راه حق نگه دارند و از ظلم و بی 
گونه باشند زیرا دوست و رفیق مردم باشند. یعنی خداعدالتی بترسانند و هماره هم سرپرست و رهبر، هم 

یعنی هم سرپرست و صاحب و هم رفیق و دوست » ولی « خداوند خود را در کتاب خویش قرآن کریم 
داند که ایمان آورده و آنها را از تاریکی ها به سوي نور خارج می کند.کسانی می

). براي اثبات این معانی از 257قرآن ( بقره ، آیه : اهللا ولی الذین آمنو یخرجهم من الظلمات الی نور، 
و تفسیر ابوالفتوح 5/3890: 1334می توان به کتب و تفاسیر ذیل مراجعه کرد ( فرهنگ نفیسی » ولی « کلمه 
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و فرهنگ 116/ 3: 1350و تفسیر طبرسی، 1/496: 1385و تفسیر فیض کاشانی ، 3/416: 1381رازي، 
).254-255/ 49: ج 1334و دهخدا، 8276/ 8: ج 1382انوري و 1621: 1384متین، 

در این آیه به خوبی به ما نشان داده می شود که خداوند هم رهبر و سرپرست مومنان است و هم رفیق و 
را تنها به معناي سرپرست و صاحب یا رهبر گرفته دچار » ولی « دوست آنهاست. یعنی اگر فردي در این آیه 

مح گردیده و اگر هم فقط به معناي دوست، رفیق و یار فرض کرده باز هم تسامح به خرج داده تساهل و تسا
باشد یعنی رهبري که شود حاوي تمامی این معانی میفهمیده می» ولی « است. زیرا آنگونه که از کلمه 

دوست است، و سرپرستی که یار است.
دوران کیومرث-الف

ي رهبري و مردم اي داراي این سیرت و این شیوهیک پادشاه اسطورهدر متن شاهنامه کیومرث به عنوان
باشد. کیومرث، شاه، پدر و رفیق مردم است. کیومرث پادشاهی است که انس و دیو و دد همه زیر داري می

). این 28: 1388زید ( فردوسی، ي خویش میفرمان او هستند. اما در عین حال او همچون دیگر افراد جامعه
ان، دوران طالیی ما ایرانیان است که به وضوح در شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی آمده است.دور

چنین گفت که آیین تخت و کاله                             کیومرث آورد و او بود پادشــاه
بچو آمــــد به برج حمــل آفتاب                             جهـان گشت با فر و آیین و آ

کیومرث شد بر جهان کد خــداي                            نخستین به کوه اندرون ساخت جاي
سر بــخت و تختش بر آمــد به کوه                         پلنگیــنه پوشیــد خــود با گــروه

نو خـورشاز او انــدر آمــد همــی پـــرورش                         که پوشیــدنی نو بـد و
به گیتی درون سـال سـی شــاه بود                         به خوبــی چو خورشیــد بر گاه بود

همـــی تافــت زو فرّ شاهنشـهـــــی                      چــو ماه دو هفتـه ز سرو سهـــــی
بــه نزدیــک او آرمیــــددد و دام و هر جــانور کــش بدیــد                        ز گیـــتی 

دو تــا می شــدنــدي بــر تخــت او                 از آن بــر شـــده فـــره و بخــــت او 
)1/29(همان: 

اي ایران توان این نکات را دریافت که پادشاه اسطورهمیبا توجه به ابیات ایراد شده در فوق، به خوبی 
» پلنگینه « زمین، سمبل و نماد بی چون و چراي یک رهبر روحانی می باشد. زیرا همچون دیگر افراد قبیله 

و جدید » خورش نو « دهد و براي آنها می» پرورش « پوشاند و افراد قبیله اش را می پوشد و به آنها نیز می
آورد. این همان دوران زیبا و طالیی است که در اسطوره  نمودار گشته است. پدید می

این دوران چنان زیباست که حتی حکیم بزرگ چین الئوتزو خواهان و آرزومند این دوران و این چنین 
فرزانه باالتر از دیگران است/ در حالی که کسی احساس کوچکی نمی کند/ « گوید: رهبرانی است آنجا که می

). و 66: 1388الئوتزو، » ( او جلوتر از دیگران است/ در حالی که کسی احساس زیر دست بودن نمی کند
داشتن بدون احساس مالکیت / « کند گونه توصیف میدر جایی دیگر این حکیم بزرگ رهبر آرمانی را این
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ل عالی محسوب می عمل کردن بدون انتظار داشتن/ و راهنمایی کردن بدون سعی در حکم راندن/ فضای
).10همان: » ( شوند 
دوران هوشنگ-ب

گردد. سیرت این در اساطیر ایرانی و در شاهنامه فردوسی بعد از کیومرث، هوشنگ پادشاه ایران زمین می
راه کردن زندگی مردمش بهپادشاه این چنین است که تمام فکر و ذکرش داد و دهش و آباد کردن جهان و رو

کند و آهن را از سنگ جدا می–البته به صورت کامالً اتفاقی -شاهی است که با کشف آتشمی باشد او پاد
گونه به مردمش خدمت کرد. و از خود واین». از آهنگري اره و تیشه کرد « بعد با آن به قول حکیم طوس 

پرستی که  نمود حقیقی شرك است به دور بود. 
به داد و دهش تنگ بستم کمرفرمــان یــزدان پـیــروزگر     بــه 

همه روي گیـتی پـر از داد کـرد و ز آن پس جهان یکسر آباد کرد          
نخستین یکی گوهر آمد به چنگ                   به آتـش ز آهن جـدا کرد سنـگ 

) 1/32، 1388فردوسی ، کز آن سنگ خارا کشیدش برون  (ــن آبـگــون  ســر مایـه کــرد آه
هوشنگ پادشاهی بود که آبها را از دریا به سوي دشت آورد و راه و رسم کشاورزي را به مردم آموخت و 

).33کرد. (همان : همچنین شیوه دامداري را آموزش داد. و اینچنین براي مردم کار و خدمت می
دوران تهمورث-پ

گیرد تا بخشی دیگر از بود، تهمورث جاي او را می» گ فرهن« و » هوش « بعد از هوشنگ که همه 
دوران اساطیري، را بیان کند. در زامیاد یشت آمده فرکیانی که به تهمورث زیناوند تعلق داشته، موجب شده 

ها دست یابد و اهریمن را به پیکر اسبی در آورده و سی سال به که او بر دیوها و مردمان و جانوران و پري
). در این دوران تهمورث پشم از 294ص 28-29مین براند ( اوستا، زامیاد یشت کرده پنجم بند دور کرانه ز

را به مردم آموخت و از آن براي پوشش و گستردنی بهره » رشتن « پشت میش و بره جدا ساخت و کار 
است.بینیم که سیرت این پادشاه نیز خدمت به خلق و دوري از خودپرستی و شركگرفت. به وضوح می

پس از پشت میش و بره پشم و موي                برید و به رشتن نهادند روي
)34: 1388به کوشش از او کرد پوشش به راي                 به گستردنی بد هم او رهنماي ( فردوسی ، 

تن و کند؛ آموخبند مقدمات آن را فراهم میدهد و تهمورث دیواتفاق بزرگی که در این زمان رخ می
خواهند و در مقابل آن متعهد کشد آنها از او زینهار مینوشتن بود. آن هنگام که تهمورث دیوان را به بند می

را به او بیاموزند.» نبشتن « می گردند که 
چـو آزاد گشتـنـد از بنــد او                    بجــستنـد ناچــار پیــوند او

دلش را به دانش برافروختــندنبـشتــن به خسـرو بیـاموختـند   
)35نبشتن یکی نه که نزدیک سی                  چه رومی و چه تازي و چه پارسی  (همان :
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شتابد بدین گونه دوره تهمورث دیو بند نیز به پایان می رسد و این پادشاه مردم پرست به دیدار یزدان می
گردد.و فرزند او جمشید جانشین او می

دوران جمشید-ت
ي متفاوت است. در زامیاد یشت آمده: جمشید جمشید پادشاهی است که حکومتش شامل دو دوره

مدت زمانی از فر برخوردار بود آن چنان که به هفت کشور پادشاهی کرد، به دیوها و مردمان و جادوان و 
). اما پس از آن 294، ص 31ه ششم بند ها دست یافت... ( اوستا ، زامیاد یشت کردها و کرپنها و کويپري

که سخن دروغ و نادرست گفت، فر از او گسسته شد، و در برابر دشمن فرو مانده به زمین پنهان شد ( عفیقی 
کند و اسباب اي به جامعه می). جمشیددر دوران اول او نیز مانند پدران خویش خدمات ارزنده487: 1374، 

کند.ت تر شدن زندگی مردم مهیا میو لوازم فراوانی را براي راح
به فـــر یکــی نرم کــرد آهــــنا           چو خود و زره کرد و چون جوشنا

چو خفتان و تیغ و چو برگستوان              همـه کـرد پیــدا به روشــن روان 
)1/36: 1388ی، ز کتــان و ابریشــم و مــوي قــز         قصب کرد پر مایه دیـبا و خز ( فردوس

آغاز کرد و دوره خودپرستی و شرك شروع گردید او » منی « جمشید پس از انجام این خدمات، ناگهان 
ي تمدن بشري را به وجود آورده و فقط و فقط او بوده که دچار این ابتال شد که فکر کرد تنها او بوده که همه

در واقع با این تفکر، جمشید که در گذشته به صورت این چنین نظام استوار و جدیدي را بنیان نهاده است . 
کرد. در مقابل خالق دست به عصیان و نافرمانی زد و خود را برتر از همه چیز و مخلصانه براي مردم کار می

هر کس در جهان دانست و این آغاز انحطاط جامعه بشري و شروع مرحله جدیدي یعنی مرحله شرك و 
ی عدالتی بود و سیرت پادشاهان از خدمت به مردم به سوي خدمت مردم براي خودپرستی و نظامی بر پایه ب

آنها تغییر جهت داد.
منی کرد آن شاه یزدان شناس                       ز یزدان بپیچید و شد ناسپاس

چنین گفت با سالخورده مهان                       که جز خویشتن را ندانم جهان
مد پدید                         چو من نامور تخت شاهی ندیدهنر در جهان از من آ

جهان را به خوبی من آراستم                         چنان است گیتی کجا خواستم
)38خور و خواب و آرامتان از من است                 همان کوشش و کامتان از من است (همان: 

در برابر حق، باعث نابودي خویشتن گردید و پسر مرداس یعنی گونه جمشید با سرپیچی و عصیان و این
ي قدرت نهاد تا هم او را از میان بردارد و هم نظام شرك یعنی خودپرستی و اي پا به عرصهضحاك در گوشه

افزون خواهی را قدرت ببخشد و مردمان را همچون بردگان خود بپندارد و از مغز آنها خوراك مارهاي 
ند.دوشش را تأمین ک

دوران ضحاك-ث
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خوار، چنان ظلم و ستم بسیار گشت که در ظاهر ابیات شاهنامه، این پادشاه خوندر نظام ضحاك، آن
توان دریافت که این پادشاه بیدادگر، خورد اما با اندکی تعمق میي مارهاي دوشش میمغز جوانان را به وسیله

) و راه و رسم بدي و ناراستی و کژي و 45اشت (همان: مغز یعنی راستی و فرزانگی افراد را از میان برد
کاستی و جادویی را به وجود آورد.

رسد مارهاي دوش ضحاك که فرزندان بوسه هاي ابلیس بودند در حقیقت عوامل این چنین به نظر می
خود اند و او را مطیعدستگاه او هستند که هم مردم را گمراه می کنند و هم بر ضحاك تسلط پیدا کرده

اند آنچنان که ضحاك مجبور است به سخنان آنها گوش دهد. زیرا مارها دقیقاً روي دوش هاي او ساخته
گر این است که این عوامل فساد که اطراف ضحاك را گرفته اند از وابستگان و روییدند و این نکته تداعی

کنند و هاي خود پر میرفهاي ضحاك ذهن او را از حنزدیکان او هستند که با سر فرو بردن به گوش
ماند. کنند که راهی جز پذیرفتن سخنان این افراد براي او باقی نمیچنان او را تحریک میآن

ي وجود نهاد و پهلوانی دلیر ي ضحاك و در نزدیکی او فریدون پا به عرصهاما در دوران حکومت ظالمانه
ي ضحاك را فراهم کرد.لمانهگردید. و با قیام کاوه آهنگر، مقدمات نابودي حکومت ظا

چو کاوه برون شد ز درگاه شاه                         بر او انجمن شد بازارگاه 
همی بر خروشید و فریاد خواند                        جهان را سراسر سوي داد خواند

از آن چرم کاهنگران پشت پاي                         بپوشند هنگام زخم دراي
همان کاوه آن بر سر نیزه کرد                           همان گه ز بازار برخاست گرد

خروشان همی رفت نیزه به دست                      که اي نامداران یزدان پرست
) 54: 1388کسی کاو هواي فریدون کند                     دل از بند ضحاك بیرون کند ( فردوسی ، 

: 1368اي از حضور نیروي غیر شاهی، نیروي مردمی در نبرد می باشند( مختاري، اوه که نشانهبا قیام ک
) و آمدن فریدون دوران ضحاك به پایان می رسد و حکومت فریدون آغاز می شود.151

دوران فریدون-ج
و خود بزرگ بخش نیست زیرا منیت گرایی تالش و قیام کاوه براي بر پا شدن عدل و داد چندان ثمر

شود. این چنین که وقتی بینی که بنیان آن را جمشید نهاد به گونه اي دیگر در سیرت فریدون هم نمودار می
کند که بر گرد جهان بگرد و خواهد همسر بگزیند. به پیشکارش سفارش میفریدون براي فرزندانش می

ي ه زاده سزاواري و شایستگی پیوند با خانوادهي پادشاه باشند. زیرا فقط پادشادخترانی را برگزین که از تخمه
« هاي اجتماعی. مرا دارد و این یعنی خود پرستی و برتر دانستن خود از دیگران و آغاز تبعیض و نابرابري

تواند از استثمار مخرب تر باشد، هم به خاطر روشی که در آن فرصت هاي نابرابري را در زندگی تبعیض می
را تحت تأثیر قرار میدهد "personaldoginity"خاطر روشی که در آن احترام شخصیایجاد می کند و هم به
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هاي ذاتی شخص مثل جنس، سن و یا به خاطر ارتباطی که با [ یک و یا به خاطر مرتبط بودن به ویژگی
).253: 1383ریزمن ، -عنصر فرهنگی ] مثل نژاد دارد... ( انگوتیا

یکی را گران مایه تر خواند پیشفریدون از آن نامداران خویش 
کــجا نام او حنــــزل پر هنــــر            به هـــر کــار دلســوز بر شــاه بر

******
بدو گفــت بر گــرد گرد جهان            ســه دختر گزین از نژاد مهـــان

)67: 1388به پیــوند من ( فردوسی ، سه خواهر ز یک مادر و یک پدر          چنان چــون بشایـد
گردد که فریدون جهان را بین سه فرزندش تقسیم گاه عیان میاي دیگر از این خودپرستی آننمونه

55کند. به این ترتیب که فریدون خود پسر کوچک خانواده بود و دو برادر بزرگتر از خود داشت (همان :می
بود؛ به خاطر همین شباهت و سنخیت، ایرج را بیشتر از آن دو پسر دیگرش ). از این نظر ایرج نیز همانند او

بیند و طبیعی اي است که او سیماي خود را در آن میچون آینهدوست دارد. در واقعه ایرج براي فریدون هم
است که  بخواهد از طریق ایرج که به نظرش دقیقاً خود اوست، بار دیگر بر تخت قدرت بنشیند و 

وایی کند آن هم در سرزمین مقدسی که اهورا مزدا براي اولین بار این مکان ( ایران ویج) را براي فرمانر
).79کند (وندیداد فصل دوم ، ص مالقات با جم تعیین می

نخستین کشور با نزهت که من اهورامزدا آفریدم آراینم « اهورامزدا در وندیداد به زرتشت می گوید 
). وقتی وندیداد را می خوانیم، اهورامزدا غیر از کشور 58وندیداد فصل اول ص » ( ود ویجو ( ایران ویج ) ب

کند ( برد، اما از ایران به عنوان اولین و مقدس ترین و بهترین کشور یاد میایران، از چند کشور دیگر نام می
بهتر جهان را به ایرج می متر و ). فریدون با توجه به این اعتقاد است که بخش مه102: 1385پیر حیاتی، 

باز هم سلطان مرکز جهان آن روز، یعنی -بیندکه فریدون، خود را در او می-دهد تا این چنین از طریق ایرج
ایران باشد.

اي گوید: ایرج سرشتی آشتی جوي و نیک دل و چهرهمرتضی ثاقب فر براي توجیه مرگ ایرج می
خواهد درختی بکارد که بارش کینه و پیکار باشد، با این نمیستمدیده و شهادت طلب دارد... ایرجی که

نشاند که سراسر تسلیم خویش به بدکاران اهریمن نهاد، خود تا جاودان پیکار ساز و کینه آفرین و نهالی می
دیده و ). اما برخالف این ستم9: 1370سازد (  ثاقب فر ، جویی میتاریخ ایران را سرشار از پیکار و کینه

گردد. بلکه پیکار و کینه قبل از تسلیم ایرج آغاز شده است و هادت طلب بودن ایرج باعث پیکار و کینه نمیش
که ایرج باشد و اینعلت آن نخست خودپرستی و خودخواهی فریدون و ثانیاً زیاده خواهی برادران ایرج می

ي قبل از او بوده بران فرزانهشود به علت وجود خصوصیت انسان دوستی اوست که صفت بارز رهتسلیم می
دیده بودنش.است نه ستم

بینیم که براي ریخته نشدن خون ما همین خصوصیات و صفات عالی را در سیاوش نیز به وضوح می
انجامد و جالب اینجاست که هر دوي این شود که سرانجام به ذبح شدنش میبی گناهان پذیراي سرنوشتی می
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ي رسند. ایرج توسط برادرش؛ و سیاوش با دسیسهست، توسط نزدیکانشان به قتل میافراد فرزانه و انسان دو
عموي زنش، گرسیوز و به فرمان پدر زنش، افراسیاب و با هدایت پدرش، کاووس ، به سوي مرگ رانده 

شوند. و این نشانگر این مهم است که بعد از جمشید اگر کسی در پی برقراري صلح و آشتی بوده و می
ر عدالت و خدا پرستی و توحید باشد بی تردید ناموفق است. زیرا اوضاع چنان بد و ناجور است که طرفدا

یابد تا زمان کیخسرو که ي حکومت، ادامه میشود. این نظام و شیوهترین کسانش کشته میتوسط نزدیک
دانند.برخی او را شاهی آرمانی می

دوران کیخسرو-چ
بیند. لذا سران کاري و وظیفه اي نمیگونه خویشاب دیگر براي خود هیچکیخسرو پس از کشتن افراسی

گوید که مبادا کند و در حالتی از افسردگی و با بدبینی کامل به آینده، این چنین سخن میکشور را جمع می
من همانند ضحاك تازي و جم گردم و فره ایزدي از من دور شود.

که با سلم و تور اندر آیم به زمشوم همچو ضحاك تازي و جم            
به یزدان شوم یک زمان ناسپاس              به روشن روان اندر آرم هـــراس

) 976: 1388ز من بگـسـلـد فــره ایــــزدي             گرآیـــم بـه کــــژي و راه بدي  ( فردوسی ، 
اج و تخت و در واقع از خود انتقام بگیرد و با خواهد از تبنابراین او در این حال افسردگی و ناراحتی می

خزد و به عبادت اي میاحساس گناهی که نسبت به این همه خودخواهی و خودپرستی که داشته به گوشه
ترین صفاتی که به کار شود. وقتی که از یک بیمار افسرده سوال شود که چه احساسی داري رایجمشغول می

ارزش، بی مصرف و ، بدبخت، درمانده، ناامید، تنها، ناخشنود، اندوهگین، بیمی برد عبارتند از: غمگین، دفع
). اکثر این خصوصیات به طور واضح در کیخسرو 6/ 2: 1385باشد ( روز نهان و سیلگمن ، کار میگناه

ازد.پردبه استغفار می-کندچون احساس گناه می-کند. در گوشه ايمشهود است. او از مردم کناره گیري می
ببست آن در بارگاه کیان                         خروشان بیامد گشاده میان

ز بهر پرستش سر و تن بشست                   به شمع خرد راه یزدان بجست
همی گفت کاي برتر از جان پاك               بر آرنده آتش از تیره خاك

ها فزایش کنمبدین نیکويتو را تا بباشم نیایش کنم                   
) 977: 1388بیامرز رفته گناه مرا                                زکژي بکش دستگاه مرا ( فردوسی، 

شود که سران مملکت او را که از سلطنت و کشتار و تاجداري به ستوه اوضاع این پادشاه چنان وخیم می
دهند.کنند و دلداري میدزنی دارد را نصیحت میآمده و دچار افسردگی و پوچی شده و قصد خو

ایمایم                              سراسر به دیدار تو زندههمه پهلوانان ترا بنده
به هر کشوري لشکر و گنج توست                  به جایی که پی بر نهی رنج توست

ا تیره شد اندرین روزگارندانیم که اندیشه شهریار                             چر
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) 978تو را زین جهان روز بر خوردن است                نه هنگام تیمار و پژمردن است (همان: 
رود که سران مملکت قصد دارند که کند و این قضیه تا جایی پیش میاما این سخنان در کیخسرو اثر نمی

م دیوان بخوانند.فرستند شاه را همداي که به رستم و دستان میدر نامه
ببایــد شــدن سوي زابلــستان                  سواري فرســتی به کابلـــستان
به زابل به رستم بگویی که شاه                     زیزدان بپیچید و گم کرده راه

) 980: در بــار بـرنــامـداران ببســـت                   همانــا که با دیـو دارد نشسـت  ( همان
ایستد و یابد که زال رو در روي کیخسرو میکند و فزونی میو این دلخوري سران تا جایی ادامه پیدا می

گوید که راه دیوان را ادامه نده. به او می
گر این باشد اي شاه سامان تو                    نگردد کسی گرد پیمان تو

بر اندیش و فرمان دیوان مکنپشیـمانی آیـد ترا زین سخــن             
) 987و گر نیز جویی چنین کار دیو                    بـبـرد ز تـو فــر کیـهان خدیـو   ( همان: 

اما کیخسرو در کار خویش مصمم است، با بخشیدن تاج و تخت به لهراسب که به نظر درباریان و زال 
و مکنت و ثروت انتقام گرفت.شایستگی الزم را نداشت از تاج و تخت و قدرت 

فرود آمـــد از نامــــور تخـت عاج              ز سر برگرفـت آن دل افــروز تاج
به لهـراسب بسپــرد و کـرد آفرین                 همــه پادشــاهـــی ایـــران زمیــــن 

ـک چو شیـر ژیــانشگفــت اندر و مانـــده ایــرانیان                 بر آشفــته هر ی
همی هر کسی در شگفتی بماند                     که لـهراسب را شـاه بایـست خوانــد
از آن انجمن زال بر پاي خاست                     بگفت آنچه بودش به دل راي راست
چنیــن گفت کاي شهریـــار بلند               ســـزد گـر کنـــی خاك را ارجمـند ؟

ر بخت آن کس پر از خاك باد                 روان ورا خــاك تــریـــاك بـــادس
) 995که لهراسب را شاه خوانـــد به داد               ز بیـــداد هــرگـــز نگیـــریــم یـــاد (همان: 

ر آنجا به رود و دپس از سپردن تخت و تاج به لهراسب، کیخسرو با گروهی از پهلوانانش به مکانی می
شود. زیرا نتیجه حتمی رفتار شود اما در حقیقت باید گفت که کیخسرو به دست خود نابود میناگاه غیب می

اي با این خصوصیات بی شک نابودي یعنی خودکشی است.این چنین شخص افسرده
) 1000چو از کوه خورشید سر بر کشید             ز چشم مهان شاه شد ناپدید (همان: 

ا این دیوانگی محض است که یک نفر انسان خداشناس و نیکو کردار در اوج قدرت همه چیز را ترك زیر
کند و مملکت را به دست کسی بسپارد که در نظر دیگران شخص فرومایه و بی نام و نشانی است و 

ها پنهان چشمشایستگی این مقام را ندارد. اگر در آیین مسیح و اسالم ما دو رهبر داریم که غیب شده و از 
شوند، به علت نامساعد بودن اوضاع است و ناچار بودن شخص رهبر؛ اما کیخسرو در اوج قدرت و در می

شود. ترین دشمن او نیز از بین رفته است غیب میحالی که همه چیز براي ادامه حکومت او مهیاست و قوي
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پرستی( شرك ) تا پایان شاهنامه ادامه دارد رسد. پس از کیخسرو این روند خوداین کامالً نامعقول به نظر می
و هر روز اوضاع بدتر می شود.

نتیجه گیري 
دوران طالیی زندگی بشر زمانی بود که هیچ کس خداوند و هیچ کس برده نبود و هر کس به مقدار 

ش بیشتر نیازش از طبیعت سخاوتمند بهره می برد و رهبرانشان نیز همچون پدري مهربان بودند که براي آسای
رسد و کردند. اما این دوران طالیی با عصیانگري و خودپرستی رهبر قبیله به پایان میقبیله ي خود تالش می
اي دیگر در رفاه زندگی نمایند.کنند تا عدهاي کار میشود که در آن عدهدوران جدیدي آغاز می

پادشاهان، مورد بررسی قرار دهیم اگر ما ساختار کلی شاهنامه را با رویکردي توحیدي و براساس سیرت
یابیم که شاهنامه داراي دو دوره متفاوت است. دوره اول شاهنامه از پادشاهی کیومرث به این مهم دست می

یابد در این دوره بین مردم شود و تا پایان نیمه اول حکومت جمشید یعنی قبل از عصیان او ادامه میآغاز می
برقرار است. و رهبر با دو خصیصه عشق به خالق و عشق به خلق تنها به و رهبر یک رابطه پدر و فرزندي

باشد. اما پردازد و در حقیقت این شخص خداپرست ، پرستار مردمش میعبادت خالق و خدمت به خلق می
شود برخالف در دوره دوم شاهنامه که از نیمه دوم پادشاهی جمشید و با طغیان و سرکشی او آغاز می

مردم هستند که پرستاران و خادمان سلطانند و شاه و شخص اول مملکت با خودپرستی تمام ( گذشته، این 
خواهد و با مبتال شدن پادشاه که نقطه مقابل خداپرستی است ) هر آنچه را که خوب است تنها براي خود می

یرد.گبه بیماري خودپرستی یعنی همان بیماري شرك، نظام شرك جاي نظام توحیدي گذشته را می
کتابنامه

قرآن کریم.-
)، تفسیر مجمع البیان، ترجمه دکتر مفتح، تهران، 1350ابوعلی الفضل ابن الحسن ابن الطبرسی، (-

انتشارات فرهانی.
)، درآمدي بر ساختارگرایی در ادبیات، ترجمه فرزانه طاهري، تهران، نشر آگاه.1379اسکولز، رابرت، ( -
جلد مصور، تهران، نشر سخن. چاپ دوم.8رگ سخن، )، فرهنگ بز1382انوري، حسن، ( -
)، اوستا، تهران، نشر اساطیر.1381ابراهیم پور، داود، (-
اي بر اساطیر( هویت، عرفان و فرهنگ )، تهران، نشر سهروردي.). مقدمه1385حیاتی، محمد، (پیر-
). روض الجنان 1377زي، (حسین بن علی بن محمد احمد الخزاعی النیشابوري مشهور به ابوالفتوح را-

و روح الجنان فی تفسیر القرآن، مشهد، نشر آستان قدس رضوي، چاپ سوم.
)، درآمدي بر اندیشه و هنر فردوسی، تهران، نشر ناهید.1383حمیدیان، سعید، (-
)، فرهنگ دهخدا، تهران، نشر دانشگاه تهران. 1334دهخدا، علی اکبر، (-
)، روان شناسی نابهنجاري آسیب شناسی روانی، 1385اي. پی . سلیگمن، (دیوید ال. روز نهان؛ مارتین -

واالن . چاپ ششم.ترجمه یحیی سید محمدي، تهران، نشر سا
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)، پیکر گردانی در اساطیر، تهران، نشر پژوهشکده علوم انسانی و 1383رستگار فسایی، منصور، (-
مطالعات فرهنگی.

.ار شده گزیده مقاالت فارسی، تهران، نشر قطره)، سایه هاي شک1378سرکاراتی، بهمن، (-

). حماسه سرایی در ایران؛ از قدیمترین عهد تاریخی تا قرن چهارم هجري، تهران، 1369صفا، ذبیح ا...، (-
نشر امیر کبیر.

)، تفسیر المیزان، ترجمه سید محمدباقر موسوي همدانی، قم، دفتر 1379طباطبایی، سید محمدباقر، (-
المی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوازدهم.انتشارات اس

)، اساطیر و فرهنگ ایرانی در نوشته هاي پهلوي، تهران، نشر توس.1374عفیفی، رحیم، (-
)، رساله قشیریه، ترجمه ابوعلی حسن بن احمد عثمانی. 1387قشیري، ابوالقاسم عبدالکریم هوازن، (-

هران، نشر زوار ، چاپ اول.تصحیح بدیع الزمان فروزان فر، ت
هنري مرفن ، ترجمه فاضل خان همدانی، -)، ویتنام لگن1380کتاب مقدس عتیق  و عهد جدید، (-

تهران، چاپ اول.
)، تائوت چینگ، برگردان فرشید قهرمانی، تهران، نشر مثلث. چاپ هشتم. 1388الئوتزو، ( -
امعه شناسی قشرها و نابرابري هاي اجتماعی، ترجمه)، ج1383لئوناردو ریزمن، (-ماریونو. اف. انگوتیا-

آواي کلک، چاپ اول.-محمدتقی پور، مشهد، نشر مرندیز
)، حماسه در رمز و راز ملی، تهران، نشر قطره، چاپ اول. 1368مختاري ، محمد، (-
)، ارمغان مور؛ جستاري در شاهنامه، تهران، نشر علمی.1384مسکوب، شاهرخ، (-
)، فرهنگ معین تک جلدي، تهران، نشر راه رشد، چاپ دوم.1384( معین، محمد، -
)، تفسیر شریف صافی، ترجمه جمعی از فضال با نظارت استاد 1385حسن، فیض کاشانی، (محمدمال-

عقیقی بخشایشی، قم، نشر دفتر نوید اسالم.
سهامی چاپ رنگین.)، فرهنگ نفیسی، جلد پنجم، ( م. ر.ي)، تهران، شرکت 1334نفیسی، علی اکبر، (-
)، ترجمه محمد دشتی، نشر دفتر تبلیغات اسالمی، چاپ سوم. 1385نهج البالغه ( -
)، ترجمه از سانسکریت و پهلوي به قلم جیمس دار مستتر، 1342وندیداد یا مجموعه قوانین زرتشت، (-

ترجمه از فرانسه به فارسی و دیباچه از موسی جوان ، تهران، چاپ خانه رنگین.
)، کشف المحجوب، مقدمه تصیح و تعلیقات دکتر محمود 1389ویري، ابوالحسن علی بن عثمان، (هج-

عابدي، تهران، نشر سروش. چاپ ششم.
مقاالت:

.9، ماهنامه نگاه نو، آبان ص»فلسفه تاریخ ایران و شاهنامه فردوسی« )، 1370ثاقب فر، مرتضی، (-
شماره ، فصل نامه علمی پژوهشی کاوش نامه، سال نهم » ساختار فنی شاهنامه«)، 1387مالمیر، تیمور (-

.229-199، صص16
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بررسی تطبیقی بهاریه هاي سعدي و فرخی
1راضیه رئیسی نافچی

دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
2دکترمحمود براتی

دانشیار دانشگاه اصفهان
چکیده  

شود و ر است؛ گونه اي از ادب غنایی محسوب میسازي در شعوصف عالوه بر آنکه یک ابزار تصویر
، زیرگونه ي اندکه سرایندگان ایرانی در وصف نوروز و بهار سرودهيبهاریه یا بهارانه آن دسته از اشعار

ها و گیرد. هدف اصلی این مقاله این است که به بررسی تطبیقی جلوه بهار و تبیین شباهتوصف قرار می
این دو به لحاظ زمانی ،بپردازد» سعدي«و » فرخی«ا در اشعار دو شاعر بزرگ ههاي سبکی بهاریهتفاوت

هایی دارند. روش تحقیق در این وسبکی متفاوتند اما از جهت ابداع تصاویر شعري وشکل بیان همسانی
هاي هر دو شاعرانجام شده است. با پژوهش، توصیفی، تحلیلی است که پس از مطالعه و جمع آوري بهاریه

هاي هر دو شاعر به این نتیجه رسیدیم که اگرچه از لحاظ سهل و ممتنع بودن زبان فرخی در ی بهاریهبررس
هاي دو شاعر از است، لیکن در بهاریهپردازان تشبیه شدهپردازان به زبان سعدي در میان غزلمیان قصیده

فرخی از وصف بهار هایی مواجه هستیم و غرض اصلیها و شباهتلحاظ محتوایی و سبکی با تفاوت
توصیف و وسیله اي براي گریز به مدح ممدوح است، اما سعدي با نگاهی عقالنی و کالمی، شهودي به بهار 

است و توحید از جمله اصلی ترین غرض شعري ایشان از وصف بهار است. و به دنبال تحول سبک نگریسته
با این ها نیز با تحول روبه رو هستیم. وا بهاریهخراسانی به سبک عراقی نه تنها در قالب شعري، بلکه در محت

شود که نمایانگر تاثیر پذیري سعدي از وجود عناصر و مضامین مشابهی در شعر این دو شاعر دیده می
تصاویر و مضامین فرخی است.

بهاریه، بررسی تطبیقی، سعدي، فرخی، وصفها:کلیدواژه
مقدمه:  

در شعر غنایی ابتدا شاعر از یکی از تجلیات جهـان آفـرینش متـاثر    هاي ادب غنایی وصف است از زیر گونه
کند و سرانجام بـه سـیري در فراخنـاي اندیشـه و عـالم      گردد و آن تاثررا با لطف کالم و دقت نظر توصیف میمی

انگیـز و رنگارنـگ خـود، همـواره همـه      دلهاي زیبا وطبیعت با جلوه). 64: 1382شود (شمیسا، معنی کشیده می
نسانها به خصوص شاعران را تحت تاثیر قرار داده و پیوسـته عواطـف را برانگیختـه و شـاعران را بـه سـتایش و       ا

-اند. یکی از جلـوه پردازان هنر محاکات یا تقلید نامیده داشته است. این تاثیر پذیري از طبیعت را نظریهتوصیف وا

1.razyehreiisi@gmail.com
2 .mbk@ltr.ui.ac.ir
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گیرند دراشعار همه ها که زیرگونه وصف قرار میبهاریههاي بهار است، پرور طبیعت، منظرهانگیز و جانهاي خیال
انـد و بـا   شاعران نمود وجلوه یی دارند و معموال بیشتر شاعران فارسی زبان در خصـوص بهـار اشـعاري سـروده     

.اندتوجه به ویژگیهاي شعري عصر خود، شیوه خاصی در توصیف بهار داشته
تشبیب در اصطالح شـعرا   «اند. قصاید به وصف بهار پرداختهتشبیب در ابتدا شاعران در سبک خراسانی در 

قسمت پیش درآمد اوایل قصیده است که مقدمه یی در ذکر محاسن محبوب و حکایت حال  عشـق و عاشـقی بـا    
وصف مناظر طبیعی از قبیل بهار و خزان و طلوع و غروب خورشید و امثال آن ساخته ،آن گاه به مناسـبتی لطیـف   

اصل متعدد از قبیل مدح و ستایش و یا تهنیت یا تغزیت و..پرداختـه باشـند. تشـبیب قصـیده را در     از آن مقدمه به
).97-96: 1373همایی ، » ( اصطالح نسیب و تغزل نیز می گویند

توصیف بهار که نـوعی از ادبیـات غنـایی محسـوب مـی      شعر توصیفی از جمله انواع ادبیات غنایی است و 
ها، در تغـزل قصـاید و در سـبک عراقـی در غـزل و حتـی       با توجه به سیر سبکی بهاریهشود، در سبک خراسانی  

گیري قصیده و رواج آن، تغزل و تشبیب برخی از قصاید وصـف بهـار   از قرن چهارم با شکلکند.میمثنوي جلوه 
ها حاکم است بهـار  هاي که گفتمان توصیفی بر آنها نیست و تنها در بهاریهبهار همیشه مضمون اصلی بهاریه«بود. 

در نگاه انسان سنتی، بهار به عنوان احیاگر طبیعت، درحقیقت زندگی تازه انسان دهد، مضمون اصلی را تشکیل می
آورد، و نگاه این انسان به  بهار، برون گرا، آفاقی و عینی و شعر برآمده از ایـن نگـاه توصـیفی    را به دنبال خود می

).93: 1388(شکارسري، » بود
ه مقاله حاضر به بیان و تبیین دو نوع وصف، بیان تصویر و محسوس (فرخی) و بیان تصویر و کالمـی ،  ارائ

پردازد. بهار به عنوان یک واقعیت کمابیش یکسان از منظر شاعر سبک خراسانی چون فرخـی  شهودي (سعدي) می
را در خـدمت مـدح درآورده   است و تغزل که بیانی ساده دارد و به توصیفات طبیعی و محسوس عینی دست زده

است با بهار در نگاه سعدي، شاعر سبک عراقی که درونگرا و گریزان از مدح مستقیم است تفـاوت دارد. در شـعر   
نشـیند کـه طـرب انگیـزي و     نظر شاعر است، او چنان به وصف بهـار مـی  سعدي محتوایی فراتر از وصف بهار مد

انگیزد.  یمنوزایی گل و باغ و صحرا، در انسان شوري بر
این نزدیکـی و سـهل و   است. شمیسا از جمله کسانی است که به شباهت  زبان سعدي و فرخی اذعان داشته

هاي این دو شـاعر از نظرگـاه زبـانی،    ممتنع بودن آثار این دو شاعر سبب شد تا به بررسی تطبیقی و تحلیلی بهاریه
هاي ادبیات غنایی بیشتر گونهبهار به عنوان یکی از زیراجتماعی  پرداخته شود. و ضمن آن -فکري، ادبی، تاریخی

پـذیري  هـاي فرخـی و سـعدي و تـاثیر    بهاریـه اکنون کاري که به بررسی شناسانده شود. در باره پیشینه پژوهش، ت
اشعار این دو شاعر بـه  آثار فراوانی درباره اما ،استباشد، صورت نگرفتهسعدي از فرخی در خصوص بهاریه ها

از شودها اشاره میکه در ذیل بداناستها و مقاالت بسیاري در مجالت فارسی نگارش یافتهکتاباگانهشکل جد
جمله:

قلمرو سعدي: علی دشتی  -1
مقاالت درباره زندگی و شعر سعدي: به کوشش دکتر منصور رستگار-2
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سعدي: ضیاء موحد-3
گل سرخ در نگاه سعدي: معصومه سالمی  -5
انی: علی رزاقی شانیفرخی سیست-6
فرخی سیستانی، بحثی در شرح احوال و روزگار شعر او: غالمحسین یوسفی-7
نگرشی دردیوان فرخی سیستانی: علی رواقی و...-8

هـاي آنـان از   ها و تفـاوت هاي سعدي و فرخی و مقایسه مشابهتبررسی بهاریهبرايکوششیمقالهاین
محتـواي  بیانبهچیزهرازبیشوآمدهفراهماختصاروایجازباو.. است کهلحاظ سبکی در سطح زبانی، فکري 

زیر است:سؤاالتبهپاسخگويصدددروداردتکیهشاعرها در شعر دوبهاریه
هافرخی بر سعدي در بهاریهگذاريتاثیرمیزان-1
کیشان (سـبک خراسـانی و سـبک    هاي هردو شاعر با توجه به تفاوت سبآیا صورخیال به کار رفته بهاریه-2

عراقی) یکسان است؟  
کند؟آیا وصف بهار از نظرگاه سعدي و فرخی فلسفه خاص را دنبال می-3
ها و عناصر برجسته در بهاریه هاي هر دو شاعر چیسـت؟ و آیـا سـعدي از فرخـی در ایـن زمینـه       مولفه-4

تاثیراتی پذیرفته است؟
زندگی شاعر در تجربه هاي زیستی  او براي پدید آوردن شعر به ویـژه  باتوجه به اینکه محیط طبیعی و 

هاي پردازیم و سپس بهاریهها تاثیر فراوان دارد ناگزیر ابتدا به طور مختصر به بیان زندگینامه هر دو شاعر میبهاریه
شود:تاریخی) بررسی می-هر دوشاعر در چهار سطح (زبانی، فکري، ادبی و اجتماعی

تانیفرخی سیس
ابوالحسن علی بن جولوغ، فرخی سیستانی از شعراي نامدار و تواناي اواخـر قـرن چهـارم و اوایـل قـرن      

او در سیسـتان متولـد   «پنجم و از جمله سرآمدان سخن در عهد خویش و در همه ي ادوار تاریخ ادبی ایران است. 
در دسـت نیسـت. او در شـعر هـاي خـود      شد و موطن وي سیستان است از سال تولد و اوایل زندگی او اطالعی 

دربـاره او  » چهارمقاله« ). نظامی عروضی در کتاب معروف خویش 9: 1363(دبیر سیاقی، » فرخی تخلص می کرد
چنین گفته است:  

فرخی از سیستان بود پسر جولوغ ، غالم امیر خلف بانو، طبعی به غایت نیکـو داشـت و شـعر خـوش     « 
مت دهقانی کردي از دهاقین سیستان، و این دهقان  او را هرسال دویست کیل  پـنج  گفتی، و چنگ تر زدي، و خد

منی غله دادي و صد درم سیم نوحی، اورا تمام بودي، اما زنی خواست هم از موالی خلف، و خرجش بیشتر افتـاد  
و در نتیجـه آن  ). 58: 1327(نظامی عروضی ،» .... فرخی قصه به دهقان برداشت که مرا خرج بیشتر شده است و..

شود. داستان ورود شاعر به درگـاه امیـر   فرخی به دنبال جایی براي دریافت درآمد بیشتر به دربار چغانیان وارد می
چغانیان، در چهار مقاله آمده است.
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با این همه اقامت او در دربار چغانی چندان طول نکشید و براي دریافت صله بیشتر راهی دربار غزنه شد. او 
توانایی در سرودن اشعار و آشنایی با موسیقی در دربار محمود به شـهرت زیـادي رسـید. و در نتیجـه از     به خاطر

رفاه و مکنت فراوانی برخوردار شد و این موجب شد شاعر مضامین و معانی اشـعارش را بـا لحـن طـرب آور و     
سفري و شیفته گشت و گـذار  نشاط آور بیان کند. سفرهاي متعدد او همراه سلطان محمود غزنوي شاعر را مردي

هاي مختلف از جمله بلخ، چهرمنا، گوزکانان و..در شعرش انعکاس یافته است. او در دهد و دیدن طبیعتنشان می
ه.ق وفات یافت.429سال 

فرخـی سیسـتانی (متـوفی    «نویسـد:  در کتاب سبک شناسی خویش درباره اشعار و سبک اوچنین مـی شمیسا
عران دوره غزنوي (نیمه اول قرن پنجم) قصیده پرداز است اما قصیده او بیشتر جنبه غنایی ) هم مانند سایر شا429

دارد و تغزالت لطیف آنها مشهور است. سخن او سهل و ممتنع است و از این رو او را درمیان قصیده پـردازان بـه   
، عاشقانه، سخن از وصـال  سعدي، در میان غزل سرایان تشبیه کرده اند. شعر فرخی از نظر فکري شعري است شاد

و آواز می و موسیقی است. البته حاالت بیرونی را شرح می دهد نه حاالت درونی را. از نظر ادبی به قالب شـعري  
معمول در این دوره یعنی قصیده است که معموال تشبیب دارد و تشبیب بیشتر در وصف معشوق است از بـدیع و  

). از جملـه آثـار او   45: 1382(شمیسـا،  » کرار غنی است و موازنـه دارد بیان استفاده کرده است مخصوصا از نظر ت
دیوان قصاید است که نه هزار بیت باقی مانده است و ترجیع بند نیز دارد.

  سعدي
هجـري 691–606یـا 585(الـدین مشـرف وشـیرازي سعديبهنامورعبداهللابنالدینمصلحابومحمد

تـاریخ درمستوفی. استایرانیگويپارسیينویسندهوشاعر) شمسیهجري671-588یا568: بابرابرقمري،
سـلغري ) زنگـی سـعدبن (ابـوبکر سـعدبن باتابـک شیرازيمشرفبنمصلحهوو: «کندمییادچنیناوازخود

ونظـم . بودوقتصاحبمردي. گذشتدرستمایهوتسعینسنهذي الحجهعشرسابعدربشیراز. استمنسوب
).  734: گزیدهتاریخمستوفی،(»شدختماوبرغزلشیوه. تمامشهرتیوداردخوبنثر

سـده سالهايدراو. انددادهاجلشیخوسخناستادلقبويبهکهجاستبدانتاادباهلنزدجایگاهش
بـا کـودکی دوراندر«. گذشـت درپـدرش کـه نبـود بیشکودکیگوییوشدهمتولدشیرازدرهجريهفتماول

بـه جـوانی درداد ونشانفراوانیعالقهدانشودینوپژوهشبهنوجوانیهنگام. رفتمیمکتببهزیادعالقه
واسـت پرداختهادبیودینیعلومتکمیلبهبحثودرسدیگرهايحوزهونظامیهمدرسهدرآنجاورفتهبغداد

ت. و در بغـداد عشـق هـا ورزیـده، در بصـره و کوفـه       اسـ گـزارده حجوکردهمسافرتحجازوشاموعراقدر
).230: 1347(زرین کوب ، » روزگاري به سر آورده، در صنعا طفلی از دست داده و..

این تمایل به سیر و سفردر سرزمینهاي ناشناخته و گشت و گذار در باغ و راغ از عالیق سعدي است که در 
سـلغري اتابکـان اززنگیسعدابوبکربنکههنگامیهفتمسدهاواسطدرخورد. اوجاي جاي آثارش به چشم می

رابوسـتان معـروف کتـاب هجريپنجوپنجاهششصد وسالدروآمدهبازشیرازبهداشتفرمانرواییفارسدر
بـین سـالهاي ازیکیدروزیستهحرمتوعزتبهشیرازدرهفتمسدهازآخردههاوایلتا«. استآوردهنظمبه
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زیارتگـاه اوبقعـه کـه محلـی درشـیراز شـهر وبیـرون گذشـته درچهارونودوششصدویکونودوششصد
وگلسـتان کتـاب دیگـرش معـروف آثـار از). یـازده : 1375فروغی،(» استشدهسپردهخاكبهاستصاحبدالن

.استويغزلیات
الف ) سطح زبانی

بهمهارتچندانو روانروشنيسادهزبانبهآننبیاوعادياحساساتوافکارازاستفادهفرخی در
مدیحـه سـرایان   . «رسـد مـی خـود ازبعـد نیموقرندوبزرگشاعرسعدييپایهبهحیثاینازاست،کاربرده

توانایی که مانند فرخی  لطف و زبانی شیرین و شیوا داشته اند، مدایح خود را چنان با اوصـاف مظـاهر گونـاگون    
ت رنگارنگ در هم می آمیزند  که اگر چه موضوعی واحد و مکرر را در سخن آورده اند، اما هنـر  طبیعت و تعبیرا

). این توانایی شاعر از نظرپویایی افعال نیز مشهود است بـه  353: 1370(یوسفی ، » تعبیرشان به روشنی هویداست
.هاي از قبیل گردان و..خصوص به علت قید

در شعر او رنگ ها چنـین  «ها یکی از برجسته ترین شاعران است. نام رنگاو در رنگ آمیزي و کاربرد متنوع 
اند: قیر گون، نیلگون، آبگون، زنگار، پیروزه گون، سبز رنگ، ملون، خضرا، سبزي (تاري ) و (روشـنی )، پیـروزه،   

).256: 1366(شفیعی کدکنی، » مینا معنبر (تیره ) است
ها برجستگی خاصی ندارد و جزییات در ها و تنوع آناعر، رنگاما در شعر سعدي با توجه به درون نگري ش

کند و آن روانـی و  شیوه گفتار سعدي از یک حیث بر شیوه بیان متقدمین امتیاز پیدا می«وصفیات او مطرح نیست. 
-ریه). این زبان شاعر را به زبان فرخی نه تنها دربها41: 1339(دشتی، » آسانی و نزدیکی به زبان تکلم و جاریست

کند. از نظر لغوي کاربرد لغات عربی درزبان هر دوشاعر بسـیار کـم اسـت.    هایش بلکه در کل اشعار او نزدیک می
هـایش اسـت کـه نشـانی از درون     لیکن آنچه در زبان سعدي نمود بیشتري دارد کاربرد ترکیبات اضافی در بهاریـه 

هـاي دو شـاعر نشـان داده شـده     طبیعت دربهاریـه نگري شاعر دارد. در جدول زیر بسامد کاربرد عناصر پرکاربرد 
است:

بررسی عناصر طبیعت در بهاریه هاي هر دو شاعر-1جدول شماره

درختبادابرکوهزمینآسمانچمنبوستانصحراراغباغ
(مللق)

گلمطلق)0گل(
سوري

بلبل1مرغارغواننرگساللهسرو

141081597392882889229__4715511فرخی
147431730__171128254443171242سعدي

ر جدول ذکرشده است در بهاریه هاي هر دوشاعر مدنظر است.منظور از مرغ در اینجا بسامد کاربردي همه پرندگان به جز بلبل که به تنهایی د-١
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با توجه  به جدول باال، فرخی در کاربرد انواع گلها، پرندگان، عناصر دیگر طبیعت تنوع و بسـامد بـاالتري را   
شده اسـت و در  ها اشاره ننسبت به فرخی به خود اختصاص داده است. از جمله انواع گلهایی که در جدول به آن

شعر فرخی کاربرد داشته اند عبارتند از:گل سرخ، بنفشه، نسرین، نیلوفر، گل سوري، شـنبلید، سـنبل، سوسـن. در    
دهـد. از  مقابل در شعر سعدي با اسامی گلهایی برخورد میکنیم که تفاوت و تنوع محـیط زنـدگی او را نشـان مـی    

تان افروز ،امرود و..اشاره کرد. همچنین بـا توجـه بـه ارقـام     جمله این گلها می توان به قرنفل، خیري، خطمی ، بس
جدول عالقه سعدي را به کاربرد چمن ، بلبل و همچنین گل در معناي مطلقش وبدون توجه به بیان نـوع گـل بـه    

توان مشاهده کرد. البته به دلیل اینکه شعر سعدي، شعر غنایی و عاشقانه است بسامد باالي کـاربرد بلبـل   خوبی می
کند. لیکن فرخی  با توجه به دقتی که در وصف جزییات در توصـیفات دارد،  کنار گل به خوبی موجه جلوه میدر

شود. یکی دیگر از مختصات زبانی هر دوشاعر کاربرد کلمـه  بسامد انواع گلها  و رنگارنگی آنها به خوبی حس می
دامـن کـوه   «جاي بی حصار و از دید دهخدا صحرا است . کلمه صحرا در برابر باغ است و به معنی راغ جایی که 

که در شعر سعدي با بسامد بیشتري نسبت به راغ  آمده است غیر »  صحرا«است. کلمه  » که به جانب صحرا باشد
از آن صحرا ست که مردمان شام و عراق استعمال می کنند. 

ـــه ســــوي بـــــرخـــیز و شــــــد مـــوســم سبزه و تمـاشـــا   بیــــا ب
صــــحرا  

: 1375( کلیات ،
606(

در شعر فرخی نیز صحرا به همان معنی مورد نظر سعدي دیده می شود :
آبها تیــره و مــی تلــــخ و خــوش و     باغ پرگل شد و صــحرا همه پر سوسن

روشـــن
: 1363(دیـــوان، 

325(
هـاي او دارد و ایـن   هاریهاما بسامد باغ و راغ در شعر او بیشتراست ولی کلمه صحرا جایگاه کمتري در ب

ها تـاثیر گذاشـته   نشان از تفاوت فرهنگی و محیطی هر دوشاعر دارد که در کاربرد زبانی و واژگانی شان در بهاریه
هاي فرخی با تنوع کاربردي کلمات و عناصـر طبیعـت و بسـامد بـاالي     است. به طور کلی از منظر زبانی در بهاریه

شود، با این وجود بـا ترکیبـات   هاي سعدي این تنوع و بسامد باال مشاهده نمیهاریهشویم اما در بآنها رو به رو می
جدیدي چون جماشان گل، سلحداران خار و ...  همچنین کاربرد کلمه بوستان به صورت مخفف بستان  روبـه رو  

بهـار  شویم که یک نوع تشخص سبکی در شعر اوست. در شعر فرخی نیز ترکیبات بدیعی چون گـل مجهـول،  می
بی منت و.. وجود دارد که از نوآوریهاي شاعر در زمینه لغوي و ترکیبات سازي اوست.

فکري :سطح -2
فرخی سیستانی:-1-2
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هاي این سبک وصف طبیعت است و این فرخی از جمله شاعران سبک خراسانی است. یکی از خصیصه
م هر جا به وصف بهار پرداخته اسـت تنهـا بـه    خصوصیت در شعر فرخی به نحو بارزي قابل مشاهده است. حکی

او شـاعري  . توصیف آن توجه داشته است و از این تشبیب در قصیده اش هدفی جز  براي وصف ممـدوح نـدارد  
شعراو از نظر فکري شعري است شاد، عاشقانه و سخن از وصـال و آواز مـی و موسـیقی اسـت.     «عینیت گراست. 

).45: 1382(شمیسا، » نه حاالت درونی راالبته حاالت بیرونی را شرح می دهد 
او در وصف بهار آنچنان به جزییات و زیباییهاي بهار نظر داشته است گویـا نقاشـی زیبـایی رسـم کـرده      

هاي او انواع درختان، گلها، پرندگان و..به خوبی تصویر کننده رنگـارنگی زیباییهـاي بهـار هسـتند.     است در بهاریه
درگاه امیر ابوالمظفر چغانی عازم شده و داغگاه او را ندیده به پرده وصف کشیده آن منظره وقتی در موسم بهار به

زیباي نخست را با این بیت معروف نقاشی کرده است:
پرنیان هفـت رنـگ انـــدر سـر آرد     چون پرند نیلگون بر روي پوشد مرغــــزار

کوهـــسار
شک زاید بی قیاس                                بید را چون پر طوطی برگ روید بـی  خاك را چون ناف آهو م

شمــار
ــوان،  ( دیـــــ

1363:351(
همچنین در قصیده دیگري به مطلع:

لعبـــــــگر گشــت و لعبــــــــهاش    دیبـــــا رخ پـــرند ســــلب  بـــــاغ
عجــــــب

ـــه را      ـــی از آب اللــــــــــ ـــلعت                             گاهــ ــل خــــ ـــد آب را زگ ــه دهــــــ گ
مـــرکـــب

)13(همان،
که در مدح امیر ابو یعقوب یوسف بن ناصرالدین سبکتگین است {در اصل چهل و هفت بیت است} تغـزل  

بیت است. شاعر در آغاز قصیده وصف دم دماي اوایل بهار، باغ 12آن که دربرگیرنده وصف بهار است در حدود 
د سبز پوشیده و به رنگ و روي دیباي منقش در آمده و شعبده هاي شگرف آغـاز کـرده اسـت. همچنـین مـی      پرن

گسـتراند و در یـک مقایسـه    سازد بیرم سبز مـی پوشاند، شکوفه در جویبار روان میگوید سطح آب ر ا گلبرگ می
: 1363گردد...(دیـوان،  ان مـی آید. و موجب رشک آسمان بـه بوسـت  هاي آن از ستارگان آسمان افزون میشمار گل

13  (
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یا در مدح سلطان محمود، فرارسیدن بهار و جمال و جلوه آن را توصـیف کـرده  و اشـاره بـه کمـال اقبـال       
-کند. و با یک وزن و مطلع نشاط انگیز به ستایش هـر دو مـی  دولت محمودي و درخشندگی و فر و شکوه او می

پردازد:
بدین روشـنی شراب، بدین نیـکوئی نگــارـــهاربدین خرمی جهان، بدین تــازگی ب

(همـــــــان: 
145.(

برآمده است:  ها نیز غالبا به خوبی از عهده توصیف بهار و گریز به مدح ممدوح نیز در ترجیع بند
ازین خوشتر شود فردا که خسرو از شکار بهار امسال پنداري همی خوشتر ز پار آید                 

آید
ــان:  (همــــ

405.(
ان این توصیفات آن است که فرخی در بهاریه هایش فکري، جز مـدح ممـدوح نـدارد. او در    اما غرض از بی

دهد. و مانند بسیاري از شاعران پس از خـود، در  میان همه ابعاد توصیفی، به وصف طبیعت توجه خاصی نشان می
راه بـا عناصـر   فرخی خود را در درون طبیعـت و همـ  «پی آن نیست تا توصیفی بی رمق و شتابناك به دست دهد. 

طبیعت احساس می کند و پنداري که در حال نجواکردن با آنهاست. همین ویژگی در طبیعـت پردازیهـاي اوسـت    
). و نیز در قصیده به مطلع :60: 1373(امامی ، » که غالمحسین یوسفی از همدلی با طبیعت تعبیرکرده است
هنگـــام آمــدن نـه بـــدین گــونه بـــود     امســـال تازه روي تـــر آمد هــمی بـــهار           

یـــار....
ــان،  (همــ

166(
جدیـد حیـات   . تغزل قصیده، تصویرهایی اسـت کـه از ت  1که در مدح علی بن فضل، معروف به حجاج است

طبیعت در فرارسیدن بهار و مقایسه اي بین بهار آن سال و سال پیش از آن و ترجیح جلـوه و شـکوه بهـار جدیـد     
برگذشته است و حسن تعلیلی براي این رجحان است. بدین صورت که امسال ممدوح شاعر باغ نوي افکنـده کـه   

-اگر از تجدید حیات طبیعت نیز سخن بـه میـان مـی   می تواند جلوه گاه خوبی براي زیباییهاي بهار باشد. و شاعر 

دهد تنها وصف است و وصف.آورد هیچ تفکري را در باب رستاخیز ارائه نمی
سعدي شیرازي-2-2

شویم نگاه شاعر بـه بهـار از   شعر سعدي، شعر غنایی است از نوع عاشقانه و هر چه از زمان فرخی دورتر می
کند با دیدي عقالنی بـه  کند. سعدي اگر بهار را وصف میو عقالنی سیر میجنبه آفاقی به سوي جنبه هاي انفسی 

شود، توحید و عبرت گرفتن آدمیان از جملـه اندیشـه او در ایـن وصـفیات     نگرد و از آن به خالق متوجه میآن می

ستاید.مدایح خود، او را از بن دندان میاین وزیر زاده از ممدوحانی است که شاعر در ١
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نتیجـه  گفتمان صرفا توصیفی، در تاریخ شعر فارسی حداقل در بهاریه سرایی، یک گفتمان غالب نیسـت. در است. 
در کمتر بهاریه اي می توان بهار را، به عنوان مضون اصلی سراغ گرفت؛ بلکه برعکس غالبا توصیف بهـار، وسـیله   

-در شعر غنایی ابتدا شاعر از یکی از تجلیات جهان آفرینش متـاثر مـی  گیرد.اي براي بیان مقصود دیگري قرار می
کند و سرانجام به سیري در فراخناي اندیشه و عالم معنی یگردد و آن تاثر را  با لطف کالم و دقت نظر توصیف م

در قرن هفتم در شعر سعدي با آمیختن مفاهیم عقالنی، معرفتی و کالمی با وصف شود. و این به خوبی کشیده می
سـتاید و  شود. او هرجا به وصف بهار پرداخته است به گونـه اي متفـاوت بهـار را مـی    طبیعت،  به خوبی دیده می

نمایاند؛ مانند غزل زیر:ي درونی ذهن و همچنین چشم اندازهاي بیرونی جهان را میزوایا
جــــهان جــــوان شــد و یــاران بــه عیـــش درخــت غنــچه بــرآورد و بلبــالن مسـتند  

بنـشستند
ــات ، 1375( کلی

:442(
در این غزل، شاعر از وصف به توحید و خالق نظر دارد و در واقع این گویا ي هم زیستی شاعر با طبیعـت  

ها معموال با وصف باغ، ابـر بهـاري، نـوروز و گـل اسـت و      هاي ایشان آغاز سرایش بهاریهدر بهاریهو بهار است.
پردازد.  وصف معشوق میسپس به مدح و

سعدي:1البته این معشوق غالبا خالق است از جمله در این غزل 
ـــا   موسـم نغمه چنگست که در بـزم صـــبوح ــه و غوغـــ ـــمن نال ــبالن را زچــ بل

برخاســت
ــه از زمیــن ناله عشاق به گـــردون بـر شــد ـــره مســتان ب ـــري نعــ ـــریا وز ثـ ثــ

برخاســت... 
)652( همان: 

-طبیعت نباتی در برانگیختن طبع او اثري شدید داشته وبهار و تجدید حیات نامی، او را به نغمه پردازي مـی 
هاي سعدي این قصیده است که:از جمله بهاریهشود. ایی از نوك خامه اش سرازیر میهکشاند و توصیف

اي ـحرا و تماشـ ــــ خوش بود دامـن ص ارــدادي که تفاوت نکند لیل و نهـــامب
راــبه

ال اي ــــ م از بلبل مسـتی تـو، بن  ــنه کالن وقت گل آمد که بنالند از شوقــبلب
راـیــهش

غزل به مطلع:-1
زحمت لشکر سرما ز سر ما برخاستعلم دولت نوروز برخاست

ی ابر از دل برخاستـــکه به غواصبر عروسان چمن بست صبا هر گهري
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ـ ـــ دارد کـه ن ــدل نست ـــنش همه تنبیه خداوند دلـــآفری داوند ـه خـ ـدارد ب
1رارــاق

ــان:  ( همــــ
662(

-تفکر و نگاه عمیق او به خوبی در وصفیات او از بهار به چشـم مـی  سعدي شاعري ذهنیت گرا است و این 

کنند:  از دید سعدي همه موجودات تسبیح خداوند را میخورد.
ش بـود بـر   ـــ ند نقـرت نکـ ـهر که فکدوــب بر در و دیوار وجـش عجـین همه نقا

وارــدی
ن ـــ م کننـد ای ـتمعی فهـ ـنه همـه مسـ  دـانیحــان همه در تسبــکوه و دریا و درخت

رارـــاس
(همـــان: 

662(
شود:خداوند در آخرت دیده مینیز در این بهاریه اشاره به این عقیده  کالمی سعدي در خصوص رویت 

ـــغالودرت اــد اثر قــروز نبینـــهر که ام ــه ف ـ ــت ک ـــب آنس ــد ـ رداش نبین
دارــــدی

ــد درخــــصــد هــزار اقآید مژدگانی که گل از غنچه برون می  تانـــــچه بریزن
ارــــبه

).663(همان: 
در ذیـل بـه بررسـی    ها بـه خـوبی  نمایـان اسـت.     در کنار این مفهوم، شادي و طراوت روح شاعر در بهاریه

کنیم:هاي هر دو شاعر اشاره میمضامین مشابه و متفاوت در بهاریه
هاي فرخی و سعديمضامین مشابه در بهاریه -3-2

  :توصیف
تـا کوشـد میشاعرسویکازشود،میدقیقومتنوعوگوناکونبسیارهادوره سبک خراسانی، توصیفدر«

ازبپردازد و.. وهاگلوهامیوهچهارگانه،هايفصل، بوستانوباغطبیعی، هايمنظره، مختلفچیزهايوصفبه
»دهـد دسـت بـه چیـز یـک ازمختلـف ومتعـدد بسـیار هـاي وصفتاکندمیسعیهنرعرضبرايدیگرسوي

). در عین حال شاعران این سبک از جمله فرخی، با توجه به خصیصـه برونگراییشـان، در   1345:482، محجوب(
انـد. و در ایـن   تامالت بیرونی و طبیعتگرایی خاص خود بیش از شاعران ادوار دیگر به مضامین توصیفی پرداختـه 

چیزي در جهان نیست مگر آنکه خدا را «)44اسراء :»( تَسبِیحهم إِنَّه کَانَ حلیما غَفُورا تَفْقَهونَلَّاکنوإِن مّن شَیء إِلَّا یسبِّح بِحمده ولَ«   بیت باال ناظر به این آیه قران ات. 1
»می کند و به پاي می ستاید و لیکن شما تسبیح آن را نمی فهمیدتسبیح 
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است. تاحدي که شاعران واسطه اي میان طبیعـت و  ن، توجه خود را به توصیف طبیعت معطوف داشتهقبیل مضامی
گیرند.انسان قرار می

دیگـر تقریبـا بعـد اعصـار شاعرانکهنحويبه، رسدمیخویشوسعتمنتهايبهدورانایندروصفدامنه
خویشرونقورواجکمالبهعراقیسبککههنگامی ، هفتموششمقرندرحتیوافزودتوانندنمیبدانچیزي

، عینـی هـاي موضوعازراخودتوجهشاعرانوشودمیترمحدودتوصیفموردهايموضوعرفتهرفته، رسدمی
).478: 1345، محجـوب (کننـد  مـی معطـوف خوداحساساتوعواطفوافکاربیانوذهنیموضوعاتبهبیشتر

عر فرخی، تحرك خاصی اسـت کـه تصویرسـازیهاي شـاعر را از حالـت      یکی از ویژگیهاي توصیف طبیعت در ش
سازد براي مثال، یکی از پرحرکت ترین توصیفهاي شـاعر در قصـیده مشـهور او بـا     ترسیم و تجسم ایستا دور می

مطلع:
چو راي عاشـقان گـردان، چـو طبـع بیـدالن      برآمد پیلگون ابري زروي نیلگون دریا

شیدا
)1: 1363(دیوان ، 

مشاهده می شود. 
اما در شعر سعدي توصیف جایگاه اصلی را  ندارد. و تنها با نگاه کلی بـه طبیعـت نگریسـته اسـت از دیـد      

د هستند شاعر در پی وصف رنگ درختان، باغ و حتـی نـوروز   شاعر برگ درختان و همه چیز تسبیح کننده خداون
کنـد  {که در شعر فرخی محور اصلی توصیفات هستند} نیست. و هر جا سخن از بهار اسـت شـاعر وصـف نمـی    

بلکه نگاهی عمیق در پشت آن قرار دارد. در عین حال سعدي به خوبی از عهده وصف بهار برآمده است از جمله 
کران دایه ابر بهار در گلستان از ماندگار ترین توصیفات بهار است:ستایش او از سخاوت بی

فراش باد صبا را گفته تا فرش زمردین بگسترد و دایه ابر بهاري را فرموده تا بستان در مهـد زمـین بپـرورد    «
درختان را به خلعت نوروزي قباي سبز ورق در بر گرفته و اطفال شاخ را به قـدوم موسـم شـکوفه کـاله بـر سـر      

نهاده، عصاره نالی به قدرت او شهد فایق شده و تخم خرمایی به تربیت اش نخل باسق گشته
تــا تــو نــانی بــه کــف آري و بــه غفلــت ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند

نخوري
ــات ، : 1375( کلیــــ

27.(
شود می توان به موارد زیر اشاره کرد:هاي هر دو شاعر دیده میاز جمله عناصر وصفی مشابه در بهاریه

الف) ابر بهاري:
فرخی در بیت زیر ابر را توصیف کرده :

شیدا....بیدالنطبعچو، دانگرعاشقانرايچودریــانیلگــونرويزابريبرآمـــد
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)1363:1(دیوان ، 
بـا اسـت و همچنـین آن را  گرفتهقرارطبیعتدیگرعناصربرايايمشبهبهاريابرو در ادامه این توصیف،

کند :بار و مروارید بار وصف میگوهرویژگی
دریاستــیغریـدنونالهگویــیرعــدهوا درستیگوهرپرکشتیگوییابر

)429همان:(
و در بیت ذیل:

خــــاك بـدل گوهرهمـی گرددواندرروزهمــی بـاردهرفروردینابر
اندر

)171همان:(
شخیص و اسناد مجازي بسیار استفاده کـرده اسـت، از جملـه    فرخی همچنین در توصیف ابر بهاري از ت

در بیت زیر که ابر چون انسانی تصور شده است که به مسافرت می رود.

مرواریــد برآیـدبوسـتانبرز آسـمانسفرفروردینابردریارويازبرگرفت
تر

)189همان:(
در بهاریه هاي فرخی یکی از عناصر کاربردي مشهود، کاربرد عناصر سپاهیی در وصفیاتش اسـت کـه باعـث    

وسـپاهی یکعنوانرا بهفرخی. و این کاربرد عناصر سپاهی شخصیتتمایز وصفیات او از شاعران دیگر هست
دهد. از جمله در این بیت:نشان میخوبیرزمی بهکارهايبهاوعالقه

چو جوقهاي حواصل که برکشید به طناببرآمد از سرکهــــسار ها طـــالیه ابر
)11(همان: 

کنیم که عناصر سپاهی در تصورات شاعر در کنـار عناصـر طبیعـی    از دید فرخی ابر طالیه دار است و مشاهده می
فرخی از این گونه تعبیرات سپاهی در جاي جاي وصـفیات اش حتـی در وصـف پـاییز نیـز      «البته جلوه گر است.

).411: 1370(یوسفی، » استفاده کرده است
عروسـان برراهاگهرآنصبابادوآوردمیبیرونگهرهاییدریادلازوشدهغواصنیز ابرسعدي زباندر

بندد.میچمن
ــهگهريهرصبابستچمنعروسانبر ــهک ـــیب ــرغواص ــادلازاب دری

برخـاست
:1375( کلیـــات ،

652(
گل و غنچه و نماد آتش:ب) 
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کند و نیـازي بـه   شود که همه جا را روشن میدر شعر فرخی و سعدي غنچه گل به عنوان آتشی وصف می
بردن روشنایی و چراغ نیست.  

فرخی :
الله دشت پرشمعســت و ازگل باغ شــعلهنباید روشنی بردن به شب زین پس که بی آتش              ز

)349: 1363(دیوان، 
ستـاك نسـترن گویـی بت الغر میانسـتیبه شب در باغ گویـی گل چراغ باغبانستـی

).  403(همان:
سعدي:

آتـــش به سـر غنـچه گلـنــار بــرآمـــدآب از گل رخساره او عکس پذیرفت
)506، 1375( کلیات ،

ج) وصف چمن و فرش دیبا  
هم سعدي و هم فرخی از این تصویر استفاده مشترك کرده اند که در فصـل بهـار فرشـی از دیبـا بـر چمـن       

گسترده اند.  
فرخی:

ـــه  بــاغ پر خیـــمه هاي دیبا گـــشت ـــده بــ ـــان درون شـ ـــد واف زن
خـیام

)227: 1363(دیوان، 
سعدي:

دفرش دیبـا در چمـن گستـــــرده انخـیمه بــیرون بـر کـه فراشـان بـاد
ــات ، : 1375( کلیـــ

440.(
هـا ي او مـورد   اما از آنجا ییکه در شعر فرخی وصف جایگاه ویژه اي دارد و عناصر مختلف بهـار در بهاریـه  

موارد وصفی دیگري از جمله وصف باغ و نوروز  یـاد کـرد کـه در شـعر سـعدي      توان از میگیرد وصف قرار می
شود از جمله :مشاهده نمی

الف) باغ
فرخی در قصیده:

فرخنده باد بر ملـک ایـن بـــاغ و ایـن     باغیست دلــفروز و سراییست دلــگشاي
سراي
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ــوان،  : 1363(دی
390(

ایشان از دیدگاه شاعرانه تصویر زنده و رنگینی از باغ در هنگام بهار نگار گري کرده است. در این تغزل بـاغ  
ـ    را بسان چهره معشوق خندان و خاك را عطرآگین وصف می ا توجـه بـا   کند. همچنین کـاربرد و وصـف بـاغ ( ب

هاي شاعر است تصرف خیال شاعرانه او در تجسم ) از پربسامد ترین عناصر به کار رفته در بهاریه1جدول شماره 
معانی و تشخیصی است که به عناصر برجسته بهاري در باغ می دهد.  

ی تلـخ و خـوش و   باغ پر گل شد و صــحرا همه پر ســو                                         آبهـا تیـره و مـ    
روشـن

ــان،  (همـــ
325  (

:نوروز)ب
بـه ودیـده مناسـبی زمینـه راآنمناظروبهارزیباییبسرایدايقصیدهنوروزمناسبتبهخواستهفرخی اگر

عیـد تهنیـت درهـم کـه داردمعروفومفصلبندترجیعسهفرخیهاقصیدهبرعالوه«. استپرداختهیفتوص
).46: 1370، یوسـفی (» دارداختصـاص عیدفرارسیدنوبهاروصفبهسومترجیعهايبنداولینواستنوروز

شود.  دیده میها با گرامی داشت نوروز همراه است که در شعر فرخی  در سبک خراسانی بهاریه
برد بر گلهاي باغ وراغ نـوروزي هرچه زیور بود نوروز نو آیین آن هـمه

بکار
: 1363(دیوان، 

108(
ال درونی :بیان احو

عالقه جمال پرستی فرخی و ارتباط او «پردازد. هاي خویش به بیان احوال درونی خویش میفرخی در بهاریه
رسد و آن نوعی همدلی و همدردي با موالید طبیعـی اسـت   با طبیعت به مرحله ي ظریفتر و لطیف تر ازین نیز می

بینـد، بـر نـزاري و پژمردگـی آنهـا      طبیعی منعکس میشود احوال درونی خود را در مظاهراو با طبیعت همراز می
کنند. در بسیاري موارد فرخـی در طبیعـت حـاالت خـویش را تصـویر      سوزد و آنها نیز با او همدردي میدلش می

). همچون بیت زیر:374: 1370(یوسفی، » کرده است
رغــوان  درخت ارغـوان بشـکفت و مـن چـون ا    می اندر خم همی گوید که یاقـوت روان گشتم 

گشتم
ــوان،  : 1363(دی

405(
او در این بیت حالت شادي و شعفی که در زندگی را دارد به خوبی با مقایسه با درخت ارغوان بیان می کند.  
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بیعت و عناصر بهار براي توصیف احوال درونی خویش استفاده کرده اسـت و بـراي بیـان    سعدي نیز از ط
احوال درونی خویش کمک گرفته است:

که قطره قطره خونش به نار دان ماندشگفت نیســـت دلم چون انار اگر بکفد 
1375( کلیات ،

 :660(
شود، در زبان سعدي  رفـتن بـه صـحرا،  نعمتـی و     رفتن  به صحرا نمایان میهمچنین شادي درونی شاعر با

شود از این رو سعدي وقتی که می خواهد از درجـه شـوق خـود دم    لذتی و توفیقی است که نصیب هر کس نمی
دانـد بـراي   دهد. و صحرا را بهترین زمینه و مناسب ترین قالبی مـی دیدار دوست را بر رفتن صحرا ترجیح میزند 

شود.دیدار معشوق زیرا در آن صحراست که بهار شیراز جلوه گر می

ـــوي  شــــــد موســـم سبــــزه و تماشــــا ــه ســـ ـــا ب ـــیز و بیـــ برخــ
صحرا

( همـــان: 
606(

از جمله مشخصه هاي سبک عراقی، درونگرایی شاعر است در بیت زیر جنبه درونگرایی سـعدي بـه خـوبی    
شود.مشاهده می

ــاغ و  بهمبیـا که وقت بهار است تا من و تو  ـــم بــ ــدیگران بگذاریـــــ بــ
صـــــحرا را

( همان: 
423(
گذشت زمان و عمر و ناپایداري روزگار:

طلع :در این قصیده به مدر شعر فرخی 
برسرافکند زمین هر چه گهر داشت نهاننوبهار آمــد و بشکـــفت بیکـبار جهــان  
الله سرخ ببندد همی از خنده دهـــان.....تا زخواب خوش بگشا د گل سوري چشم 

گوید: کند و چنین میشاعر اشاره به گذشت عمر می
ـــیر     پیر نمــودمن شنیدم که به ایام جوان ـــود پ ــه ش ــک هفت ــه ی ــه ب ــنیدم ک نش

جــــوان...
گوید برخیز و زمـان را  غنیمت شمار پیش از اینکه مر گ فرا برسد :و در ادامه می
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پیـــش تــا از گــل مــا کـــوزه کــن خیز بر گل نو کوزگکی باده خـوریم
دسـت زمان

)440، 1363(دیوان، 
از دید فرخی باید زمان را غنیمت شمرد به شادي پرداخت و تفکر خیامی در آن به خوبی مشهود است. امـا  

به عبرت گرفتن آدمیان نظر دارد.در شعر سعدي تنها خود گذر عمر مطرح نیست بلکه شاعر از گذشت عمر
ر ـست، تـا دگـ  ـتکیه بر ایـام نیـ  وقت بهارست خیز، تا به تماشا رویم

هارـد بـآی
1375( کلیــــــات ، 

:631(
بـرد او همیشـه فـر و شـکوه     سعدي این زندگی بس کوتاه و پر از حرمان را با خرمی و خوشی بـه سـر مـی   

شود:کند که آن به آن به تجدید میطبیعت را کشف می
ـــدریغــــا که بـی ما بسـی روزگــار  ـــد گ ـــد بـروی ــل و بـشکف ـ

نـوبهـار
ــان:  (همـــ

186(
گیرد.و باتفکر و نگاه عقالنی از آن عبرت می

:عشق
-هاي فرخی عشق مطرح شده تنها زمینی است و در باره معشوق مذکر یا مونث و ممدوح دیده میدر بهاریه

تغزل بعضی قصاید تنها بیت اول خطاب به باد بهار یا خود بهار است و سپس آن بیت، مقدمـه اي بـراي   شود. در
شود. اما در شعر سعدي عشق مطرح شده به خصوص در غزلهـاي او مـدام بـین    گریز به معشوق و یادکرد آن می

اصـوال  «هـاي شـاعر دارد.   هعشق زمینی و آسمانی در نوسان است همچنان که معشوق نیز چنین وضعیتی در بهاری
احساس حاکم بر غزلهاي سعدي عشق است، عشق به زندگی و مظـاهر  «همان طور که هانري ماسه دریافته است  

و حساسیت او در برابر جلوه هاي جمال بسیار مشهود است. او از دیدن شکفتن یـک گـل، شـبنمی بـر     » زندگی 
، چهره اي زیبا، خرم اندامی موزون، منظره گیسویی پریشان گلبرگ، نوازش نسیم صبح، نغمه پرنده اي بر شاخسار

شـود و ایـن واکـنش و تـاثر در غـزل او      و.. خالصه هر چیز که در آن حتی یک لحظه زیبایی برق بزند متـاثر مـی  
یابد. این که غزل سعدي همه حاالت و عواطف گوناگون و متنوع عشق و انواع نمودهاي زیبایی را در انعکاس می

: 1367(یوسفی، » از ذوق زیبا پسند و سریع التاثر اوست و نبوغ وي در بیان هنرمندانه آن حاالت و تاثراتبر دارد
شود و به همین خاطر خمیده شکل هستند:). در شعر او همه عناصر طبیعت از جمله برگ درختان عاشق می255

ـــت گــر نه عاشق شد سـت برگ درخــت                                     ـــه رخ زرد گشـ ـــت از چ و پش
دوتـــا
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ــوان،  (دیــــ
1363 :3.(

هاي او بلکـه در  عشق نه تنها در بهاریه«رود. و هر جایی که گریز به بهار دارد از یار و فراق آن نیز سخن می
سراسر اشعارش مطرح است و محدود به جمال انسانی نیست. بلکه روح، تقوا، طبیعـت، خـدا و سراسـر کاینـات     

اگرچه همین سخن در زبان فرخی نیز جاري است اما مقصود فرخـی  ).91: 1379(زرین کوب، » موضوع آن است
شعر سعدي، بین معشوق ازلی و مجازي در محبوب مجازي و صوري است. به عبارت دیگر منظور از محبوب در 

نوسان است اما در شعر فرخی ممکن است معشوق مونث و یا مذکر که همان ممدوح است باشد.  
توان به موارد زیـر اشـاره   هاي هر دو شاعر میاز جمله مباحث و عناصر مشترك در محدوده عشق در بهاریه

کرد:  می
صف بهار:الف ) کاربرد یار و معشوق در کنار و

گوید:کند چنانچه در این بیت میآید شاعر از یار یادي میدر شعر فرخی  هرجا سخن از بهار می
ترا با من گه می خـوردن و بـوس و کنـار    نگارا چند ره گفتی که چون وقت بهار آید 

آید 
ــوان،  : 1363(دی

416  (
1در نگاه شاعر معشوق برابر با بهار است. 

مرا بدین سفر اندر، چه انده ســـت چـه غمهمی روم ســـوي معشوق با بهار بهــــم
ن رسم به روي صنمـار من شـــود چوبهــهمه جهان را سرتا بهسر بهار یکیـــسـت

).229(همان: 
اما در مقابل باغ و بوستان و گلستان در اشعار سعدي جلوه هاي گونا گون دارند. جایگاه معشـوقند و گـاهی   

هم خود معشوق اند.
تا بگــذرد نــسیمی بر ساز بوســتانت  اي گلبن خرامان با دوسـتان نگه کن 

ــات ، : 1375( کلیــــ
73  .(

بوي گل، بانگ مرغ، نشـاط و شـادابی و   شود آنچه از طبیعت و عناصر طبیعی در غزلیات سعدي مشاهده می
گیرد که رود تنها جایی را براي گردش در نظر میبه صحرا رفتن و... با همه این احوال عاشق به باغ و بوستان نمی

درقصیده بھ مطلع:- ١
از یار خویشتن کھ خورد زینھار..ای زینھار خوار بدین روزگار
صلصل قصیده نظم کند بر چناربلبل سرود راست کند برچمن

در باغ می خورند بدیدار یاروقتی کھ عاشقان و جوانان بھم
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گیـرد و  معشوقش نیز آنجا است سرو در غزلیات سعدي سربر افراشته و در حال نشاط است بهار همه جارا فرا می
کندسرسبز می

کزبلبـــالن برآمد، فریاد بی قــراري..حال بستان اي باد نوبهاريچونست 
تو در میـان گلها، چون گل میان خاري  گل نسبتی ندارد، با روي دلفریبــت

).566(همان: 
دهد و ولی در واقع غزل در ارتباط بـا معشـوق اسـت نـه     در این غزل، سعدي باد بهاري را خطاب قرار می

آورد در بیشتر غزل ها و قصاید بهـار و بـاد بهـاري را    وصف بهار. اما از آنجاییکه باد بهاري بوي یار را با خود می
رود. همچنین در بیت زیر معشوق را بـا گلهـاي بهـاري مقایسـه     راغ معشوق میدهد و از آن به سخطاب قرار می

گوید:کند و میمی
و آب شـیرین چو تــو در خنده آیی قیمت گل برود چون تو به گلزار آیی

)543( همان: 
دهد.داند و بر آنها تفضیل میتر از گلها میو البته شاعر معشوق را بارزش

:رابطه عاشقانه بلبل و گل)ب
ومعشوقرخسارازاستينشانه. داردگوناگونهايجلوه، شعردر، طبیعتيپدیدهترینزیبااین، گل«

، یغمـائی (» اسـت کـرده رنگـین راشـاعر شعرمختلفهاياشارهویماهااوهاياستعارهبا، مختلفعباراتدر
در شعر فرخی ارتباط عاشقانه بلبل و گل دیده می شود:). 351: 1382

هـمی سـراید شــعر و همــی زنــد    کجا گـلیست نشسته بلبـلـی بـر او
دسـتان

1363(دیــوان، 
 :284(

پردازد :در دید او بلبل در هنگام بهار به شور و غوغا  می
هزار آواي مست اینک به شغل خویشـتن در  زمین از نقش گوناگون چون دیباي ششتر شد   

شد
ــان،  (همــ

405.(
نـــاله مـــرغ دالرام تــر از نغــــــمه    بوستان سـبز شـد و مـرغ در امد به صفـیـر

زیـر
ــان :  (همــــ

185.(
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-ورزد چون گل زیباست و خود آن هواي معتدل بلبل را بـه تـرنم مـی   لبل عاشق گل است به گل عشق میب

ر خواند اهل معرفت همیشه برایشـان بهـا  آید و آواز میآورد و به ویژه وقتی که زیبائی گل را ببیند به نغمه در می
است یعنی عالم همیشه بهار است حاال آنها کم کسی هستند که عالم را همیشه بهار ببینند فصلش هم خزان اسـت  

د:گویسعدي در بهاریه میت چنان که که آن پائیز است و درست در مقابل بهار اس
بلبالن را زچمن ناله و غوغا برخاستموسم نغمه چنگ است که در وقت صبوح

1375( کلیــــــات ،
:652(

مگر شکوفه بخندید و بوي عطر برآمدکه ناله در چمن افتاد بلبالن حزین را  
)650(همان، 

همچنین در شعر سـعدي کـاربرد   .1از این قبیل اشارات در باب بلبل و گل در شعر سعدي بسیار وجود دارد
شود:بلبل به عنوان استعاره اي از عارفان نیز دیده می

بـیــداري بـلبـلـان اســحـــار  خواب از سـر خفـتـگان به در بـرد
: 1375( کلیــــات ،

466.(
ـ ب«کننـد.  بلبالن استعاره از عارفانی است که آگاه و هوشیارند و خفتگان را از خواب غفلت بیـدار مـی   ل بـا آواز  لب

کند و آنان راگذر باغ و بهار و عمر کوتاه گل، یک مسئله ي فلسفی کهن را پـیش  خود، مردم را از خواب بیدار می
در شعر سعدي نه تنها بلبل بلکه تمام مرغان به شور و غوغـا در فصـل بهـار    ). 356: 1382(یغمائی، » نهدروي می
مشغولند:

رغ زارـه ى هر مـید، نالـباز به گردون رسزارـرف مرغـارى وزید، از طــاد بهــب
)631( همان: 

مرغـان را نیـز بـه یـاد     البته این غوغا و فریاد از بوي گل و بهار به خاطر این است که هر جلوه بهار حتـی  
اندازد.معشوق ازلی یعنی خداوند می

ج ) باد بهاري  
است و بادهسويسرخگلپیامآورندهپیغامویارازآورندهخبرپیکیهمچونبهاريبادفرخیدیدگاهدر

:در واقع باد واسطه یی بین عاشق و معشوق است
آريکـیبادهسـويسـرخگلغامپیداريچـهیارازخبربهـاريباداي

)345: 1363(دیوان، 

و..)565،662، 440، 625، 368، ۴۴١،425، ۴۴٠، ۵٠٨نین در غزلھای (ص ھم چ(. ١
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-آورد و همچون پیکی از سوي معشوق عمل مینیز از دید سعدي  باد و نسیم بهاري، بوي یار را با خود می

) و.. به کار برده است:663)، آرایشگر(585)، دم عیسی (440اي فراش (کند وبا  ویژگیه
که خاك مرده باز آید درو روحی و ریحانیدم عیسییست پنداري نسیم باد نوروزي

585: 1375( کلیات ،
(

بــــاد ریـــــزد آب حـیــوان در دهـــــنوقـت آن آمد که خـاك مــرده را  
)524(همان، 

 ها:کاربرد می و شراب در بهاریه
در قصاید فرخی یکی از عناصر اصلی که به طور مکرر در بهاریه هایش مطرح می شود دعوت بـه شـراب و   

دهد:می است از نگاه تخیالنه فرخی آب روان نیز بوي مل و شراب می
به مغز بوي مل آید همی ، ز آب روانبه چشم رنگ گل آید همی ، ز خاك سیاه

ــوان،  : 1363(دی
284.(

بیا تا مـا بـدیم رامـش مـی آریـم انـدرین       بیا تا ما بدین شادي بگردیم و اندرین وادي  
حجله

ــزچو می خوردیم در غلطیم هریک با نگارینی ــه ي  چــو برخی ــر کل ـــیم زی یم گــرد آیـ
جمـــله

(همــــــان، 
349(

در این ابیات اشاره به نوشیدن قدح پرباده رنگین دارد: 
به گشتن هر زمان عزمی به بودن هرزمان راییبهار آمد من و هر روز نوباغی و نو جایی
چو مرغ از گل به گل هر ساعتی دیگر تماشاییقدح پر باده و رنگین به دست باده پیمایی

)417(همان،
دهد:و گل سوري به وسیله باد بهار سوي باده پیغام می

ســــوي بـــاده هــــمی دهد پیــغــــام..گل ســوري به دســت باد بهــــار  
)227(همان، 

گیرد برخالف فرخی آنچه در دید سعدي از بیان می و شراب وجود دارد رنگی معنوي و عرفانی به خود می
همچنین در غزل به مطلع:که شراب تنها وسیله اي براي شادي و خوشگذرانی است. 

آورده انــــدبــلبــــالن را در ســـماعگلبنان پیـــرایه بر خـــــود کرده اند
هوش می خــواران مجــلـس بــرده اند..ساقـــیان الابــــالی در طـــواف
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ــات ، 1375( کلیـ
:440(

شـود امـا تنهـا    ست شده و در این غزل اگر چه با وصف گل آغاز مـی شاعر جرعه اي از شراب نوشیده و م
درآمدي براي ورود به مبحث توحید است.  

شادي و خوشباشی
عنصر عاطفی غالب در شعر فرخـی، شـادي و   «در شعر فرخی روح شادي و خوشگدرانی نمود باالیی دارد. 

م آهنگین و آهنـگ کـالم او در اهتـزار اسـت.     شادمانی برخاسته از روح طربناك اوست و امواج آن در ساخت کال
این ویژگی باز تابی است از یک زندگی مرفه و خالی از دغدغه خاطر. زیرا شاعر جز ایامی چند که دچـار خشـم   

» سلطان و مدتی مورد بی مهري امیر یوسف بوده، ظاهرا مساله و مشکلی که عیش او را منغض کند نداشـته اسـت  
).32: 1372(امامی افشار، 

هرکجا ســـبزه ست شـادان یـاري از دیـدار    هرکجا خیمه ست خفته عاشقی با دوست مست
یار

).1363:176(دیوان، 
شـود. و  ح در کنار بهار در بهاریه هاي او بـه وفـور دیـده مـی    این شادي به خاطر حضور معشوق و یا ممدو

بهار از دید او غمگسارنده است :همچنین
جـــهان از سرجـــوان گـردد بهـــار غمگسـار    همی گفتم که کی باشد که خرم روزگار آید                   

آید
)414(همان: 

روح جوان سعدي در همه جا زیبایی و در همه خوشی، در همه جا عاشق و موجبـات نشـاط پیـدا مـی     «نیز 
-آورد همه چیز را زیبا و بلکه دعوتی به عیش و خوشی می). بهار سعدي را به وجد می175: 1339(دشتی، » کند

یابد:
ــت  ي گل و بانـــــگ مرغ برخــــاست  بو ـــاط و وقـــ ــام نشـــــــــ ایـــ

صحــــراست
ــات ، : 1375( کلیــ

375(
زیچه زیبا و دلخواه خود رسیده است:دهد که به باسعدي در ابیات زیر روح پر غوغاي کودکی را نشان می

بگـــشـاي در ســراي بـــــستان.. برخــــــیز که می رود زمســــــتان 
کند که زمانی که بهار آمد وقت آن است به صحرا روند و به تفرج بپردازند:و مدام به آدمیان نصیحت می
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خاصه اکنون که بهار آمد و فروردیـــن استوقت آن است که مردم ره صحرا گیرند
(همــــــان، 

443.(
اسـت، امـا   آنچه در باال ذکر شد موارد مشابه مضامین سعدي و فرخـی اسـت و تـاثیر فرخـی در آن روشـن     

کند و درونگرایی که جزء خصیصه هاي آن است، مضـامینی  سعدي با توجه به عصر و سبکی که در آن زندگی می
شود:هایش ارئه کرده است که نشانگر اندیشه هاي عقالنی اوست که در زیر به آنها اشاره میمتفاوت در بهاریه

:مضامین جدید در بهاریه هاي سعدي-1-2-3
عبرت گرفتن:

فراغموجبنفسیدهدمیدستچونبــــاغوکنیمبستانتفرجتابرخیز
دیـــوارهاي گـل خاکشـان کردستروزگاردوراندرکهباغمالکانبـس

بـاغ
)1375:733( کلیات ،

سبزهوگلعمرکوتاهیبهاشارهگرچهراندمیسخنروزگارناپایداريوعمرگذرازسعديغزل،ایندر
رازمـان بایـد فرخـی همچونایشاندیداست. ازآدمیانگرفتنعبرتوانسانعمربرايتمثلیواقعدرامااست

:شمردغنیمت

زاراللهخوشبـويمرغ،موزوننالهربیع       بادجنبششمار،غنیمتوخیز
)631همان:(

خواند:خواهد مستعدي را به عبرت در کارگاه آفرینش بکشاند میاو می
حیف باشد که تو خوابی و نرگس بیدار..چند داري چو بنفشه سر غفلت در پیش  

دارد که ندارد به خداوند اقرارـــدل نت ـــد دلســـآفرینش همه تنبیه خداون
وارـهر که فکرت نکند نقش بود بر دیدین همه نقش عجب بر در و دیوار وجوا

)663(همان: 
: توحید

خدا دارد:و توحیدوصف بهاربهاشاراتیتوحیدعنوانتحتغزلیدرسعدي
کرد؟هزارازیکیشکرآنکهکیستیاکرد؟شمارتواندکهراخدايفضل

کرد.....نگارالوانصورتهزارچندینکائناتفرشبرکهقدیمصانعآن
کردشاخـساربرزمزمهکهبلبلیهربسوآدمندبنینهاوتوحیدگوي

).797(همان،
آثارمطالعه، رویانزیباجمالبهراخالصوپاكنگاهوانگاردمیالهیصنعآثارازرازیباییوجمالوي«

» بهـاران فصـل درتامـل ازکهآیدمیوجدبههمانقدربشريجمالوحسنازسببهمینبه. داندمیالهیصنع
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معشـوق یالهجمالوتوحیدتجلی، زیباروییهرکهسعديعقیدهاینبه). دربیت زیر184: 1382، غالمرضایی(
:خوریممیبرهابهاریهدراستازلی

ـــقیبنمودیوسفچوچهرهقديسروکجاهر ـــوختهعاشـ ـــرمنس ــوخـ ـــخاچ زلیـ
برخـاست  

).1375:652( کلیات ،
راطبیعـت عـالم بـدایع وصـنع آثاروخواندآفرینشکتابازبایدسعديدیدگاهازراخداشناسیسدر
هسـتی کاخدیوارودربرکهانگیزشگفتتصاویرونقوشهمهاینازوکردفکرآفاقیآیاتدرونمودمطالعه
راسـعدي بهارکهجاستهمیندرو).  215: 1357رستگار،(بردصانعبهپیوگرفتعبرتدرسشدهنگاشته

:گشایدمیمذهبیتامالتوصانعستایشبهرازبانشوآوردمیوجدبه

دیـــواربربودنقشنکندفکرتهرکــــهوجوددیوارودربرعجبنقشاینهمه
دهد:میارقرصانعوجوددلیلراآنوشماردمیبریکیکرااشیاذاتیاو خواص

کردنقشالوانصورتهزارچندینکائناتبرنقشکهلطیفصانعآن
)542(همان:

چنـد کنـار درنـاچیز گیاهبه»اندرویشاخالقدر«عنوانتحتحکایتیدرخویشبوستانکتابایشان در
کند:میاشارهتازهگل

رسـتـــهگیـــاهازگنـبـديبــــردســتهچـــندتــازهگــلدیدم
نـیــز..اونــشـیـندگـلصــفدرتـــاناچــیـزگیــاهبــودچـــهگفــتـــم

گوید:میچنینگیاهحالانزبطریقازو
فراموشکــرمنـکنــدصــحـبتخــامــوشگفتوگیاهبگریست

اویــموبــاغگـیــاهنهآخــربویـــمورنگوجمالنیستگر
قــــدیـــــمنــعمتپـروردهکریـمــمحـــضــرتبنــدهمن
گوید:میسخنخودآفرینشازوداردخویشپروردگاربهتوجهناچیزگیاهیکحتیکهاینجاستدرو

یـــادخوانـــد،چـــهقمـــرىوبلبـــلکندمیخدایادهست،کهبرگىوگلهر
خداوندگار
کردگارمعرفتدفتریست،ورقىهرهوشخداوندپیشسبز،درختانبرگ

)    20همان:(
گوید اي دوست کجـایی کـه نالـه و سـوز     کند و در ادامه میدر غزل زیر سعدي ابتدا به آمدن بهار اشاره می

رویـم پـس   و میآییم پردازد که عمر کوتاه است و ما میعاشقان را ببینی(توحید) و سپس به نصیحت مخاطب می
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به انجام کار نیک گراي. آنچه مسلم است اندیشه سعدي در این بهاریه و امثال آن گرایش به توحید و خدا پرستی 
و انجام اعمال نیک براي آخرت است. غزل به مطلع:

...یروزـــخت پــــتان و بســام دوکــوي نوروزـــبرآمد باد صبح و ب
ه و ـالــتـالن را نــنی بلبــکه بیت اي گل کجاییـبهاري خرمس

..وزـــس
)474: 1375( کلیات ،

وجود دارد کـه محتـواي توحیـد از آنهـا     قصاید و غزلهاي دیگري نیز درکلیات سعدي در زمینه وصف بهار 
شوند.  برداشت می

سطح ادبی بهاریه ها ي سعدي و فرخی-2
الف)صورخیال :

تصویر به معناي محدود آن که عبارت باشد از تشبیه و استعاره و مجاز و کنایه کـه در سـبک خراسـانی در    «
). درذیـل بـه بیـان    59: 1384(انـوري،  » حد اعتدال و در غزل سعدي نسبتا کم و در بعضی غزلها بسیار کم اسـت 

بسامد صورخیال باتوجه به نمودارهایی تهیه شده پرداخته می شود:
فرخی: 

حوزه ي عمومی صور خیال فرخی تشبیه است و فرخی از تعبیرات و تشـبیهات خـود از عناصـر و پدیـده     «
اره یک، بیشترین صورخیال بـه کـار   ). با توجه به نمودارشم78: 1383(رزاق شانی، » هاي طبیعت متاثر شده است

رفته در بهاریه هاي او تشبیه است. در شعر او اغلب تشبیه هاي مرکب، همانند دیگر ابزار هاي خیـال در خـدمت   
وصف و مدح است.  
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اسـت. امـا تعـداد    هر چند فرخی به عناصر طبیعت نظیر، گلها، گیاهان و پرندگان، و باران توجـه ي داشـته   «
).در یکـی از تصـاویر شـعري    37: 1390(حکـیم آذر،  ». تصاویري که از این رهگذر خلق کرده چندان زیاد نیست

کند :فرخی که از تشبیه مرکب ساخته شده است شاعر ابر بازیگر در آسمان بهاري را این طور وصف می
از اندر آورده است ناگه بچـه گـان   به پروتو گفتی آسمان دریاست از سبزي و بر رویش 

عنقا
ــوان،  : 1363(دیـ

1(
او یکی از برجسته ترین شاعران دوره برونگرایی در شعر فارسی است ولی تشبیهات عقلی و یـا تشـبیهاتی   « 

شود و از آن جمله است تشـبیه ابـر بـه    که یکی از طرفین آنها ذهنی باشد، در شعر او بیش از معاصرانش دیده می
شود، تشبیه محسوس به معقول، معقـول  مشاهده می2). چنانچه در نمودار شماره 92: 1373(امامی ،» راي عاشقان

ر خصوص بسامد تشبیهات، تشـبیه محسـوس بـه    به محوس و معقول به معقول در شعر او به کار رفته است. اما د
محسوس در بهاریه هاي او بیشترین بسامد را به خود اختصاص داده است که نشان دهنده توجه شاعر به طبیعـت  

و نگاه بیرونی و آفاقی اوست.  

سامد باالیی در بهاریـه هـاي او   از موارد کاربردي صورخیال دیگر در بهاریه هاي فرخی، تشخیص است که ب
بعد از تشبیه را به خود اختصاص می دهد. از جمله در ابیات زیر:

1به یادگار تو زلفــش مرا بگیر و بداربنفشه گفت که گر یار نو شد مگري

هنگام آمدن نه بدین گونه بود یــار....امسال تازه روي تر آید همی بهار
ــان:  (همــــ

166.(

٧۶٩٧تا ٧۶٩۵، ابیات ٣٨٠دبیر سیاقی، محمد، دیوان فرخی سیستانی، ص - ١
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می توان گفت جوالنگاه اسنادهاي مجازي در شعر فرخی قصیده مشهور داغگاه است که در وصف داغگـاه  
کند و صفات انسانی را بدو نسـبت  بیه میپادشاه چغانی سروده است در این قصیده فرخی مرغزار را به انسانی تش

دهد. مرغزار پرنیان هفت رنگ در سر دارد و باد مشک سوده در آستین و باغ لعبتان ساده در کنار دارد. می
سعدي :

جایی که سـعدي از تصـویر   «در شعر سعدي نسبتا کم و در بعضی غزلها بسیار اندك است. بسامد صورخیال 
برد. گویی به تداعیهاي نامانوس ذهـن خواننـدگان توجـه    ر هاي عام و شایع به کار میاستفاده می کند اغلب تصوی

دارد تصویر هایی از نوع پیک نسیم صباو..که تصویر هایی از نوع استعاره هستند و بـه صـورت اضـافه اسـتعاري     
له صور خیالی که در از جم3). با توجه به نمودار شماره1384:11(انوري، » ساخته شده اند مانند: دست مرگ و..

شعر سعدي کاربرد زیادي دارد به ترتیت اضافه تشبیهی، تشبیه و تشخیص باالترین بسامد را بـه خـود اختصـاص    
داده اند که نشان دهنده ذهن پیچیده شاعر است.

هـاي  هاي مفرد به مقید نسـبت بـه تشـبیه   هاي او حدود سی و سه تشبیه یافت شد که از این تعداد تشبیهدر بهاریه
ها بـه خـوبی مشـهود    ، کاربرد انواع تشبیه و بسامد آن4مفرد کاربرد بیشتري داشته است. با توجه به نمودار شماره

است.
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شود. اما سـعدي  بر طبق نمودار باال، برون نگري فرخی به خوبی در تشبیهات مفصل و محسوس او دیده می
درون نگري از میزان تشبیهات حسـی و مفصـل آن کاسـته شـده و ترکیبـات اضـافی جایگـاه        برعکس، به لحاظ  

شود:باالتري را به خود اختصاص داده اند. از جمله تشبیهات مرکب که در بهاریه هاي سعدي دیده می
نزان پریشانی مـگر در روي آب افـتاده چیباد گلها را پریشان می کند هر صبحدم

: 1375( کلیــــات ،
535(

در شعر سعدي نیز تشخیص کاربرد دارد اما نه به فراوانی در بهاریه هاي فرخی، از جمله در بیت زیر:
دگر رخــش زخــجالت به زعفـران ماند  کردگل دو روي یه یک روي با تو دعوي 

ــان:  (همــــ
660(

و...همچنـین او  نخستین منبع سعدي در تشبیه و استعاره، طبیعت و مظاهر گوناگون آن است: آفتاب، ابرهـا «
).309: 1364(ماسه، » درختان و گلها و میوه ها را هم براي تشبیه و هم براي استعاره به کار برده است
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) در بهاریه هاي سعدي نسبت به صور خیال دیگر مشهود تـر  3همچنین بسامد اضافه تشبیهی (نمودار شماره
افش است.است که نشانگر نگرش انفسی سعدي نسبت به طبیعت و محیط اطر

که به غواصی ابر از دل دریا برخاستبر عروسان چمن بست صبا هر گهر
)652(همان:  

ب) صنایع بدیعی
یر، موازنه، جناس و.. مشهود است و لی با وجود این در شعر فرخی کاربرد صنایع بدیعی چون مراعات النظ

طرز سعدي نیز بر پـر بـاري لفـظ و نـازکی     «کاربردها زبان فرخی پیچیده نشده و به صورت سهل و ممتنع است. 
معنی استوار است. و علی الخصوص شیوه سهل و ممتنع در سخن او به سر حد اعجاز می رسد. معـانی لطیـف را   

رت بیان می کند و کالم او از تعقید لفظی و معنوي خالی است. و اثر صـنعت در ان دیـده   سعدي در سهلترین عبا
نویسد ). درمقابل سعدي نیز مغلق نمی118: 1379(زرین کوب، » نمی شود. هرچند یکسره از صنایع خالی نیست

زبان فارسی اسـت واز  تکیه گاه شعرش«کنند . و صنایع بدیعی در شعر و نثر او ، برخالف دیگران خودنمایی نمی
گیـرد . افـزون   گیرد تا زبان را گسترش دهد. او از زبان بیش از تصویر هاي حسی و انتزاعی بهره میزبان الهام می

).  30: 1373موحد، » ( بردبر این هنر سعدي لحنهاي متفاوتی است که به کار می
را از حالت طبیعی خارج نکنـد مراعـات   سعدي تناسبات لفظی را تاحدي که به سادگی بیان لطمه نزند و آن 

دهـد امـا در عـوض بـه مـوزونی و روانـی سـخن،        کند به هیچکدام از صناعات شعري عالقه وافر نشـان نمـی  می
در قصایدي که به وصف طبیعت و بهـار یـا بـه بیـان تفکـرات و      «مخصوصا به موسیقی کلمات توجه کامل دارد. 
شود، هیچگونه ابهام و و هیچگونه تصنع و تکلف از ان مشاهده میتامالت خود پرداخته است این به معنی خوب

)37: 1339(دشتی، » خوردبه چشم نمی
خورد کـاربرد تجاهـل العـارف اسـت ازجملـه در      هاي سعدي یکی از صنایعی که زیاد به چشم میدر بهاریه

ابیات:
یاسـمنشاهد گل گـــشت و طفلنطفه شبنم در ارحــــام زمین

در نگــــر تا تـــیره گردد نـــسترنفیح ریحانــست یا بوي بهشــت 
: 1375( کلیـــــــات ،

524(
یی دارد.همچنین کنایه نیز در بهاریه هاي او بسامد باال

ج) قالب شعر:
عمده اشعار فرخی بر قصیده است و چند ترجیع بند، غزل، و بعضی اشعار پراکنـده نیـز در دیـوان او آمـده    

تغزلهـاي او در توصـیف   « قصایدش از نظر تعداد ابیات متوسط است. و بیشتر آنها تغزلی نسبتا کوتاه دارد. .است
عموال با حاالت ممدوح متناسب، در توصیف ها موفـق اسـت و   طبیعت و یا در عشق و توصیف معشوق است. وم

).84: 1382(غالمرضایی، » عشق و حاالت درونی خود را در این تغزلها و غزلهاي آخر دیوان بیان کرده است
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در شعر سعدي با تنوع قالب در بهاریه ها و وصف بهار رو به رو هستیم ایشان هم در مثنوي، غزل و قصیده 
ه ها طبع آزمایی کرده است. حتی در گلستان که کتابی منثور اسـت بـا وصـف بهـار بـه شـکل       در خصوص بهاری
از جمله مشابهت ساختاري در بهاریه هاي ایـن دو شـاعر کـاربرد وصـف بهـار در میانـه       . کنیمزیبایی برخورد می

بهـار مـی زنـد    یعنی شاعر ابتدا به مدح ممدوح پرداخته و سپس در میانه قصیده گریزي بـه وصـف  است؛ قصیده 
» در ذکر مسافرت از سیستان به بست و مدح خواجه منصوربن حسـن میمنـدي   «براي مثال در این قصیده فرخی  

شاعر ابتدا به مدح ممدوح پرداخته است وسپس در میان قصیده به وصف بهار و باغ اشاراتی کـرده اسـت.(دیوان،   
1363 :336.(

حتواي بهاریه هاي سعدي نیزاین است که چـه در قصـاید و چـه    نکته اساسی در پیوستگی و ارتباط طولی م
در غزلیات که به وصف بهار پرداخته است این وصف همیشه داراي انسجام و توالی مضمون نیست بلکه سـعدي  

آورد و البته باز به سـر  پردازد و در میان سخنش از ممدوح یا معشوق سخن به میان میدر جایی به وصف بهار می
گردد. براي مثال در قصیده اي به مطلع:بر میوصف بهار 

بیا مطالعه کن گو به نوبـــهار زمین رااگر مطالعه خــواهد کسی بهــشت بریــن را
همانکه صورت آدم کند سالله طین راشگفت نیست گر از طین به در کند گل و نسرین

ــات ، 1375( کلیـ
:650(

-شاعر ابتدا به وصف بهار و سپس نعت خداوند پرداخته است و باز در ادامه قصیده به سر وصف بهـار مـی  
پردازد.

در قصیده اي در ستایش عالء الدین عطاملک جوینی صاحبدیوان با مطلع:
اگر تو باز برآري حدیث من به دهانهم در دهان مژده دهانشکر به شکر ن

به عید وصل تو من خویشتن کنم قربان..بعید نیست که گر تو به عهد باز آیی 
).828( همان :

خوریم که :در ادامه مدح ممدوح به وصف بهار بر می
گه دور عمر چنـــان می رود که برق یـــمانزمان باد بهار است داد عـیش بده

).828ن : (هما
تاریخی–سطح اجتماعی -4

هاي هردوشاعر، در سه سطح زبانی، فکري، ادبی، باتوجه به اینکه شاعران همیشه تحت پس از بررسی بهاریه
هـاي شـاعران تـاثیر فراوانـی داشـته      تاثیر اوضاع اجتماعی و سیاسی و تاریخی زمان خود هستند، و این در بهاریه

هـاي سـعدي و فرخـی    ی ، محیط جغرافیایی و سفرهاي شاعران به بررسی بهاریـه است در ذیل از سه منظر تاریخ
پردازیم:می
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الف) تاریخی
فرخی چون در زمان پادشاهانی پا به عرصه گذاشت که به شاعر پروري و دادن صالت فراوان معروف بودند 

دسـتگاه پـر شـکوه و    زیسـت در او کـه در ثـروت و نعمـت مـی    داراي زندگی مرفه و بی دغدغه ایی بوده است. 
ثروتمند محمود غزنوي و بزرگان دولت راه داشته و غالبا در سفر و حضر با ایشان بـود. .مجمـوع ایـن عوامـل و     
مشهودات در ذهن وي اثر گذاشته و نیروي تخیل او در توصیف مناظر گوناگون و هر چیزي که به نظرش رسـیده  

در نتیجـه آن روح  و ل دارد و درخشـنده و بـدیع اسـت.    تصویري پدید آورده است که رنگی ازین شکوه و جـال 
هاي او و دیگر اشعارش به وجود آورده است. سعدي نیز گرچه در دورانـی پـا   شادي و خوشگذرانی را در بهاریه

به عرصه گذاشته است که کشور دچار نابه سامانی به خاطر حضور مغوالن بوده است اما این تـاثیري در اشـعار و   
نداشته و تنها تاثیر محیط زیباي شیراز در شعر او نمایان است.هاي اوبهاریه

تاثیر محیط جغرافیایی:ب) 
ها دیده اسـت  هاي فرخی، سرسبزي و زیبایی محیط هایی که شاعر در آن زندگی کرده و یا در سفردر بهاریه

اسـت بـا مشـاهده    کـرده شود. شاعر که در ابتداي زندگی اش در محیطی خشک زندگی مـی به خوبی مشاهده می
سرسبزیهاي شهر هایی چون بلخ، گوزکانان و. ..به هیجان آمده و تصاویر زیبایی را به تصویر کشیده است.

هاي خود بسیار متاثر از محیط زیباي شیراز بود است چنان که کاربرد فـراوان عناصـري   سعدي نیز در بهاریه
شیرازبهارانرنگواو، بوزباندرهمگیدیگر،کیباتتروگونهگلچون گلرو، گلستان، گلگشت، گلشن، گلفام،

گیرند:میرا
دیبـا بـرآن کهشاهدصورتهمهوآندیدممنقشدیبــايچوشیرازخاك

بود
: 1375( کلیـــات ،

526(
سعدي در هواي شیراز تنفس می کند، با گلستان هاي شکوفه و پر نقش و نگار، با مرغان خوش نوا، بـا آب  «

رکن آباد و نسیم عبیر آمی زش که میان جعفر آباد و مصلی می وزد آشنا و دمسازند. هواي معتدل و دلپذیر آن در 
او، موجودي زنده و ملموس ساخته است. در طبیعت عریـان و زیبـاي شـهر    زمستان و تابستان طبیعت را در شعر

).  343: 1382(یغمائی، » کندگشاید با محسوسات برخورد میخویش، چشم بر مناظر طبیعی می
سفرهاي شاعران:  ج ) 

ت فرخی بر اثر التزام در دستگاه ممدوحان این فرصت را داشته است که در سفر و حضر مظاهر زیباي طبیعـ 
را از نظر بگذراند. باغها، کاخها، شکارگاهها، سرزمین پر بدایع و دیگر نقاط دیدنی و مناظر گوناگون را ببینـد و از  

منظره نگاریهایی فرخی اگر چه عین طبیعت نیست و نباید چنین باشد اما به «جمال و جلوه طبیعت محظوظ شود. 
). در 469-468: 1370(یوسفی، » شعر این دوره استعالم واقع بسیار نزدیک است و این خود یکی از خصائص
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شود چـون بلـخ، گوزکانـان، چهرمنـا، گرگـان و.. کـه نشـان دهنـده         بهاریه هاي فرخی از مکان هایی نام برده می
در شعر فرخی، در قصیده اي با مطلع:دیدارهایی فرخی از بهار این مناطق در طی سفرهایش است. 

از در نوشـــاد رفتی یا زبـــاغ نوبــهاربهارمرحبا اي بلخ بامی همره باد 
خاصــه اکنون کز در بلخ اندرون آند بهار..اي خوشا آن نوبهار خرم نوشاد بلخ

افتد:در این قصیده ابتدا شاعر از بهار بلخ یاد می کند اما بعد به یاد بهار گوزکانان می
ـار گوزکــانان پیش من بگــشود بار..تا بهــنوبهار بلخ را در چشم من حشمت نماند  

)107: 1363(دیوان، 
دهد. در همین قصیده از بیشه هاي کرزوان نیز یاد کـرده  و در نهایت بهار گوزکانان را بر بهار بلخ ترجیح می

کند :است. در قصیده اي نیز اشاره به بهار گرگان می
وین بــهاري که بیاراست زمیــن را یکسراین هواي خوش و این دشـــت دالرام
کس بهــاري نشنیدست ز تو خـــرم تراي بهار در گرگان ! نه بهاري که بهشت

)135(همان :  
گوید:یا در قصیده اي در مدح عضد الدوله برادر سلطان محمود چنین می

بهار چـــهرمنا، خیـــز و بــاده بـــیار  همی نسیم گل آرد بباغ بوي بهــــار  
حالل گــردد بــر عاشقان بوقـت بــهار..مـست ظن برم که مگراگر چه باده حرا

در این مطلع قصیده نیز از مکانی به عنوان چهرمنا یاد شده است که نشان دهنده مسافرت هـاي فـراوان وي   
راتـی از  شـود تنهـا اث  هاي سعدي اسامی مکان و.. دیده نمیو تاثیر گذاري آن بر اشعارش بوده است، اما در بهاریه

زیبایی شهر شیراز در فصل بهار نمودي خاص دارد.
سعدي در کلیات از سفر به آسیاي مرکزي، هندوستان، شام، مصر، عربستان، حبشه و مغرب بـدون کمتـرین   «

مسـافرت آنجـا بـه سعديکهییکشورهاخصوصدر. سرنخی براي ترتیب این سفرها معلوم شود نام برده است
آسـیاي وآذربایجـان وترکستانوغزنینوهندوستاناستمسلمظاهراکهحجازوشاموعراقبرعالوهنموده
-امـا در بهاریـه  ). یـازده : 1375،فروغی( »اندداشتهمذکورهمراشمالیافریقايویمنوالمقدسبیتوصغیر

هایش ندارد.در بهاریهشود و شاعر چندان تاثیري از این سفرهاهاي سعدي اشاره اي به این مکانها دیده نمی
نتیجه:

فرخی شاعر توصیف است و به بهار و جزییات آن نگاه دقیق تري دارد و اگر بهار را وصف می کند تنها بـه دنبـال   -1
گریزي براي مدح ممدوح است. ولی سعدي شاعري اندیشه گرا است و به وصـف کلـی بهـار پرداختـه اسـت و      

ی بیان مضامین عقالنی و کالمی از جمله توحیـد، سـتایش خداونـد از    کند او در پهدفی به جز وصف را دنبال می
سوي همه موجودات حتی برگ درختان، و.. است.  از نظرگاه ایشان بهار یاد آور گذر عمر اسـت و همـه عناصـر    

بهار و طبیعت یادآور آفرینش و صنع پروردگار براي عبرت گرفتن ادمیان هستند.
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با آرامش و شادي آفرین به زندگی، طبیعت و حتـی مـرگ دارنـد. فرخـی بـه      سعدي و فرخی هر دو نگاهی همراه-2
زندگی در دربار و گرفتن صالت شاد است اما آنچه در باره سـعدي و بهاریـه هـاي او مـورد توجـه اسـت       خاطر

برده است، تاثیري منفی بـر  شادي موجود در آنهاست ومحیط و دوران زندگی شاعر که در زمان مغوالن به سر می
شود.ندگی و نگاه شاد او نداشته است. تاثیر محیط جغرافیایی و اجتماعی در شعر هر دو شاعر به خوبی دیده میز

هـاي فرخـی تنهـا    شود با این تفاوت که عشـق در بهاریـه  عشق و بیان معشوق در بهاریه هاي هر دو شاعر دیده می-3
دي معشوق بین زمینی و آسـمانی در نوسـان   هاي سععشق زمینی به ممدوح یا معشوق مونث است ولی در بهاریه

است  
سعدي با  وجودیکه از نظر سبکی در سبک عراقی جاي دارد اما از نظر زبـان و صـور خیـال بـه سـبک خراسـانی       -4

نزدیک تر است و در بعضی از محتواي بهاریه ها و تصاویر شعري اش تحت تاثیر بهاریه هاي فرخی بوده است.
در تشبیه ها و استعاراتشان به کار برده اند از دیدگاه سـعدي و فرخـی تمـام اجـزا و     هر دو شاعر عناصر طبیعت را-5

عناصر بهار و طبیعت داراي روح و حرکت اند به همین دلیل شخصیت بخشی به عناصر طبیعت در شـعر هـر دو   
و شاعر معتـدل  شود ولی در شعر فرخی بسامد باالتري دارد. در کل استفاده از عناصر صور خیال در هر ددیده می

است و باعث پیچیدگی بهاریه ها نشده است به خصوص سعدي که در بعضی غزلهـا از صـورخیال بسـیار انـدك     
استفاده کرده است.  
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بهـاء کوشـش بـه فروغیعلیمحمدتصحیحبه،» اشعاریاتکل) . « 1375. (عبداهللابنمصلح،شیرازيسعدي-9

خرمشاهی، تهران: ناهید.الدین
چاپ سوم، تهران: انتشارات آگاه.». صورخیال در شعر فارسی). « 1366شفیعی کدکنی، محمد رضا.(-10
وفرهنـگ هنشـری يمجلـه در» . هاآنبرقرآنتاثیروفارسیهايبهاریه« .)1388(رضاحمید،سريشکار-11

.68هنر
تهران: انتشارات فردوس» . سبک شناسی شعر). « 1382شمیسا،سیروس.( -12
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، تهران: انتشارات ابن سینا.1ج» تاریخ ادبیات). « 1351صفا،  ذبیح اهللا.( -13
تهران: ناشر مولف.».سبک شناسی شعر فارسی از رودکی تا شاملو«).1382غالمرضایی، محمد. (-14
به تصحیح محمد دبیر سیاقی. تهران: موسسه مطبوعـاتی  » دیوان اشعار). « 1363جولوغ. (فرخی سیستانی، علی بن-15

امیر کبیر.
.ترجمـه دکتـر محمـد حسـن مهـدوي اردبیلـی و غالمحسـین        » تحقیـق دربـاره سـعدي   ) « 1364ماسه، هـانري.( -16

یوسفی.تهران: انتشارات توس.
تهران: دانشسراي عالی.». له فارسیشعر هزارسا). « 1343محجوب، محمدجعفر و قاسم تویسرکانی (-17
تهران: انتشارات فردوس.».  سبک خراسانی در شعر فارسی). « 1345محجوب، محمدجعفر.(-18
به اهتمام عبدالحسین نوایی، تهران : انتشارات امیر کبیر.» . تاریخ گزیده). « 1336مستوفی، حمداهللا.( -19
نو.تهران : انتشارات طرح ». سعدي). « 1373موحد، ضیاء.(-20
به کوشش دکتر محمد معین.چاپ سوم، تهران  زوار ». چهارمقاله). «1333نظامی عروضی سمرقندي.( -21
.تهران: موسسه نشر هما.» فنون بالغت و صناعات ادبی). « 1373همایی،جالل الدین.(-22
، تهران: صدرا.  » سیري در اندیشه سعدي و حافظ). «1382یغمائی، افسانه. (-23
یاداشتهایی در ادب و تاریخ. تهران : انتشارات یزدان.» کاغذ زر). « 1363یوسفی، غالمحسین(-24
.مشهد: انتشارات علمی».بحثی در شرح احوال و روزگار و شعر او) « 1370یوسفی، غالمحسین.( -25
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جنسیت و فراگفتمان تعاملی در جلسات ارائه مقاله در همایش
1دکتر رها زارعی فرد

استادیار دانشگاه جهرم
عاطفه سادات میرسعیديدکتر 

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان (اصفهان)
چکیده

هاي اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است که سهم روابط بین فردي در گفتمان دانشگاهی طی دهه
رغیبی در مطالعات زبان فارسی بسیار اندك است. در این تحقیقات بر اهمیت روابط بین فردي و گفتمان ت

گیري گفتمان دانشگاهی تأ کید شده است. یکی از ابزارهاي بیانگر روابط بین فردي در گفتمان شکل
بر گفتمان دانشگاهی صورت » فراگفتمان«است. تاکنون اکثر تحقیقاتی که تحت عنوان دانشگاهی، فراگفتمان

ار دانشگاهی تقریباً مغفول مانده است. ) و گفت70: 2010گرفته بر نوشتار دانشگاهی تمرکز کرده است (آدل ، 
تواند نقش مهمی در نوع و میزان استفاده از این عالوه بر آن، جنسیت نیز یکی از مسائل دیگري است که می

) که الزم است در گفتمان دانشگاهی به خصوص درگفتار 198: 2006ها داشته باشد (آدل، فراگفتمان
هاي تعاملی در گفتار این مقاله سعی بر آن است که فراگفتماندانشگاهی مورد بررسی قرار گیرد. در 

24هاي تعاملی در دانشگاهی فارسی با تأکید بر جنسیت افراد مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور فراگفتمان
جلسه ارائه زنان) در ششمین همایش انجمن ترویج زبان و 12جلسه ارائه مردان و 12جلسه ارائه مقاله ( 

هاي رفتار زبانی زنان و مردان در ها بیشتر شباهتگیرد. تحلیل کیفی دادهرسی مورد واکاوي قرار میادب فا
دهد اما در تحلیل کمی تمایزاتی نیز قابل مشاهده است. عوامل هاي تعاملی را نشان میاستفاده از فراگفتمان

هاي تعاملی یزان استفاده از فراگفتماندیگري از جمله سبک ارائه، منزلت دانشگاهی و بومیت نیز در نوع و م
گیرد.نقش دارند که آنها نیز مورد بررسی قرار می

هاي تعاملی.گفتمان دانشگاهی، جنسیت، جلسات ارائه مقاله در همایش،  فراگفتمانها:کلیدواژه
مقدمه-1

امل در گفتمان به اصطالح عامی است براي نامیدن ابزارهایی فرازبانی که براي تع» فراگفتمان«اصطالح 
دهد که نظر خود را بیان کند و همچنین با مخاطب به رود. فراگفتمان به نویسنده یا گوینده امکان میکار می

) و در کل،  هدف آن هدایت 37: 2005عنوان عضوي از یک جامعه خاص ارتباط برقرار کند (هایلند، 
هاي ها در گفتمان دانشگاهی نقش). فراگفتمان1984:280رسانی به آنها (کریسمور،  مخاطبان است، نه اطالع

هاي تعاملی با تعاملی مهمی بر عهده دارند. در این مقاله سعی بر آن است که نوع و میزان انواع فراگفتمان
توجه به جنسیت افراد در جلسات ارائه مقاله در همایش مورد واکاوي قرار گیرد. 

1 . rahazareifard@yahoo.com
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پیشینه تحقیق-2
ها انجام شده است بر نوشتار دانشگاهی تمرکز فتمان دانشگاهی در مورد فراگفتماناکثر مطالعاتی که در گ

) و کمتر بر گفتار و مکالمات دانشگاهی در 2006؛ آدل، 1989؛ کریسمور، 1985داشته است (مانند وندکاپل، 
ه بر این زمینه تحقیقی صورت گرفته است. تحقیقات اندکی که در زمینه مکالمات دانشگاهی صورت گرفت

) و 2006)، پرزلیانتادا (2001)، مارانن (1994هاي انگلیسی زبان توسط افرادي مانند لوکا (مکالمات دانشگاه
هاي دانشگاهی اند شامل سخنرانیهاي گفتاري که آنها بررسی کرده) انجام شده است. گونه2003تامپسون (
شود.) می2003؛ تامپسون، 1994(لوکا، ها) و مکالمات در همایش2006؛ پرزلیانتادا،  2001(مارانن، 

در گفتمان دانشگاهی فارسی نیز اکثر مطالعات بر روي نوشتار دانشگاهی (مانند نوشتار مقاالت علمی و 
اي بر ) و مطالعه2004؛ سیمین، 2007؛ عبداهللا زاده، 2009و 2000غیره) انجام شده است (مانند عبدي، 
رفته است. عالوه بر آن مسئله جنسیت نیز در این رابطه مورد غفلت مکالمات و گفتار دانشگاهی صورت نگ

ها، در این مقاله، نحوه استفاده از واقع شده است. جهت پر کردن شکاف موجود در مطالعه فراگفتمان
شود.هاي تعاملی با توجه به جنسیت افراد در جلسات ارائه مقاله در همایش، بررسی میفراگفتمان

تحقیقچارچوب نظري -3
) و کریسمور و 1985ها وجود دارد؛ پژوهشگرانی مانند وندکاپل (هاي مختلفی از فراگفتماندسته بندي

و 2004دهند و افرادي مانند هایلند (ها را در دو گروه متنی و بین فردي قرار می) فراگفتمان1993دیگران (
ها همه فراگفتمان«ي دارند و معتقدند که ) ضمن پذیرفتن دو گروه قبل، تأکید بیشتري بر نقش بین فرد2005

(هایلند وتس،  » دهندبین فردي هستند؛ زیرا که دانش گوینده یا نویسنده، تجربیات و نیازهایشان را بازتاب می
2004 :157.(

) بهره برده است؛ اما 1993؛ کریسمور و دیگران، 1985اگرچه مطالعه حاضر از مطالعاتی مانند (وندکاپل، 
ها که مختص گفتمان دانشگاهی است، استفاده کرده ) از فراگفتمان2004بندي هایلند و تس (از تقسیمعمدتاً 

کنشی بر هاي برهماند. فراگفتمانتقسیم کرده2»تعاملی«و 1»کنشیبرهم«ها را به دو نوع است. آنها فراگفتمان
، 4، نشانگرهاي قالبی3ابزارهاي انتقالیگیرنده ابزارهاي زبانی مانندو در برمحتواي گفتمان تأکید کرده

- هاي تعاملی با تمرکز بر شرکتاست؛ در حالیکه فراگفتمان7و تفسیر رمز6، شواهد5نشانگرهاي درون متنی

کند و دربردارنده عبارات کنندگان در تعامل، بر هویت گوینده یا نویسنده و هنجارهاي جامعه کنشی تأکید می

1 interactive
2 interactional
3 transition
4 frame marker
5 endophoric markers
6 evidential
7 code glosses
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شود. می5و نشانگرهاي عضویت در گفتمان4، خودابرازي3، نشانگرهاي نگرشی2یدي، عبارات تأک1آمیزاحتیاط
هاي تعاملی و نقش آنها نشان داده شده است.هاي فراگفتمان) زیرمجموعه1شود. در جدول (

هامثالهانقشهاگروه
کندمخاطب را نیز در تعامل درگیر میهاي تعاملیفراگفتمان

دهنده سرباز زدن گوینده از تعهد کامل به معانی نشان آمیزعبارات احتیاط
ها استگفتپاره

احتماالً / شاید / تقریباً

ها گفتنشان دهنده اطمینان گوینده و تأکید او بر معانی پارهعبارات تأکیدي
است

در واقع / واضح است که / مشخصاً

متأسفانه / من با ... موافقم / تها اسگفتبیانگر نگرش فرد نسبت به معانی پارهنشانگرهاي نگرشی
خوشبختانه / شگفتا

من / ما / متعلق به من / خودمارجاع آشکار به خود گویندهخودابرازي
نشانگرهاي عضویت 

در گفتمان
توانید فرض کنید / توجه کنید / میدهدآشکارا ارتباط خود را با مخاطب شکل می

ببینید

)169: 2004در گفتمان دانشگاهی (برگرفته از هایلند و تس، هاي تعاملی ): فراگفتمان1جدول(
کند و تأکید این مقاله نیز هاي تعاملی بیشتر بر رابطه بین گوینده و مخاطب تأکید میاز آنجا که فراگفتمان

هاي تعاملی در جلسات ارائه مقاله در بر روابط بین فردي و ارتباط آن با جنسیت است، تنها فراگفتمان
گیرد. با تأکید بر جنسیت افراد مورد واکاوي قرار میهمایش 

ها و روش تحقیقنوع داده-4
ها از هاي این تحقیق متشکل از تعامالت دانشگاهی جلسات ارائه مقاله در همایش است. این دادهداده

در دانشگاه1389خردادماه 10تا 8المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی که ششمین همایش بین
جلسه ارائه مقاله مردان ضبط 12جلسه ارائه مقاله زنان و 12آوري شده است. مازندران برگزار شد، جمع

15شناسی است. هر ارائه دهنده حدود شده است. موضوع مقاالت حول محور زبان و ادبیات فارسی و زبان
بندي و پرسش و اظهارنظر توسط دقیقه براي ارائه مقاله خود وقت دارد و پس از ارائه مقاله معموالً جمع

پردازند. برخی نفر به ارائه مقاله خود می4الی 2پذیرد. در هر نشست حدود اعضاي هیئت رئیسه صورت می
نفر 200الی 20هاي کنفرانس بزرگ با هاي معمولی و برخی از آنها در سالناز ارائه مقاالت در کالس
منزلت شخص ارائه دهنده متفاوت است). پذیرد (که بستگی به شرکت کننده صورت می

1 hedges
2 boosters
3 attitude markers
4 self- mentions
5 engagement markers
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آوري، توسط یکی از نگارندگان که خود به صورت حضوري در این هاي این تحقیق، پس از جمعداده
هایی که در نگارانه براي جبران کاستیهاي قومجلسات حضور داشته، آوانگاري شده است.  وي از یادداشت

هاي از یک دستیار ده است.  براي اطمینان از دقت آوانگاريضبط صداي جلسات وجود دارد نیز استفاده کر
هاي تعاملی کدگذاري شده و ها را انجام دهد. سپس انواع فراگفتمانتحقیق خواسته شد که دوباره آوانگاري

اند.)  مورد بررسی قرار گرفته2004با توجه به جنسیت افراد و با استفاده ازرویکرد هایلند و تس (
ها هتحلیل داد-5

هاي تعاملی با توجه به جنسیت ارائه دهندگان در جامعه کنشی جلسات ارائه مقاله در این بخش فراگفتمان
در برقراري تعامل بسیار » نشانگرهاي عضویت در گفتمان«شود. از آنجا که نقش در همایش بررسی می

گیرد.یهاي تعاملی مورد بررسی قرار مپررنگ است، نخست این گروه از فراگفتمان
.  نشانگرهاي عضویت در گفتمان5-1

گیري گفتمان دانشگاهی، بحث و جدل کالمی با مخاطبان است. گویندگان از طریق یکی از راههاي شکل
کنندگان در بحث تثبیت، عضویت در گفتمان، با آنها ارتباط برقرار کرده و موقعیت آنها را به عنوان شرکت

) دو هدف b2005و 2001کنند. پژوهشگران (مانند هایلند، بحث هدایت میتوجه آنها را جلب و آنها را در 
شود:شمرند که شامل موارد زیر میعمده عضویت در گفتمان برمی

الف) برآورده کردن انتظارات مخاطب براي شرکت در بحث و ایجاد وحدت نظر در رشته دانشگاهی 
هاي معترضه، مخاطب را در مباحث شرکت گفتایر و پارهمورد نظر. گوینده با استفاده از ابزارهایی مانند ضم

دهد. می
ب) ترسیم جایگاه مخاطب با استفاده از ابزارهاي بالغی، به نحوي که در موارد حساس آنها را در بحث 

هاي گفتبینی و از طریق شگردهاي زبانی مانند پرسش، پارهدهد، موارد مخالفت آنها را پیششرکت می
کند.ع به دانش مشترك آنها را هدایت میانشایی و ارجا

البته این دو نقش همیشه قابل تفکیک نیستند و ممکن است گوینده به صورت همزمان از این ابزارهاي 
زبانی براي جلب نظر مخاطب استفاده کند.

شود.هایی از چگونگی استفاده از این نشانگرها بررسی مینمونه
) الف) سخنران (زن)1نمونه (
بینید انشاءا.. دران : ...... یعنی هر کدام از این عناوینی که شما [ضمیر مخاطب] میسخنر

مقاالت بعدي پیگیري خواهم کرد...
ب) سخنران (مرد)

شه که اگه شما دقت بفرماییداي به نام تیاتر چاپ میسخنران: ... در دوره اول مشروطه روزنامه
ه ...غرضان[ضمیر مخاطب] زیر این روزنامه بی
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کنند، بهره گرفتن از ضمایر شخصی ترین ابزاري که گویندگان براي گفتگو با مخاطب استفاده میرایج
الف و ب).1کند (مانند نمونه است که به صورت آشکار حضور مخاطب را پررنگ می» شما«مانند 

) الف) سخنران (مرد)2نمونه (
یکی دو تا سؤال اگه اشکال نداره من ازسخنران: ... فقط قبل از اینکه من بخوام شروع کنم

شما بپرسم(.) ما اینجا دانشجو یا استاد آموزش زبان فارسی هم داریم؟ یا نداریم؟
حضار( زن): بله من هستم.

شما هستید؟
حضار( زن): بله

خونید؟بعد شما هم دقیقاً متدولوژي و تستینگ و اینها می
حضار( زن): بله

کنید؟ درسته؟ ...ابهاي منابع انگلیسی استفاده میمثالً متدولوژي رو از کت
ب) سخنران (زن)

سخنران: ... من مثالً از نظر خودم اگر بخوام اشکالی به این تحقیق بگیرم اینه که تحقیق کلی
گوییه چرا کلی گوییه؟ [ پرسش] براي اینکه پیشینه تحقیق نداره یعنی من در حقیقت بهتر بود ...

سته درگیر کردن مخاطب در بحث هستند که عالقه مخاطب را برانگیخته و آنها را ها نمونه برجپرسش
کنند که مسائل حل نشده را با گوینده دنبال کنند و به عنوان شریک بحث به دنبال ادامه بحث و تشویق می

شوند.میها معموالً در اول یا آخر بحث مطرح الف و ب). پرسش2پیدا کردن حل مسأله باشند (مانند نمونه
(الف) سخنران با استفاده از پرسش به دنبال درگیر کردن مخاطب در بحث است و چون در 2در نمونه 

توان گفت نوعی فراهم کردن بافت براي شروع ارائه محسوب نوبت آغازین ارائه او اتفاق افتاده است می
).1990هاي مقدمه چینی است (سوالز، شود که یکی از راهمی

هاي گفتها گویندگان با استفاده از درخواست دانش مشترك، پارهمائر مخاطب و پرسشعالوه بر ض
ها با مخاطبان خود تعامل پرسشهاي معترضه) و شبهگفتانشایی، تفاسیر و حواشی شخصی (مانند پاره

شود.ها صرف نظر میهاي این زیر گروهکنند که به دلیل محدودیت مقاله از ذکر نمونهبرقرار می
آمیز. عبارات احتیاط5-2

کار برده شد. وي در توصیف آن ) به195: 1972آمیز نخستین بار توسط لیکاف (اصطالح عبارات احتیاط
سخنگویان هنگام ایجاد ». هایی که کار آنها این است که مسائل را کم و بیش مبهم نشان دهندواژه«گوید: می

ل در گفتگو، نشان دادن ادب یا پنهان کردن نقایص اطالعات منظور تسهییک فضاي غیررسمی و دوستانه به
). عالوه بر آن، عبارات 1987؛ کوتس، 1984کنند (هولمز، آمیز استفاده میو غیره از عبارات احتیاط

شناسان کاربردي در نظر گرفته شده اي از زباننیز توسط عده» فراگفتمان«آمیز به عنوان صورتی از احتیاط
ن مفهوم را وراي یک ویژگی در ساخت متن و گفتمان در نظر گرفته که مواردي مانند نگرش است. آنها ای
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؛ 1990؛ کریسمور و فارنزورث، 1985گیرد (مانند وندکاپل، گوینده یا بیان اطمینان گوینده را نیز در برمی
).1993کریسمور و دیگران، 

افعال وجهی، افعال واژگانی، صفات و قیود آمیز که شامل انواع در گفتمان دانشگاهی، عبارات احتیاط
ها را در دو گروه اصلی ) این نقش251-281: 1996هاي مهمی داشته باشد. هایلند (تواند نقششود،  میمی

دهد: الف: محتوا محور،  ب: مخاطب محور که هر دو،  نقش مهم مخاطب را در تأیید و تصدیق قرار می
آمیز ی گوینده درباره احتمال نفی ادعایش را در بردارد. عبارات احتیاطبینمطالب بیان شده و همچنین پیش

شود.آمیز گزاره محور و گوینده محور میمحتوا محور، خود شامل عبارات احتیاط
) الف) سخنران (مرد)3نمونه (

سخنران ... تقریباً [احتیاطی گزاره محور]  تمام اونچه که در این حکایت نقل شده مطالب
تی هست ...نادرس

ب) سخنران (زن)
سخنران ... در نتیجه در رساندن اصل صریح معنی یک مقدار [احتیاطی گزاره محور]  دچار 

مشکل میشن...
شود سخنرانها (زن و مرد) از شگردهاي زبانی مشابهی ) (الف و ب) مالحظه می3همانطور که در نمونه (

اند. عبارات آمیز گزاره محور استفاده کردهبیان عبارات احتیاطمانند قیود ( مانند تقریباً ، یک مقدار) براي
هایی که دهد که منظور خود را با دقت و احتیاط بیشتر در زمینهآمیز گزاره محور به گوینده امکان میاحتیاط

، تامپسون،1988، اسکلتون، 1982؛ روندز، 1982تفاسیر مختلفی وجود دارد،  بیان کند (پرینس و دیگران، 
هاي بیان گفتآمیز گزاره محور درگفتمان دانشگاهی بیانگر این مطلب هستند که پاره). عبارات احتیاط1993

هاي قابل اطمینان.  هاي محتمل هستند تا واقعیتشده بیشتر بر پایه استدالل
): الف) سخنران (مرد)4نمونه (

رت دقیق که شیوه او چگونهسخنران: ... نمیشه قضاوت کرد  [احتیاطی گوینده محور] به صو
هست.

ب) سخنران (زن)
ها نیز چون دیگر توان گفت  [احتیاطی گوینده محور] که برخی از این قصهسخنران:... می

اند. هاي مشابه بازسازي شدههاي عامیانه در پی قرون بر اساس نمونهقصه
هایش، تعهد خود را ایج منفی محتمل گفتهآمیز گوینده محور،  گوینده براي پرهیز از نتدر عبارات احتیاط

؛ 1985کند (پاول، صورت مبهم بیان میها را بهگفتنسبت به ادعاهایش محدود و رابطه خود با معانی پاره
آمیز گزاره محور، در عبارات گوینده محور،  گوینده به ). بر خالف عبارات احتیاط1990؛ سوالز، 1990ناش، 
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دهد؛ این کاهش حضور،  عالوه بر عبارات حضور خود را در متن کاهش میجاي افزایش دقت ادعاها، 
شود.الف و ب) انجام می4وجهی با ابزارهاي زبانی مانند ساخت مجهول(مانند نمونه 

) الف) سخنران (مرد)5نمونه (
کنم [مخاطب محور] االنسخنران: ... مشکلی براي دانشجویان خارجی هست البته من فکر می

افتهورهاي مختلف این اتفاق میدر کش
ب) سخنران (زن)

سخنران: ... این نظریه توسط محققان آلمانی و سوییسی مطرح شد اما به عقیده من [مخاطب محور] حتی 
تونیم می

حتی در عقاید هومبولت و هردر جستجو کنیم...19سر منشأ ظهور این نظریه رو تا اواسط قرن 
ب محور، گوینده از طریق احترام گذاشتن به مخاطبان و همچنین همکاري با آمیز مخاطدر عبارات احتیاط

کند. استفاده از عبارات احتیاطی براي تلطیف بار کنش آنها در به دست آوردن تأییدیه ادعاهایش تالش می
ارات گونه عب). در گفتمان دانشگاهی نیز انگیزه براي این1984منظوري در مکالمه بسیار رایج است (هولمز، 

ها خطرناك ادعاي بدیع بودن یافته«) معتقد است که 238: 1989آمیز وجود دارد آنچنان که مایرز (احتیاط
». گیردهاي مخالف به ندرت آشکارا صورت میاست و نقد دیدگاه

کنم،  آمیز مخاطب محور (من فکر می(الف و ب) نیز سخنرانها (زن و مرد) از عبارات احتیاط5در نمونه 
اي بحث را فراهم آورده و به نظرات مخاطبان هم مجال ظهور اند تا فضاي مکالمهعقیده من) استفاده کردهبه

دهند. در این جلسات، مخاطبان افراد متفکري هستند که در پذیرش و عدم پذیرش ادعاهاي گویندگان مختار 
گویندگان با استفاده از عبارات توان گفتتوانند نظر طرف مقابل را رد کنند. میهستند و به راحتی می

آمیز مخاطب محور و عدم قطعیت در بیان ادعاها، در صدد پرهیز از نتایج منفی رد ادعاها توسط احتیاط
مخاطبان هستند.

شوند. در صراحت آمیز، گویندگان متهم به صراحت لهجه میدر صورت عدم استفاده از عبارات احتیاط
کند که در بافت گذارد و مخاطب را منفعل میه و بازخورد باقی نمیلهجه، گوینده جایی براي مکالم

هاي بین فردي توسط اجبارها و قوانین سازمانی براي درگیر دانشگاهی، قابل قبول نیست. گاهی نیز این نقش
گیرد.کردن مخاطبان در مباحث شدت می

.  عبارات تأکیدي5-3
رساند. گوینده از گفت بیان شده را میه نسبت به پارهعبارات تأکیدي به طور ضمنی درجه قطعیت گویند

کند، در جلسات ارائه مقاله در گفت استفاده میشگردهاي کالمی مختلفی براي بیان اطمینان نسبت به پاره
اند. همایش، ارائه دهندگان، از ابزارهاي قیدي،  صفتی و فعلی براي نشان دادن اطمینان خود استفاده کرده

الف) سخنران (مرد)) 6نمونه (
سخنران: ... ما البته [تأکیدي] باید [تأکیدي] توجه داشته باشیم [تأکیدي]
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ب) سخنران (زن)
سخنران: ... حیفه به دکترا که رسید باید [الزام] حتماً [تأکیدي] اطالعاتی از زبان مادر داشته باشه ...

گان با استفاده از شگردهاي زبانی مشابهی شود، گویند) (الف و ب) مالحظه می6همانطور که در نمونه (
: 2005کنند (هایلند، هایشان تأکید میمانند قیود (البته، حتماً) بر روي موضوع بحث و قابل اطمینان بودن گفته

175 .(
. نشانگرهاي نگرشی5-4

ز بیان ها اعم اگفتکننده نگرش گوینده نسبت به پارهنشانگرهاي نگرشی در گفتمان دانشگاهی، منعکس
اطالعات درون آنها، بیان هیجان، اجبار، موافقت، اهمیت و غیره است. ارائه دهندگان (زن و مرد) از تمهیدات 

هاي بیان کنند. آنها از فعلکالمی مختلف براي نشان دادن نگرش خود نسبت به مطالب گفته شده استفاده می
کنند. قایسه) استفاده میها و قیدها بیشتر از بقیه شگردها (مانند مدیدگاه، صفت

) الف) سخنران (مرد) 7نمونه 
سخنران: ... خوشبختانه [نشانگر نگرشی مثبت] تمامی در دانشکده هنرهاي زیبا محفوظ هست 

ب) سخنران (زن)
سخنران: ... اونجا متأسفانه [نشانگر نگرشی منفی] منابع آموزش زبان فارسی کم موجود است.

هاي مثبت) همراه با ها (مخصوصاً نگرشاین است که در اغلب موارد این نگرشنکته دیگر در این زمینه
توان گفت که با استفاده از عبارات تأکیدي، ارائه همراه است. می» بسیار«و » خیلی«عبارات تأکیدي مانند 

ب) ) (الف و 6). در نمونه (180: 2005دهندگان توطئه جذب دیدگاه مخاطب را در سر دارند (هایلند، 
اي از این مطلب قابل مشاهده است. نمونه

) الف) سخنران (مرد)8نمونه 
.  سخنران: البته یک مطلب هست که خیلی [تأکیدي] جالبه [نگرشی] که باید [تأکیدي] تو یه1

مقاله دیگه بهش اشاره شه ...
ب) سخنران (زن)

اهنامه فردوسی ... سخنران: آن چیزي که خیلی [تأکیدي] جالبه [نگرشی] اینه که در ش
به عنوان ابزاري » تشدیدگرها + نشانگرهاي نگرشی«(الف و ب) سخنرانان (زن و مرد) از 8در نمونه 

). این گونه استفاده از b1998کنند (هایلند، شان استفاده میبراي ترغیب مخاطبان براي دنبال کردن ارائه مقاله
، 3، 2006شد (هولمز، نه که در رویکردهاي پیشین مطرح میتشدیدگرها به عنوان یکی از ابزارهاي زبان زنا

)، موردنظر نیست.100، 7

.  خودابرازي 5-5
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). استفاده از 352: 2002سازي در گفتمان دانشگاهی به اسطوره تبدیل شده است (هایلند، غیرشخصی
بین فردي هاي ملکی اول شخص براي بیان اطالعات، احساسات و معانی ضمیرهاي اول شخص و صفت

). در گفتار دانشگاهی، گویندگان براي اتخاذ موضع خاص خود به عنوان 2001شود (هایلند، استفاده می
اي خود،  ناچار به استفاده از ضمایر شخصی اول شخص هستند. در مقایسه محقق و نشان دادن هویت حرفه

گاهی، معموالً نویسندگان براي برجسته توان گفت که در نوشتار دانشگفتار دانشگاهی با نوشتار دانشگاهی می
کنند حضور خود را در متن کم کنند اما استفاده بیشتر از ضمایر ها سعی میکردن رویداد مورد مطالعه و یافته

هاي خاص این بافت دانشگاهی است. سخنگویان مجبورند شخصی در گفتار دانشگاهی مربوط به محدودیت
تشان را در فرصت اندك به طور زنده ارائه دهند بنابراین ساختارهاي که محتواي اطالعاتی باالي تحقیقا

گیرد، متناسب با گفتار دانشگاهی نیست. فاعلی پیچیده که در نوشتار دانشگاهی زیاد مورد استفاده قرار می
تر و استفاده از ضمایر شخصی متناسب با ارائه زنده دانشگاهی است (رولی ژولیوت و کارتر عبارات کوتاه

).60: 2005توماس،  
هاي مختلفی براي ارجاع به خود در جلسات ارائه مقاله در همایش، دانشجویان (زن و مرد) از گزینه

ها عبارتند از بنده، ما (ماي انحصاري)، من، خودمون، خودم، ما خودمون، من کنند، این گزینهاستفاده می
و اسم +ـَم. هنگام تأکید بر حضور خود نیز از خودم، من خودم شخصاً، فعل + یم، فعل + ـَم، اسم + یم

کنند. چندگزینه به طور همزمان استفاده می
): الف سخنران (مرد)9نمونه (

دم قسمت اول طبق همون عنوانش سخنران: ... خوب من [خودابرازي] اینجا در واقع کاري که انجام می
زي]،  سپس یک سري از افعالگم [خودابراهم مشخصه دستوري شدگی رو به صورت مختصر می

کنمبینیم رو بیان میهاشونو که در دستور فارسی ما [خودابرازي] میحرکتی که دستوري شدند و نقش
گیریم [خودابرازي] که افعال حرکتی در زبان فارسی بیشتر در سه[خودابرازي] و در آخر نتیجه می

نقش به کار رفته ...
ب) سخنران (زن)

هاي اساسی ما [خودابرازي] به این شکل مشخص شدند،در این مقاله هدفسخنران: ... 
هاي مؤثر از فرآیند ...بازشناسی کاستی

اي از ساختار تحقیق از خودابرازي استفاده دهندگان براي بیان خالصههاي الف و ب،  ارائهدر نمونه
اند.کرده

براي ذکر خود و ارجاع به خود در این جلسات دهندگان ( زن و مرد) چهار هدف عمدهبه طور کلی ارائه
اي از ساختار تحقیق،  ب) توضیح فرآیند،  ج) بیان کنند که شامل الف) بیان هدف یا خالصهرا  دنبال می

شود که متأسفانه مجال بحث همه آنها در نتیجه یا ادعاي مربوط به نتیجه تحقیق، د) بیان جزئیات بحث، می
این مقاله وجود ندارد.
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هاي تعاملی با تأکید بر روابط بین فردي، نقش مهمی توان گفت که فراگفتمانبندي این بخش میدر جمع
کنند. زنان و مردان از ابزارهاي مشابهی با اهداف یکسان از در پیشبرد مکالمات دانشگاهی ایفا می

ند. آنها با استفاده از عبارات کنهاي تعاملی براي پیشبرد مکالمه و تعامل با یکدیگر استفاده میفراگفتمان
اي خود را به عنوان محقق آمیز، تأکیدي، نشانگرهاي نگرشی و خودابرازي موضع خود و هویت حرفهاحتیاط

دهند. همچنین از طریق عضویت در گفتمان با استفاده از ضمایر شخصی، تفاسیر شخصی، در گفتمان بروز می
گیري گفتمان این ها بر نقش مهم مخاطب در شکلی و پرسشهاي انشایگفتدرخواست دانش مشترك، پاره

کنند. جلسات و اهمیت جلب نظر آنها تأکید می
هاي تعاملی بیشتر بنابراین از لحاظ کیفی در رفتار زبانی زنان و مردان از حیث استفاده از فراگفتمان

قابل مشاهده است تا تفاوت.شباهت
تحلیل کمی-6

) 2هاي تعاملی در جلسات ارائه مقاله در همایش در جدول (و مردان از فراگفتمانمیزان استفاده زنان 
نشان داده شده است. 
% از کلزنان% از کلمردانهاي تعاملیفراگفتمان
1434/132135/23احتیاطی
1942/181898/20تأکیدي
2129/1911802/13نگرشی

3222/302708/29خودابرازي
19206/181168/12در گفتمانعضویت

1063100906100کل
هاي تعاملی درجلسات ارائه مقاله در همایش): میزان استفاده زنان و مردان از گفتمان2جدول (

شود در جلسات ارائه مقاله در همایش، مردان بیش از زنان از ) مالحظه می2همانطور که در جدول (
کنند. آنها بیش از همه از خودابرازي و سپس از نشانگرهاي نگرشی، میهاي تعاملی استفادهفراگفتمان

کنند. زنان نیز بیش از همه از خودابرازي و سپس تأکیدي، عضویت در گفتمان و احتیاطی استفاده می
کنند.احتیاطی، تأکیدي، نگرشی و عضویت در گفتمان استفاده می

هاي تعاملی از آزمون با میزان استفاده از فراگفتمانتر سطح معناداري رابطه جنسیتجهت بررسی دقیق
شود. فرضیه صفر این آزمون استقالل این دو متغیر و فرضیه مقابل ارتباط این دوبعدي استفاده میمربع خی 

باشد.دو متغیر می
هاي تعاملی و جنسیتفرضیه صفر: استقالل فراگفتمان

آزمون
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هاي تعاملی و جنسیتانفرضیه مقابل: ارتباط فراگفتم

Value df Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square 51.736a 4 .000

Likelihood Ratio 52.060 4 .000
Linear-by-Linear

Association
30.220 1 .000

N of Valid Cases 1969

جنسیت در جلسات ارائه مقاله در هاي تعاملی و براي رابطه فراگفتمان): آزمون مربع خی3جدول (
همایش

است و 4شده است و درجه آزادي آن 736/51دوبعدي ) مقدار آزمون مربع خی3با توجه به جدول (
کمتر است پس فرضیه صفر که -است 05/0که -αاست که از مقدار 000/0برابر با sig)سطح معناداري (

هاي تعاملی و شود و فرضیه مقابل که ارتباط فراگفتمانمیهاي تعاملی و جنسیت است رداستقالل فراگفتمان
گردد. جنسیت است تأیید می

هاي تعاملی و جنسیت در جلسات ارائه مقاله): میزان استفاده از فراگفتمان1نمودار (
شود، مردان در جلسات ارائه مقاله بیش از زنان از خودابرازي، ) مشاهده می1طورکه در نمودار (همان

کنند. در حالیکه زنان تنها از عبارات احتیاطی بیشتر از مردان استفاده گرشی، عضویت در گفتمان، استفاده مین
شود اعضاي طور که در ادامه بحث میتوان گفت که نشانه ضعف آنان است چون همانکنند. البته نمیمی

فراگفتمان بیشتر از اعضاي وابسته گروهی بیشتري دارند، از این نوع اي (زن و مرد) که قدرت درونهسته
کنند.استفاده می

اند.در مورد استفاده از نشانگرهاي تأکیدي، زنان و مردان تقریباً به میزان مشابه استفاده کرده
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هاي تعاملی با جنسیت افراد در توان گفت که در این جلسات، میزان استفاده از فراگفتمانبه طور کلی می
هاي تعاملی در تعامل است که در ت با عوامل غیرجنسیتی در استفاده از فراگفتمانارتباط است. اما جنسی

شود.بررسی می1- 6بخش 
هاي تعاملیبررسی تأثیرتعامل جنسیت و عوامل غیرجنسیتی در استفاده از فراگفتمان-6-1

ت، عواملی غیر از ها برداشته اسآوري دادهنگارانه که نگارنده در طول جمعهاي قومبر اساس یادداشت
هاي تعاملی در جوامع کنشی مورد بحث مؤثر واقع تواند در نوع و میزان استفاده از فراگفتمانجنسیت می

شود. این عوامل شامل سبک ارائه، منزلت دانشگاهی ارائه دهندگان و بومی و غیربومی بودن آنها است که در 
گیرد.این بخش از مقاله مورد بررسی قرار می

هاي تعاملیسبک ارائه و نوع و میزان استفاده از فراگفتمان-6-1-1
هاي تعاملی رسد سبک ارائه در جلسات دفاع و ارائه مقاله بر نوع و میزان استفاده از فراگفتمانبه نظر می

« ، 1»حفظ خوانی«) سه نوع سبک ارائه را مشخص کرده است: 1981تأثیر دارد. در این رابطه، گافمن (
دهد: ) نیز به صورت مشابه سه نوع سبک ارائه پیشنهاد می1994دادلی ـ ایوانز (.3»گوییبدیهه«، 2»روخوانی

تر و فراگیرتر که غیررسمی4»ايسبک مکالمه«خوانند؛ ها میکه سخنگویان از روي یادداشت» سبک روخوانی«
رهاي بالغی و تعاملی براي که گوینده محور است و گوینده از ابزا5»سبک بالغی«از سبک روخوانی است و 

کند.جلب توجه مخاطب استفاده می
شش مورد از سبک روخوانی (سه مورد مرد، در جلسات ارائه مقاله در همایش از بیست و چهار ارائه،

سه مورد زن) استفاده کرده و هجده مورد از سبک بالغی با ابزارهاي دیداري مانند پاورپوینت یا بدون آن 
دهد که افرادي که در جلسات ارائه مقاله اند. بررسی این جلسات نشان میشان استفاده کردهلهبراي ارائه مقا

اند همگی جزء اعضاي وابسته این جامعه کنشی محسوب در همایش از سبک روخوانی استفاده کرده
از ترین استفاده کنندگانکنند جزء کمشوند. ارائه دهندگانی که از سبک روخوانی استفاده میمی

کنندگان از خودابرازي هستند. ارائه شفاهی آنها وابسته به ترین استفادههاي تعاملی به خصوص کمفراگفتمان
کنند کمیت بیان می60: 2005متن نوشتاري موازي آن است و همانطور که رولی ـ ژولیوت و کارتر توماس، 

نشگاهی کمتر از گفتار دانشگاهی است و به هاي تعاملی مانند خودابرازي در نوشتار دابرخی از فراگفتمان
دهند که از ساخت مجهول در ارائه خود استفاده کنند. نمونه جاي استفاده از خودابرازي، گویندگان ترجیح می

) (الف و ب) عملکرد دو نفر (یک زن و یک مرد) از اعضاي وابسته که از سبک روخوانی استفاده کرده و 16(
دهد. اند را نشان میت مجهول استفاده کردهبه جاي خودابرازي از ساخ

1 memorization
2 reading alond
3 fresh talk
4 conversational style
5 rhetorical style
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) الف سخنران (مرد)10نمونه (
سخنران: در شعر بسیاري از شاعران بزرگ میشه این نگاه رو مشاهده کرد [مجهول]...

ب) سخنران (زن)
دهد ...نقش تتا می» ش«توان گفت [مجهول] آنچه به ضمیر پیوست سخنران: ... پس می
سازي و فاصله از ه از ساختار مجهول، ابزاري قوي براي به دست آوردن غیرشخصیبه طور سنتی استفاد

) (الف و ب) سخنرانان (زن و مرد) 11). در نمونه (1982گوینده و حذف عاملیت آشکار او است (کافه، 
اند.براي حذف عاملیت خود، از ساختار مجهول به جاي خودابرازي استفاده کرده

کنند (یک هاي تعاملی دو نفر از ارائه دهندگانی که از سبک بالغی استفاده میفتمانمیزان استفاده از فراگ
) نشان داده 4کنند در جدول (زن و یک مرد) و دو نفر از ارائه دهندگانی که از سبک روخوانی استفاده می

شده است.
هاي تعاملیفراگفتمان

ارائه دهندگان

احتیاط
ي

تأکی
دي

خودابرازنگرشی
ي

عضو
یت در 

گفتمان

ک
ل

ارائه دهنده سبک روخوانی 
(زن)

43202611291
29

ارائه دهنده سبک روخوانی 
(مرد)

33273742241
63

39112107110864ارائه دهنده سبک بالغی (زن)
54

37866093673ارائه دهنده سبک بالغی (مرد)
43

اي تعاملی بر اساس سبک ارائهه): میزان استفاده از فراگفتمان4جدول (
هاي تعاملی، دو بار از آزمون مربع جهت بررسی تأثیر جنسیت و سبک ارائه بر میزان استفاده از فراگفتمان

شود:شود. نخست جهت بررسی تأثیر جنسیت، دو فرضیه زیر در نظر گرفته میخی استفاده می
هاي تعاملی و جنسیتفرضیه صفر: استقالل فراگفتمان

آزمون
هاي تعاملی و جنسیتفرضیه مقابل: ارتباط فراگفتمان

Value df Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square 6.204a 4 .184

Likelihood Ratio 6.201 4 .185
Linear-by-Linear

Association
.159 1 .690
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N of Valid Cases 1089

هاي ارائه مختلفهاي تعاملی زنان و مردان با سبکراگفتمانف): آزمون مربع خی5جدول(
است و 4شده است و درجه آزادي آن 204/6دو بعدي) مقدار آزمون مربع خی5با توجه به جدول (

بیشتر  است، پس فرضیه صفر که -است 05/0که -αاست که از مقدار 184/0برابر با sig)سطح معناداري (
شود، بنابراین جنسیت در میزان استفاده از این تعاملی و جنسیت است، تأیید میاستقالل فراگفتمانهاي

ها نقشی ندارد.فراگفتمان

هاي ارائه مختلفهاي تعاملی زنان و مردان با سبک): میزان استفاده از فراگفتمان2نمودار (
خیر؟ فرضیه هاي زیر در نظر هاي تعاملی ارتباط دارد یا حال باید بررسی شود که آیا سبک با فراگفتمان

شود:گرفته می
هاي تعاملی و سبک ( روخوانی و بالغی)فرضیه صفر: استقالل فراگفتمان

آزمون
هاي تعاملی و سبک ( روخوانی و بالغی)فرضیه مقابل: ارتباط فراگفتمان

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square 53.943a 4 .000

Likelihood Ratio 49.905 4 .000
Linear-by-Linear

Association
13.711 1 .000

N of Valid Cases 1089

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 40.76.
هاي ارائه روخوانی و بالغیبکهاي تعاملی با سفراگفتمان) : آزمون مربع خی6جدول(
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است و 4شده است و درجه آزادي آن 943/53دو بعدي) مقدار آزمون مربع خی6با توجه به جدول (
کمتر است، پس فرضیه صفر که –است 05/0که -αاست که از مقدار 000/0برابر با sig)سطح معناداري (

-د و فرضیه مقابل که گویاي این است که فراگفتمانشواستقالل فراگفتمانهاي تعاملی و سبک است،  رد می
گردد.هاي تعاملی و سبک با هم ارتباط دارند، تأیید می

هاي تعاملی زنان و مردانارائه بر میزان استفاده از فراگفتمان): تأثیر سبک3نمودار (
ي تعاملی نیست. بلکه هاشود جنسیت عامل تأثیرگذاري در استفاده از فراگفتمانهمانطور که مالحظه می

هاي تعاملی تأثیر داشته است. ارائه دهندگان سبک بالغی (زن سبک ارائه در میزان و نوع استفاده از فراگفتمان
اند هاي تعاملی استفاده کردهو مرد) به مراتب بیشتر از ارائه دهندگان (زن و مرد) سبک روخوانی از فراگفتمان

).4(نمودار
هاي تعاملیدانشگاهی و میزان و نوع استفاده از فراگفتمانجنسیت، منزلت -6-1-2

هاي دانشگاهی متفاوتی در جامعه کنشی جلسات ارائه مقاله در همایش، افراد ارائه دهنده از منزلت
التحصیالن کارشناسی ارشد، دانشجویان دکتري، مربیان، استادیاران، برخوردار هستند و متشکل از فارغ

هاي تعاملی متأثر از رسد که نوع و میزان استفاده از فراگفتمانن کامل هستند. به نظر میدانشیاران و استادا
منزلت دانشگاهی و همچنین نوع عضویت درون گروهی ارائه دهندگان مقاله است. 

ارائه دهندگانی که از رتبه دانشگاهی باالتري برخوردار هستند نقش اعضاي هسته را در جامعه کنشی 
تري کنند و ارائه دهندگانی که از رتبه دانشگاهی پایینگروهی بیشتري میاحساس قدرت درونبازي کرده و

برخوردار هستند نقش اعضاي وابسته را در این جامعه کنشی برعهده دارند. 
الزم به ذکر است که در این تحقیق، رویکرد اتخاذ شده نسبت به قدرت، رویکرد فوکو است که قدرت را 

توان موقعیتی اند و نمیداند و در واقع معتقد است که این دو مقوله در هم تنیده شدهبا دانش میبسیار مرتبط 
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). فوکو به جاي اینکه به قدرت به عنوان 52: 1980را تصور کرد که این دو مقوله مرتبط با هم نباشند (فوکو، 
لحظه به لحظه در تعامالت و روابط نگرد که اي مولّد مییک پدیده سرکوبگر بنگرد، به آن به عنوان پدیده

گیرد. به طور مثال، به جاي اینکه یک فرد قدرتمند را در یک موقعیت سازمانی اجتماعی و گفتمانی شکل می
به طور ثابت قدرتمند بداند، معتقد است که قدرت نوعی کنش و رابطه است که در تعامالت به وجود آمده و 

ییر نیست. بنابراین دیدگاه فوکو به قدرت، دیدگاهی نیست که قدرت را پویا است و هیچ گاه ثابت و بدون تغ
). 3: 2010بینی جامعه به گروهی نسبت دهند و براي همیشه ثابت بماند (سیمپسون و مایر، از طریق جهان

کنند که نباید قدرت را از طریق اعمال فردي اشخاص یا از طریق پیش ) نیز بیان می1991مامبی و استول (
هاي سازمانی را گفتمانی است که هویتها و مقررات نظام سازمانی مشاهده کرد،  بلکه قدرت کنشفرض

تواند به عنوان چیزي بیشتر کنند که قدرت می) همچنین تأکید می2: 2010دهد. سیمپسون و مایر (شکل می
به خاطر 1»گیردل میقدرت به صورت گروهی شک«ها، از تسلط از باال دیده شود. در بسیاري از موقعیت

اینکه افراد معتقدند که در برخی از جوامع کنشی، بعضی از افراد مستحق اعمال قدرت هستند. بنابراین 
2»قدرت با رضایت جمع«شود و گاهی توان گفت که همیشه قدرت از طریق تسلط بر دیگران اعمال نمیمی

گیرد.شکل می
م قدرت یعنی اعمال قدرت با رضایت گروه تقریباً به افراد با در جامعه کنشی جلسات ارائه مقاله، نوع دو

رسد این قدرت و منزلت بر نوع و میزان استفاده رتبه و منزلت دانشگاهی باالتر اختصاص یافته و به نظر می
اي هاي تعاملی نیز تأثیرگذار بوده است؛ به طور مثال افراد با منزلت باالتر که اعضاي هستهاز فراگفتمان

کنند که صمیمیت بیشتر هایی استفاده میاز خطابیه» عضویت در گفتمان«هاي تند، در استفاده از فراگفتمانهس
الف و ب). در حالیکه افراد 11(مانند نمونه » همه دوستان« و » عزیزان« رساند مانند را بین اعضاي گروه می

براي » اساتید گرامی و حضار محترم«و » ن محترماساتادا« تر از جمله هاي رسمیتر از خطابیهبا منزلت پایین
الف و ب). 12کنند (مانند نمونه عضویت در گفتمان استفاده می

) الف) سخنران (دانشیار مرد)11نمونه (
سخنران: .. باز هم اینجا خدمت عزیزان عرض کنم

ب) سخنران (دانشیار زن)
تند که ...سخنران: ... عرض کنم خدمتتون که همه دوستان مطلع هس

) الف) سخنران (کارشناس ارشد مرد)12نمونه (
سخنران: ... همه استادان محترم مستحضر هستند که امروزه ما ...

ب) سخنران (کارشناس ارشد زن)
سخنران: ... با عرض احترام خدمت اساتید گرامی و حضار محترم ...

1 jointly produced
2 power by consent
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نظم «کنند که نشانگر نوع عضویتشان و میهایی استفاده)، افراد از خطابیه12) و (11هاي (در نمونه
) عضویتشان در جامعه کنشی جلسات ارائه مقاله است. در این رابطه، هولمز 2003(سیلوراستاین، 1»اينمایه

گیریم که متناسب با نوع عضویتمان در جوامع کنشی کنند که ما یاد می) نیز بیان می174: 1999و میرهاف (
دا به عنوان اعضاي وابسته و سپس به عنوان اعضاي هسته (یا شاید هم همیشه به موردنظر رفتار کنیم: ابت

دهند که عضو وابسته باقی بمانند). در جامعه کنشی عنوان اعضاي وابسته ـ زیرا برخی مواقع افراد ترجیح می
د (لو و کننالتحصیالن کارشناسی ارشد و دانشجویان دکتري، نقش شاگردانی را بازي میمورد بحث، فارغ

گیرند که در این جامعه کنشی چگونه باید رفتار کنند؛ ) که به تدریج یاد می1992؛ ونگر، 1991ونگر، 
اي مانند هیئت رئیسه و دانشیاران و استادان است و با احترام تر از اعضاي هستهبنابراین رفتارشان رسمی
گیرد.ضایت از طریق گفتمان اعضاء شکل میتوان گفت نوعی قدرت با رکنند. میبیشتر با آنان برخورد می

تعاملی که تحت تأثیر منزلت و رتبه دانشگاهی ارائه دهندگان قرار گرفته است، دومین فراگفتمان
دهد که برخی از ابزارهاي ارجاع به خود مانند خودابرازي است. بررسی رفتار زبانی ارائه دهندگان، نشان می

با منزلت درون گروهی باالتر است و متأثر از جنسیت افراد نیز نیست (مانند مختص افراد » بنده«استفاده از 
الف و ب).13نمونه 

) الف) سخنران (استاد مرد)13نمونه (
سخنران: ... این بخش هم که بنده [خودابرازي] انجام دادم مربوط به بخش سوم هست که ...

ب) سخنران (استاد زن)
کنم و بیشتر مربوط به ....بنده [خودابرازي]  مثنوي تدریس میسخنران: ... با توجه به اینکه 

رساند. همچنین استفاده از نوعی تواضع را می» بنده«کند استفاده از ) بیان می1986من (همانطور که بی
اي تواند نشان دهنده ادب آنها یا نشانگر همبستگی رابطهاي است، میکه مختص اعضاي هسته» بنده«

اي از تعارف باشد. از طریق استفاده از صورت متواضعانه براي ) آنها با مخاطبان یا نشانه2006(آروندل، 
توان گفت قدرت با رضایت کنند که قدرت سازمانی خود را، که میاي سعی میارجاع به خود، اعضاي هسته

جمع است، تعدیل کنند.
درون گروهی افراد است، استفاده از رسد متأثر از منزلت و هویت سومین فراگفتمانی که به نظر می

آمیز به طور همزمان براي بیان آمیز است. افراد با منزلت باالتر از دو یا سه عبارت احتیاطعبارات احتیاط
الف و ب).14کنند ( مانند نمونه هایشان استفاده میگفتپاره

) الف) سخنران (استاد مرد)14نمونه (
تیاطی] شاید [احتیاطی] مثالً، شاید [احتیاطی] در زبان فارسی با نگرشکنم [احسخنران: ... من گمان می

جدید ...
ب) سخنران (استاد زن)

1 indexical order
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سخنران: ... تازه شاید [احتیاطی] در حدود [احتیاطی] قرن بیستم آثارش پیدا شده ...
یاط آمیز استفاده (الف و ب) ارائه دهندگان (زن و مرد) با منزلت باال، از چندین عبارت احت14در نمونه 

) احتمال دارد 3073: 2011اند. استفاده زیاد افراد با منزلت باال از عبارات احتیاطی به گفته موردوراناس (کرده
کنند از مربوط به طبیعت پویاي علوم دانشگاهی باشد که هر لحظه در حال تغییر است و دانشگاهیان سعی می

؛ چون ممکن است در آینده نزدیک نظرشان رد شود. همچنین صراحت لهجه براي بیان نظر خود دوري کنند
آمیز براي تعدیل قدرت سازمانی و ایجاد همبستگی بیشتر با مخاطبان نیز استفاده زیاد از عبارات احتیاط

اي به رفتار زبانی توان گفت که صرفاً نشانه عدم قطعیت است که به طور سنتی و کلیشهشود و نمیاستفاده می
).1992بت داده شده است (اچس، زنانه نس

توان گفت تحت تأثیر منزلت دانشگاهی افراد قرار گرفته است، طول مدت ارائه چهارمین موردي که می
گذارد. طول مدت زمانی که براي ارائه هاي تعاملی نیز تأثیر میاست که متعاقباً بر میزان استفاده از فراگفتمان

رسد که منزلت درون گروهی اعضاء بر دقیقه است اما به نظر می15ت مقاله هر فرد در نظر گرفته شده اس
اي (زن و مرد)  بیشتر از مدت قانونی (بین گذارد به نحوي که ارائه اعضاي هستهطول مدت ارائه نیز تأثیر می

ک مورد دقیقه) و در ی14تا 7دقیقه) و ارائه اعضاي وابسته (زن و مرد) کمتر از مدت قانونی (بین 21تا 18
دقیقه به طول انجامیده است.15هم دقیقاً 

(زن هاي تعاملی دو عضو هستهبراي نشان دادن تأثیر جنسیت و منزلت، میزان استفاده از انواع فراگفتمان
) نشان داده شده است.7و مرد) و دو عضو وابسته (زن و مرد) در جدول (

هاي تعاملیفراگفتمان
ارائه دهندگان

احتیا
طی

تأکید
ي

نگر
شی

خودابراز
ي

عضویت 
در گفتمان

ک
ل

20352841171عضو هسته (زن)
41

2528294171عضو هسته (مرد)
30

201111445عضو وابسته (زن)
0

1617412116عضو وابسته (مرد)
0

روهی اعضاءهاي تعاملی بر اساس منزلت درون گ): میزان استفاده از انواع فراگفتمان7جدول (
شود:هاي زیر در نظر گرفته میهاي تعاملی فرضیهتر رابطه منزلت  با فراگفتمانجهت بررسی دقیق
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هاي تعاملی و منزلت ( اعضاي هسته و وابسته)فرضیه صفر: استقالل فراگفتمان
آزمون

)هاي تعاملی و منزلت (اعضاي هسته و وابستهفرضیه مقابل: ارتباط فراگفتمان
است و 4شده است و درجه آزادي آن 753/25دو بعدي ) مقدار آزمون مربع خی8با توجه به جدول (

کمتر است، پس فرضیه صفر که -است05/0که -αاست که از مقدار 000/0برابر با sig)سطح معناداري (
-این است که فراگفتمانشود و فرضیه مقابل که گویاي هاي تعاملی و منزلت است رد میاستقالل فراگفتمان

گردد.هاي تعاملی و منزلت با هم ارتباط دارند، تأیید می
Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square 25.753a 4 .000

Likelihood Ratio 28.384 4 .000
Linear-by-Linear

Association
4.425 1 .035

N of Valid Cases 381

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11.26.
هاي تعاملی اعضاي هسته و وابستهفراگفتمان): آزمون مربع خی8جدول (

هاي تعاملی زنان و مردان ): تأثیر منزلت بر میزان استفاده از فراگفتمان5نمودار (
هاي تعاملی ارتباط ) جنسیت با فراگفتمان7ئز اهمیت است این است که آیا در جدول (مسأله دیگر که حا

دارد یا خیر؟
هاي تعاملی و جنسیتفرضیه صفر: استقالل فراگفتمان

آزمون
هاي تعاملی و جنسیتفرضیه مقابل: ارتباط فراگفتمان
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است و 4ه است و درجه آزادي آن شد547/0دو بعدي) مقدار آزمون مربع خی9با توجه به جدول (
بیشتر  است پس فرضیه صفر که -است05/0که -αاست که از مقدار 969/0برابر با sig)درجه معناداري (

شود.استقالل فراگفتمانهاي تعاملی و جنسیت است، تأیید می
Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square .547a 4 .969

Likelihood Ratio .547 4 .969
Linear-by-Linear

Association
.126 1 .723

N of Valid Cases 381

0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 19.45.
و مردزن هاي تعاملی اعضاي هسته و وابسته فراگفتمان): آزمون مربع خی9جدول (

هاي متفاوتهاي تعاملی زنان و مردان با منزلت): تأثیر جنسیت بر میزان استفاده از فراگفتمان6نمودار (
هاي تعاملی بر اساس هایی در میزان استفاده از فراگفتماندهد شباهت) نشان می6همانطور که نمودار (

اي (زن و مرد) از ابزار خودابرازي بیشتر از شود، اعضاي هستهمنزلت دانشگاهی ارائه دهندگان مشاهده می
ترین فراگفتمانی است که توسط اعضاي وابسته کنند. نشانگرهاي نگرشی هم کمها استفاده میهمه فراگفتمان

ها برده و عضو اي (زن) بیشترین بهره را از فراگفتمان(زن و مرد) استفاده شده است. به طور کلی عضو هسته
توان گفت ها را داشته است. بنا بر دو آزمون انجام شده، میترین استفاده از فراگفتمانوابسته (زن) نیز کم

ها منزلت دانشگاهی است نه جنسیت افراد. این گرایش عامل تأثیرگذار بر نوع و میزان استفاده از فراگفتمان
شود.در میزان استفاده بقیه اعضاي هسته و وابسته نیز تقریباً دیده می

هاي تعاملیجنسیت، بومیت و نوع و میزان استفاده از فراگفتمان-6-1-3
هاي تعاملی، مسأله بومیت است. در یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر نوع و میزان استفاده از فراگفتمان

جلسات ارائه مقاله در همایش، همه ارائه دهندگان به جز دو نفر بومی زبان فارسی هستند، یک ارائه دهنده 
از کشور هندوستان و یک ارائه دهنده مرد از کشور کره جنوبی که هر دو به تازگی موفق به اخذ درجه مرد 
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اند. اند. هر دو نفر براي ارائه از سبک روخوانی استفاده کردهدکتري در رشته زبان و ادبیات فارسی شده
دهد.هاي تعاملی را نشان می) میزان استفاده این دونفر از فراگفتمان10جدول (

هاي تعاملیفراگفتمان
ارائه دهندگان غیربومی

احتیا
طی

تأکید
ي

نگر
شی

خودابراز
ي

عضویت 
در گفتمان

ک
ل

12716403مرد
9

101071444زن
5

هاي تعاملی بر اساس بومیت ارائه دهندگان): میزان استفاده از انواع فراگفتمان10جدول (
ها به خصوص فراگفتمان ارائه دهنده، ارائه دهنده زن بیشتر از فراگفتماندر مقایسه عملکرد این دو

خودابرازي و عضویت در گفتمان بهره برده است. این میزان استفاده بیشتر مربوط به نوبت آغازین ارائه آنها 
ري برقرار کند با مخاطب ارتباط بیشتاست. ارائه دهنده زن در نوبت آغازي به معرفی خود پرداخته و سعی می

کند. شاید بتوان گفت که این نوع برخورد در نوبت آغازي مربوط به این موضوع باشد که ارائه دهنده زن، 
هاي ایران اخذ کرده است و بیشتر با آداب و رسوم و فرهنگ ایرانی آشنا مدرك خود را از یکی از دانشگاه

شده است و نسبت به ارائه دهنده زن، اعتماد است. در حالیکه ارائه دهنده مرد در کشور خود فارغ التحصیل
هاي به نفس کافی براي بهره بردن از این گونه نوبت آغازین ارائه را ندارد. بنابراین میزان استفاده از فراگفتمان

تعاملی به خصوص خودابرازي و عضویت در گفتمان کمتر از همتاي زن خود است. 

هاي تعاملی ارائه دهندگان غیربومیتفاده از فراگفتمان): تأثیر جنسیت بر میزان اس7نمودار (
توان گفت که در این جلسات، افراد بیشتر بر اساس هاي انجام شده، میبه طور خالصه، براساس آزمون

هاي تعاملی شان به گروه و به عبارت دیگر نوع عضویتشان (هسته یا وابسته) از فراگفتماناحساس تعلق
گیرد و جنسیتشان؛ نوع عضویت آنها هم همانطور که بحث شد در این جلسات شکل میکنند و نهاستفاده می

عواملی از قبیل منزلت دانشگاهی و سبک ارائه و بومی بودن نیز در آن دخیل است. 
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گیري. نتیجه7
رائه در هاي تعاملی در نوبت ااز فراگفتماندر این مقاله رفتار زبانی زنان و مردان در مورد نحوه استفاده

هاي تعاملی جلسات ارائه مقاله در همایش مورد واکاوي قرار گرفت. ارائه دهندگان زن و مرد از فراگفتمان
اي آنها را به عنوان کنند. استفاده فراوان آنها از خودابرازي، اعتبار آنها و هویت حرفهبسیار فراوان استفاده می

اي از لسات از خودابرازي براي بیان هدف یا خالصهدهد. افراد (زن و مرد) در این جمحقق نشان می
ساختارتحقیق، توضیح فرآیند، بیان نتیجه یا ادعاي مربوط به نتیجه تحقیق و بیان جزئیات بحث استفاده 

کنند اما این موضوع مربوط کنند. در جلسات دفاع، زنان از عبارات احتیاط آمیز بیشتر از مردان استفاده میمی
) بلکه به 1992شود (اچس، اي به زبان زنانه نسبت داده مینی نیست که به طور سنتی و کلیشهبه عدم اطمینا

هاي آینده باز خاطر طبیعت پویاي فضا و گفتمان دانشگاهی است؛ چون محققان،  فضا را براي بحث
در مطالعات کنند کهگذارند. مردان نیز از نشانگرهاي نگرشی، تأکیدي و عضویت در گفتمان استفاده میمی

شد. از لحاظ کیفی آنها از ها اکثراً به زبان زنانه نسبت داده میپیشین با رویکرد تسلط و تفاوت این ویژگی
اند (به طور مثال استفاده از هاي تعاملی استفاده کردههاي مشابهی از فراگفتمانشگردهاي کالمی مشابه با نقش

تواند حمایتی از ادعاي فرانسیس و دیگران ان). این نتیجه میخودابرازي و عضویت در گفتمان با اهداف یکس
ها اند که در نوشتار دانشگاهی زنان و مردان بیشتر شباهت) در گفتار دانشگاهی باشد. آنها ادعا کرده2001(

ها. در جلسات ارائه مقاله نیز قدرت گونه گفتمانی و اهداف تعاملی آن، گفتمان قابل مشاهده است تا تفاوت
شود تا تفاوت.انشگاهی را محدود کرده و در عملکرد ارائه دهندگان زن و مرد بیشتر شباهت دیده مید

هاي تعاملی تأثیرگذار هستند. عواملی از قبیل رسد که عوامل دیگري در استفاده از فراگفتمانبه نظر می
ان گفت که این عوامل نقش توهاي انجام شده، میسبک ارائه، منزلت دانشگاهی و بومیت. بر اساس آزمون

بیشتر » سبک بالغی«بیشتري از جنسیت در رفتار زبانی ارائه دهندگان داشته است. افراد (زن و مرد) با ارائه به 
اند. در این جلسات چون منزلت و هاي تعاملی استفاده کردهاز فراگفتمان» سبک روخوانی«از افراد با ارائه به 

ها نیز متأثر از منزلت و با هم متفاوت است، میزان و نوع استفاده از فراگفتمانرتبه دانشگاهی ارائه دهندگان
اي است و استفاده از سبک مختص اعضاي هسته» بنده«نوع عضویت آنها است (به طور مثال استفاده از 

توان گفت منزلت افراد و نه هاي انجام شده میروخوانی مختص اعضاي وابسته است). بر اساس آزمون
ها تأثیر دارد. اعضاي وابسته در جلسات ارائه مقاله نقش نسیت آنها در میزان و نوع استفاده از فراگفتمانج

کنند که درحال یادگیري رفتار متناسب با این جامعه هستند.شاگردانی را در این جامعه کنشی بازي می
) است که 2002ت (مانند میلز، هاي این تحقیق همسو با مطالعات جاري در زبانشناسی جنسیدر کل یافته

کنند،  توسط جنسیتشان تعیین کنند که روشی که زنان و مردان از زبان استفاده میبر این واقعیت تأکید می
شود بلکه از طریق شرکت کردن و مذاکره در جوامع کنشی خاص و تعامل با بقیه عوامل به طور همزمان نمی

گیرد. شکل می



٣٥٧٥
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

کتابنامه
انطباقمیزانارزیابی).1388(قاسمآبادي،احمدآزاديومهرنوشپازارگادي،مهدي وسیدپور،آقا

7فرهنگی، پژوهش زنان انقالبعالیشورايمصوباتبادانشگاه هادرزناساتیداجتماعیوضعیت
)3:(26-5 .
) .آمار زبانشناختی. شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز.1377جعفرپور،  عبدالجواد .(

 Abdi, R. (2000). Interpersonal Metadiscourse Markers in Social Science and Natural Science
Discussion Sections. Unpublished M.A thesis, University of Tehran.

 Abdi, R. (2009). Projecting cultural identity through metadiscourse marking; a comparison of
Persian and English research articles. Journal of English Language Teaching and Learning 52: 1-15.

 Abdollahzadeh, E. (2007). Writer's presence in Persian and English newspaper editorials. Paper
presented at the international conference on Systemic Functional Linguistics in Odense, Denmark.

 Ädel, A. (2006). Metadiscourse in L1 and L2 English. Amsterdam: John Benjamins.
 Ädel, A. (2010). Just to give you kind of a map of where we are going: A Taxonomy of

Metadiscourse in Spoken and Written Academic English. Nordic journal of English Studies 9(2):
69-97.

 Chafe, W. (1982). Integration and involvement in speaking, writing and oral literature. In D. Tannen
(ed), Spoken and Written Language: Exploring Orality and Literacy, pp. 35-53. Norwood, NJ:
Ablex.

 Channell, J. (1994). Vague Language. Oxford: Oxford University Press.
 Coates, J. (1987). Epistemic modality and spoken discourse. Transactions of the Philological

Society, 85: 100-131.
 Crismore, A. and Abdollehzadeh, E. (2010). A review of recent metadiscourse studies: the Iranian

context. Nordic journal of English Studies 9(2): 195-219.
 Crismore, A. & Farnsworth, R. (1990). Metadiscourse in popular and professional science

discourse. In W. Nash (ed.) The Writing Scholar: Studies in Academic Discourse, pp. 118-136.
Newbury Park: Sage.

 Crismore, A. & Markkanen, R. & Steffensen, M. (1993). Metadiscourse in persuasive writing: A
study of texts written by American and Finnish university students. Written Communication 10(1):
39–71.

 Dubois, B. (1987). Something on the order of around forty to forty four: Imprecision in biomedical
slide talks. Language and Society, 16: 527-541.

 Eckert, P. & McConnell-Ginet, S. (1992). Think practically and look locally: language and gender
as community-based practice. Annual Review of Anthropology 21: 461-90.

 Eckert, P. & McConnell-Ginet, S. (2003). Language and Gender. Cambridge: Cambridge University
Press.

 Francis, B. & Robsen, J. & Read, B. (2001). An analysis of undergraduate writing styles in the
context of gender and achievement. Studies in Higher Education 26 (3): 313–26.

 Goffman, E. (1981). The Presentation of Self in Everyday Life. London: Anchor.
 Goodwin, M. H. (1997). Towards families of stories in context. Journal of Narrative and Life

History 7(1-4): 107–12.
 Holmes, J. (1984). Modifying illocutionary force. Journal of Pragmatics, 8: 345-365.
 Holmes, J. & Meyerhoff, M. (1999).The community of practice: Theories and methodologies in

language and gender research. Language in Society 28(2): 173-83.
 Hyland, K. (1996). Talking to the academy: Forms of hedging in science research articles. Written

Communication 13 (2): 251-81.
 Hyland, K. (1998). Exploring corporate rhetoric: Metadiscourse in the CEO's letter. Journal of

Business Communication 35(2): 224–45.
 Hyland, K. (1999). Talking to students: metadiscourse in introductory course books. English for

Specific Purposes18 (1): 3–26.
 Hyland, K. (2001). Bringing in the reader: Addressee features in academic articles. Written

Communication 18(4): 549-74.



٣٥٧٦

٣٥٧٦

مجموعه مقاالت

 Hyland, K. (2002a). Options of identity in academic writing. ELT Journal 56 (4): 335-51.
 Hyland, K. (2002b). Stance and engagement: a model of interaction in academic discourse.

Discourse Studies 7(2): 173-92.
 Hyland, K. (2003). Self-citation and self-reference: Credibility and promotion in academic

publication. Journal of American Society for Information Science and Technology 54 (3): 251-59.
 Hyland, K. & Tse, P. (2004). Metadiscourse in academic writing: a reappraisal. Applied Linguistics

25 (2): 156–77.
 Hyland, K. (2005). Metadiscourse. London: Continuum.
 Lakoff, G. (1972). Hedges: A study in meaning criteria and the logic of fuzzy concepts. Chicago

Linguistic Society Papers, 8: 183-228.
 Lakoff, R. (1975). Language and Woman's Place. New York: Harper and Rowe.
 Lave, J. & Wenger, E. (1991). Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation. Cambridge

& New York: Cambridge University Press.
 Litosseliti, L. (2006). Gender and Language, Theory and Practice. London: Hodder Education.
 Lucy, J. (1993). Reflexive Language and the Human Disciplines. In J. Lucy, (ed.).   Reflexive

Language: Reported Speech and Metalinguistics, pp. 9-32. Cambridge: Cambridge University Press.
 Lyons, J. (1977). Semantics. Vol. 1. Cambridge: Cambridge University Press.
 Mauranen, A. (2001). Reflexive Academic Talk: Observations from MICASE. In R. Simpson, & J.

Swales (eds.). Corpus Linguistics in North America: Selections from the 1999 Symposium, pp.
165-178. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press.

 Mills, S. (2002). Rethinking politeness, impoliteness and gender identity. In L. Litosseliti & J.
Sunderland (eds), Gender Identity and Discourse Analysis, pp. 69-90. Amesterdam & Philadelphia:
John Benjamins.

 Mills, S. (2003). Gender and Politeness. Cambridge: Cambridge University Press.
 Mumby, D. K. & Stohl, C. (1991). Power and discourse in organization studies: Absence and the

dialectic of control. Discourse and Society 2 (3): 313-32.
 Mur-Duen˜as, P. (2011). An intercultural analysis of metadiscourse features in        research articles

written in English and in Spanish. Journal of Pragmatics 43: 3068-79.
 Myers, G. (1989). The pragmatics of politeness in scientific articles. Applied Linguistics, 10 (1): 1-

35.
 Nash, W. (1990). Introduction: The stuff these people write. In W. Nash (ed.) The Writing Scholar:

Studies in Academic Discourse, pp. 8-30. Newbury Park: Sage.
 Ochs, E. (1992). Indexing gender. In A. Duranti & Ch. Goodwin (eds.), Rethinking Context:

Language as an Interactive Phenomena, pp. 335-58. Cambridge: Cambridge University Press.
 Pérez-Llantada, C. (2006). Signalling Speaker's Intentions: Toward a Phraseology of Textual

Metadiscourse in Academic Lecturing.  In C.  Pérez-Llantada, & G. R. Ferguson (eds.), English as
a Glocalisation Phenomenon: Observations from a Linguistic Microcosm, pp. 59-88. Valencia:
University of Valencia.

 Powell, M, J. (1985). Purposive vagueness: An evaluation dimension of vague quantifying
expressions. Journal of Linguistics, 21: 31-50.

 Prince, E. & Frader, J. & Bosk, C. (1982). On hedging in physician-physician discourse. In R. D.
Pietro (eds.), Linguistics and the professions, pp. 83-97. Hillsdale, NJ: Ablex.

 Rounds, P. (1982). Hedging in Written Academic Discourse: Precision and Flexibility. Ann Arbor:
The University of Michigan.

 Rowley-Jolivet, E. & Carter-Thomas, Sh. (2005). The rhetoric of conference presentation
introductions: Context, argument and interaction. International Journal of Applied Linguistics 15(1):
45-70.

 Silverstein, M. (2003). Indexical order and the dialectics of sociolinguistic life.  Language and
Communication 23: 193-229.

 Simin, Sh. (2004). Metadiscourse Knowledge and Use in Iranian EFL Writing. Unpublished MA.
Thesis, Isfahan University.

 Skelton, J. (1988). Comments in academic articles. In P. Grunwell (ed.), Applied Linguistics in
Society London: Centre of International Language Teaching. London: British Association of
Applied Linguistics.



٣٥٧٧
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

 Swales, J. (1990). Genre Analysis: English in academic and research settings. Cambridge:
Cambridge University Press.

 Talbot, M. (2010). Language and Gender. (2nd ed.). Cambridge: Polity Press.
 Thompson, D. K., (1993) Arguing for experimental facts in science. Written Communication, 10

(1): 106-128.
 Thompson, S. E. (2003). Text-Structuring Metadiscourse, Intonation and the Signalling of

Organisation in Academic Lectures. Journal of English for Academic Purposes 2: 5-20.
 Vande Kopple, W. J. (1988). Metadiscourse and the Recall of Modality Markers.     Visible

Language 22: 233-272.
 Vande Kopple, W. J. (1985). Some Exploratory Discourse on Metadiscourse. College Composition

and Communication 26: 82-93.
 Wenger, E. (1992). Communities of Practice: Learning, Meaning and Identity. Cambridge:

Cambridge University Press.



٣٥٧٨

٣٥٧٨

مجموعه مقاالت

سلطانعلی خان میناي شیرازي و نسخ دیوان او
فاطمه زمانی قورتانی
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
حسین مسجدي
استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور

چکیده
ي از آثار برجاي مانده از این دوره مورد کم توجهی به ادبیات دورة قاجاریه و زندیه سبب شده تا بسیار

بررسی و شناخت کامل قرار نگیرد. از جمله این آثار دیوان میناي شیرازي است که برخالف نظر کاتب نسخه 
خان میناي نویس نسخ خطی(دنا) که وي را میناي اصفهانی ذکر کرده اند. از آثار سلطانعلیو نیز فهرست

هاي مربوط به شعراي قرن رة بازگشت است. به رغم بسیاري از تذکرهشیرازي  شاعر قرن سیزدهم و دو
سیزدهم اثري منسجم و یکدست از این دیوان موجود نیست و متن قابل دسترس کامال مشوش و درهم 

هاي بیت در قالب3026است.این مطلب در تذکرة شعاعیه نیز بیان شده است. متن کامل دیوان، دربرگیرندة 
بند، مسمط، مثنوي، مراثی و اشعاري ناتمام است. در 	بند، ترجیع	، رباعی، مقطّعات، ترکیبقصاید، غزلیات

هاي موجود که متعلّق به کتابخانۀ مجلس حال شاعر به معرّفی نسخهاي در شرحاین مقاله ضمن بیان مقدمه
شوراي اسالمی و کتابخانۀ ملّی ملک است پرداخته شده است.

، دیوان، میناي شیرازينسخۀ خطیها:کلیدواژه
مقدمه 

هویت هر ملتی تا حد زیادي پیوند ناگسستنی با فرهنگ و تمدن آن ملیت دارد و ادبیات، بخش عظیمی 
تواند دهد. بنابراین آثار ادبی برجاي مانده از روزگاران قدیم میاز فرهنگ هر جامعه را به خود اختصاص می

این هویت باشد که بررسی و تصحیح آن، امري با اهمیت و سبب به عنوان منابع ارزشمندي در شناخت 
شود.هاي فکري و علمی جوامع گذشته، میاحیاي سرمایه

از جمله آثار به جاي مانده از قرن سیزدهم دیوان سلطان علی خان میناي شیرازي است که مربوط به دورة 
رة اول از اواسط قرن دوازدهم شروع شد و تا توان تقسیم کرد: دودو دوره می«بازگشت است.این سبک را به 

قسمتی از اوایل قرن سیزدهم ق ادامه یافت و دورة دوم از اواخر نیمۀ اول قرن سیزدهم آغاز شد و شعرا 
هاي ششم، هفتم، و هشتم به شیوة شعراي قرن چهارم و پنجم هم نظر ضمن پیروي از سبک شاعران قرن

ها به دست مردم تابخانه اصفهان که سبب در اختیار گرفتن تعدادي از کتابتاراج ک).«73: 1373صفا،»(داشتند
و ارتباط مجدد اهل ذوق با ادب کهن شد و ایجاد دربار باشکوه قاجار که منجر به تشویق شاعران به سرودن 

هاي قصاید مدحی گردید و تضعیف جامعه بر اثر شکست ایران از روسیۀ تزاري و اعمال نقش دولت
).299: 1385شمیسا،»(توان از عوامل مؤثر در پیدایش نهضت بازگشت به شمار آوردري در ایران را میاستعما
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حقیقت این است که مکتب بازگشت اصولی نداشت، و اصل اصولشان تقلید از روش شاعران برجستۀ «
ده به انوري و هاي قدیم(خراسانی، عراقی و آذربایجانی)بود. اینان در غزل به سعدي و حافظ، در قصیسبک

ها و معتقدات و عالیق شاعران قدیم تر از همه تقلید این شاعران از باورداشتکردند. جالبخاقانی اقتدا می
اي که در نگاه غالب ادباي ما شعر و ادبیات پس از مغول از ). به گونه76-8: 1372شمس لنگرودي، »(بود

درواقع شعر فارسی در ایران « خوانیمادیبانی مسلّم میجایگاه درخوري برخوردار نبوده تا آنجا که در آثار
شفیعی »(شد چیزي از دست نرفتهدورة قاجار و زندیه چنان است که اگر از تاریخ ادبیات فارسی زدوده می

سازي و اگرچه شعراي این دوره کمتر توفیق مضمون«). ولی واقعیت امر این است که 6: 1380کدکنی،
داشتن نگهاند اما در جاي خود خدمت بزرگی به حفظ زبان و ادبیات کهن و زندهردهنوآوري را به دست آو

: 1374اند زبان فارسی را از سستی و کاستی برهانند(خاتمی، اند و توانستهخاطرة سرایندگان قدیم انجام داده
202.(

بیان مسأله 
قرن سیزدهم هجري است. وي مانند از شاعران » مینا«خان میناي زند شیرازي،  متخلص به سلطانعلی

رسد اي که به نظر میهاي قدیم پرداخته به گونهبسیاري از شاعران دورة بازگشت به تقلید از شاعران سبک
در غزل به سعدي و حافظ و در قصیده بیشتر به خاقانی و سلمان ساوجی توجه داشته است، ولی نتوانسته به 

ان مشوشی از او باقی مانده که به صورت نسخه خطی در کتابخانۀ پختگی و انسجام الزم دست یابد. دیو
- مجلس شوراي اسالمی و کتابخانۀ ملّی ملک است. که در ادامه به شرح احوال وي و دیوان او پرداخته می

شود.
. میناي شیرازي1

مانده و مشغول خان از احفاد امراي زندیه بودند که بعد از انقراض دولت زندیه در شیراز پدرش رضاعلی
؛ شعاع 627: 1371چنین نگ: داور شیرازي، هم1366:3/1775اند. (دیوان بیگی، خدمت شده

؛ پاشا 9/1144: 1403؛ آغابزرگ تهرانی،6/82تا: ؛ مدرسی،بی569: 1362؛ حسینی،1380:485شیرازي،
وي از ابتداي ). «334: 1377عباسی  زاده و؛ محدث1340:4/597؛ رکن زاده آدمیت،1/777: 1951بغدادي،

عمر طبع و شوري داشت. تحصیل قلیل کرده و قدري از اوقات، صرف نوکري نموده. در حدود سال یک 
هزار و دویست و هشتاد به رکاب شاهزادة نامدار حسام السلطنه در خراسان پیوست و در خدمات جزئیۀ 

ده تا در هزار و دویست و نود و پنج ، با لباس فقر، به مناسبه منصوب شد. بعد از آن دیگر مالقاتش نکر
کرمانشاهان آمد. مجدداً منظور نظر مرحمت گردید. حکم شد که ترك کسوت فقر گوید و در جرگۀ چاکران 

). تذکرة شعاعیه با دیدي انتقادي در باب شعرش چنین آورده 3/1775: 1366(دیوان بیگی، » ملتزم گردد.
ه به غایت کوتاه و نه به نهایت بلند است. دیوان غیر مرتّب و مشوشی از او حاضر است پایۀ شعرش ن«است: 

تر اشعارش شایگان است.  یکی دو قصیده به طرز و نگارنده بر آن ناظر، اگرچه طبعش روان است، اما بیش
مقابل آن درهاي قصاید مصنوعۀ سید ذوالفقار و سلمان واهلی دارد. اي کاش چنان اشعاري نگفته بود و در 



٣٥٨٠

٣٥٨٠

مجموعه مقاالت

).تاریخ تولّد او مشخّص نیست چرا که در هیچ 457: 1380(شعاع شیرازي،» دري، چنین خزفی نسفته بود.
هاي موجود ذکر نشده؛ اما در همۀ این منابع تاریخ وفات او را سال هزار و سیصد و دو قمري یک از تذکره

آید،شاعري است که اگرچه سعی داشته تا به سبک اند. بنابر آنچه از مطالعۀ دیوان برمیدر تهران نوشته
رسد تحصیل قلیل او مانع از آن شده که شعرش شاعرانی چون خاقانی و سعدي شعر بسراید ولی به نظر می

به پختگی شاعران پیشین برسد.و این بیشتر مربوط به اشعاري است که در دورة جوانی سروده و در آن به 
ر مقابل او پرداخته است. چراکه اشعاري که در اواخر عمر در خدمت مدح معشوق و اظهار خاکساري د

تر از اشعار اولیه وي است.تر و منسجمالسلطنه والی خراسان سروده بسار پختهحسام
"اي در مدح ناصرالدین شاه قاجارقصیده"و "سلطانیه"، "دیوان"توان به از جمله آثار میناي شیرازي می

اشاره کرد.
کاتی دربارة دیوان مینا.  ن2

درج شده "دیوان میناي اصفهانی"به خطا تحت عنوان » فهرست دنا«الف ـ دیوان حاضر در مجموعۀ 
).406/ 5: 1389است(درایتی، 

هاي مربوط به قرن سیزدهم، از طرفی ناهمگونی بین اشعار دیوان و وجو در دیوان و بررسی تذکرهجست
ها عموماً به کند. در این تذکرهي دیوان میناي اصفهانی ذکر شده بود، آشکار میها براابیاتی را که در تذکره

.1ذکر یک رباعی از میناي اصفهانی به پیروي از نگارستان داراي عبدالرزاق دنبلی پرداخته شده است
گان زادها او را از غالمکه در تذکرهشود. چناناز طرف دیگراختالف تاریخ وفات و عصر شاعرمطرح می

که در اصفهان از طفلی نزد رشیدبیگ و جهانگیرخان پسران خان افشار ارومی معرّفی کردند و اینفتحعلی
خان افشار رشد و نمو یافته است و در سال هزار و دویست و سی و پنج در همان دیار (ارومیه) فتحعلی

ک از این شاهزادگان و نیز شهرهایی ی). در حالی که در دیوان موجود، نام هیچ255: 1342وفات یافت(دنبلی، 
که مینا در آن قدم گذاشته از جمله: اصفهان، ارومیه، آذربایجان ذکر نشده بود. بنابراین دقّت بیشتر در اشعار 

السلطنه سلطان مراد میرزا و شهرهایی چون دیوان نام شاهان و شاهزادگانی چون ناصرالدین قاجار و حسام
ها که متعلّق به میناي شیرازي بود، این گمان را در است و شواهد موجود در تذکرهشیراز، جهرم و الر آمده

ذهن تداعی کرد که دیوان متعلّق به میناي شیرازي است نه اصفهانی. 
تواند ناشی از ذکر این نکته به جاست خطایی که در فهرست دنا در معرّفی این نسخه صورت گرفته، می

هذا کتاب دیوان میناي اصفهانی حکیم و عارف «2ي دیوان نگاشته شده است.یادداشتی باشد که در ابتدا

:  دیشب همه شب اي آرزوي مینا                   این بود به خویش گفت و گوي مینا. رباعی١
)                                                                    254: 1342چهر                     دل خون شد و ریخت آبروي مینا (دنبلی، کز درد گلویت اي مه مینو

. شاید براي کار عظیمی چون فهرست نویسی نسخه هاي خطی این اشتباه چندان مهم نباشد ولی چندي بعد متوجه اشتباه دیگري در ٢
عنوان در کتابخانه آیت اهللا مرعشی نجفی در قم بود شدیم که اصال5329ًفهرست دنا که آن هم مربوط به دیوان میناي شیرازي به شماره 

برگ که ایشان در فهرست دنا به عنوان دیوان میناي شیرازي ذکر 15نسخه در کتابخانه مرعشی قصیده اي در مدح ناصرالدین شاه قاجار در 
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آمد ابناي زمان مرکب رهوار خرد را به تازیانۀ منش که نقد عرفان را به وجه هزل آمیخته و براي خوشبهلول
ده عبرت برانگیخته. چون با دیوان مجمر شاعر اصفهانی توأم بود براي باسمه در باسمه خانۀ دولتی آما

). بر این 1تا:میناي شیرازي، بی»(هجري صلعم1289ام. امید است بدین خدمت ناچیز موفّق گردم. ساخته
دیوان میناي اصفهانی چون با دیوان مجمر "توان یادداشت دیگري که در اثناي دیوان آمده را افزود:مطلب می

باع گردید، جاي سفید ندارد که مشق شود. شاعر توأم بود، انتباعش واجب نمود به این دلیل به مبلغ گزاف انت
فال هزار و دویست و هشتاد و نه خرید حسین بن مهدي، رب تحریر فی شهر رجب المرجب سال همایون

).210(همان، "1289اغفر و ارحم شهر رجب سنۀ 
اکنون ب. نکتۀ قابل توجه درباب مشوش بودن دیوان که در تذکرة شعاعیه نیز بیان شده این است که ت

هیچ اثرمنسجمی غیر از همین نسخۀ خطّی که در کتابخانۀ مجلس شوراي اسالمی باقی مانده به عنوان دیوان 
رسد که از دالیل مشوش بودن دیوان با توجه به یادداشتی که میناي شیرازي به دست ما نرسیده و به نظر می

ها و دیوان مجمر شاعر توأم بوده داراي افتادگیدر ابتدا و اثناي دیوان آمده و درقسمت قبل بیان شد.چون با 
ها تا حد زیادي با مقابلۀ نسخۀ دیگر میناي شیرازي با عنوان هاي بسیاري است که البته این افتادگیآشفتگی 

ها از آن با عنوان دیوان اي باشد که در تذکرهسلطانیه کامل شده است و به نظر نگارنده سلطانیه همان نسخه
شود، اگرچه کل دیوان را اي که در این گفتار به معرفی آن پرداخته میکنند.بنابراین دومین نسخهاد میمدون ی

نگاشته شده است، به دلیل مشترکاتی بسیاري » سلطانیه«شود و به عنوان یک اثر کامالً مجزا به نام شامل نمی
شود.که با دیوان داشته به عنوان نسخۀ دیگر از آن محسوب می

متنـ3
هاي زیر است:هاي قرن سیزدهم و شامل انواع قالبنوشتهخان شیرازي از دستدیوان مینا از سلطانعلی

الف) قصاید: که شامل بیست و یک قصیده بیشتر در موضوع وصف معشوق و مدح شاهان از جمله 
غزل 45غزلیات: حدود حسام السلطنه سلطان مراد میرزا،  سلیمان میرزا و ناصرالدین شاه قاجار است. ب) 

رباعی از او در 11خواري استج) رباعی: در دیوان مطرح شده که  در وصف می و معشوق و مراسم شراب
ها به درخواست صله از پادشاه پرداخته شده است. د)مثنوي: شامل چهار دیوان موجود است که بیشتر آن

قطعه در 17ق و عاشقی است. ه) مقطّعات: شامل ها در مدح پادشاه و بقیه در بیان عشمثنوي که یکی از آن
موضوعات مدح پادشاهان، وصف معشوق و پند و اندرز است. و) ترکیب بند: سه ترکیب بند از مینا در دیوان 
او موجود که شامل موضوعاتی چون مدح حسام السلطنه، وصف معشوق ،رثاي فرزندش استز) ترجیع بند: 

است. ح) مسمط: شامل چهار مسمط که دو مورد در تهنیت نوروز و یک ترجیع بند در وصف جعفر آمده
گذاري این بخش به مدح حسام السلطنه و دو مورد در وصف معشوق و طبیعت است. ط) مراثی: علت نام

رود نه قالب شعري این است که جداسازي مراثی باتوجه به این مطلب که مرثیه جزو انواع ادبی به شمار می

) و چندین خطاي دیگر که ذکر آن سبب اطالۀ 5/405: 1389کرده و ذیل آن نوشته اند قصیده اي در مدح ناصرالدین شاه قاجار (درایتی ، 
الم می شود.ک
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هاي متفاوت شعري از جمله قصیده، هاي نسبتاً فراوان که شاعر در رثاي شهداي کربال در قالباین مرثیه
- ها به چشم میگونه آورده و باتوجه به ارتباط معنوي و موضوعی که بین آنغزل و غیره به صورت تعزیه

یان روایی از رسد و این گونه تداعی می کند که شاعر در صدد است تا یک جرخورد، مشکل به نظر می
حادثۀ کربال را از ابتداي شروع حادثه تا زمان شهادت امام حسین (ع) بیان کند که چکیدة این وقایع را در 

دارد.غزلی که در ابتداي این بخش آمده مطرح می کند و پرده از این انگیزة شاعر برمی
گونۀ موجود در دیوان ار تعزیهجا با بررسی مختصري از شعر و زبان تعزیه و مطابقت آن با اشعدر این

تعزیه در لغت به معناي سوگواري و برپا داشتن مراسم عزاداري به یاد بود «زنیم.بیشتر بر این ادعا دامن می
درگذشتگان است و در اصطالح به نوعی نمایش آیینی و مذهبی بر اساس واقعه کربال و شهادت امامان و 

). 61: 1380(شهیدي،» اي تاریخی و اساطیري وعامیانه اطالق می شودهوقایع دیگرمذهبی و قصه ها وداستان
هاي زبانی و شعري تعزیه عبارتند از:برخی ویژگی

گویان بعضی از الفاظ و کلمات را به شیوة قیاسی ـ به کارگیري اصطالحات و کلمات خاص : تعزیه1
ي قدیم تعزیه فراوان به کار رفته است،مانند هااند.از این نوع کلمات، به خصوص در اشعار نسخهتغییر داده

"عدوان"، "زین العابدین"به جاي"زین العبا"، "کبیر"به جاي مفرد آن یعنی"کبار"، "شیون"به جاي"شین"

این اصطالحات در دیوان اشاره هایی از توان به نمونه)که می540-41: 1380شهیدي، » ( "عدو"به جاي
: کرد

توان به موارد ذیل در دیوان اشاره ـ کاربرد کلمات و عبارات اضافی تأکیدي: از جمله این عبارات می2
کرد : 

(همان)حالل حالل نمایید از صغار و کبارمرا ه آتش عموجان، عموجانرفتدلم از تشنگی بگ
شاعران تعزیه چندان مقید به رعایت قواعد و قوانین شعري نبودند، گاهی «قافیه: وزن و بیـ ابیات ناهم3

).554: 1380شهیدي، »(ها از لحاظ وزن یکسان نبودندساختند که برخی از ابیات آنقطعاتی می
این حسینت باشد اندر خواباي شهنشاه حجازکو حسینم

)187: 1289(میناي اصفهانی، 
می ترسم از شجاعت عباس نامداراي ابن سعد هرچه نمایم به خود خیال

)196(همان: 
ـ  معرفی دو نسخۀ موجود4

دم قرارتبی او بود یکچه سان بارتطلب کرده تو را باب ک
)136: 1289(میناي اصفهانی، 

سان شور [و] از بهرکه اینداري
شین

)187(همان، بهر فرزند غریب خود حسین
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دیوان میناي "از: شود عبارتند اي که در این نوشتار به معرّفی و بیان مشخّصات آن پرداخته میدو نسخه
که متعلّق به کتابخانۀ ملّی ملک "سلطانیه"که متعلّق به کتابخانۀ مجلس شوراي اسالمی و دیگري "شیرازي

است.
صفحه، با ابعاد 257سنا، در 803این نسخه به شمارة. نسخۀ کتابخانۀ مجلس شوراي اسالمی: 4-1

، که به 1289حسین بن مهدي در رجب ، با یادداشت خرید13با خط نستعلیق سدة 21×15/ 14×6
پژوه و باشد.(دانشسطر و داراي کاغذسفید، جلد تیماج تریاکی و مقوایی نو می15طورمتوسط در هر صفحه 

)63-4: 1359دیگران، 
اي ابیات شنگرف است. این نسخه سرلوح ها و پارهمتن اصلی با مرکّب سیاه نوشته شده است، عنوان

هاي متفاوت است.ت و داراي خطندارد و مجدول نیس
دیگر مشخصات نسخۀ کتابخانۀ مجلس شوراي اسالمی:

ها ها جایشان کامالً سفید است، در سمت چپ برخی از آناي از متن اصلی افتاده و افتادگیـ کمتر کلمه
دهندة این است که شاعر قصد ادامۀ آن را داشته است.یک نقطه گذاشته شده که نشان

)257، 156، 111هم در حد یک تا دو کلمه. (صصشدگی دارد آنورد پاكـ تنها سه م
)254ـ در برخی موارد کلمات تکرار شده است. (ص

ـ گاهی بیتی از متن اصلی جا افتاده که با عالمتی در حاشیۀ همان ابیات متن نوشته شده است.
هاي متفاوت وجود دارد.قالبسروده در 14بیت به صورت ناتمام در 44ـ همچنین در این نسخه حدود 

الخطّی نسخۀ کتابخانۀ مجلس شوراي اسالمیهاي نگارشی و رسمویژگی
توان به موارد ذیل اشاره کرد:   ها میاز جمله این ویژگی

الخط الف) رسم
خرسند ←آذري    خورسند ←خاست       آزري ←خشنود         خواست ←مانند :    خوشنود 

سد ←طرم          صد خا←خواطرم 
اغلب با یک سرکش: » گ«ب) نوشتن حرف 

گیسو ←گفتا                کیسو ←مانند :    کفتا 
ج) سرهم نویسی بسیاري از کلمات : 

به یک غمزه      ←یک دم            بیکغمزه ←مانند :    یکدم 
به چشمان ←بچشمان 

در بیشتر موارد : د) عدم رعایت نقطه گذاري دقیق
بی حکم←آبی                     پی حکم ←مانند : آپی 

موجود در دیوان از جمله: یاي نکره، شناسه وحدت و غیره :» ي « به جاي همه » همزه « ه) استفاده از 
اي  اوفتاده←اوفتادة◌ٔ گویی         ←نمایید               گوئی ←مانند : نمائید 
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اي  گوشه←اي                       گوشۀ ستاده←ستادة
» جهۀ«به صورت » جهت«و) نوشته شدن کلمۀ 

شود.خوانده می» آنک«بیان حرکت در مواردي که » هاي«ز) آوردن 
ها: ح) جدانویسی پیشوند فعل

نشنود←ببیند                       نه شنود ←مانند: به بیند 
انۀ ملی ملک. نسخۀ کتابخ2ـ4

در -1302درگذشتۀ-خان میناي شیرازيعلی) از سلطان5599(به شمارة "سلطانیه"این نسخه با عنوان 
) که آن را پس از سرودن مرادیه و حسامیه 1300-1233ستایش شاهزاده حسام السلطنه سلطان مراد میرزا(

، با یک سر لوح و جدول 13تعلیق سدةبیت با چندگونه صنعت به خط نس271اي داراي ساخته و آن قصیده
، 8/25×8/16سطر در ابعاد15صفحه که هر صفحه به طور متوسط 130زرین، عنوان شنگرف و الجورد، در 

) و 352: 1368کاغذ فرنگی نخودي آهار مهره، جلد میشن سرخ نگاشته شده است (افشار و دیگران،
ط، شش قطعه و یک رباعی است.بند، پنج مسمدربرگیرندة نوزده قصیده، یک ترکیب

آید به خطّ خود ماتن است. چه از ظواهر نسخه برمیدر این نسخه تاریخ کتابت آن مشخص نشده ولی آن
هاي در حاشیۀ دو قصیدة اول شاعر توضیحاتی را درمورد فنّ بدیع و عروض و قافیه داده و همۀ صنعت

توان گفت در سراسر نسخه، تعریف کرده است. میگانۀ عروض را به صورت کامل موجود و بحرهاي دوازده
خورد.گونه افتادگی به چشم نمیکلمات و ابیات ناخوانا بسیار محدود است و هیچ

دیگر مشخصات نسخۀ ملّی ملک:
اشعاري که در حاشیۀ دیوان نگاشته شده، به داخل متن انتقال یافته است که عبارتند » سلطانیه«ـ در نسخۀ 

از:
در جان و تن دشمن بدخو زده نیراننرمند که پیوسته حسامشآن شاه ه

احسان کندش دم به دم از آن که شب و 
روز

چون بنده کند خدمت او از دل و از جان

)73تا:  (میناي شیرازي، بی
ها در مقایسه با نسخۀ مجلس تغییر یافته است، ازجمله:ـ برخی از واژه

گه دادمش تسلّی هم با دلیل و برهاناك کردمگاهی سرشک او را از چهره پ

)  89: 1289(میناي اصفهانی،
گه دادمش تسلّی هم با دلیل و برهانسیل سرشک او را از چهره پاك کردم

)67تا: (میناي شیرازي، بی
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)123: 1289(میناي اصفهانی،

)77تا: (میناي شیرازي، بی
ها و برخی از کلمات با شنگرف نوشته شده است.ها و شمارهـ عنوان

ـ توضیح و معنی برخی از کلمات در حاشیۀ نسخه مقابل همان کلمه نوشته شده است.
الخطی نسخۀ کتابخانۀ ملّی ملک:هاي نگارشی و رسمویژگی

ی ذکر شده در  نسخۀ مجلس شوراي اسالمی بااین نسخه مطابقت دارد.هایهمۀ ویژگی

صفحۀ اول نسخۀ دیوان مینا

اي که به رزمگه کند خنجر آب دار او

زمگه کند خنجر آب دار تواي که به ر
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صفحۀ آخر نسخۀ دیوان مینا(نسخۀ مجلس شوراي اسالمی)

صفحۀ آخر نسخۀ سلطانیهصفحۀ اول نسخۀ سلطانیه
نۀ ملّی ملک)(کتابخا

هاي دیوانـ  ویژگی5
-. در این اثر به دالیل متعدد مثالً مدح یا سفارش و غیره از شاهان و شاهزادگانی قاجاري چون حسام1

السلطنه سلطان مراد میرزا (والی خراسان و پسر سیزدهم عباس میرزا است که از جمله اقدامات مهم او فتح 
واخر عمر به خدمت او پیوست)، سلیمان میرزا(پسر پنجم عباس میرزا و بود و مینا در ا1273هرات در سال

محمدخان(پسر چهارم األمین میرزاو میرزا علیالسطنه سلطان مراد میرزا )ناصرالدین قاجار، روحداماد حسام
خان اعتمادالدله) نام برده شده است.الملک ونوة حاج ابراهیمحاج میرزا اکبرخان قوام
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ده از لغات مهجور: شاعر از لغات مهجور به خصوص در بخش غزلیات وقصاید هنگام ایجاد . استفا2
قافیه بهره برده است.لغاتی چون: جفر،جغرات، جوزق، ایاق، اجم، فواق، وقواقه.

مدح شاهان و شاهزادگان قاجاري: این موضوع نه تنها -. مضامین و موضوعات برجسته در دیوان: الف3
شود و از اشعار پخته و بندو مثنوي نیز به وفور دیده میهاي دیگر مثل مسمط، ترکیبر قالبدر قصاید بلکه د

السلطنه و دیگر آید که آن را در اواخر عمر یعنی زمانی که در خدمت حسامسنجیدة دیوان به حساب می
ص شده در مدح چه شاهان قاجاري بوده سروده است. چرا که  بیشتر این اشعار داراي عنوانی است که مشخّ

هاي دیوان مربوط به این بخش از کسی و به چه مناسبتی سروده شده است. همچنین بیشترین افتادگی
شود.مضامین است که همگی با مقابلۀ نسخۀ دیگر(سلطانیه) کامل می

دهد به صورت تعزیه در رثاي شهداي کربال مراثی: این اشعار که قسمت اعظم دیوان را تشکیل می–ب 
هایی را عالقۀ شاهان توان از دالیل مهم چنین سرودههاي گوناگون سروده شده است. و میو در قالب

قاجاري به ویژه ناصرالدین شاه به برپایی مراسم تعزیه و سوگواري براي شهداي کربال برشمرد.
اصفهانی گفته ها: با توجه به یادداشتی که در ایتداي دیوان در معرّفی مینايهجوها و شهرآشوب-ج
منش که نقد عرفان را به وجه هزل آمیخته و هذا کتاب دیوان میناي اصفهانی حکیم و عارف بهلول« شده:

). ؛ ولی 1تا: میناي شیرازي، بی»(آمد ابناي زمان مرکب رهوار خرد را به تازیانۀ عبرت برانگیختهبراي خوش
اي در هجو خورد،از جمله قصیدهدیوان به چشم میها و هجوهایی نسبتاً زیادي که در اینوجود  شهرآشوب

در هجو وکیل رعایاي شیراز،چهار اي جهرم و مردمان آن،دو رباعی در هجو حاج حسین قندهاري، قطعه
اي در هجو کازرون و مردمان آن و هایی چون حاجی و ملّاو نیز قصیدهقطعه و غزل در هجو شخصیت

توان گفت که شاید اشتباه، فقط مربوط به اصفهانی بودن وغیره، میشهرآشوبی در وصف فردي به نام جعفر
ها را با دید طنز و هجو براي عبرت ، حکیمی است که واقعیت1نام شاعر باشد و میناي شیرازي مانند بهلول

کند.دیگران بیان می
. نسخ دیوان6

1289ت نسخۀ مجلس سال در قید حیات بوده است و تاریخ کتاب1302بنابرآنچه گفته شد شاعرتا سال
ذکر شده که قطعاً در زمان شاعر کتابت شده است ولی  به خط خود شاعر نیست بلکه خطوط مختلفی دیده 

شود که تنها در برخی موارد باخط کاتب (حسین بن مهدي) مطابقت دارد. امادر مورد نسخۀ کتابخانۀ ملّی می
ه است ولی باتوجه به شواهد و قراین موجود در نسخه ملک . اگرچه هیچ تاریخ مبنی بر کتابت آن ذکر نشد

اي دیوانه نما در سدة دوم، در کوفه به دنیا آمد. از زندگی او اطالع چندانی در دست نیست. تاریخ . ابووهیب بن عمروبن مغیره، فرزانه١
)35: 1388مرگ بهلول به علت نقص موجود در اطالعات پیشینیان مورد بحث و گفتگو است. مدفن وي در بغداد واقع شده است. (مارزلف، 

اش، توصیۀ امام موسی کاظم(ع) به او براي اظهار جنون به نمایی و انگیزهمشهورترین سخن در باب ویژگی بارز او، یعنی جنون و دیوانه
به منظور صیانت نفس و رهایی از آزار خلیفۀ عباسی است و ایجاد گریزگاهی تا در مقامی قرار نگیرد که ناگزیر از تأیید قتل امام یا قضاوت 

)835: 1375هاي سیاسی بوده است. (منفرد ،کلّی شود. به این ترتیب جنون بهلول نوعی تقیه یا انگیزطور 
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رسد که بعد از دیوان و در زمان شاعر و به خط خود شاعر کتابت شده است.ازجمله این چنین به نظر می
توان به موارد زیر اشاره کرد: شواهد و قراین می

» داع«اي مانند مذکور واژهاي در پایان توضیحات که در حواشی اثرنگارش یافته، نشانۀوجود نشانه-1
تا، (لغت نامه، بی». آن که شاعر وقائل نام خود نویسد«است که دهخدا در معنی این واژه چنین می نویسد : 

مدخل داع) 
که پس از مقابلۀ آن با دیوان حکایت از این مطلب داشت » سلطانیه«هایی از نسخه وجود تغییر در واژه-2

هایی از این تغییرات اشاره شده است.ده که در بخش معرّفی نسخ به نمونهتغییرات را شاعر صورت دا
است که نگارندة آن مطلب » اي در مدح ناصرالدین شاه قاجارقصیده«وجود مطلبی درابتداي نسخه -3

این نسخه به خط زیباي شاعر، میناي شیرازي است و « اي بر معرّفی شاعر چنین می نویسد : در ضمن مقدمه
- ). از آن1: 1289(میناي شیرازي، » اي است که به ناصرالدین شاه قاجار تقدیم شده استگویا همان نسخه

توان گفت هردو اثر را خود صحه گذاشت می» سلطانیه«توان بر وحدت خط این نسخه با نسخه جایی که می
شاعر نگاشته است.

نتیجه
توان چنین نتیجه گرفت:بنابر آنچه گذشت می

میناي شیرازي از شاعران قرن سیزدهم و دورة بازگشت است که دیوان مشوشی از او به صورت نسخۀ ـ 1
الخطی خطی در کتابخانۀ مجلس شوراي اسالمی به جا مانده است. که بسیاري از خصوصیات سبکی و رسم

دورة قاجاریه را دربردارد.
گونه او که قسمت عمده دیوان ز اشعار تعزیهـ اهمیت دیوان به جهت اشعار مدحی پخته و سنجیده و نی2

شاه است.دهندة رواج تعزیه خوانی در دورة قاجاري به ویژه زمان ناصرالدیندهد. و نشانرا تشکیل می
ها که بیشتر مربوط به دورة جوانی وي است و پختگی و انسجام الزم را ـ وجود هزلیات و شهرآشوب3

ها را بیان کرده تی از اوضاع و احوالش با دیدي انتقادي بسیاري از واقعیتندارد گویی شاعر به دلیل نارضای
است و طبقات مختلف اجتماعی را مورد هجو قرارداده است.

کتابنامه
) د حسنم.1403آغا بزرگ تهرانی، محمالذریعه الی تصانیف الشّیعه. بیروت: داراالضواء. سو (
) د باقر ب) فهرست کتا1361افشار و دیگران، ایرجهاي خطّی کتابخانۀ ملّی ملک. با همکاري محم

. تهران.3حجتی و احمد منزوي. ج
) هدیه العارفین( اسماء المؤلّفین و آثارالمصنّفین). بغداد: مکتبه المثنّی.1951پاشا بغدادي، اسماعیل (
)د نصیرد محمجا: فرهنگس. بی) آثارالعجم در تاریخ و جغرافیاي بالد و امکان فار1362حسینی، سی -

سرا.
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)پژوهشی در نثر و نظم دورة بازگشت ادبی.تهران:مؤسسۀ فرهنگی و انتشاراتی 1374خاتمی، احمد (
پایا.

دتقی (دانش2) فهرست کتب خطّی کتابخانۀ مجلس شوراي اسالمی شمارة1359پژوه و دیگران، محم .
تهران: کتابخانۀ مجلس شوراي اسالمی.

) هاي محمود طاووسی. ) تذکرة مرآه الفصاحه. تصحیح و تکمیل و افزوده1371داورشیرازي، شیخ مفید
شیراز: نوید.

) هاي ایران (دنا). تهران: کتابخانۀ موزه و مرکز اسناد نوشتهوارة دست) فهرست1389درایتی، مصطفی
مجلس شوراي اسالمی.

) پور. تبریز: سلسلۀ خیام) تذکرة نگارستان دارا. به کوشش عبدالرّسول1342دنبلی، عبدالرّزاق
ها.نشرتذکره

نامه. تهران: دانشگاه. دوم.)  لغت1377اکبر(دهخدا، علی
د احمد (دیوانحدیقه الشّعرا. تصحیح و تکمیل و تحشیۀ عبدالحسین نوایی. ج 1366بیگی شیرازي، سی (

. تهران: زرین.3
) دحسینت، محمام.4/2فارس. ج سرایان ) دانشمندان و سخن1340رکن زادةآدمیتهران: خی .
) دحسینه. تصحیح و تکمیل و افزوده1380شعاع شیرازي، محمهاي محمود طاووسی. ) تذکرة شعاعی

شناسی.شیراز: بنیاد فار
)ادوار شعر فارسی.سخن.1380شفیعی کدکنی، محمدرضا (
)دتقیه، زن) مکتب بازگشت(بررسی شعر دوره1372شمس لنگرودي، محمه). هاي افشاریه، قاجاریدی

تهران: صنوبر.
) شناسی شعر. تهران: میترا.) سبک1385شمیسا، سیروس
خوانی،با همکاري و ویرایش علمی علی ) پژوهشی در تعزیه و تعزیه1380اهللا (شهیدي، عنایت

هاي فرهنگی با همکاري کمیسیون ملّی یونسکو ایران.بلوکباشی. تهران: پژوهش
ل نظم و نثر فارسی. تهران: ققنوس.) م1373اهللا(صفا، ذبیحختصري در تاریخ تحو
)هاي عربی دکتر باقرقربانی نامه. مقدمه، تحقیق، تکمیل و ترجمۀ حکایت) بهلول1388مارزلف، اولریش

زرین. تهران: چشمه.
ثاسی (حبیب-زاده، حسینمحداز تا آوران فرهنگی ایران از آغنامۀ نام) اثرآفرینان(زندگی1377اهللا عب

ش). تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.1300سال 
دعلی (بیسی، میرزا محمتبریز: شفق.6تا) ریحانه االدب. جمدر .
)در دانشنامۀ جهان اسالم. زیرنظر غالمعلی حداد عادل. تهران:بنیاد دایره ».بهلول) «1375منفرد،افسانه

.4المعارف اسالمی.ج
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ین) قصیده1289خان (میناي شیرازي، سلطانعلیاهللا شاه قاجار. نسخۀ کتابخانۀ آیتاي در مدح ناصرالد
.   5329مرعشی نجفی. ش 

سنا.803) دیوان. نسخۀ کتابخانۀ مجلس شوراي اسالمی. ش 1289خان (میناي اصفهانی، سلطانعلی
ه.نسخۀ کتابخانۀ ملّی ملک. شــــــــــــ، ـــــــــــــــ (بی5599تا) سلطانی    .
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اهمیت ذکر نزد عرفا و صوفیان با تکیه بر آثار ابوسعید ابوالخیر
ریحانه زوري
دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان
سمیه چشمکی
دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده
و حتی مردم عادي به یک نماز و دعا از جنبه هاي مهم زندگی اسالمی است که توسط عرفا، صوفیان 

می باشد. ذکر نزد عرفا و » ذکر«صورت اجرا می شود. اما نیایشی که وجه ممیزه ي اهل تصوف است 
صوفیان از ارکان اصلی و عملی تصوف است و از جایگاه ویژه اي برخوردار است و می توان گفت بیش از 

وسیله پیوند دادن انسان با خدا، ذکر است هر رکن دیگري مورد توجه قرار می گیرد. در آیین تصوف بهترین
چرا که ذکر، انسان را به یاد خدا مشغول می دارد و سبب تعالی روح آدمی می شود و گاه باعث دوري انسان 
از امور دنیوي می گردد. اکنون در این مقاله سعی بر آن است تا بتوان اهمیت و جایگاه ذکر را نزد عرفا و 

هجري به خصوص در آثار ابوسعید ابوالخیر بررسی کرد و به این سوال آیا ذکر نزد 6متصوفه از ابتدا تا قرن
عرفا اهمیتی داشته است یا خیر پاسخ داد.

ذکر، عرفا، صوفیان، ابوسعید ابوالخیر ها:کلیدواژه
مقدمه 

ه ي دائمی از مسائل مهم و ارکان اصلی و عملی طریقت مسئله ذکر است. بنابر اعتقاد صوفیان براي رابط
بنده با پروردگار ذکر موثرترین وسیله است. شخص ذاکر با توجه به معنی ذکر و تکرار آن همواره به یاد خدا 
بوده و هیچ گاه او را فراموش نمی کند. ذکر اولین گام در طریق محبت است. بنابراین قلب آن کس که در آن 

هد بود. آنچنان که قبالً اشاره شد هدف از انتخاب محبت خدا ریشه دوانده باشد جایگاه ذکر دائمی خدا خوا
هجري است و همچنین 6این موضوع بررسی و تحلیل اهمیت ذکر در نزد عرفا و صوفیان از ابتدا تا قرن 

انواع اذکار و چگونگی بیان آن توسط عرفا و صوفیان است. با توجه به بررسی هاي انجام شده گویا تاکنون 
هجري تحقیقی انجام نشده است. 6قرن درباره ي اهمیت ذکر تا 

ذکر 
: ذیل واژه ذکذکه) و در اصطالح 1373ذکر در لغت به معنی یاد کردن، گفتن و بیان کردن است (دهخدا، 

به معنی: یاد کردن، مواظبت بر عمل و نماز خواندن است و فاضل ترین الفاظ و عبارات براي ذکر، کلمه 
: ذیل واژه ذبده عالم).1379ادي، است (سج» ال اله اال اهللا«طیبیه 

برخی از عرفا معتقدند خلوت و ذکر و مداومت بر آن موجب تسلّط بر نفس و توجه سالک به باطن و 
انصراف از محسوسات می شود و همچنین سبب رفع حجاب ها می گردد، آینه دل صیقل می یابد و در آن 

ف کرد. ذکر در تصوف روح ایمان و اعتقاد را همیشه مکاشفاتی دیده می شود که با کالم نمی توان آن را وص
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حفظ و تازه نگه می دارد و ایمانِ سالک را راسخ تر می نماید. جذبه ها، بی قراري ها، از خودگذشتگی هاي 
حیرت آور سالکان، در ذکر است که با راهنمایی پیر تلقین می گردد. در سیر الی اهللا سالک صادق باید به 

توجه به ذکر و تصفیه باطن و نفی خواطر این راه گام بردارد تا انوار الهی در باطن او ارشاد شیخ از راه
).686نمودار گردد (تدین، بی تا: 

ذکر نزد عرفا
اهمیت ذکر نزد عرفا 

).24کُر ربک إذا نَسیت. (قرآن، کهف/ آیه قال اهللا تعالی: واذ
).325:1320صبح و شام دارد(حافظ، وردیست کهذکـــر رخ و زلــف تـــو دلـــم را 

گفتند: » چون روضه ي بهشت یابید اندرو چرا کنید.«از پیامبر صلی اهللا علیه و آله و سلم نقل شده است: 
). 348:1361روضه ي بهشت کدام است؟ گفت: مجلس هاي ذکر (قشیري، 

ب جان من، حیا از او غذاي جان من است و ثناي او شرا-عزوجل- ذکر خداي«ذوالنون مصري گوید: 
هرکه خدا را یاد کند، یاد کردنی بر حقیقت، همه چیزها «) او می گوید: 349:1361(قشیري، » لباس جان من.

» را فراموش کند، اندر جنب ذکر خداي و همه چیزها خداي تعالی بر وي نگه دارد.
خدا را بر شهواتش ترجیح هرکه طالب صفاي دل است باید که «ذوالنون در جاي دیگر یادآور می شود: 

).345:1370(همدانی، » دهد
حقیقت ذکر فراموشی آن است، یعنی یاد خداي تعالی و نیز «شبلی درباره ي ذکر و حقیقت آن می گوید: 

). ابونعیم در کتاب حلیه االولیا می گوید: 225:1386(سراج، » را فراموش کنی-عزوجل-هر چیز غیر خداي
ق محبت است. بنابراین قلب آن کس که در آن محبت خدا ریشه گرفته جایگاه ذکر ذکر اولین گام در طری«

قشیري در رساله ي خود، ذکر خداوند را رکنی قوي در طریق حق بیان می دارد و » دائمی خدا خواهد بود.
بدان که ذکر، یاد کردن حق تعالی «می توان گفت مهم ترین رکن، ذکر خداست. ادهم خلخالی می گوید: 

ت و در بدایت کار به تکرار اسم آن حضرت و اقرار به وحدانیتش و در نهایت آن به مشهود وجود اس
یاد «خواجه عبداهللا انصاري در مقامات معنوي درباره ي ذکر چنین می گوید: » پرجوش در مظاهر ممکنات.

موجب غفلت و حق بودن سبب خالصی از غفلت و نسیان می شود. بر تو باد که از یاد کردن هر چیزي که
هر که وحشت غفلت نچشیده «). بوعثمان گوید: 134:1352(انصاري، » فراموشی حق باشد برحذر باشی

زندگانی بی «). سنایی در کتاب حدیقه الحقیقه می گوید: 353:1361(قشیري، » باشد، حالوت اُنسِ ذکر نداند
وام ذکر به خداوند تبارك و تعالی برسد همانا هیچ کس نمی تواند جز به د» یاد خداوند جملگی بر باد است.

). عطار در مصیبت نامه ذکر را یکی از چهار طریقی معرفی می کند که صوفی کامل با آن 289:1375(شیمل، 
ساخته می شود. 

ذکـر را رطب السانی چـرب و نـرم جــانت را عشقی ببـاید گــرم گـرم 
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بـایـد از بــرد الیـقیـنوآه سـردت زهـد خشکت باید از تقـوي و دیـن 
اعتــدال جــانت نیکــوتــر بــودتا چو سرد و خشک و گرم و تر بـود 
سنگ جسمش لعل دل شد اینچنین هـرکـرا جـان معتـدل شـد اینـچنین 

)25:1373(ر.ك شجیعی، 
با جمعیت ذکر باید ذاکر را غرق در مذکور کند و0«»عطار در جاي دیگر درباره ي ذکر نقل می کند: 

خاطر و توجه ژرف به خالق انجام گیرد. هیچ کس و هیچ چیز در خاطر او نگنجد جز اهللا (شجیعی، 
45:1373.(

)25:1373ذکـر مولی باشـد از تـو در حجـاب(ر.ك شجیعی، تـا کـه باشد یاد غیـري در حسـاب 
اهداف ذکر

او ذکرهاي گوناگونی را براي مسائلی ابوسعید ابوالخیر است. 4از جمله عرفاي مشهور و نامی قرن 
متفاوت و رسیدن به اهداف متعدد توصیه کرده است که به شرح ذیل می باشد:

الف) دوستی و محبت:
ابوسعید ابوالخیر به جهت دوستی و محبت توصیه به خواندن این ذکر دارد:

»حبل الوریدالمظهر یا ودود یا من هو اقرب الی من «مرتبه خوانده شود: 30در روز -1
»یا حبیب یا محبوب«مرتبه بخواند: 7و یا -2

ب) دفع هجران 
»یا دافع«مرتبه بخواند: 12به جهت دفع هجران هنگام شب -1
را بر زبان جاري سازد. » یا رفیق«به جهت غربت و دوري، ذکر -2

پ) توانگري و افزایش رزق
این اذکار را توصیه کرده است:ابوسعید به جهت گشایش امورات، افزایش روزي خواندن

»یا خالق الخلق یا هادي الضاله یا رازق یا فاتح«بار 5هر روز -1
»یا غنی یا معطی«بار بخواند: 7براي وسعت رزق هر روز -2
»یا غنی و یا هادي«و اما ذکر دیگري به جهت توانگري -3

ت) دفع ظالمان 
را بخواند.» یا منتقم«بار براي رهایی از ظالمان ذکر7هر روز -1

ث) رهایی از حبس
بار بخواند:80روز، روزي 40به جهت خالصی محبوس تا -1
»یا مظهــر العجــایب یا مـرتضـی علــی«» یـا قــاهــرالعــدو یا والـی الوالــی«

ج) آمدن باران 
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سجد رفته، دو رکعت نماز بگذارند به جهت نزول رحمت الهی چهل و یا دوازده نفر به صحرا و یا م-1
مرتبه این ذکر را بخواند: 41بار استغفار نموده بسمله گویند و هر کدام 70بعد از نماز سرها را برهنه کرده 

»یا منزل البرکات«
»یا رازق«مرتبع بخوانند 7به جهت بارش رحمت الهی -2

چ) اظهار خفا
یا ظاهر بغیر «ره اخالص خوانده شود و بعد بگویند: بار سو3بار سوره حمد و 1به جهت گمشده -1

»مقصور
»المظهر یا خبیرٌ یا لطیف«بار بخواند: 8و یا به جهت اظهار خفا هر روز -2

ح) به جهت برآمدن حاجت
یا قاضی یا مجیب یا طالب امن یجیب المضطر اذا «بار بخواند: 5به جهت برآمدن حاجت ها هر روز -1

»ن بک حاجتی و روحی بیدیکدعاه الخ یا م
»یا مجیب الدعوات«براي استجابت دعا مکرراً بخوانند: -2
»یا ارحم الراحمین«براي بدست آوردن مهمات دنیا و آخرت این ذکر را مکرراً بخوانند: -3

خ) کشف اسرار باطنی 
س رو به قبله بار صلوات فرستند و سپ5سالک می تواند به جهت کشف اسرار و رسیدن به صفاي دل، 

»یا محیی االموات یا موفق الخیرات«بار بخواند: 3بیایستد و 
د) به جهت رسیدن به مردان حق

مرتبه به همراه بسمله و 5سالک براي دست یافتن به این امر و هدایت الزم است این ذکر را هر روز -1
»المظهر یا رسل یا معین«صلوات بخواند: 

را مدام تکرار کند.(ورجاوند (قزوینی)، » الهادي«بی به این مهم ذکر شایسته است براي دست یا-2
150:1371-121(

انواع ذکر و درجات آن نزد عرفا 
چنانچه قبالً اشاره شد ذکر به معناي یاد خدا را کردن و یا خداي را خواندن است که معموالً در نزد عرفا 

جمله: و صوفیان به صورت هاي گوناگون تقسیم گشته است از آن
انواع ذکر در نزد ابونصر سراج-

ابونصر سراج (ره) در کتاب المع فی التصوف آورده است: شنیدم که گفت: ذکر بر سه قسم است: ذکر 
زبانی که این حسنه به ده برابر جزا دارد، ذکر قلبی که هفتصد برابر و ذکر دیگري که ثوابش حد ندارد و 

).224-225:1386و حیا به خاطر قرب الهی است (طوسی، شمرده نمی شود و آن سرشار از محبت 
مراحل ذکر در نزد خواجه عبداهللا انصاري-
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مرحله متوسط و بینابین -2مرحله ابتدایی -1خواجه عبداهللا انصاري براي ذکر سه مرحله متصور است: 
مرحله نهایی. -3

ی در دل توجهی ندارد. بسیار می شود که در مرحله ابتدایی ذاکر با اوراد به ذکر و عبادت مشغول است ول
تاجر در حین تجارت، ذکر بر زبان جاري دارد و یا بنا به هنگام ساخت عمارت و یا کاسب در هنگام کسب، 
ولی دل از مذکور غافل است. اگر کسی به هنگام ذکر چنین باشد به مانند شخص کري است که صداي خود 

ن صدا بی خبر است. می توان گفت این دسته از افراد تفقهی به دل را نمی شنود و هرچه صدا کند گوش از آ
).133:1352وصف حال اینگونه افراد است (انصاري، » لهم قُلُوب ال یفقَهون بها«ندارند. آیه ي شریفه ي 

در مرحله دوم از ذکر، ذاکر دلش با زبانش همکاري دارد آنچه به لفظ می گوید به دل هم بدان توجه 
و ما تشأونَ إلّا أن«ال ذاکر در این مرحله به این است که ذاکر در ذکر خواست حق را آرزو کند. دارد. کم
).29(قرآن، تکویر/ آیه » شیاء اهللاُ

در مرحله سوم ذاکر توجه پیدا می کند به اینکه آنچه به دل او نقش می بندد لقاء حق متعال است. البته 
یه حال و راضی بودن به رضاي حق براي سالک ذاکر حاصل می این نحوه ذکر پس از تزکیه خیال و تصف

گردد و اگر در غیر این حال باشد نباید نقش شده هاي در دل را القائات حق نامید زیرا:
)121(قرآن، انعام/ آیه » أنّ الشیاطین لَیوحونَ إلَی اولیائهم«

)28/ آیه (قرآن، الرعد» أال بِذکرِ اهللا تَطمئن القُلوب«آیه شریفه: 
در این آیه شریفه مراد ذکر الهی است. یعنی ذکر کننده حق متعال است و به » ذکراهللا«برخی می گویند: 

همین جهت دل به اطمینان می رسد ولی در مراحل اول و دوم نمی رسد چرا که وقتی حق عز اسمه ذاکر 
ل فراهم می گردد و در همین مقام است باشد دل حتماً متذکر می گردد و از همین نحوه تذکر زمینه اطمینان د

).134:1352که ذکر، ذاکر و مذکور یکی است (انصاري، 
خواجه عبداهللا انصاري در جایی دیگر چهار مرحله براي ذکر عنوان می کند: اول مرحله نسیان غیر، دوم 

فس، ذکر و حق مرحله نسیان غیر و نفس، سوم مرحله نسیان غیر، نفس و ذکر، چهارم مرحله نسیان غیر، ن
).134:1352(انصاري، 

ذکر خفی و جلی
یکی دیگر از تقسیم بندي هاي ذکر در نزد عرفا که به دو صورت قابل انجام است ذکر خفی (خاموش) و 

ذکر جلی (بلند) است. اما تعاریفی که از این دو ذکر ارائه می شود بدین شرح است: 
شهود، بلکه بی آگاهیِ نفس باشد. به عبارت دیگر ذکر ذکر خفی آن است که نه در مقام علم باشد و نه

) و یا ذکر خفی آن است که سالک پیوسته به یاد خدا بوده و در نفس و 685زبان سر را بندد (تدین، بی تا: 
). 414:1380قلب، مراقب حاالت خود باشد. اینچنین ذکري به زبان آورده نمی شود (کیانی، 

به بیان و تلفظ کلمات ذکر بپردازد. در حالت و قالب خاصی که موجب اما ذکر جلی آن است که سالک 
).415:1380فعالیت و جریان مناسبی در وجود سالک گردد (کیانی، 
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ذکر لسانی آن «نوع لسانی، سري، نفسی و فعلی است: 4آمده است: ذکر بر » فرامیرالعاشقین«در کتاب 
فرشته آن را بشنوند، ذکر سري آن است که تنها است که جهري و آشکار باشد و انسان هاي دیگر و 

فرشتگان بشنوند، ذکر نفسی آن است که جز خداي متعال کسی قادر به شنیدن آن نیست و ذکر فعلی آن 
است که انسان به هنگام اوامر و نواهی خدا را یادآور شود. همانا ذکر سري برتر از ذکر جهري و ذکر نفسی 

).284:1370(همدانی، »از ذکر سري برتر و بهتر است
آداب ذکر)-مکان- چگونگی ذکر (زمان

در میان اقسام اعمال عبادي، مسئله ذکر عبادتی آزاد و غیرمقید بود. این بدین معنی است که ذکر به 
کلمات، الفاظ و اوقات معینی محدود نشده بود و می توان آن را در هر مکان و زمانی انجام داد و الزاماً 

از خصایص ذکر یکی آن است که به وقت نبود که «پاکیزه را هم نمی طلبید. قشیري می گوید: مکانی تمیز و
).349:1361(قشیري، » هیچ وقت نبود از اوقات اال که بنده مأمور است به ذکر خداي تعالی

برخی از درویشان هنگام انجام دادن ذکر، راست می ایستند و«براون در مبحث ذکر درویشان می نویسد: 
واژه اهللا را تلفظ می کنند، برخی هم می نشینند، عده اي هم حلقه اي تشکیل می دهند و دست هایشان را 
روي شانه ي یاران خود قرار داده و پیکر خود را به راست و چپ و جلو و عقب حرکت می دهند و برخی 

.)417-418:380(کیانی، » هم با صداي بلند شهادتین را بر زبان جاري می ساختند
می گفتند در برابر محراب می نشیند، این اطاق » مقابله خانه یا توحیدخانه«گاهی شیخ در اطاقی که به آن 

قسمت نرده داري هم دارد که از بخش زنانه به وسیله پلکان به آنجا رفت و آمد می کردند. این اطاق مشرف 
ست و چپ شیخ چهار زانو نشسته و به توحیدخانه بود و مریدان به ترتیبِ ورود به طریقت، در جانب را

حلقه می زنند. قواالن و نوازندگان دف و قاشقک در وسط آن حلقه روبروي هم صف می بندند و می 
ال اله اله «نام داشت که ابتدا ذکر » ذاکر باشی«نشینند. آن کس که سرود قواالن و مراسم ذکر را اراده می کرد 

وجه به آهنگ سرود سریع تر ادا می شد. در اثناي ذکر گاهی کسانی گریه را می خواند. ذکر رفته رفته با ت» اهللا
می نامند. در حال ذکر » وجد«می کردند و فریاد می کشیدند و یا از حال می رفتند که البته این حالت را 

عموماً چشم هاي سالک بسته است. سالک و رهروي که سیر حقیقت را آغاز کرده، ابتدا از مرشد خود 
ذکر را در تعداد معین می گیرد، بعد از نماز صبح و شام در محلی که کسی او را نبیند در حالیکه نخستین 

لباس پاکیزه به تن کرده رو به قبله می نشیند در حالت مراقبه و با چشمان بسته سیماي شیخ را مجسم می 
ی را که در اثناي ذکر یا در کند و می کوشد تا از امور دنیا دور شود و آن ذکر را می خواند. سالک آن حالت

رویاي خویش می بیند، بعداً با شیخ در میان می گذارد. شیخ به او پند الزم را می دهد و بر تعداد ذکر او می 
).44:1969افزاید، گاه تعداد ذکر از صد به هزار می رسد (گولپینارلی، 

فواید ذکر
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بر تو باد که از یاد کردن هر «طریقت گفته: یاد خدا سبب خالصی از غفلت و نسیان می شود. چنانچه پیر
).134:1352(انصاري، » چیزي که موجب غفلت و فراموشی می شود برحذر باشی

همه تالش ها و کوشش ها در طریق بندگی براي این است که سالک به مقام شامخ سلم نفس برسد. از 
هرگاه «ود. قشیري در رساله خود می گوید: انانیت بیفتد، هستی اعتباري که مظهر انانیت اوست از او گرفته ش

صوفی تازه وارد در مسیر طریقت با مشکالتی مواجه شود ذکر همچو شمشیري است که با آن دشمنان را 
تهدید کرده و به کناري می زند، خداوند کسی را که دائماً ذکر او گوید در مواقع سخت و خطر حفظ خواهد 

).289:1375(شیمل، » کرد
ب آرامش و سکون خاطر آدمی است و وحشت و تنهایی را از آدم دور می سازد. سهل ذکر حق موج
هرگاه تو با قلبت خدا را به خود نزدیک بینی، از او حیا کنی او را بر نفس خود ترجیح می «تستري می گوید: 

).225:1386(طوسی، » دهی
خدا در حدیث قدسی می فرماید:

من ذکرنی فی مأل ذکرته فی مأل خیرٍ منهم: هر کس مرا در دل من ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی و 
خویش یاد کند، من او را در نفس خویش یاد می کنم، هر کس مرا در میان جمع یاد کند من او را در میان 

). 110:1382جمعی که از آنان بهتراند (فرشتگان و مقربان) یاد می کنم (ابن عربی، 
پروردگارا، راه آمدن به «می گردد چنانچه در دعاي عارفین می خوانیم: یاد خدا سبب شیرینی کالم سالک 

(انصاري، » سوي تو از طریق دل چقدر مطبوع و الهاماتی که موجب یاد تو است چقدر شیرین و گوارا است
129:1352.(

ذکر نزد صوفیان 
سوره 41آیه اصل عمل ذکر هم که از سوي متصوفه ترغیب می شود مبتنی بر این حکم قرآنی است.

».یا ایها الذین آمنوا اذکروا اهللا ذکراً کثیراً«احزاب 
عالوه بر این، آنان ستایش و تمجید از ذکر را از ناحیه ي خود حضرت محمد صلی اهللا علیه می دانند: 

آن کس که در بین فراموشکاران، ذکر خداي را به جا آورد همچون جنگنده اي است در جمع کسانی که از «
).290:1375(شیمل، » می گریزند، یا چون درخت سبزي در بین انبوهی از درختان خشکصحنه 

شروع کردند » هو«، »اهللا«، »ال اله اال اهللا«صوفیان می گویند: در ابتداي شکل گیري تصوف، ذکر را با گفتن 
).44:1969(گولپینارلی، 

مراحل ذکر و انواع آن نزد صوفیان 
کردن خداي متعال است در همه ي آنات و اوقات به نحوي که سالک مومن از از دیدگاه متصوفه ذکر یاد 

یاد پروردگار غافل نباشد. در مجالس صوفیه که در قرون نخستین انجام می شد ذکر شامل استغفار و آیات 
). ذکر اسماء خدا از اهمیت بسیاري 413:1380قرآن بود که با هدف تقرب به خدا انجام می گرفت (کیانی، 

خوردار است. چرا که در کتاب آسمانی قرآن، خداوند خود را صاحب اسماء حسنی دانسته است. مجموع بر
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اسم می رسد. البته اسم اعظم خداوند پوشیده است. برخی از عرفا و صوفیان اظهار داشته 99این اسامی به 
اما برخی معتقد بودند که اسم اند که به این اسم دست یافته اند و لذا قادر به انجام هر نوع کرامتی هستند.

اعظم خداوند به حسب مقام و مرتبه ي سالک مختلف است. رهبران صوفیه قواعد مربوط به هر یک از اسماء 
براي مریدي است که در ذکر » الهادي«الهی را در زمان خاص خود بیان کرده اند. براي مثال: نام مقدس 

باید در انزوا و گوشه گیري استفاده شود تا » اللطیف«دس متوجه خداوند تبارك و تعالی می شود. نام مق
را صوفی و سالک تازه کار نباید مورد استفاده قرار دهد » الفائق«موجبات لطیف شدن نفس فراهم گردد. یا نام 

).304:1375چرا که در مقامات عالی تر مورد استفاده قرار می گیرد (شیمل، 
ها و تجربه هایی که از پیگیري انواع اذکار از جمله ذکر خفی و صوفیان با گذشت زمان و گسترش خانقاه

جلی به دست آوردند متناسب دیدند که عالوه بر تاثیر کالمی ذکر، براي تحرك بیشتر سالک، انواعی از 
حرکت جسمی را در حالت مختلف بدن به آن بیفزایند، تا به سبب سرعت جریان گردش خون و گرم شدن 

اعتدال خارج شده و به یک حالت بی خودي برسد. براي این منظور اقسام و انواع بدن، سالک از حد 
ذکرهاي گوناگون انفرادي و دسته جمعی را ابداع کرده و مریدان را به انجام آن وا می داشتند (کیانی، 

415:1380.(
ب هاي قدر اما ذکر دسته جمعی، ذکري بود که در خانقاه، در روزهاي معین و شب هاي مبارکی همچو ش

ال «و شب هاي عید برپا می شد. صوفیان ذکرهاي متفاوتی از جمله چهارضرب، اره و... داشتند. آنان در اداي 
به هنگام گفتن ال اله سر را از سینه به طرف راست بلند کرده و به هنگام اداي اال اهللا به طرف چپ » اله اال اهللا

نند و دومین کلمه توحید را همانند اولی ادا می کنند. نوع فرود می آوردند. سپس دوباره سر را بلند می ک
دیگري این ذکر را ادا کرده اند، هنگامی که سر را به طرف ناف خم می کنند ال و هنگامی که سر را به جانب 
راست بلند می کنند اله و هنگام چرخاندن سر به طرف چپ اال و موقع فرود آوردن به طرف قلب اهللا را بر 

آورند. این نوع ذکر خواندن که با چهار تکیه خوانده می شود، چهار ضرب گویند. گاهی در حال زبان می 
ذکر کلمه ي توحید بیش از آنکه با کلمه بیان شود به یاري صوت ادا می شود به هنگام گفتن ال اله بدن و سر 

نوعی صداي اره به گوش می به طرف راست و هنگام گفتن اال اهللا به طرف چپ و به پایین می کشند، تقریباً 
رسد، از این رو این ذکر را ذکر اره نامیده اند. هنگامی که ذکر سریع تر ادا می شود، چیزي جز صداي نَفَس 
انسان به گوش نمی رسد. کسانی که با صوفی و صوفیه مخالف هستند، ذکر گفتن آنها را هق هق کردن می 

بله می نشینند و با دست راست دانه هاي تسبیحی را که با دست دانند. در ذکر خفی نزد صوفیه آنان رو به ق
).48:1969چپ گرفته اند، می گردانند و بی صدا ذکر می گویند (گولپینارلی، 

کلمات دیگري نیز وجود داشت که تقریباً همه درویشان روزانه آنها را تکرار » ال اله اال اهللا«عالوه بر ذکر 
ال اله اال اهللا، یا اهللا، یا هو، یا حق، یا حی، یا «هفت نوع ذکر بود که شامل می کردند. مجموع این کلمه ها 

).417:1380می شد (کیانی، » قیوم، یا قهار
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اهمیت تلقین ذکر
موضوع تلقین ذکر در آیین طریقت تا آن حد اهمیت داشته که به وسیله تلقین ذکر بین مرید و شیخ 

برقرار می شده است. عبدالرحمن جامی درباره ي تلقین ذکر در طریقت و سلسله ي طریقتی رابطه و نسبت 
انتساب مریدان به شیخ به سه طریق است: خرقه، تلقین به ذکر، صحبت خدمت و «نفحات خود می نویسد: 

).560:1336(جامی، » تأدب
ت تلقین ذکر که صاحب والی«نجم رازي درباره ي آداب تلقین ذکر و وظیفه طالب در برابر آن می نویسد: 

کند، ثمره ي شجره ي والیت است که او هم تخم ذکر را به تلقین صاحبان والیتان گرفته است و شرط تلقین 
ذکر آن است که مرید به وصیت شیخ سه روز، روزه دارد و پیوسته با وضو باشد و بعد از سه روز غسل کند 

او را رو به قبله نشاند، دست ها را بر و نیت غسل اسالم کند، بعد از نماز خفتن به خدمت شیخ آید و شیخ
بگوید و او تکرار کند، چون تمام شد برخیزد و » ال اله اال اهللا«یک دیگر نهد و دل حاضر کند و سه بار شیخ 

).275-276:1352(رازي، » به خلوت خانه در رود و روي به تربیت تخم ذکر کند
تفکیک ذکر حقیق از غیر حقیقی 

می یابد که مشهود سالک گردد که ذاکر حق متعال است. ذکر حقیقی وقتی تحقق
ذکر همه نه آن است که بر زبان داري ذکر حقیقی آن است که در میان داري «پیر طریقت می گوید: 

).686(تدین، بی تا: 
چه حاصل از ذکرِ در حال غفلت و بی توجهی به حق. ذاکر باید به معنی ذکر متحقق گردد، نه به صورت. 

).224-225:1386(طوسی، » هر کس ادعاي ذکر کند، ذاکر نیست«تري می گوید: سهل تس
همانا تنها ذکري مفید و موثر است که از سوي یک زعیم معنی تلقین شود و دائماً توسط شخص کنترل 
گردد. از طرفی نشانه ي درستی ذکر آن است که ذاکر محو و فانی در مذکور گردد و سالک باید در حال ذکر 

).46:1373تا وجودش باقی نماند و تماماً خدا ماند که مذکور است (شجیعی، باشد
نتیجه 

اکنون ما با بررسی ذکر به این نتیجه رسیدیم که ذکر در مسیر سلوك یکی از ارکان اصلی است و نزد عرفا 
فس چون از اهمیت بسیاري برخوردار است. می دانیم نَفَس هاي انسان بسی گرانقدر و ارزشمند است و ن

رفت دیگر باز نمی گردد لذا شایسته است که این نفس هاي ارزشمند را در امور ارزشمندي همچو یاد خدا 
صرف کنیم.
کتابنامه

) مقامات معنوي، تصحیح محسن بینا، تهران: انتشارات اسالمیه.1352انصاري، عبداهللا؛ (-1
مد خواجوي،تهران:  انتشارات مولی.) فتوحات مکیه، ترجمه مح1382ابن عربی، محیی الدین؛ (-2
تدین، عطاءاله؛ (بی تا) جلوه هاي عرفان و تصوف در ایران و جهان، تهران: بی نا.-3
) نفحات االنس، تصحیح مهدي توحیدپور، تهران: انتشارات سعدي. 1336جامی، عبدالرحمن؛ (-4
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بی نا.) دیوان حافظ، تصحیح قزوینی و غنی، تهران:1320حافظ، محمد؛ (-5
) لغت نامه، تصحیح محمد معین و جعفر شهیدي، تهران: انتشارات دانشگاه.1373دهخدا، علی اکبر؛ (-6
) مرصادالعباد من المبدأ الی المعاد، تصحیح محمد امین ریاحی، تهران: بی نا.1352رازي، نجم الدین؛ (-7
ران: انتشارات طهوري.) فرهنگ اصطالحات و تعبیرات عرفانی، ته1379سجادي، جعفر؛ (-8
) جهان بینی عطار، تهران: نشر ویرایش.1373شجیعی، پوران؛ (-9

) ابعاد عرفانی اسالم، ترجمه عبدالرحیم گواهی، تهران: انتشارات فرهنگ 1375شیمل، آن ماري؛ (-10
اسالمی.
قدرت ) اللمع فی التصوف، تصحیح نیکلسون، ترجمه محمود خورسندي و 1386طوسی، سراج؛ (-11

اهللا خیاطیان، سمنان: انتشارات دانشگاه.
) ترجمه رساله قشیري، تصحیح بدیع الزمان فروزانفر، انتشارات علمی و 1361قشیري، عبدالکریم؛ (-12

فرهنگی، (بی جا).
) تاریخ خانقاه ایران، انتشارات طهوري، تهران.1380کیانی، محسن؛ (-13
وف در یکصد پرسش و پاسخ، ترجمه توفیق سبحانی، انتشارت ) تص1969گولپینارلی، عبدالباقی؛ (-14

دریا، تهران.
) شرح حال ابوسعید ابوالخیر، انتشارات فتحی، (بی جا).1371ورجاوند (قزوینی)، کیوان؛ (-15
) بحرالمعارف، ترجمه حسین استاد ولی، انتشارات ویرایش، (بی جا).1370همدانی، عبدالصمد؛ (-16
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ها در شعر سهراب سپهريدگردیسی نشانه
1ونددکتر سعید زهره

استادیار و عضو هیآت علمی دانشگاه لرستان 
2مرضیه مسعودي

کارشناسی ارشد دانشگاه لرستان 
چکیده

شناسان معتقدند هاي نسبی و تحول پذیر یا پویاست.گروهی از زبانزبان شعر و ادبیات زبان نشانه
هاي ادبی با یابندو نشانههاي ادبی تغییر میگریزي به نشانهي و واقعیتسازهاي زبانی از طریق برجستهنشانه

این فرایند تغییر، با شگردهاي قاعده کاهی و قاعده افزایی و از . رسندي زبانی میبه نشانه» خودکارشدگی«
. گیردطریق تخصیص، توسع و تنزل معنایی یا مانند آن صورت می

ها از صورت زبانی به ت که در آن تغییرات معنایی و دگرگونی نشانههایی اسشعر سپهري از جمله متن
ها و تأکید بر کارکرد و ي نشانهاي کوتاه دربارهدر مقاله حاضر برآنیم تا با مقدمه. صورت ادبی فراوان است

توجه به هاي ادبی و زبانی را در شعر سهراب باترین و پربسامدترین نشانهپذیرآنها،برخی از مهمماهیت تحول
ها را بر اساس عملکردشان، بر روي محور بندي کنیم و فرایند دگردیسی نشانههاي تغییرات معنایی دستهشیوه

هاي تولید نشانه اکو بررسی و تحلیل کنیم تا مآالً به این نتیجه نشینی و مدل توصیفی شیوهجانشینی و هم
ي نشانه داشته، ثانیاً در آفرینش شعري خود از این پدیدهها آگاهی برسیم که: اوالً سهراب از روند تحول نشانه

ي بسیار برده، ثالثاً با استفاده از شگردهاي ویژه به این مهم دست زده، رابعاً در فرایند دگرسازي شناختی بهره
است. ها، عناصر مختلف زبانی را به کار بستهنشانه

کاهی و ادبی،تغییرات معنایی، برجسته سازي، قاعدههاي زبانی وها، نشانهدگرگونی نشانهها:کلیدواژه
افزایی.قاعده

مقدمه
مدخل
پردازد. تاریخ مطالعات نشانه شناختی،میو چگونگی کارکرد آن« نشانه«يشناسی به مطالعهنشانه

نظرانی چون فردینان سوسور، چارلز دهد و شاهد آراي گوناگون صاحبهاي مختلفی را نشان میدیدگاه
رس پیرس،چارلز ویلیام موریس، امبرتو اکو، چندلر و بسیاري دیگر است. سوسورنشانه را موضوعی سند

اگر «ي دو عامل دال و مدلول شکل گرفته است. وي بر آن بود که داند که از مالحظهفیزیکی و معنادار می
هاي هامعادلها در تمامی زبانها بر مفاهیمی از پیش تعیین شده داللت داشته باشند باید واژهقرار باشد واژه

)167، 1378سوسور: (».معنایی دقیقی داشته باشند در صورتی که چنین نیست

1 . zohrevand46z@gmail.com
2 . mrzhmsd8@gmail.com
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کند و موریس نشانه شناس دیگري است که به نشانه از منظر یک محرك براي رفتارهاي انسانی نگاه می
ها براي تشکیل رکیب نشانههاي تیروششناسی را به سه بخش نحوشناسی (مطالعهتر، نشانهدر سطحی وسیع

ي منشأ،کاربرد و تأثیرات ها) و کاربردشناسی (مطالعهي داللت نشانههاي مرکب)، معناشناسی (مطالعهنشانه
)18، 1387ساسانی: . (کندتقسیم می)هانشانه

هايشناسی را از منظر نقشنشانهروسی، صورتگراي شناس و ادیب ) زبان1896-1982رومن یاکوبسن ( 
کند که عبارتند ي شش کارکرد یا نقش را براي زبان مطرح میودهد.ي زبان مورد توجه قرار میششگانه

زبان در کارکرد ادبی با زبان از:کارکرد ارجاعی، ترغیبی، عاطفی، فرازبانی، ارتباطی و ادبی.به طور مشخص، 
. ولی در شودیین به زبان توجهی نمبنابرا.ه هدف انتقال مفهوم استه متفاوت است. در زبان روزمرّروزمرّ

ه به زبان و برجسته کردن آن است. این برجسته سازي از طریق و توجشودمیکارکرد ادبی، زبان پررنگ 
ي. دیگر اینکه در کارکرد ادبی زبان، عناصر و اجزاي متن در رابطهدهدیهنجارگریزي و قاعده افزایی رخ م

و ینتبامکننده یا تقویتيتارهاي سطوح مختلف زبانی با یکدیگر رابطهاي با هم قرار دارند و ساخپیچیده
ساختارهاي دستوري با واحدهاي یا تفاوتآوا با معنامانند فرق ) (1382،43:ناسازگار دارند. (کالر

گفت یک شعر، صرفاً توانیعنصر مسلط کارکرد زیبایی شناختی است؛ ولی نم،)در زبان شعریمضمون
هاي اجتماعی و یک اثر شعري ارتباط نزدیکی با فلسفه، دیدگاهدیبایی شناختی دارد، بلکه مقاصزيکارکرد

)1382،129: غیره دارد. (اسکولز
در نظر او شعر کارکرد خاصی از زبان است. وي . دیدگاه زبان شناختی استازاکوبسن به شعر نگاه ی

بر دو اصل ،توضیح دهد. او در کارکرد ادبی زبانزبان شناسیهايينقش ادبی زبان را با تئورکوشیدیم
متداولی يهامجاز و استعاره را روشبنابر این،».اصل تشابه«دیگري و »اصل تضاد«یکی : شودیمتمرکز م

و دهدیاساس آن را فرایند انتخاب و ترکیب تشکیل مودو قطب متقابل وجود دارد هاکه در آنداندمی
شود.یزبان شناختی مهاينشانهموجب پدید آمدن

اي باید سخن به میان ، بلکه از نقش نشانههانشانهاما امبرتو اکو معتقد است که در نشانه شناسی نه از 
، 1387کو: (ا»شود.یماي است قراردادي که میان بیان و محتوا برقرار اي رابطهقش نشانهن«از دید او، د. آور

پیوند و رابطه، داراي بعد فرهنگی است. از نظر اکو نشانه به خودي )وي بر این باور است که محتوا در این 9
شناختی خود، نشانهاو ضمن آراي . شودیمهاي دیگر معنادار در پیوند با نشانهبلکه،نداردخود معنایی 

ی آورد که صرفاً ارجاعیمشناسی را فراهم تواند امکان تدوین نوعی نشانهالگویی (مدلی)به دست داده که می
دروغ «اي براي نقش نشانههاآنسازد که در یماین مدل توصیفی مواردي را امکان پذیر «گوید یمکو ت. انیس

)وي در 21مان، (ه»رود.یمو یا براي ارجاع به حاالت یک جهانِ ممکن به جاي جهان واقعی به کار » گفتن
هاي تولید (و تفسیر) بندي شیوهدر آن طبقهپردازد که یمتولید نشانه شناسی شیوه این مدل توصیفی به گونه

: نشانه، بر اساس چهار متغیر بنا شده است که عبارتند از
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کار فیزیکی الزم براي تولید بیان؛
سبت آسان یا نسبت دشوار)؛(نـ رخداد ي نوعرابطه
گیري پیوستار که ممکن است هم ماده یا دگر ماده باشد.شکل
دهد که متون یمیی را پوشش واحدهاکه از واحد هاي ترکیبی دقیق تا ي تجزیه و پیچیدگی آنیوهش

)65مان، (هآیند.یمغیر قابل تجزیه به شمار 
کند که حاکی از همان دو گونه تمایزي یمیی را دنبال هاروششناسی چندلر نیز در کتاب مبانی نشانه

ها میان داللت مجازي و در سطح مدلولها میان صورت ملفوظ و کاربردشناسان در سطح دالاست که نشانه
هاي گفتمانی لزوماً از ابزارهاي بالغی مامی شیوهت«گویدیمي . ومستقیم و داللت ضمنی قایل هستند

جازها در فهم و یادگیري ما نقش اساسی م«) همچنین بر این باور است که 188، 1387ندلر: (چ» برخوردارند
) 188،مان(ه» سازند.یمشوند که غرایب را برایمان آشناتر یمفسیر دارند، زیرا به عنوان فرایندهایی ت
ي گوناگون است، امري بدیهی است و امکان هاداللتاي مستعد پذیرش به هر تقدیر، اینکه هر نشانه

شود، محتمل است. مهم آن است که دریابیم این تغییرات یمتغییرات معنایی نیز که بر روي هر نشانه انجام 
ل. بلومفیلد، زبان شناس بزرگ آمریکایی، انواع تغییرات معنایی .پذیرندیمفرایندي و اصولی صورت طی چه 

توسیع -2تخصیص معنایی -1: «کند. تغییرات معنایی از نظر او عبارتند از یمبررسی هاآنرا با نام سنتی 
ترفیع -9تنزل معنایی -8ی تقویت معنای-7اغراق -6رابطه جز و کل -5کنایه -4استعاره -3معنایی 
)30، 1387المر: .(پ»معنایی

هاي زبانی هستند که هانیز بیشتر و اساساً نشانهاي است و نشانهگفتیم که از نظر سوسور زبان، نظامی نشانه
یی هاداللتتوانندیهامنشانهکنند.با این همه،یمکارکردي ارجاعی دارند و بر مصداقی در جهان خارج داللت 

گیرد. کورش یم، طی فرایندي صورت هانشانهییر داللت درتغر از داللت مستقیم نیز داشته باشند و این فرات
هاي ادبی مورد ي زبانی به نشانهرا از گونههانشانهشناسی به ادبیات، فرایند تغییر صفوي در کتاب از نشانه

هاي زبانی به مراحل و اصولی از نشانهطی چههانشانهدهد که یمتحلیل قرار داده است و در آنجا توضیح 
دهد و چگونگی برجسته یمفوي بحث قاعده کاهی و قاعده افزایی را شرح . صیابندیمهاي ادبی تغییر نشانه

آفریند، انواع قاعده یمنچه که شعر را آ«شود که در واقع کند و بر آن مییمسازي در شعر را بررسی 
، 1390فوي: (صکند و به همین دلیل واقعیت گریز است. یممصداق دورتر دلول را از م» ههایی است کیکاه

رسد که زبان از طریق فرایند برجسته سازي به دهد و نهایتاً به این نتیجه می)صفوي بحث را ادامه می171/2
لف هاي مختوي از میان حوزه. شودبه زبان تبدیل می» خودکار شدگی«رسد و ادبیات با فرایند ادبیات می

صنایعی از قبیل «داند همچنین ي معنی را در برجسته سازي ادبی مؤثرتر و کارآمد ترمیهنجارگریزي، حوزه
استعاره، مجاز، تشخیص،پارادوکس و جز آن که به صورت سنتی در چارچوب بدیع معنوي و بیان مطرح 

)56/1همان،(داند.می« شوند، بیشتر در چارچوب هنجارگریزي معنایی قابل بررسیمی
بیان مسأله
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هاي ي زبانی به نشانهها را از گونهسهراب سپهري یکی از شاعران معاصر است که توانسته به خوبی نشانه
توان این تغییرات را به وضوح دید. او از هاي شعري سهراب میادبی تغییر دهد. با نگاهی گذرا به مجموعه

- و شرایطی را فراهم آوردهفاهیم و مقاصد خود بهره بردهتمامی شگردهاي تغییر معنایی براي انتقال بهتر م
هاي او، بکر بیشترنشانه.هاي ضمنی بسیاري باشندي داللتهاي موجود در شعرش، دربردارندهاست تا نشانه

است چنین تغییراتی را ي سهراب توانستهو تازه است و در شعر معاصر تا به حال کمتر کسی به سبک و شیوه
شناسی خاص سپهري، به همین منظور بر آن شدیم تا در این مقاله عالوه بر آگاهی از نشانه.ایجاد کند

هاي زبانی به ادبی یابالعکس را مورد مطالعه قرار دهیم. ضمناً در ها از نشانهچگونگی روند تغییر این نشانه
هاي براي تفهیم بهتر دگردیسیایم، پردازان علم نشانه شناسی کوشیدهاین پژوهش،با استفاده از آراي نظریه

ها بهره ي چگونگی تولید و دگرگونی نشانهاي در نزد سهراب سپهري از مدل توصیفی اکو دربارهنشانه
بگیریم.

پیشینه تحقیق 
ها و مقاالت ارزشمندي به چاپ رسیده است، اما اثري که در آن سخنی از ي شعر سهراب کتابدرباره

راب سپهري به میان آمده باشد به نظر نرسید. در این باره، تنها یک مقاله با هاي شعري سهدگرگونی نشانه
ي کند. در مقالهشناس جلب توجه میبه قلم دکتر علی محمد حق» هنجارگریزي شعر سهراب سپهري«عنوان 

-رفتهها سخنی نو از فرایند و چگونگی تحول نشانهها پرداخته شدهمذکور تنها به شرح انواع هنجارگریزي
هاي شعر سهراب از زبانی ي حاضر در دو بخش تحول نشانهبنا بر ضرورت پژوهش در این باره، مقاله. است

به ادبی واز ادبی به زبانی تنظیم شده است و بر اساس ساختارهاي زبانی (نحوي و معنایی) مورد تحلیل و 
شود.ا شناسی و نشانه شناسی تعیین میگیرد و نوع تغییرات معنایی هر کدام طبق نظریات معنبررسی قرار می

ايضرورت و امکان تحول نشانه
پذیرند یا خیر و آیا ضرورتی براي دگرگونی آنها وجود دارد یا نه، ها تحولشاید این پرسش که آیا نشانه
دیدي باشند که جاي هیچ گونه ترهاي ذاتی زبان، پاسخی چنان بدیهی داشتهزائد به نظر برسد و بنا بر ویژگی

آشکار خواهد » هاتحول نشانه«آمیز تعبیري چون را در این باره باقی نگذارد. اما با اندك تأملی، ماهیت تناقض
بودن و نیز تابعیت آن از » نسبی«و » اختیاري«ها دو وجه متناقض نما دارند. از یک سو بنا بر ماهیت شد.نشانه
تواند در دست کاربران ن انعطافی برخوردار است که می، از چنا»کاربر«و » مکان«، »زمان«ي سه مؤلفه

خوش دگرگونی هاي واقعی یا مجازي، دستهاي متفاوت، بنا بر ضرورتها و در مکانگوناگون و طی زمان
اي ها نسبت به جامعهو تغییر شود. اما از دیگر سو،چنان که سوسور یادآور شده است، زبان و نظام نشانه

دخل و تصرف در آن دلبخواهی و » میراث اجتماعی«برد، آزاد نیست و به عنوان یک کار میزبانی که آن را به
ها، عوامل ) به بیان دیگر، به نظر سوسور علت تغییرناپذیري نشانه104-103، 1382آسان نیست. (سوسور، 

تر این ي تبیین دقیق) وي برا104کنند. (همان، موقعیت یک زبانِ معین را تعیین میتاریخی هستند که همیشه
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دهد: اوالً هاي زبانی توضیحاتی میي ماهیت نشانهپذیرند، در بارهها دشوار و کمتر امکانکه چرا تحول نشانه
داند، هرچند را عاملی براي حفظ زبان از گرایش به هرگونه دگرگونی می» هااختیاري بودن نشانه«ویژگی 

هاي کثرت نشانه«کند. ثانیاً بر آن است که ن خصلت زبانی توجیه میپیش از آن، امکان نظري تغییر را با همی
کند چیزي که در ، امکان جایگزینی و دگرگونی کلی را در زبان منتفی می»الزم براي ساختن هر نوع زبان

ها به آسانی ممکن است. ثالثاً هر زبان داراي نظامی پیچیده است که خود هاي خط، به سبب کمی نشانهنویسه
ي دیگري از تغییرات است. رابعاً آید و هر تغییري مستلزم رشتهاملی بازدارنده براي دگرگونی به حساب میع

ي جامعه انتشار زبان در توده«گیرد، زیرا هاي زبانی صورت میدر هر زبان، مقاومتی همگانی در برابر نوآوري
می نهادهاي اجتماعی زبان یگانه نهادي است که بنابر این از میان تما» رود.یافته و از سوي آنها به کار می

)  106-105، 1382شود. (سوسور، هاي دلبخواهی میکمتر دستخوش انقالب کلی و دگرگونی
هاي زبانی متصلب و است و زبان و نشانهاین سخن بدان معنا نیست که راه بر هرگونه تغییري بسته

گیرند و در ضمن ها به دشواري و با کندي صورت میمنجمدند، بلکه تنها گواهی است بر آن که دگرگونی
هاي آن دارند، اما اند و کمترین دخالت را در دگرگونی نشانهبیشتر اهل زبان مقهور الزامات و احکام زبان

خداوندان «دست کم دو گروه به صورت خودآگاهانه و ناخودآگاه بیشترین تأثیر را دارند. گروه اول شامل 
نویسندگان هنرمندي است که آگاهانه یا بازیکارانه، با شگردهاي گوناگون در زبان ایجاد و شاعران و » سخن

افکنند و امکانی تازه براي زبان به وجود کنند و با فرارفتن از هنجارهاي متعارف طرحی نو میدگرگونی می
عادي هستند که با غلط برند. گروه دوم مردمانآورند، هرچند خود در ساحت زبان هستند و از آن بهره میمی

توان مدعی کنند. از این رو، میهاي جزئی هموار میخوانی و غلط نویسی خود راه را براي برخی دگرگونی
گیرد. هاي زبانی، از سوي شاعران و ادیبان صورت میي زبان و نشانهها در حوزهشد که بیشترین دگرگونی

ها در شعر سهرابتحول نشانه
در ».ادبی به زبانی«ي عکس آن؛ یعنی، و دیگري سویه» زبانی به ادبی«و سویه دارد: یکی ها دتحول نشانه

سازي و عادت شکنی همراه هاي زبانی به ادبی که بیشتر با فراروي از هنجارهاي زبانی و برجستهتحول نشانه
رار و عادي هاي ادبی، به سبب تکاست، جهت تحول، مثبت و استعالیی است، در حالی که وقتی نشانه

ي ارتباطی است، تحول منفی و شوند و ارزش و اعتبار آنها، صرفاً از جنبههایی زبانی بدل میشدگی به نشانه
بودن نافی ارزش و ضرورت این گونه تحول » منفی«رو به پایین است. البته باید در نظر گرفت که منظور از 

هاي ها  و واکنشیی هر زبان بر مدار چنین کنشي واژگانی و معنادانیم چرخهنیست، زیرا چنان که می
ً در قلمرو ادبی محدود بمانند، زبان دچار فقر واژگانی و هاي ادبی صرفاچرخد و اگر نشانهمستمري می

تنگناهاي معنایی خواهد شد. 
هاي هاي گوناگون و روشها بیشتر از نوع نخست است و او به صورتنشانهدر شعر سهراب، دگرگونی

است:ختلف به این مهم دست یافتهم
»زبانی به ادبی«يسویه
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ي نشانه«داند. وي معتقد است هاي زبانی، نشانه را مرکب از دال و مدلول میسوسور با تمرکز بر نشانه
را به یک تصویر صوتی [دال] پیوند ] زبانی پیوند میان یک شی ء و یک نام نیست، بلکه یک مفهوم [مدلول

) اصوالً میان نشانه هاي زبانی روابط قراردادي وجود دارد که بهترین راه رسیدن 42، 1387لر: چند(» دهد.می
ها و فرهنگ لغات است.سپهري با تغییر کارکرد المعارفهاي زبانی، دایرهها در نشانهبه مفاهیم و مدلول

هاي عادي زبان از دریافتهاي زبانی شعرش را در سطحی باالترها و ایجاد مفاهیم ضمنی براي نشانهنشانه
هاي تحول از این رو، براي کشف مفاهیم ضمنی و نوآورانه، راهی جز رمزگشایی از نشانه.قرار داده است

یافته وجود ندارد. براي این منظور،ما نیز به روش نشانه شناسانی که معتقدند باید نشانه را تنها در متن و بر 
نشینی و جانشینی مورد تحلیل قرار داد، دگرگونی نی بر الگوهاي هماساس ساختارهاي نحوي و معنایی و مبت

کنیم:ها را در قلمرو نحو و معنا بررسی مینشانه
دگردیسی نحوي
سازي ادبی یکی از انواع ترفندها و شگردهاي ادبی، قاعده کاهی نحوي است که طی آن در فرایند برجسته

ي جمله، از قواعد نحوي در زبان معیار (هنجار)، عناصر سازندهتواند در شعر خود با جابه جا کردن شاعر می
کاهی در سطح نحوي در نزد سپهري به این شکل عدول کند و زبان خود را از زبان هنجار متمایز سازد. قاعده

نشینی زبان معیار داللت مشخصی دارند، با ي سخن و در محور همهایی را که در زنجیرهاست که وي نشانه
اي ایجاد کرده است و به این ی ساختار نحوي نشانه را در جایگاه دیگري قرار داده و داللت تازهدگرگون

هایی از این دست، با آن که نمونه. هاي زبانی را در ساختار نحوي به نشانه ادبی تغییر داده استصورت نشانه
هاي ادبی آن توان از ظرفیتمیدر شعر سهراب نسبت به تغییرات معنایی بسامد کمتري دارند،با این همه ن

گوید:چشم پوشید.براي نمونه،سپهري می
، 1385سپهري: . (کردي پاکی،سکوت سبز چمن زار را چرا میو مثل واژه||سپید بود||و اسب یادت هست

305(
در این بند از شعر، سهراب از تغییرات نحوي براي رسیدن به مفاهیم ذهنی خود کمک گرفته است و با 

جابه جایی موصوف و صفت)، برجستگی »(سبز«ي همنشینی و تغییر جایگاه صفت دگرگونی در زنجیرهایجاد 
دانیم که اي ادبی است. میي زبانی، به نشانهي آن ارتقاي این نشانهخاصی به وجود آورده است که نتیجه

نسبت دادن آن به صفت ذاتی چمن است اما شاعر با تغییر حایگاه این صفت در محور همنشینی و » سبز«
ساختار عادي و زبانی این ترکیب به این . اي جدید با داللتی دیگر به وجود آورده استسکوت، نشانه

. سبز در نشانه زبانی به رنگی خاص و به اموري »کردسکوت چمن زار سبز را چرا می«صورت بوده است که
ت براي امري انتزاعی و غیر مادي به کار برده کند، اما زمانی که این واژه صفعینی در جهان خارج داللت می

کند. در واقع با آوردن این صفت در کنار شود و داللت از امري انتزاعی میشود، امري ذهنی و انتزاعی میمی
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تر و سکوت به نوعی براي عملکرد سکوت اهمیت و اعتبار خاصی قائل شده است و سکوت را برجسته
گوید: ي دیگر، وقتی که میدر بند. تر جلوه داده استمهم

)307همان، . (اگر که ماهی کوچک دچار آبی دریاي بیکران باشد||و فکر کن که چه تنهاست
جا به جایی صفت و موصوف داللت را تغییر داده است.آبیصفت دریا است اما با جا به جایی و تقدمی که 

رنگ را ندارد، بلکه موجودیتی یافته دیگر تنها ماهیت مربوط به یک»آبی«در این صفت صورت گرفته است 
از -هایی که از این شعر شدهاست که ماهی را عاشق خود کرده است. با توجه به اینکه در بسیاري از تحلیل

ي وجود حق تعالی است اما دانند، پس دریا نیز بالتبع، نشانهمی»نماد سالک«ماهی را -جمله در تحلیل شمیسا
توان نشانه و دریا شده است ودر واقع آبی را می» آبی«) عاشق سالک(گوید ماهیسهراب می

ترند و ماهی را مجذوب خود کرده است و تر و ملموسهایی دانست که عینیها و ویژگیرحمتخصلت
او شده است چرا که به جاي توجه به وجود دریا (حضرت حق) به » تنهایی«شاید همین مسأله عاملی براي

ن، وابسته شده است.هایی از آصفات ونسبت
یگري که در آن تغییرات نحوي به همین شکل صورت گرفته عبارتند از:گمنامی نمناك علف، هاي دنمونه

سرنوشت تَرِ آب، عادت سبز درخت، فرصت سبز حیات، صمیمیت سیال فضا، فروغ تر چشم حشرات، 
اشیا، سمت مبهم ادراك و مانند میزبان رقیق فضا، ارث تاریک اشکال، تقویم سبز حیات، غم صورتی رنگ 

آن.
شان تمایز دهنده و تعیین داللتهايدالبه منظور تشخیص »آزمون تبدیل«شناسان ساختارگرا از نشانه
در این کند.میدر سطح یک دال، چه تغییري در سطح مدلول ایجاد دگرگونی تا نشان دهند کنندمیاستفاده 

عناصر قابل جانشینی  به جاي آن قرار يمجموعهو جایگزینی از شودمیانتخاب هادالروش ابتدا یکی از 
. این آزمون آیدمیچه تغییري در سطح مدلول و معناي متن به وجود کنندکه میسپس بررسی شود. میداده 

جا و ه دو دال موجود در یک متن را، جابتوانمیدر تمام سطوح یک متن انجام شود. همچنین تواندمی
به واحدهاي محور همنشینی دست یافت و نیز رمزگان توانمییان آن دو را مطالعه کرد.با این آزمون ارتباط م

یپنجره آید و به نشانههایی که در ادامه میدر نمونه) 22، 1382بارت :به کار رفته در متن را مشخص کرد. (
اي که را ایجاد کرده است، به گونهاختصاص دارد، دگرگونی در جایگاه نحوي این دال تغییر در مدلول ضمنی

ي فاضله) هاي سالکی داللت دارند که به دنبال آرمانشهر (مدینهبر افکار و اندیشه»پنجره«در نخستین نمونه،
است.
ها جاي کبوتر هایی است که به بام||ها رو به تجلی باز است که در آن پنجره||پشت دریاها شهري است«
)364، 1385(سپهري: » د.نگرني هوش بشري میفواره

ي دوم، پنجره در نقش دستوري متمم براي فعل وضوگرفتن به کار رفته است و مدلول آن نور در نمونه
است که در بخش تغییرات معنایی به شرح بیشتر آن خواهیم پرداخت:

)272(همان،» در نمازم جریان دارد ماه، جریان دارد طیف.||گیرمهامیمن وضو با تپش پنجره«
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فعلی قرار دارد که معناي ضمنی آن روشنی، در نقش دستوري متمم» پنجره«بینیم که یمي سوم در نمونه
هاي قدیمی منجمد آیه«کند، سهراب در این شعر: یمتماشا و گشودگی است. چنان که شمیسا نیز تصریح 

شمیسا: » ( دید.یمو امروزي کرد و قوانین کهنه و بسته را بازیمشده را به نور و تماشا و روشنی تفسیر 
1383 ،453(
از علف خشک آیه هاي ||هاي پیرهنش بوددر وسط دگمه||یک نفر آمد که نور صبح مذاهب«

)406، 1385(سپهري: » بافت.پنجره می||قدیمی
دگردیسی معنایی

نی به ترین فرایندهاي برجسته سازي،تغییرات معنایی است که انعطاف پذیرترین سطح زبایکی از مهم
گوناگون نمود پیدا هايهاي مختلفی دارد و در شعر سهراب به صورتآید. تغییرات معنایی گونهشمار می

توان به تخصیص و توسع معنایی،استعاره، مجاز و مانند آن ي این تغییرات معنایی میاز جمله. کرده است
کنیم:میهایی چند آنها را بررسیاشاره کرد که در ادامه، همراه با نمونه

تخصیص معنایی 
اي از تغییرات معنایی است که شاعر طی آن و به هنگام تغییر نشانه از زبانی به تخصیص معنایی نمونه

کندوفرایند است، یکی از آنها را انتخاب میادبی، از میان انبوهی از مدلوالت که پیرامون یک نشانه پدید آمده
ي روابط یک سویه یا دوسویه میان کلیه«اکو دگردیسی را عبارت از. دافتفرافکنی و دگردیسی نشانه اتفاق می

سازد بلکه ي طبیعی را به ذهن متبادر نمیدگردیسی رابطه: «گویدداندومیمی) 48، 1387(اکو: » نقاط در فضا
هايشناسی شیوهاکو این ترفندها را در الگوي مربوط به گونه) 49همان،».(حاصل یک قاعده و ترفند است

ما نیز با پیاده کردن این ترفندها بر روي تغییرات نشانه اي سهراب درصدد درك هر چه . دهدتولید نشان می
ي از جمله ترفندهایی که در شعر سهراب وجود دارد و نشان دهنده. هاي ضمنی اوبرخواهیم آمدبیشتر داللت

گیري است:یاست در شعر زیر قابل پ» تخصیص معنایی«دگردیسی معنایی با رویکرد 
من وضو با تپش ||ي مندشت سجاده||جانمازم چشمه،مهرم نور||ام یک گل سرخقبله||من مسلمانم«

همه ذرات نمازم ||سنگ از پشت نمازم پیداست||در نمازم جریان دارد ماه، جریان دارد طیف||گیرمهامیپنجره
)272، 1385سپهري: (».متبلور شده است

گیردبازشناسی است که در سه محدوده اکو اولین فعالیتی که صورت میدر شیوه هاي تولید نشانه
شوند. اما قرارداد در اثرات،توسط قرارداد رمزگذاري می«گیرد. در این فعالیت اثر،عالئم و نمایه صورت می

هاي ارجاعی و استنتاجی که تابع تجربیات هستند که اینجا نوعی کسب تجربه است، یعنی یک رشته کنش
) در این 72، 1387(اکو: » شوند.اند و به تدریج به ادعاهاي فرا نشانه شناختی منتهی میرمزگذاري نشدههنوز

شودمثالًاین تجربه اي تجربیاتی که تا به حال رمزگذاري نشده است توسط سهراب بیان مینمونه نیز به گونه
غیر ممکن و بعید است اما با گذر مدت اي بتوان وضو گرفت در ابتدا براي هر خواننده» تپش پنجره«که با 
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. گرددشود و براي خواننده قابل درك میزمانی و با خواندن مجدد شعر این تجربه به تدریج رمزگذاري می
ي دشت سجاده«، »جانمازم چشمه،مهرم نور«هایی شگرف چون: ها و تجربههنگامی که مخاطب شعر، با گزاره

-و مانند اینهارو به رو می» سنگ از پشت نمازم پیداست«، »ریان دارد طیفدر نمازم جریان دارد ماه، ج«، »من
قبله،کند.مثالًمیان عناصري مانند مسلمان،هایی را برقرار میها،تناسبذهن او، میان یک رشته از دالدشود،

هایی کلی جانماز، مهر، سجاده، وضو، نمازو امثال آن که همگی از جنس مفاهیم دینی و اسالمی هستند، پیوند
برقرار » ابزار به هدف«نسبت »مهر، سجاده، وضو و جانماز«و » نماز«یابد که میانکند. مثالًدر میبرقرار می

و اما ممکن است این پرسش. وجود دارد» الزم و ملزوم«ينسبتی از گونه» مسلمان«و » نماز«است و میان 
ه ارتباطی با دگردیسی دارد؟اکو معتقد است که ها چشود که تشخیص این قبیل تناسبابهام در اینجا مطرح 

) به شرط آنکه قیاس را در معناي 50همان، (»قیاس شیوه ایجاد شرایط الزم براي یک دگردیسی است«
در نظر نگیریم و این اصطالح را صرفاً در تنها کاربردهاي ممکن آن منحصر بدانیم » مترادف توصیف ناپذیر«

هاي مبتنی بر مشابهت و تناسب (اعم از ، هم شکلی و تناسب است. با قیاسي مشابهتکه عبارت از رابطه
گذارد شناختی دیگري قدم میشود و در سپهر نشانهاز جایگاه عادي خود خارج میادعایی یا واقعی) نشانه

و » مسلمانی«شوند. در شعر باال نسبت هاي آن دگرگون و از لونی دیگر میکه در این جایگاه تازه، مدلول
» گل سرخ«و » من«گرایانه که سهراب میان که نسبت سالک و شاخص است، در پیوندي هم شکل» قبله«

اي چون قبله یا مسلمانی در زبان سهراب دچار برقرار کرده، باز تولید شده است و از این رهگذر نشانه
گردد. دگردیسی و تحول می

ها دخالت دارند و چنان که چندلر نیز رگونی نشانهها هم در دگو تناسب، وجود تقابلگذشته از قیاس
) با 74، 1390سجودي: (»گیرد.هایی بنیادي شکل میها و تشابهحول تقابل«کند، معانی ضمنیاذعان می

اي استفاده هاي نشانهها در ایجاد نقشیابیم که او نیز به زیبایی از تقابلنگاهی گذرا به شعر سهراب در می
وي در . ها به ایجاد معانی ضمنی در بافت شعر خود همت گمارده استبا الهام از این تقابلکرده است و 

- را که براي اثبات مسلمانیي باال، طبیعت را در تقابل با فرهنگ قرار داده است. سپهري همه ابزارهایینمونه
برد و عناصر طبیعی به کار میوام گرفته است، اما یکبارهپنجره را در میان این همه» طبیعت«اش الزم است از 

ي دست بشر، در برابر گل و چشمه و نورو مانند آن ي فرهنگی است و ساختهپنجره را که در واقع یک نشانه
پنجره] در نظر داشته است چیزي فراتر از [ايدهدتا معلوم شود که آنچه سهراب از این نقش نشانهقرار می

ي عادي با مدلول یا دیگر معناي معتاد خود را ندارد و از یک نشانهیک ابزار ساخته دست بشر است و پنجره
و مانند آن، » آزادي و پرواز«، »هواي تازه«، »روشنی«اي ادبی تبدیل شده است که هاي مشخص به نشانهمدلول

آیند.هاي ممکن و مؤول آن به شمار میاز مدلولتنها چند مدلول
- سبک«است. اکوبدل را در برابر ابداع و مترادف با معناي »بدل«انه هاي تولید نشیکی دیگر از فعالیت

هاي به ظاهرشمایلی را که در واقع حاصل یک قرارداد بعضی بیان«برد و بر آن است که: به کار می» پردازي
شان با نوعی ازها را بر حسب تطابقخوانند، این قرارداد به ما امکان بازشناسی آنهستند سبک پردازي می
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هاي نگاريدر این شمایل» داللت فوري«بدین معنا که ) 80، 1387اکو: (»دهد.بیان (غیر تجویزي) ارائه می
شناسی تابع ي ابداع تابع نسبت دشوار است، اما بازشناسی آنها بر حسب شمایلرمزگذاري شده، در حوزه

طریق قرارداد بستگی دارد. هاي قابل تکرار و قابل بازشناسی از نسبت آسان است و به حضور مشخصه
ي فرهنگی قابل بررسی قراردادشده است و از جنبه» پنجره«) در این نمونه هم آنچه که براي یک 80(همان، 

توان میان دنیاي بیرون و درون ارتباط ایجاد کرد و شامل است یک چارچوب مشبک است که باآنمی
شود، حال آن که در یک دگردیسی آشکار،آنچه دي میشماري از این شمایل قرارداهاي بیهاي و بدلجانشین

ي از درون به بیرون و ي تکرار شوندهکه در این بند از شعر مورد نظر سهراب است چیزي فراتر از یک رابطه
اي که باعث برعکس است. پنجره براي سهراب در این جایگاه، معنا و محتوایی دیگرگون دارد به گونه

آن همراه ببیند و آن دو را در یک محورهمنشینی » هايتپش«را با » ضو گرفتنو«ي شود شاعر نشانهمی
این سبک «همانطور که اکو معتقد است که . بیاوردو مآالً خود را براي نمازي سرشار از نور و ماه آماده کند

توانند انتقال میهاي پیشین هستند، متونی که یک گفتمان پیچیده را انتقال داده وپردازي ها، بسط معنایی ابداع
-هایی را در آن یافت که بیتوانجهت) همچنین بااندکی دقت و توجه به نمونه ذکر شده می82همان، (»دهند.

برداري . آوردها و ابعاد را در بحث ترفند بردارهامیها نیست. اکو این جهتگیري دگردیسیارتباط با شکل
در نمونه باال نیز ) 84، 1387اکو:(»دهدا را انتقال میعنصري نحوي است که بخشی از محتو«کردن در واقع 
براي مثال اولین . کندشویم که در فهم بهتر مفاهیم ضمنی کمک شایانی میهایی روبه رو میبا ابعاد و جهت

است چرا که قبله دالی است که با دیدن آن ذهن مخاطب به یک » قبله«رسد جهت جهتی که به ذهن می
رودکه این جهت به سمت جنوب غربی بوده و با درجه معینی قرارداد شده میجهت مشخص و از پیش

. کندیکی دیگر از جهات، جهت مهر و نوراست که جهت پایین/باال را تداعی می. شودتشخیص داده می
چرا که . جهت دیگر جهت بیرون /درون لفظ پنجره است که نقشی اساسی در درك ما از داللت پنجره دارد

بریم و شود و با تابش نور از پنجره است که ما به حضور پنجره پی میبا حضور نور آشکار میاین جهت
دهد همان جریان کنیم و در واقع تپشی که سهراب به آن نسبت میي درون و بیرون را از آن درك میرابطه

پاره از شعر جهات افزون بر این،در این . شود پنجرهحرکت و پویایی داشته باشدنوري است که باعث می
ي عناصر در جهت پایین قرار دارند و در سطح عموماً از پایین به باال هستند. حتی در ابتداي بند نیز همه

شود. جاري هستند، حتی نور که اساساً جهتی فرازمند دارد در این از قسمت بند، به سمت پایین کشیده می
، »ي سروگلدسته«دهند و عناصري چون به باال را نشان میي شعر، سیر بردارها جهتی روبا این همه در ادامه

ي القاي معناي دهند که به خوبی از عهدهو مانند آن، همگی به سهراب این امکان را می» قدقامت موج«
ي مورد نظر خود برآید. »استعال«

اکو . داندا ابداعمیاکو در مدل شیوه هاي تولید نشانه آخرین فعالیت براي ایجاد تولید نشانه اي جدید ر
معتقد است ابداع مستلزم دو نوع روش است:معتدل و رادیکالی. روشی که سپهري براي ابداعاتش به کار 
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گرفته است از نوع روش معتدل بوده است وي طبق این روش با فرافکنی مستقیم بازنمایی ادراکی بر روي 
وي با . ولید واحد محتوایی را مشخص کندپیوستار بیانی شکلی از بیان را به دست آورده که قواعد ت

هاي ادبی تغییر داده ي نشانههابه وجود آورده،آنها را از نوع زبانی آن به گونههایی که بر روي نشانهدگردیسی
است و مفاهیمی ضمنی را خلق کرده. ابداعاتی که سهراب در اشعارش آورده است در نوع خود بسیار بکرو 

آنچه که در زیر آمده است طبق . ها را به این صورت وارد اشعارش کرده است،نشانهتازه بوده و کمتر شاعري
مشخص شود.» پنجره«يمدل ابداع معتدل ترسیم شده است تا براي نمونه، روند دگردیسی نشانه

مدل معنایی

داللت ضمنی پنجره 
نوري است که سهراب 

خواهد با آن درون خود می
را روشن کند.

دگردیسی

ضو با تپش من و
گیرم که تپش به هامیپنجره

پنجره نسبت داده شده و 
ابداعی بکر و تازه است.

مدل ادراکی

مسلمان ، نماز، وضو، 
سجاده، نماز اذان ، نور، 
مهر ، دشت ، پنجره 

ها در و...همه این دال
محور همنشینی معنا و 

یابند وقابل درك مفهوم می
شوند.می

هامحرك

ادیانی مسلمان و تمامی
که در محور جانشینی با 
این عنصر قرار 

گیرند.عناصر طبیعت می
مثل گل سرخ سبزه نور 

چشمه و... پنجره

هایی بیش و جداي اي است که دچار دگردیسی شدهو داراي داللتنشانه» پنجره«چنان که شرح داده شد 
دهایی که توضیح داده شد، صورت از داللت مستقیم آن است. دگردیسی در این نشانه، طی ترفندها و فراین

گرفته است و به دلیل نوع تغییرات انجام شده از زبانی به ادبی در گروه تغییرات تخصیص معنایی قرار دارد.
توسع معنایی

نوعی دیگر از تغییرات معنایی توسع معنایی است که شاعر با ایجاد دگردیسی در نشانه، معانی و مفاهیمی 
آید، داراي وسعت معنایی بیشتري کند که به نسبت معنایی که از داللت مستقیم برمیضمنی را بر آنبارمی

گوید:مثالً سهراب در شعري می. است
روم باال تا اوج، من پر از بال و می||اي را بکنم خواهم مرد دانم، سبزهمی||دانمچیزهایی هست که نمی«
، 1385سپهري: (».و پر از دارو درخت||از نورم و شنمن پر||بینم در ظلمت، من پر از فانوسمراه می||پرم

336(
اي که در این بند شعر سهراب مد نظر است و فرایند دگردیسی در آن اتفاق افتاده است، نقش نشانه

ترفندهایی که در این نمونه،شرایط ایجاد دگردیسی . استبه وجود آمده»شن«ي وضعیتی است که براي نشانه
ریزي شده،واحدهاي ترکیبی و ها، بردارها، تحریکات برنامهعبارتند از: تناسب،قیاس،تقابلاندرا فراهم کرده

هاي ضمنی اند و مخاطب را به درك بیشتر داللتاثراتی که در این نمونه مورد بازشناسی قرار گرفته. فرافکنی
ه ما را در شناخت هرچه بهتر و مانند آن ک» ظلمت«،»نور«،»فانوس«،»بال و پر«اندعبارتند از: رهنمون کرده
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هابه خوبی استفاده کرده »اشاره«سپهري از فعالیت . کنندهاي تولید نشانه در شعر سهراب هدایت میشیوه
ي پیوندند که یک موضوع یا رویداد خاص، اعم از ساختهها هنگامی به وقوع میاشاره«دانیم که: است. می

ها قرار بگیرد،توسط فرد انتخاب یواقعیتیا غیرعمدي) در زمرهطبیعت یا کنش انسانی باشد، (به شکل عدي 
) 75، 1387اکو: (»رود.ي موضوعاتی مشخص گردد که یکی از اعضاي آن به شمار میشود و براي بیان طبقه

تواند اشاره یا جزئی از کلیت پرنده و کنش پرواز است که گذشته از آن که می» بالوپر«ي باال نیز در نمونه
ي آنها این که شاعر است. از جملهري مبتنی بر مجازها  داشته باشد،حامل چند ترفند نشانه شناسانهتفسی

وجود دارد، نشان داده و به این وسیله »اوج گرفتن«و » و پر» بال«ترفند قیاس را با عنایت به نسبتی که میان
ر ظلمت و فانوس نیز همین تناسب است. همچنین میان راه دکیان آن دو نسبت ابزار به هدف برقرار کرده

دانم، ظلمت/نور، دانم/میها یکی دیگر از ترفندهاست که در این بند در تقابل میان نمیتقابل. وجود دارد
کند.گفتنی استتقابل میان نور و شن به دلیل موقعیت مکانی آنهاست چرا که شن در پایین نور/شنخودنمایی می

آنها نیز قابل مشاهده است، زیرا ن تقابل در نوع ساختار مادي و نیز فیزیکیو نور در باال و اوج است.حتی ای
است و همواره با خطوط مستقیم شن از خاك تیره و با ظاهري کروي است در حالی که نور از جنس فوتون

همچنین تقابلی که میان من و دیگري در این شعر وجود دارد یک تقابل بنیادي روان . شودنشان داده می
کند قدري ثبات به جریان دیگري سعی می»ِذهن با تعریف خود در مقابل«گوید: شناختی است که چندلر می

ي باال / پایین و ها در این نمونه،شامل هر دو سویه) جهت161، 1387پویایی تجربیات تحمیل کند. (چندلر: 
شود و وشن این جهات مشخص میي باال/پایین در عنصر اوج گرفتن و نور شود. سویهدرون و بیرون می

از ترفند هاي دیگر فعالیت بدل . آیدهاي ظلمت و فانوس به چشم میي درون/ بیرون در دالسویه
) 84، 1387(اکو: » شان برانگیختن واکنش در نزد گیرنده است.هدف«هاي برنامه ریزي شده است که محرك

در واقع . شودو اوج گرفتن به مخاطب منتقل میهایی چون فانوس و بال و پر حس تجسسبا کاربرد نشانه
شوند. اکو معتقد هاي بیانی قرار دارند که به نوعی ترکیبات بصري فرض میها در گروه نشانهاین محرك

ي انگیزش قرار داشته باشند و ي این ترفندها با نیروي روانی در رابطهرسدمجموعهچون به نظر می«است 
) 86همان، (»ها نیز مد نظر قرار گیرند.یفرافکنید کنند، باید هنگام سخن گفتن دربارهپویشی درونی را باز تولی

کند:در گروه ابداعات نیز مدل زیر روند شکل گیري نشانه را آشکارتر می
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مدل معنایی

یگانگی با کل هستی و 
رسیدن به حقایق با توسل 
به تمامی عناصري که در 

اوج و حضیض است.

دگردیسی

عنوان عنصري شن به
طبیعی در تقابل با نور قرار 
گرفته و داللت جدیدي 

خلق کرده است

مدل ادراکی

عناصري مثل نور و 
ظلمت

بال و پر و اوج
شن و نور

فانوس و ظلمت  که در 
هایی را به بافت متن تقابل
کند.ذهن متبادر می

هامحرك

سبزه،درخت ، آب ، 
رود ،پل، پرواز،...و تمامی 

که بتواند جانشین عناصري 
این عناصر شود.

هاي توان بدون در نظر گرفتن سرنخسپهري یک مدل ادراکی رمز گذاري شده ایجاد کرده است که نمی
ها و هاتناسبدیگر از جمله بردارها، واحدهاي ترکیبی رمز گذاري شده، تحریکات برنامه ریزي شده،تقابل

قرارداد تنها بر مبناي تعامل «شود که چنان که اکو نیز متذکر می. دیگر ترفندها به مدل معنایی آن دست یافت
آید. هنگامی که فرایند به پایان ها به وجود میهاي متقابل آناین عناصر [عناصر تولید نشانه] و بازي گرایش

) و این اتفاق در آثار سهراب سپهري رخ داده 97همان، (» گیرد.رسد،سطح جدیدي از محتوا شکل میمی
ت و طی یک فرایند دگردیسی نشانه هاي زبانی به نشانه هاي ادبی تغیر یافته که طبق نظر بلومفیلد در اس

گیرد.گروه تغییرات توسع معنایی قرار می
دادن توسع معنایی، شعر زیر است:دیگربراینشانیباال، مثالعالوه بر نمونه

تا غروب ||کودك از باطن حزن پرسید||شدها محو میشکل پرپرچه||هاپشت تبخیر تدریجی موهبت«
) 444، 1385سپهري: (».عروسک چه اندازه راه است

هایی است که بر اساس تغییرات معنایی از نشانه زبانی به نشانه ادبی در این شعر، عروسک یکی از نشانه
این نمونه داللتی اش یکی از وسایل بازي کودکان است اما درعروسک در کاربرد ارجاعی.تغییر یافته است

یابیم چند نشانه با هم اش دارد. با بررسی عناصر در محور همنشینی در این بند در میفراتر از کارکرد ارجاعی
کودکی دوران شادي و شور و شعف است و و . ارتباط دارند که عبارتند از کودك، عروسک، حزن و غروب

با آمدن . نوعی کودکی با حزن هم در تقابل استهاي اوست که به تنها مشغله فکري کودك اسباب بازي
هایش است. دهد که کودك نگران رشد و بلوغ است و نگران به پایان رسیدن خوشیغروب و حزن نشان می

ها کند، جهت رو به پایین غروب است که در آن خورشید شاديجهتی که در این بند به تفهیم معنا کمک می
برد و به این ترتیب، نشانه عروسک از هاي کودکی را رو به افول میشیبا حرکت به سمت پایین، تمام خو

رود.کارکرد ارجاعی به سمت کارکرد ادبی می
مجاز 
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پردازانو ادیبان بوده بحث مجازها یکی از مباحث مهم در علوم بالغت است که همواره مورد توجه نظریه
ا که نه تنها در ادبیات بلکه در زبان روزمره نیز ترین مباحث در زبان فارسی است، چراست و یکی از کلیدي

گوید زبان مجازي،زبانی است که معنایی غیر از آنچه می«گویدترنس هاوکس می. داراي کاربرد وسیعی است
چنان که . کنند که تا چیزها را در ارتباط با هم درك کنیممجازها به ما کمک می) 188، 1387چندلر: (»دارد.

) چندلر 54، 1390(سجودي:» استعاره و مجاز دو منش بنیادي انتقال معنایند.«قد است که یاکوبسن نیز معت
توان مجاز را یک نشانه در نظر گرفت که دال آن یک نشانه و مدلول آن نشانه می«گوید که یمجاز میدرباره

گزین اولی بنابراین، دال بر مدلولی متفاوت داللت خواهد داشت و مدلولی جدید جای. اي دیگر است
ي ي زبانی به سویهي معنا از سویه) مجاز به عنوان یکی از عوامل تغییردهنده190، 1387چندلر: (» شود.می

تواند فرایند برجسته سازي را ایجاد نماید که بسامد باالیی در زبان نداشته باشد.ادبی، زمانی می
لیت بالغی هایدن وایت است که چهار مجاز به هر روي، آنچه که در این مقاله بیشتر مورد توجه است فعا

هاي تاریخی بر مبناي مقایسه در یک مربع نشانه اصلی باتیستا ویکو را به عنوان بخشی از ژرف ساخت سبک
شناختی ارائه دادو این الگو را در بیرون بافت تاریخ نگاري نیز به کارگرفت. بر این اساس ما نیز براي 

کنیم و ي آن، از چنین الگویی استفاده میشناسانههاي نشانهل دگرگونیشناخت بهتر شعر سپهري و تحلی
-زیرا چنان که در جدول زیر هم می. دهیمهایی از شعرهاي او را در جدول چهار مجاز اصلی نشان مینمونه

بینیم هم مجاز جز و کل و هم کنایه و استعاره از جمله تغییرات معنایی هستند که در فرایند دگردیسی 
هاي جدید و البته ادبی خودبهره هاي سهراب دخالتی آشکار دارند و سهراب از آنها براي ابداع نشانهشانهن

برده است.
در جدول زیر، درستون اولهریک از چهار مجاز اصلی یعنی، استعاره، مجاز مرسل، مجاز جزء و کل و 

توانند حاوي هر یک از آن مجازها ه میهایی از شعر سهراب ککنایه به ترتیب ذکرشده و در ستون دوم نمونه
باشند آمده است. در ستون سوم، برخی از معناهاي مقصود یا ممکن یادآوري شده تا نشان دهیم که سهراب 

ي زبانیچندین داللت مجازي و ادبی را اراده کرده است یا در ناخودآگاه او چگونه از یک صورت یا نشانه
- هاي محتمل به شمار میی و مستقیم آن نشانه همچنان یکی از مدلولحضور داشته. ضمن آن که داللت زبان

رود:
معناي قصد شدهمثال زبانیمجاز

استعاره
)136ص (در من تراویدي/میان دو دست تمنایم روئیدي،-
انس مثل یک مشت خاکستر محرمانه/روي گرماي ادراك -

)449ص (شدپاشیده می

کمک از اوتوصیف آنیماي بادگونه و دریافت -
با استفاده از مفاهیم عرفانی وترکیبات استعاري -

کند.نرسیدن به حقیقت محضیه را بیان می

مجاز مرسل
)390ص (چه کسی بود صدا زد: سهراب؟/هایم کو؟کفش-
زندگی درآن وقت صفی از نور و عروسک بود /یک بغل -

)276ص . (آزادي بود

قصد سفر دارم-
ي دوران خوش کودکیعروسک انتقال دهنده-

هافقه در معناي ایدئولوژي-ترین نارون روي زمین فقه دختر بالغ همسایه پاي کمیاب-مجاز جز به 
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)392ص. (خواندمیکل
ص (زندگی دیدن یک باغچه از شیشه مسدود هواپیماست-
290(

هواپیما در معناي تکنولوژي و عصر ماشین زدگی-

من از او /خواهی؟پرسید:چند من خربزه میمرد بقال از من -طنز(کنایه)
پرسیم :دل خوش سیري چند؟

ها همه شاعر بودند.پدرم وقتی مرد پاسبان-

دل خوشی وجود ندارد.-

شاعري در معناي واقعیش وجود نداشت-

جدول چهارمجازاصلی شعر سهراب
مجازهاي اصلی براي بیان شود که سپهري ازي اندك هم به خوبی آشکار میبا توجه به این چند نمونه

احساسات، عواطف درونی و معانی ضمنی مورد نظرش به خوبی استفاده کرده است و در بیشتر شعرهایش 
شود که تکراري نیست و هربار بهصورتی بکر و با داللتی جدید از یک نمونه از این چهار مجاز یافت می

. کندها استفاده مینشانه
استعاره

ز مجاز است که در آن واژه (اعم از اسم یا صفت و فعل) که بر حسب ظاهر بر معنا و اي ااستعاره گونه
براي شخص، چیز، حالت یا کنشی خاص داللت دارد، به طریق اسنادي مجازي بر مصداقی شناخته شده

یاکوبسن عملکرد. شخص، چیز، حالت یا کنشی دیگر داللت کند تا میان آنها همانندي یا قیاس برقرار شود
انتخاب جانشین استعاري مبتنی بر اصل تشابه و هم «گوید: داند و میي تشابه میقطب استعاري را بر رابطه

در ) 56، 1390سجودي: (» هاي فرهنگی است و بافت بنیاد است.ارزي است که خود مبتنی بر دریافت
تا بهحالکمترشاعري مانند هاي استعاري وجود دارد کههاي فراوانی از ترکیبشعرهاي سهراب سپهري نمونه

آمیزي وجود دارد که آن را به کار برده و چنین ترکیباتی را ابداع کرده است. در اکثر این ترکیبات نوعی حس
ضخامت «، »لب هیچ«، »انحناي فکر»، »طعم فراغت«ترکیباتی چون: . نشان از نوعی دگردیسی و فرافکنیاست

لکنت سبز «، »لفظ مرطوب«، »وحدت دیوار«، »تلفظ درها«، »پیشانی مطلق«، »شکاف تجرّد«،»خنک باد
و بسیاري از » هاي پریشان خواب مسافرانگشت«، »هاي مرددپلک«، »هایی شبیه حیاي مشبکچشم«، »خواب

هااز گنجایی این مقاله بیرون است. البته باید توجه داشت که استعاره تا وقتی بیان متنی یآندیگر که ذکر همه
ها توان به استعارهتواند استعاره باشد و فقط در الیه هاي متنی و بر طبق محور همنشینیمینمیپیدا نکند 

اند. هاي ذکر شده نیزدر درون متن مورد بررسی شدهدست پیدا کرد. براي همین منظور در تحلیل ما، نمونه
مثالً:
خنک از حاشیه سبز پتو خواب مرا و نسیمی ||گذردهامیشب خرداد به آرامی یک مرثیه از روي سر ثانیه«
) 391، 1385سپهري: (».هاستبالش من پر آواز پر چلچله||آید:بوي هجرت می||روبدمی

هر چند استعاره مبتنی بر غلبه قطب استعاري و محور جانشینی است و «سجودي بر این باور است که 
ت، دریافت استعاره به مثابه یک منش بنیاد آن اصل هم ارزي و تشابه است اما در تحلیل متن در هر صور

معنایی شکل دهنده به گفتمان بدون رجوع به روابط همنشینی و یا به عبارت دیگر الیه هاي تشکیل دهنده 
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نشینی و ) به همین دلیل ما در تحلیل نمونه باال از روابط هم255، 1390سجودي:(»متن ممکن نخواهد بود.
است و فعل جمله » نسیم«فاعل در نمونه ذکر شده .کنیمفاده میجانشینی براي درك بهتر استعاره است

ي مشابهت میان نسیم انسان است و شاعر در محور جانشینی رابطه»وروبرفت«کنشگر در کنش . »روبدمی«
(ایجاد هم ارزي میان نسیم و انسان) از محور » فرافکنی هم ارزي«و انسانرا ایجاد کرده است. سپس با 

حاصل شده است که با حضور این عبارت استعاره شکل » روبدمی«ور همنشینی، عبارتجانشینی بر مح
این . دهد تا استعاره قابل دریافت شودنشینی انتقال میگیرد و تشابه را از محور جانشینی بر محور هممی

ها و هستیها، عواطف و افکار مارا به فعالیت«اي است که هاي هستی شناسانهاستعاره از نوع استعاره
) در این نمونه، شاعر استعاره را بالکنایه و با آمیخته به نوعی تشخیص یا 61همان، »(زند.جوهرهایی پیوند می

هایی سهراب با فرافکنی که در محور همنشینی و جانشینی داشت توانسته استنشانه. انسان پنداري آورده است
ي ظهور ت را طی فرایند مربوط به  استعاره به منصهرا از سطح زبانی به سطح ادبی برساند و این تغییرا

برساند.
طنز(کنایه)

از آن »خالف آمد«آید و سجودي با عنوان به دست میIronyدر این نظریه طنز همان است که از مفهوم 
ه آن دانیم ککند، اما از طریق دال دیگر میکنایه آن است که دالی به چیزي اشاره می«گویدوي می. کندیاد می

و این نوع مجاز هم همانند دیگر ) 266همان، (»کنددال به واقع به چیزي کامالً متفاوت و متضاد داللت می
در شعر سپهري طنز به نسبت دیگر انواع مجاز بسامد . کندانواع آن، تنها در درون متن معنا و مفهوم پیدا می

طنز «ي نخست و آگاهی از این معنا که جههاي فکري و شخصیتی سهراب در درکمتري دارد. شاید ویژگی
ي کناره گیري از شود، اما کاربرد هاي بیشتر آن در فلسفهدر کاربردهاي محدودش به قصد مزاح استفاده می

) باعث شده بود که سهراب گرایش اندکی به سوي طنزپردازي 204، 1387چندلر: »(دنیا و شک گرایی است.
تواند بازتابی از نیهیلیسم و نسبی گرایی طنز حتی می«کند: دلر اشاره میداشته باشد. به ویژه چنان که چن

) از این رو،بعید نیست که سهراب با کاربرد اندك طنز در اشعارش نشان داده است که از 204همان، »(باشد.
این نوع تفکر و اندیشه به دور بوده است.

دگردیسی بینامتنی
بیت شده براي نخستین بار از سوي ژولیا کریستوا به کار برده بینامتنیت اصطالحی است که به صورت تث

شد.وي این اصطالح را در معرفی آثار باختین وضع کرد. به اعتقاد باختین زبان همواره حامل ایدئولوژي و 
کند.بنابراین زبان همواره دیدگاه اجتماعی است. هر واژه در هر زمان و هر مکانی، معنایی خاص را القا می

هاي پیشینیان است.( ها همواره حامل سخنانی از پیش گفته و گفتهمناسبات میان سخنگویان است.گفتهدرگیر
گیرد که منظور از آن تالقی متون با ) باختین عالوه بر اینکه بینامتنیت را روشی در نظر می127، 1385آلن: 

اي به یک نظام نشانه اي ک نظام نشانههم و امکان تحلیل متون در کنار یکدیگر است، آن را به معنی گذر از ی
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، 1386یابد.(مک آفی: اي که در آن یک کردار داللت به کردار داللتی دیگر تغییر میداند یعنی شیوهدیگر می
هایی که شاعر از ها و تجربه) در اشعار سهراب سپهري نیز این اتفاق رخ داده است و با توجه به موقعیت49

هاي داللتی متفاوتی را ایجاد کرده و به کار اهیمی که قصد انتقال آنها را داشته،نظامسر گذرانده و همچنین مف
گیرند. هاي داللتی گوناگون قرار میهاي متفاوتی دارند و در حوزهها در شعر سهراب بافتبرده است. نشانه

بوي فرهنگی دارند و قس علی روند، زمانی رنگ وگرایانه به کار میگاه داللتی عرفانی دارند،گاه در بافتیواقع
اند و عبور یک نشانه هاي مختلفی عرضه شدهاي در شعر سهراب در متنهذا. این بدان معناست که نظام نشانه

شود.براي اثبات مدعا، نشانه درخت را به از یک بافتار متنی ویژه به بافتاري دیگر باعث دگردیسی بینامتنی می
کنیم.نمونه اول از مجموعه حجم سبز انتخاب شده است:اوت بررسی میهاي متفعنوان شاهدي در موقعیت

و او به سبک درخت میان ||...||هاي باز نسبت داشتو با تمام افق||و از اهالی امروز بود||بزرگ بود«
)400، 1385(سپهري: » شد.عافیت نور منتشر می

ي سراید. چنان که پیداست،شعردربارهکند و براي او میدر این شعر سهراب از فروغ فرخزاد یاد می
-موضوعی عینی چون مرگ فروغ استو شاعر او را به درختی تشبیه کرده است که با مرگ غرق در نوریعافیت

هاي درخت تکثیر و منتشر شود که چون شاخهشود و با آن نور طراوت آفرین نه تنها نیست نمیبخش می
شود.می

کند. براي مثال در شعر زیر گیرد، مدلولی عرفانی پیدا میعرفانی قرار میهمین نشانه وقتی در نظام داللت
دارد:» هستی حقیقی«و » تجلی وجودي«درخت مدلولی قریب به معناي

باید به ملتقاي درخت و خدا ||باید به بوي خاك فنا رفت||باید دوید تا ته بودن||...||باید کتاب را بست«
)428همان، » ( خودي و کشف.جایی میان بی||نسباطنزدیک ا||باید نشست ||رسید

ظهور «گوید. ناگفته نگذاریم که در این نمونه به وضوح سهراب از درخت و تجلی خدا در آن سخن می
) پس دور نیست که در بافتاري 270، 1376الیاده: »( خدا در درخت مضمونی رایج در شرق باستان است.

کند که ور تجلی وجودي باشد. چنان که الیاده نیز این موضوع را تأیید میي درخت عبارت از نعرفانی نشانه
» شود.سازد( و برتر از درخت است) موضوعی مذهبی میدرخت به حکم قدرتش و آنچه که متجلی می« 

)262(همان، 
گوید:رسد و میدر بافت متنی دیگر، شاعر به یک کشف فلسفیمی

» چون جویبار آیینه روان باشیم: به درخت، درخت را پاسخ دهیم.||یمزار خوب و بد بروبیایید از شوره«
)174، 1385(سپهري:

وي در این شعر به این نتیجه رسیده است که باید آرامش را در درون خود جست و جو کنیم و درواقع 
بودن آن هاي آینه هم صافی و صادق صادق باشیم و با مسائل صادقانه برخورد کنیم. چرا که یکی از ویژگی

است.



٣٦١٨

٣٦١٨

مجموعه مقاالت

پردازد و دوران به توصیف زندگی اجتماعی و فرهنگی خود می» صداي پاي آب«شاعر در آغاز شعر 
شود. قرار کند و زمینه براي پدید آمدن متنی با بافت فرهنگی فراهم میاش را توصیف میکودکی و نوجوانی

گوید:دهد.بنابراین،وقتی میگی سوق میهاي فرهنها را به سمت نظام داللتگرفتن در چنین موقعیتی، نشانه
گل فروشی ||سقف بی کفتر صدها اتوبوس||رویش هندسی سیمان، آهنگ، سنگ||شهر پیدا بود:«
)280(همان،» بست.در میان دو درخت گل یاس، شاعري تابی می||کرد حراجهایش را میگل

هاي آن یگر به طبیعت و زیباییدهدو داز اوضاع فرهنگی و اجتماعی روزگار خود تصویري به دست می
هاي طبیعت تواند از زیباییدهد و حتی شاعر با آن روح لطیف و حساسی که دارد، میاهمیت چندانینمی

ي درخت استفاده (درخت گل یاس) براي سرودن شعر بهره بگیرد. سهراب در این بافتار فرهنگی، از نشانه
دهد و از آن به عنوان یک هاي بی روح یک تابتنزّل میتونکند و آن را تا سطح مدلولی چون سابزاري می

جوید.عنصر فرهنگ شهري بهره می
دگردیسی کارکردي

اند. از جمله، یاکوبسن که خود ها و کارکردهایی چندگانهنظریه پردازان فرمالیست براي زبان قایل بهنقش
گیرد و از کارکردهاي ارکرد را در نظر میدیدگاه بولر را مبناي کار قرار داده بود،براي زبان شش نقش و ک

آورد.سخن بر سر آن نیست که قلمرو هر عاطفی، ترغیبی، ارجاعی، فرازبانی، همدلی و ادبی سخن به میان می
هاي ها کجاست، بلکه آنچه که در اینجا اهمیت دارد این است که یک دال در صورتیک از این نقش

ها شود که نی مختلفی داشته باشد و موجب دگردیسی خاصی در نشانههاي ضمتواندداللتکارکردي متفاوتمی
و گذار آن از » علف«يایم. در این نوع از دگردیسی، براي نمونه،ما از نشانهما آن را دگردیسی کارکردي نامیده

ایم.مسیر کارکردهاي متفاوت جهت تشریح بهتر این نظریه کمک گرفته گرفته
عاطفی زبان، جهت گیري پیام به سوي گوینده ( فرستنده) است. در این نقش به اعتقاد یاکوبسن در نقش 

گوید. این نقش عاطفی در نمونه زیر به خوبی نشان داده شده است و شاعر از احساسات خود سخن می
کند:گذارد، با تمام وجود بیان میشاعر احساسات عاطفی خود را هنگامی که به فضاي گلستانه قدممی

)348همان، » ( آمد!در گلستانه چه بوي علفی می||هایی چه بلندکوه||چه فراخ!هایی دشت«
تواند چند کارکرد ي یک کارکرد نیست و هم زمان میالبته باید متذکر شد که یک نشانه تنها انتقال دهنده

توانیم ه باال میشود.مثالٌ در نمونداشته باشد که معموال یک کارکرد با توجه به مقصود گوینده برجسته تر می
کارکردي ارجاعی را نیز به آن نسبت دهیم، چرا که به گونه اي جمالت اخباري است و امکان صدق و کذب 

ي آن است که سهراب از این دهد و نشان دهندهدارند. اما چون این نشانه بیشتر احساس شاعررا انتقال می
تر شده است.آن برجستهاست، کارکرد عاطفی در زدهبوي مست کننده، به شدت ذوق

در نقش ترغیبی، جهت گیري پیام به سمت مخاطب است، زیرا تأکید پیام بر مخاطب است. براي نمونه، 
توان این نقش را در شعر زیرنشان داد:می
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» سایه خواهد زد؟||هیچ خوشرنگ||در چه سمت تماشا||هاي غربت!در حریم علف||مکث زیبا||اي شبیه«
)453(همان، 

هاي زبان است که چگونگی بیان در آن اهمیت داردو جهت گیري پیام به ادبی یکی دیگر از نقشکارکرد
شود و طی برجسته سازي زبان عناصر و اجزاي متن در سوي خود پیام است. در این کارکرد، زبان پررنگ می

، 1382تی است.(اسکولز: گیرند. در زبان شعر عنصر مسلط کارکرد زیبا شناخاي با هم قرار میي پیچیدهرابطه
هاي کوشد نقش ادبی زبان را با تئورينگرد و می)اما یاکوبسن به شعر از دیدگاه زبانشناختی می129

زبانشناسی توضیح بدهد و با توجه به دو اصل در کارکرد ادبی زبان؛ یعنی اصل تضاد و تشابه، دو شکل 
هاي سپهري کارکرد ادبی نمودي بسیار عیان و برجسته کند. در بیشتر شعربالغی استعاره و مجاز را ارائه می

کنیم:اي از آن بسنده میدارد. در زیر به شرح نمونه
من نمازم را پی تکبیره ||ي سروکه اذانش را باد، گفته باشد سر گلدسته||خوانممن نمازم را وقتی می«

)273، 1385(سپهري:» پی قد قامت موج.||خوانماالحرام علف می
شود. در این ها هم توضیح داده شد، استعاره بر اساس اصل مشابهت ایجاد میه در بخش استعارهچنان ک

در محور جانشینی به انسان تشبیه شده است و طی فرایند فرافکنی هم ارزي در » علف«ينمونه نیز نشانه
ابه با عبارت تکبیره گیرد و تششکل می» علف«ي استعاره» تکبیره االحرام«محور همنشینی با حضور ترکیب 

اي گویابراي کارکرد االحرام از محور جانشینی به همنشینی انتقال می یابد. بنا بر این، علف در این شعر نمونه
آفرینی است که طی آن شاعر با تغییر شکل خودکار زبان مفاهیم را انتقال ادبی یا به قول مارتینه نقش زیبایی

دهد. می
ها تأثیر خود را دارند و مدلولی خاص خود بر ها در دگردیسی نشانهنقشبه هر روي، هر یک از این

با تغییر و دگرگونی در -آگاهانه یا ناخودآگاه-افزایند. سهراب سپهري فهرست معانی ضمنی یک نشانه می
هاي ضمنی متفاوتی را به وجود آورده است.کارکردهاي گوناگون زبان شعر خود، داللت

هر چه عملکرد نشاندارتر شود، جهت گیري پیام به سمت خود پیام «شانه شناسی گذشته از این، در ن
، 1390(صفوي:» بیشتر خواهد شد و با فاصله گرفتن مدلول از مصداق، نقش ادبی زبان متبلور خواهد گردید.

با انسان از با تکبیره االحرام و مشابهت آن » علف«) از این رو، در شعر باال نیز این اتفاق رخ داده است و 35
اش دور شده و به سمت کارکرد ادبی سوق یافته است.مدلول و مصداق اولیه و  زبانی

ها از ادبی به زبانی تحول نشانه
شوند و ي زبانی وارد میها با فرایند خودکارشدگی و تکرار از قلمرو ادبی خارج و به حوزهگاهی نشانه

- ند تغییر،نشانه برجستگی و وزن ادبی خود را از دست میپیماید. در این فرایدگردیسی جهت عکس را می
اي که با حضور آن شود، به گونههاي زبانی و معمولی با مدلولی کمابیش مشخص تبدیل میدهد و به نشانه

گیرد. معموالً این شود و داللت روشنی به خود میخواه ناخواه همواره یک معناي مستقیم به ذهن متبادر می
آید ولی چنان دهد که براي شعر نوعی عیب و کاستی نیز به حساب میه تنها به اثر ارزش نمینوع تحوالت ن
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آید. در مقام تمثیل ي واژگانی زبان، ضرورتی اجتناب ناپذیر به شمار میکه پیشتر نیز گفتیم براي تقویت بنیه
-صنوع بدیع و منحصر به فرد میهاي زبانی به ابداع و خلق یک مهاي ادبی از مادهباید گفت که تولید نشانه

کند چون کاالیی که به تولید انبوه رسیده است، دیگر ماند، اما به محض آن که کاربرد عام زبانی پیدا می
دهد.را از دست می» خاص و بدیع بودن«ویژگی 

و هاي تصویر هاي چهل و پنجاه شمسی با گرایش عامی که به نوآوري در عرصهشاعران نوپرداز در دهه
ها هاي زبانی را به کمک ترفندها و تکنیککوشیدند نشانهمعنا پیدا کرده بودند، معموالً در خلق آثار خود می

گاه از هایی ادبی بدل کنند. در این میان سهراب نیز هرچند در آثار نخستین خود گاه و بیگوناگون به نشانه
است، در آثار خوان شعر و شاعري آنها نشستهمحصول طبع شاعران و هنرورزان پیشین بهره برده است و بر

شود و رسد از توانایی باالیی در ابداعات برخوردار میمتأخر خود که در آنها به استقالل سبکی و پختگیمی
هاي ادبی به زبانی برکنار بماند. ها و گرایش به تحول نشانهآید تا از فرو غلتیدن در کلیشهدرصدد برمی

ي که از آثار نخستین تجربه» آوار آفتاب«ي و تا حدودي در مجموعه» رق اندوهش«سپهري در دفتر 
- آید،ناخواسته یا نادانسته در مسیر مخالف جریان آفرینش هنري قدم برداشته و نشانهشاعري او به شمار می

ا متأخّر) هایی را در شعرش به کار برده است که پیش از او در آثار شاعران دیگر (اعم از شاعران متقدم ی
اند از جذابیت درخشش و برجستگی شاعرانه داشته، ولی به تدریج که در شعر و سخن دیگران بازتولید شده

اي ادبی بوده در شعر زیر نشانه» گل کردن«اند. براي نمونه، تعبیر کنایی آن کاسته شده و داللتی ثابت پیدا کرده
ي یک فعل اي زبانی و در اندازهاز تکرار، به نشانههاي حاصلهاي زمانی و فرسایشاست که در اثر سایش

مرکب کنایی تغییر ماهیت داده است:
من ||ي دوستغمهاراگل کردم،پل زدم ازخودتاصخره||آوازتودرکوه سحر،وگیاهی به نماز! ایدرخوراوج«

)64، 1385(سپهري، » .ي تاریکی،وتراویدن رازازلیهستم،وسفالینه
نتیجه گیري 

مجموعه اشعار سهراب سپهري از دیدگاه زبان شناختی و نشانه شناختی در زمینه دگردیسی با بررسی 
یابیم:هابه نتایج زیر دست مینشانه

است و دانسته یا نادانسته به ها را در شعرش به کار بردهسهراب سپهري شاعري است که انواع نشانه
است. ها عالقه نشان دادهموضوع دگرگونی نشانه

شناختی استفاده کرده و از انواع هاي نشانههاي زبان شناختی و پدیدهآفرینش شعري خود از قاعدهوي در 
- هاي برجسته سازي در شعرهایش استفاده کرده و بسیاري از ابداعات بکر و تازه را با ترفندهاي نشانهقاعده

شناسی خلق کرده است.
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هاي داللتی متفاوتی به کار برده است در نظامسهراب سپهري طبق الگوي بینامتنیت گاه یک نشانه را 
هایش دستخوش هایی چون نظام اجتماعی، فرهنگی، عرفانی، فلسفی و ....و از این طریق گروهی از نشانهنظام

اند.دگرگونی شده
ها در اشعار سهراب سپهري است نوع کارکرد یک هایی که عاملی بر دگردیسی نشانهیکی دیگر از جنبه

تواند کارکردهاي هاي متفاوت میکه بر اساس الگوي یاکوبسن روشن شد که نشانه در موقعیتنشانه است
متفاوتی داشته باشد و طبق مضامین ضمنی که شاعر قصدانتقال آن را به مخاطب دارد نشانه در مسیر 

غییر و دگرگونی گیرد. در میان انواع کارکردها کارکرد ادبی توانسته بیشترین نقش را در تدگردیسی قرار می
هایش ایفا کند. نشانه

هاي هاي زبانی در جهت تغییر آنها به نشانهسپهري در شعرهاي خود توانسته با قدرت و توان باال از نشانه
ادبی سود ببرد و مفاهیم ضمنی را با تغییر کارکرد نشانه از ارجاعی به ادبی، به مخاطب انتقال دهد.

کتابنامه
)ینامتنیت، پیام یزدانجو، تهران: مرکز.)، ب1385آلن گراهام
)درآمدي بر ساختارگرایی در ادبیات، ترجمه فرزانه طاهري، تهران: آگاه.1382اسکولز رابرت ،(
) نشانه شناسی، ترجمه پیروز ایزدي، چاپ اول، تهران: ثالث.1387اکو امبرتو،(
)اپ دوم، تهران: سروش.)، رساله در تاریخ ادیان، ترجمه جالل ستاري، چ1376الیاده میرچا
 )لذت متن، ترجمه پیام یزدانجو، تهران: مرکز.1382بارت روالن ،(
)شناسی، ترجمه دکتر کورش صفوي، چاپ پنجم، )، نگاهی تازه به معنی1387پالمر فرانک.ر

تهران:نشرمرکز، کتاب ماد.
 )هرمس.) ، دوره زبان شناسی عمومی، ترجمه کورش صفوي، تهران1378دوسوسور فردینان :
)مبانی نشانه شناسی، ترجمه مهدي پارسا،زیر نظر فرزان سجودي، چاپ سوم، 1387چندلر دانیل ،(

ي مهر.تهران: سوره
)شناسی هنر، تهران: فرهنگستان هنر.)، مقاالت سومین هم اندیشی نشانه1387ساسانی فرهاد
)هشت کتاب، چاپ هفدهم، تهران: طهوري.1385سپهري سهراب ،(
نشانه شناسی کاربردي، چاپ دوم، تهران: علم.1390رزان(سجودي ف (
)راهنماي ادبیات معاصر، چاپ اول، تهران: میترا.1383شمیسا سیروس ،(
 )ي مهر.)، از زبان شناسی به ادبیات، چاپ سوم، تهران: سوره1390صفوي کورش
)ژولیاکریستوا، ترجمه مهرداد پارسا، تهران: مرکز.1386مک آفی نوئل ،(



٣٦٢٢

٣٦٢٢

مجموعه مقاالت

سرایی در شعر اقبال و وردزورثطبیعت

محمدحسین ساکت
مستشار پیشین دیوان عالی کشور، وکیل دادگستري.

ي هایش پیوسته به فلسفهم) شاعري است متعهد که در سروده1938خ/ 1317محمد اقبال الهوري (م: 
و شیداي طبیعت. اقبال نخست ي انسان همه، آواي او صداي شاعري است دلبستهکند. با اینزندگی اشاره می

هاي فلسفی/ دینی/ هایش یافت و دیدگاهي اندیشهشعر اردو و سپس شعر فارسی را رساترین ابزار براي ارائه
و 1گرفتاش را در قالب شعر ارائه داد. او براي شعر رسالت واالیی در نظر میاجتماعی/ سیاسی و تربیتی

یک شاعر بشناسند:خواست او را تنها به نام گاه نمیهیچ
ــتم  باده مستمنپنداري که من بی ــانه بس ــاعران افس ــال ش مث

نبینـــی خیـــر از آن مـــرد    
ــت فرودســـــــــــــــــــــ

که بر من تهمـت شـعر و سـخن    
ــت بســـــــــــــــــــــــــــ

هدف اقبال از سرایش، چیز دیگري بود:

رنگ و آب شاعران خواهـد ز  او حدیث دلبري خواهد ز من 
ــن مــــــــــــــــــــــــــــ

ــککم نظر بیتـابی جـانم ندیـد    ــد آش ــانم ندی ــد و پنه ارم دی

ي هنرسه دیدگاه درباره
را » هنر براي هنـر «جنبش (Baudlaire)و بودلر (Gautier)، گوتیه (Flaubert)ي نوزدهم، فلوبر در آغاز سده

.O)اُسـکار وایلـد   و ، (W. Pater)به راه انداختند. شاعران و نویسندگانی مانند پوشکین در روسیه، والتـر پیتـر   

Wilde) در انگلستان و ادگار آلن پو(E.A.Poe)ي آمریکا بـه هـواداري از ایـن جنـبش ادبـی      در ایاالت متحده
در آلمـان الهـام   (Heine)و هاینه (Schlegel)ي کسانی که با این دیدگاه همسو بودند از اشلگل برخاستند. همه

گرفتند.می

، »رسـالت شـاعر از دیـدگاه اقبـال    «ت، ي شعر و رسالت شاعر نک: محمدحسـین سـاک  براي آگاهی از دیدگاه اقبال درباره. 1
هاي ششمین ي سخنرانیشده در مجموعه، چاپ1356ي تحقیقات ایرانی، دانشگاه آذرابادگان (تبریز)، سخنرانی در ششمین کنگره

شـده در محمدحسـین سـاکت،    ، بار دیگر چاپ33-1، صص 3)، ج 1357ي تحقیقات ایرانی، (تبریز، دانشگاه تبریز، بهمن کنگره
.565-539)، صص 1385(تهران، نشر میراث مکتوب، شناسی اقبالي اندیشهگزاره و گزینه؛ هتاب شام شرقما
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تقلیـدي بـودن   «، و »قالـب بـراي قالـب   «آمد: همگام با جنبش هنر براي هنر، دو جنبش ادبی دیگري پدید 
ي آن جـدایی  و قالـب هنـر بـا محتـوا و مضـمون و مایـه      (form)هواداران قالب براي قالب میان شـکل  ». هنر
راسـتی مهـم و درخـور نگـرش     انداختند و بر این باور بودند که محتوا ارزش زیباشناختی ندارد و آنچه بـه می

شـود.  گیـرد و ارائـه مـی   بخشد قالب و شکلی است که هنـر در آن جـا مـی   است و به هنر شکوه و زیبایی می
دانست و بس. اقبال با هنر براي هنر و تقلیدي بودن هنر همساز نبود. از نگـاه او،  دیدگاه سوم، هنر را تقلید می

آفریننـدگی  واالترین ارزش و هنر انسان آفرینندگی (خلّاقیت) و نوآوري (ابداع) است. تا آنجا او بر نوآوري و 
کرد که جدایی راستین میان گرونده (مؤمن) و ناگرونده (کافر) را در باورمندي به ایـن یـا آن   تکیه و تأکید می

ي ذات و دید، بلکـه آفریننـدگی و نـوآوري را در خمیرمایـه    دستور کار یا مکتب اعتقادي/ کالمی/ مکتبی نمی
دانست:زندگی بشر می

ــهرکه او را قوت تخلیق نیست ــدیق پ یش مــا جــز کــافر و زن
نیســــــــــــــــــــــــــــت

هاي اوست:کاريتابندگی و ماندگاري انسان به تازه

مه و ستاره کنند آنچـه پـیش از ایـن    هاستکاريفروغ آدم خاکی ز تازه
ــد کردنــــــــــــــــــــــــــــــ

(Functionalist)» کـارکرد بـاور  «اي قائل بـود، بایـد او را   از آنجا که اقبال براي هنر هدف، آرمان و خواسته

دانستند، بخشی میي هنر را لذت و کامشمار آورد. کارکردباوران دو دسته بودند: کسانی که هدف و خواستهبه
آوردنـد. ارسـطو، قـدیس آگوسـتین، هیـوم و سـانتانایا       شمار مـی و دیگرانی که هنر را خود و ذات زندگی به

(Santanaya)اند، و افالطون، روسـکین، آیبسـن   از نخستین دسته(Ibsen)،     تولسـتوي، برنـارد شـاو و اقبـال از
دومین گروه.

ي شـعر و شـاعري   ي فلسفی با افالطون سر ستیز داشت، ولـی در نظریـه  اقبال با آنکه در فلسفه و اندیشه
.1شاگرد او بود

همساز بود. (Expressionism)نمایی اقبال گذشته از آنکه کارکردباور بود، با مکتب اکسپرسیونیسم یا حالت
آوردند. هـواداران ایـن مکتـب    را نخستین اکسپرسیونیست بزرگ به شمار می(Plotinus)س یا افلوطین پلوتینو

، اکسپرسیونیست سـترگ معاصـر، هنـر را    (Croce)بندد. کروچه گفتند که: زیبایی در ذهن هنرمند چهره میمی
یافـت یـا   دید. درونْمی(intuition)یافت سرشاري عواطف و احساسات هنرمند در قالب تخیل، بینش یا درونْ

ي فرد است.کشف و شهود همان خوداظهاري آزمودن و تجربه

ي سـنگ  وگرنه لعل درخشنده پـاره تو قدر خویش ندانی، بها ز تو گیرد
اســــــــــــــــــــــــــــــــت

دیدگاه اکسپرسیونیستی اقبال در شعر باال و دو بیت زیرین پیداست:

1. M. M. Sharif, "Iqbal's Theory of Art", in Iqbal, vol. II, No. 3, P.10.
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گاه ما گشودراز خود را بر نآن هنرمندي که بر فطرت فزود

قلب را بخشد حیات دیگـري آفرینــد کاینــات دیگــري  

سرایی اقبالدوستی و طبیعتطبیعت
هـاي زیبـا و دلکشـی از    هاي فارسی و اردوي خـویش صـحنه  ي اکسپرسیونیسم، اقبال در سرودهاز روزنه

اقبـال بـه هنگـام سـخن     ي سرشارطبیعت ترسیم کرده است. با نگاه به شور و شوق و ابراز احساس و عاطفه
سـرا ماننـد وردزورث   ي شاعران بـزرگ طبیعـت  هایش، ناگزیر بایستی او را در ردهگفتن از طبیعت در سروده

(Wordsworth) که در نشاط باغ کشمیر سروده است، گواه هنر و شـورمندي شـاعر در   » نامهساقی«نشاند. شعر
توصیف طبیعت است:

رسـت از مرغـزاري  *جوم پرننخوشا روزگاري، خوشا نوبهـاري 
ــاس زمین از بهاران چـو بـالِ تـذروي    ــواره الم ــاري ز ف ــار آبش ب
زارينغلتد هوا جز که بـر سـبزه  نپیچد نگه جز که در اللـه و گـل  
داريچه زیبانگـاري! چـه آیینـه   لبِ جو خودآرایی غنچه دیـدي؟ 

نــــوایی، چــــه چــــه شــــیرین
ــش ــداییدلکــــــــــ صــــــــــ

ت شاخساري!آید از خلوکه می

به تن جان، بـه جـان آرزو زنـده    
ــردد گـــــــــــــــــــــــــــــ

ز آواز ســاري، ز بانــگ هــزاري

ــیانی  ــرغ بلندآشــ ــاي مــ ي جویبـاري درآمیخت بـا نغمـه  نواهــ
نهاده است در دامـن کوهسـاري  تو گویی که یزدان بهشت برین را
چه خـواهم در ایـن گلسـتان، گـر     
ــواهم نخـــــــــــــــــــــــــــ

شرابی، کتابی، ربـابی، نگـاري؟!  

ــاري!   سـیما سرت گـردم اي سـاقی مـاه    ــا یادگ ــان م ــار از نیاک بی
فـروزد چــو نــوري، بســوزد چــو  به ساغر فروریز آبی کـه جـان را  

نــــــــــــــــــــــــــــــاري
ــدم!  ــان ز خــاك نژن بهتشی فروچین به مشت غباري!شــقایق بروی

)پیام مشرق(

ي ثریا.ي پروین، ستارهنجوم پرن: خوشه.*
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سراید:گونه از طبیعت میخواند و اینمی» ي نورستهغنچه«شاعر خود را 

ســرا دیگــر چــه از ایــن بســتاني نورسته دلگیر!مشو اي غنچه
ــواهی ؟خـــــــــــــــــــــــ

ــرغ    ــل، م ــزم گ ــو، ب ــبِ ج ل
ــن ــیرچمــــــــــ ســــــــــ

صبا، شـبنم، نـواي صـبحگاهی   

ها همزبان:در دوبیتی دیگري، شاعر با مرغان چمن همداستان است و با غنچه

زبـانم هـاي بـی  زبان غنچهبه مرغان چمن همداستانم
اکم چو میـرم بـا صـبا خـ    

ــامیز! بیـــــــــــــــــــــ
که جز طوف گُـالن کـاري   
ــدانم نـــــــــــــــــــــــ

)پیام مشرق(
هاي گوي را به سرودن مثنويتنها شاعران ایرانی و پارسیهاي کشمیر نهآفرین دامنهزیبایی و شکوه شگفتی

هاي جادویی آن سامان کشاند، که دامن شاعران انگلیسـی را هـم گرفـت.    ي زیباییهاي نغز دربارهبلند و غزل
ترین مثنوي را در توصیف دشـت و کـوه کشـمیر    حمدجان قدسی مشهدي بلندترین، زیباترین و سختهحاج م

سرایی در زبان فارسی دانست.سروده که باید آن را شاهکار طبیعت
The Bride of)و عـروس اَبیـدوس   » کافر«یا (Gaiour)با الهام از شعر گایور (Thomas Moore)تاماس مور 

Abydos) میهن خویش لرد بایرن و هم، اثر دوست(Lord Byron)  اللـه رخ «، شـعر «(Lallah Rookh)  .را سـرود
جوانی است که امیر ناشـناس بخاراسـت   هایی از عشق و دلدادگی و شور و شیدایی شاعر تازهاین شعر داستان

ي بـه هـم پیوسـته   ي رخ، دختر اورنگ زیب پادشاه گورکانی هند؛ مور در چهار منظومهقرار اللهي بیو دلبسته
، به پیروي از رابـرت سـاوثی   »روشنایی حرم«و » ي آتشبنده«، »بهشت و آفریدگار«، »پیامبر ناشناس خراسان«

(Robert Southey)آورد تا بـه شـعر خـود    نام مردان و زنان قهرمان شرقی را می» هاي عربیشب«ي در سروده
Byron Proter)آب و رنگی بدهد. بایرون پروتر اسمیث  Smith)همشـهریان  «هـاي داسـتانی مـور را    شخصیت

میـان توصـیف خـود از آبشـار، گـل، بلبـل،       » روشنایی حرم«. مور در شعر 1کندتوصیف می» ناشناس ایرلندي
زند:درخت خرما و شرح دشت کشمیر، پل می

کدامینِ شما ناآشناست با دشت و کوهستان کشمیر؟
نور و بوي گلهایش که پوشانده زمین را یکسره از با گل

ها، آبشاران روشن و پاك و زالل آنها، درهبا نیایشگاه
هاي عشق روي موجسانِ چشمهبه

1. Byron Proter Smith, Islam in English Literature, edited with an Introduction by S. Bushrui and
Anahid Melikian, and a oreward by Osman A. Farroukh (Delmar, N.Y:
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ریزند،سانِ ستارگانی که فرومیو درخشش جویبارهایش به
و نداي هزار که به آسمان بلند است

رسد بر گوش،ها ـ صداهایی که از دیدار جوانان میها و گامو خنده
1سازد.آن را قطع می

سپارد؛ هر چیزي در طبیعت پاسخی است به عشـق و  ي طبیعت است. او خود را به طبیعت میاقبال دلداده
دوستی او:

به شـاخ انـدر، گُـالن را بـو     ي خودرو شناسـم مزاج الله
شناســـــــــــــــــــــــــم

ــن   ــرغ چم ــرا م از آن دارد م
ــت :دوســــــــــــــــــــــ

هــاي او شناســممقــام نغمــه

)پیام مشرق(
ماهورهاي بیرونـی هیمالیـا. اگرچـه او نتوانسـت     وت گذشت، شهري کوچک در تپهکودکی اقبال در سیالک

ها را از نزدیک ببیند، ولی توانست از دور نگاهی بدان بیانـدازد. یکـی از نخسـتین    کوهشکوه راستین این رشته
ي هیمالیاست:شعرهاي اردوي اقبال درباره

هیمالیا! اي تو باروي کشور هندوستان!
ات،ود تا زند یک بوسه بر پیشانیشآسمان خم می

برف دستاري است از ارج و فضیلت،
که نشسته بر سرت

تابسانِ مهرِ گیتیو به
هایش رادهد ارزانی تو خندهمی
ي پروینهایت سرگرم سخن گفتن با خوشهقله

در زمینی تو ولی سرکشیده سوي کیهان آن ستیغ تو
طور سیناي کلیم، پرتوي از نور توست

2راي چشم بینا تو سراسر پرتوي!از ب

1. David Perkins (ed.), English Romantic Writers (New York, Hart Court Brace and World [1967], P.
703.

2 .
ــاهی تیــري پیشــانی کوجهــک    اي همالـه! اي فصــیل کشـور هندوســتان!   چومت

کرآســــــــــــــــــــــــــــــــــمان
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)بانگ درا(
Vale of)ي چـامونیکس  آورد که در درهرا به یاد می(P. Schelley)هاي زیر پرسی شللی ي باال بیتسروده

Chamonix):سروده است

شکافد آسمان بیکران راها میکوه سپید زان دوردست
پیداست ـ هنوز برفی و آرام(Mont Blanc)مون بالن 

انگیز،هایی وهمکوهش شکلرشته
هاي پهناي از صخره و یخ گرد آن، درهتوده

زده و برف سنگین،هاي یخدر میان سیل
سان سپهر آویزان،رنگ بهآبی

1هاي تند و انبوهپچید میان شیبو باد می

اسـت اینکـه از   ي طبیعت بود، شایان نگـرش ي او دربارهآنچه در شعر هیمالیاي اقبال، که نخستین سروده
ي تفکر فلسفی اقبال گردید. اشراق به سراغ وردزورث هم مایهگوید. بعدها اشراق جاننور و اشراق سخن می

در میـان  «هایش نوشت: ، در یکی از نامه(Simplon Pass)آمد، ولی دیرهنگام. او پس از دیدار از سیمپلون پاس 
(خـدا)  اوي انسان نبودم؛ سراسر جانم متوجه چ در اندیشههاي آلپ، هیکوههاي مهیب و پرصالبت رشتهمنظره

».2بود که این جالل و شکوه سترگ را فراروي من آفرید
، و بیشـتر وقـت خـود را در    3(Ravi)ي رود راوي اقبال از سیالکوت به الهور آمد، شهري بزرگ در کرانـه 

هـاي  را پیـدا نکـرد، مگـر در بوسـتان    گونه، او فرصت دیدار با طبیعـت  وآمد شهر گذراند. بدینبخش پررفت
گرفتنـد. اقبـال در   داشتنی گرداگرد سیالکوت یا در امتداد رود و جویبارهایی که از شهر سرچشـمه مـی  دوست

تاب، شبنم، ابرها، غـروب خورشـید، سـتارگان    آورد، مانند کرم شباي در شعر خویش میآنجا چیزهاي ساده
دهد:اش را نشان مینگريمعمولی، هنرنمایی و ژرفهاي و... ولی حتا در توصیف همین صحنه

رسند از سوي خاور، بار دیگر، ابرهاي تار و تیرهمی

بــرف نــی بانــدهی هــی دســتار فضــیلت 
ســـــــــــــــــــرتیـــــــــــــــــــري

تاب پـر زن هی جو کاله مهر عالمخنده

تو زمین پر اور پهنائی فلک تیـرا وطـن  چوطیان تیري ثریا سی هین سرگرم سخن
تو تجلی هی سراپا چشم بینا کـی لئـی  ایک جلوه تهـاکلیم طـور سـینا کـی لئـی     

)بانگ درا(
1. S. A. Vahid, Studies in Iqbal (Lahore, Sh. Muhammad Ashraf, July 1986), P. 174.
2. Stopford A. Brooke, Theology in the English Poets (London, J. M. Dent & Sons), P. 129.

ي شما به یـک  ها در کتابخانهآور کتابگفتي دانش شهمه«نویسد: ي راوي، اقبال میي غروب در ساحل رودخانهدرباره. 3
(Stray Reflections, edited by Javid Iqbal, 008, P. 118)». ارزدهاي راوي نمیغروب شکوهمند در کرانه
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اي تار و سیاهکرده بر تن جامه» سربن«بر فراز تپه 
اندابرها پیغام همیشه شادمانی و خوشی آورده

1ها را به گوهراند تا بیارایند گلبرگابرها آمده

)بانگ درا(
در سفر به اروپا راهی انگلستان و آلمان شد و چنـان زیـر تـأثیر زیبـایی و فریبنـدگی نکـر       1905ر اقبال د
(Neckar) را سرود:» ي نکرپگاه بر کرانه«در هایلدلبرگ قرار گرفت که غزل زیباي

نور ماه آرام،
جنبشهاي هر درخت آرام و بیشاخه
اندخوانان در میان دشت خاموشنغمه

زمزمهاند و آرام و بیدر کوهسار، خموشدرختانِ سرسبز
طبیعت در آغوش شب آرمیده است بیهوش
سکوتی که اینجاست زیبا و افسونگر است

خرامد خموشو رود نکَر همچنان می
در آغوش حزن و سکوت، دال دل!

2تو آرام باش و ساکت!

)بانگ درا(
اندازد:هاي زیرین گوته را به یادمان میشعر باال بیت

کـا!سـرینطپـوش هوا پهر پهارسـیاهتهی پهرآج پـورب سی کالنـی گها. 1
ر فکنی کو آئی هیقباي گل مین گهچمن مین حکم نشاط مدام الئی هی

)بانگ درا(
2 .

شاخین هین خموش هر شجر خاموش هی چاندنی قمـر کـی  
کـــــــــــــــــــــــــــــــی

کهسارکی سـبزپوش خـاموش  وادي کی نـوافروش خـاموش  
آغوش مین شب کـی سـوگئی   فطــرت بیهــوش هــوگئی هــی

هــــــــــــــــــــــــــــــی
نیکر کاخرام بهی سـکون هـی  ایسا سکوت کافسون هیکچه

آغــوش مــین غــم کــولی کــیاي دل توبهی خمـوش هوجـا  
ــوجا ســــــــــــــــــــــــــ

)بانگ درا(
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کنون، در سراسر نوك درختانا
سکوت است و خاموشی

سختی توانی شنیدن صداي نفس رابه
پرندگان سبک آرمیده به روي درختان

بمان منتظر؛ تو هم دیر یا زود
1سانِ همینان، آرام خواهی گرفت.به

کند:ي سکوت را چنین ترسیم میوردرورث صحنه

دور از کساندر این جاي آرام و خاموش، به
؛(Ossian)آرامد اُسیان اي باریک، میون درهدر

ولی، در این جاي خاموش و آرام،
هاي جویباري نرم و خاموش:رسد، زمزمهتنها به گوش می

.......................................................
2اما خموش است و آرام، در آنجا سکوتی نیارست بود!

(Glen Almain)
ي طبیعت سرود. این هنگامی بـود کـه از کشـمیر    ازگشت از اروپا به میهن، چند شعر دربارهاقبال پس از ب

ي کشمیر شعر زیرین را سرود:دیدار کرد. او در آنجا شکوه و زیبایی را به چشم دید و در توصیف دره

رخت به کاشمر گشا، کوه و تل و دمن نگر!
سبزه جهان جهان ببین!، الله چمن چمن نگر!

ار موج موج، مرغ بهار فوج فوجباد به
زوج بر سر نارون نگر!و سار زوج*صلصل

الله ز خاك بردمید، موج ز آبِ جو تپید
خاك شرر شرر ببین!، آب شکن شکن نگر!

)پیام مشرق(

1. Ueber allen gipfeln
Its Ruh,
In Allen Wipfeln
Spurest du
Kann einen Hauch;
Warte nur balde
Ruhest du auch.

ته است).به انگلیسی انجام گرف(Longfellow)ي النگفلو ي فارسی از روي ترجمه(ترجمه
2. Poetical Works of Wordsworth (Oxford University Press, 1950).

. صلصل: کبوتر جنگلی.*
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موسیقی شعري که در توصیف طبیعت از اقبال خواندیم، شایان نگرش است.
ر، چنین سرود:اقبال به هنگام دیدار از شهر تاریخی قندها

قنــــدهار آن کشــــور  
مینوسواد

  او خـاك اهل دل را خاك
مراد

هــا، بوهـا، هواهــا،  رنـگ 
هاآب

هـــا تابنـــده چـــون آب
هاسیماب

ــه ــوت  اللـ ــا در خلـ هـ
کهســـــــــــــــــــارها

نارها یخ بسته اندر نارها

)مسافر(
است. شاعر آنگـاه بـه دل   بیند که از راه پیمودن خسته شده اقبال در توصیف ماه آن را مسافر شبگردي می

خیز است:زند که موجخویش گریزي می

میهن تو ز زادگاه من بسی دور است
زن،ات در دل من موجلیک آن گیرایی
سپاري به سوي کدام انجمن؟اي ماه! ره می

کسی هست آنجا سالمت کند، خوشامد بگوید؟
اي از سفرتو درمانده و خسته

1ییو شاید براي همین رنجه و زردرو

)بانگ درا(
ي انگلیسـی  آیا اقبال در سرایش شعر باال، از پرسی شللی الهام گرفته است، آنجا که ایـن شـاعر بلنـدآوازه   

سروده است:

زد، چرا که تویی خسته و ماندهاي ماه! تویی روي
از ره سپردن به باالي این گنبد نیلگون ـ آسمان ـ

و خیره شدن به زمین،

میري ویرانی سی کوسون دورهی تیراوطن.1
هی مگر دریائی دل تیري کشش سی موجزن

قصد کس محفل کاهی؟ آیا هی کس محفل سی؟
زرد روشائد هوارنج ره منزل سی تو

)درابانگ (
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گون تولّدي دارند،ونهدر میان ستارگانی که گ
بازندسانِ یکی چشم ناشاد، رنگ میو همیشه به

ايتو تنها و سرگشته
یابی؟اش نمیهدفی را که بیارزد به پایداري

کند:گونه ترسیم میپریدگی ماه را اینویلیام وردزورث رنگ

سپاري!هایی اندوهگین و غمناك به باالي آسمان ره میاي ماه! با چه گام
رام و با رنگ از رخ پریده!چه آ

کجایی؟ همیشه تو را بر فراز سپهر،
1دوي!می(Wood)زادگان وود بینند، که در میان ابرها با پريسوي باال میآن

اش صـوفی و عـارف   سرایی اقبال عرفان و تصوف اوست. او در سراسر زنـدگی ي طبیعتسیماي برجسته
وبو گرفتـه باشـد. ایـن    اش رنگهاي صوفیانه و عرفانیاز نگرشماند. پس، طبیعی است که شعر طبیعت اقبال

اش تغییر کـرده اسـت،   هاي گوناگون زندگیواقعیت که تصورات شاعر از زیبایی، عشق و خدا همگام با دوره
آید. خواه اقبال را وحدت وجودي بدانیم یا یکتاپرست یـا همـه ـ    ي بسیاري از هنرمندان نیز راست میدرباره

هـایش از طبیعـت   ي او در سـروده منشـانه هـاي عرفـانی و صـوفی   ، به هر رو شکل(Panentheist)ایی در ـ خد 
اش وحدت وجودي بود و طبیعت را نمودي از حسن یـا زیبـایی   اي از زنديپژواك یافته است. اقبال در دوره

خوانیم:اقبال به اردو می» تابکرم شب«دانست. در شعر ازلی می

چیزي پیداست:همهپرتو حسن ازل در 
شود گفتار در انسان، لذّت بشکفتن و رویش در غنچه؛می

بینیم، گویی قلبِ شاعر استماه را در آسمان می
نغمه گویا نکهتی از بلبل است، بوي گل نغمه است

راز وحدت پوشیده در کثرت
2شود بوي خوش.تاب، در یک گل میتابد در کرم شبآنچه می

1. The Poetical Works of Wordsworth, P. 211.
2.

حسن ازل کی پیدا هر چیز مین جهلک 
ــی هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انسان مین وه سخن هی غنچـی مـین وه چئـک    
ــی هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یان دردکـی کسـک   وان چارند نی هی جو کچهبه چاند آسمان کاشاعر کاول هی گویـا 
ــی هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وئی بلبل بو پهلـول کـی چهـک هـی    نغمه هی بانداز گفتگو نی دهو کی دئی هین ورنـه 
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)بانگ درا(
پـذیرد. هنگـامی کـه او از انگلسـتان بـه      پایـان مـی  1908بالندگی تصورات اقبال از طبیعت در این دوران
از این پس، اقبال از رمانتیسـم  1ي وحدت وجود برخاست.قاره برگشت، به رویارویی با اندیشهزادگاهش شبه

گرایش پیدا کرد.(Vitalism)به مکتب جاندارانگاري 
ي جانـدارانگاري گرویـد.   ي نـوزدهم بـه سـوي فلسـفه    ي دوم سـده هجنبش رمانتیک در غرب پس از نیم

یکصد سال پیش از آنکه نویسندگان و شاعران اردوزبان به جنبش رمانتیسم روي آورند، این نهضت ادبـی در  
هـاي  غرب آغاز شده بود. رمانتیسم غرب انقالبی بود بر ضد خرد برتري، خودسري نهادهاي تجـاوزگر، مـانع  

هاي دینی. رمانتیسم به جاي خرد و دل بستن به دستامدهاي عقـل بشـري، اشـراق یـا     و سنتساختگی، آیین 
ویـژه در شـعر و   پـاي آن، بـه  یافت و تخیل آمیخته به احساسات و عواطف را بـه کرسـی نشـاند و پابـه    درونْ

در آغـاز کـار   هاي نوین گنجانـده اقبـال   هاي بلند عشق به طبیعت و احساس ناب زیبایی را در اندیشهداستان
ي این تصورات گردیده بود. از نگار رمانتیسـم، نبـوغ شـعري، روح پیـامبري شـاعر،      اش شیفتهشعر و شاعري

شـده  سرود و هر چیزي را در طبیعت، حسن ازلی الهامغیبگوي رویدادها بود. اقبال در وصف طبیعت شعر می
یشه و برداشت را دیدیم.ي انداي از این شیوهنمونه» تابکرم شب«پنداشت. در شعر می

مانـدگی  ي جاندارانگاري در غرب رواج یافت. اقبال در پرداختن به واکاوي شـرایط و دالیـل عقـب   فلسفه
ي یا به تعبیر تازه» من«قاره و مسلمانان جهان، این فلسفه را به کار گرفت. هر چیزي در طبیعت یک مردم شبه

راه میان تفکـر  است. در این دوران، اقبال در نیمه(Super Ego)د دارد. خداوند ابرخو(egohood)» خودي«اقبال 
ي هاي اقبال دربارهاش از زیباشناختی گیر کرده بود. اینجا بود که دیدگاهنوافالطونی و جاندارانگاري در نظریه

هاي طبیعت پیامی براي کار و کوشش و کـنش زنـدگی بـه همـراه     طبیعت دگرگونی پذیرفت. اکنون، توصیف
تاب و در یک سخن، هر چیـزي بـراي اقبـال پیـام     رد. الله و گل، بلبل و بهار، خزان، ماه و ستاره، کرم شبدا

ي بهـار  دارد. بـراي نمونـه، دربـاره   زندگی و سرزندگی است که انسان را بـه کـار و کوشـش و تکـاپو وامـی     
سراید:می

خیز که در کوه و دشت خیمه زد ابر بهار؛
مست ترنّم هزار

دراج و سارطوطی و 

کثرت مین هوگیا هـی وحـدت کـا راز    
مخفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــی

چگنو مین جو چمک هی وه پهلول مـین مهـک   
ــی هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)بانگ درا(
، صـص  ماهتـاب شـام شـرق   ، در محمدحسین سـاکت،  »اقبال و وحدت وجود«براي آگاهی بیشتر نک: امیرحمزه ثنواري، .1
437-445.
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بر طرف جویبار
زارکشت گل و الله
چشم تماشا بیار!

خیز که در کوه و دشت خیمه زد ابر بهار!
)پیام مشرق(

جـان را داراي  تأثیر دیگري که دگرگونی اندیشه و تصور اقبال بر جا نهاد این بود که هر چیز جاندار یا بی
هـاي  هـا و گنجـایش  در طبیعـت نیـز برابـر درجـه    دید. خداوند ابرخودي است، ولی هر چیـزي شخصیت می

است. دستامد این اندیشه آن بود که اقبال هرچه بیشـتر بـه   » خودي«گوناگون بالندگی و تکامل خویش داراي 
گوید:گرایید. او در توصیف نسیم بامدادي می(Pathetic Fallacy)حسدارنمایی اشیاء 

ــار    ــرِ کوهس ــر و س ز روي بح
آیــــــــــــــممــــــــــــــی

ناسـم کـه از کجـا    نشولیک مـی 
خیـــــــــــــــــــــــــــــزم

به سـبزه غلـتم و بـر شـاخ اللـه      
ــی ــیچممــــــــــــ پــــــــــــ

ــامات او    ــو ز مش ــگ و ب ــه رن ک
ــزم برانگیـــــــــــــــــــــــــ

نرمـک  به برگ اللـه و گـل نـرم   خمیده تا نشود او ز گردش من
ــزم آویـــــــــــــــــــــــــــ

خوانیم که بر روي هـم  ي طبیعت میهایی دربارهویژه فارسی، عربی وارد و سرودههاي شرقی و بهدر زبان
ها بـا تخیـل زنـده و روشـن و زبـان زیبـا و گـاه        گویند. اگرچه بیشتر این سرودهها یا بامداد میهار، فصلاز ب

دهنـد.  شوند، ولی اندکی از آنها عشق و شور شخص شاعر را به طبیعـت نشـان مـی   هاي آهنگین بیان میواژه
ي ان معمـولی و بـر پایـه   سـوز زمسـت  جز اشاره به گرماي سـخت تابسـتان تـا سـرماي اسـتخوان     ها بهتوصیف

هاي خود شـاعر از طبیعـت اسـت. ایـن توصـیف سـنّتی و رایـج از        انگیزي است و کمی از آنها مشاهدهخیال
ي حتا بـراي خواننـده  «دهیم: طبیعت منحصر به ادبیات شرقی نیست. به سخن یکی از منتقدان غربی گوش می

سـن  ، یا تنی(Keats)خاص وردزورث، یا کیتس معمولی و غیرمنتقد میان معرفت دست اول و درستی و دقت 
(Tenyson)      شـوند، تضـاد و   ، هر کدام (به تعبیر خود وردزورث) که با چشـم خـویش بـه موضـوع خیـره مـی

در مکتـب  (Pope)هاي گنگ و مبهم و غفلت از جزئیات را، چنانکـه پـوپ   گوییفروشی، کلیدوگانگی، فضل
کـه از  (Pasoral Poetry)» در شـعر روسـتانما  «بینـیم  ت که مـی این اس1کرد، پیداست.ادبی هریک مشخص می

هاي کالسـیک نوشـته شـد، سـخن گفـتن از طبیعـت تـا        ي روشروزگار نوزایی (رنسانس) به این سو درباره
2».اي سراسر تقلیدي و سنّتی و متداول بوده استاندازه

1. W. H. Hudson, An Introduction to the Study of Literature (London, G. G. Harrap and Co. Ltd.,
1949), P. 320.

2. Ibid, P. 320.
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-1735)، اکبـر نظیرآبـادي (  1874-1801دمان در شعر زیباي شاعرانی مانند انـیس ( پیدایی بامداد و سپیده
اش را )، کـه هنـوز اسـتعداد شـاعري    1928-1853) به اردو توصیف شـده اسـت. احمـد علـی شـوق (     1830

انـد، در  هـا سـروده  ي گـل جز شاعرانی کـه دربـاره  اند، چهار فصل را ترسیم کرده است. در فارسی، بهنشناخته
هاي زیبا و رنگارنگ هـر  ها و اللههار در ایران با شکوفایی گلگویند. بها از بهار سخن میسراییبیشتر طبیعت

ي طبیعـت  اي دربـاره آورد. شاید در ادبیات جهـان کمتـر سـروده   پذیري میاي را به شور و حال و الهامبیننده
بـا  ویژه منوچهري، فرخی و قاآنی بتوان یافت. ولـی، ویژه بهاران به زیبایی و تصویرآفرینی شاعران ایرانی بهبه

تـرین  سرا نامید. شـاید سـترگ  توان شاعران طبیعتمعیاري که گفته آمد، این شاعران بزرگ و سرشناس را نمی
ي نمـایش معـروف   آفریننـده (Kalidasa)*سرا کـه شـعر شـرق بـه خـود دیـده اسـت کالیداسـه        شاعر طبیعت

ي شـعر کالیداسـا و   ترجمـه به زبان سنسکریت باشد. دالیلی در دست است که اقبال(Shakuntla)**شکونتال
سـرا تنهـا   دیگر شاعران سانسکریت را خوانده است. میـان اقبـال و دیگـر شـاعران فارسـی و اردوي طبیعـت      

که هماننـدي اقبـال بـا شـاعران سانسـکریت،      هاي همانندي شکوه، زیبایی زبان و تخیل آنهاست، درحالینکته
هاي ترسیم یافته است.جزئیات در صحنهویژه کالیداسا، دقت و درستی توصیف، پرداختن به به

ویـژه وردزورث چـه در تصـورات و چـه در سـبک بیـان،       اي از شـاعران انگلیسـی بـه   میان اقبال و پـاره 
اي از شاعرانی را پدیـد  آوري را داشته است که دستهبینیم. زبان و ادبیات انگلیسی این بختهایی میهمانندي

انـد. زبـان انگلیسـی، ماننـد زبـان      داشتههاي طبیعی را دوست میهآورده است که توصیف موضوعات و صحن

تـرین شـاعر و   ي کالسـیک سانسـکریت، بـزرگ   . کالیداسه یا کالیداسا (به زبـان سانسـکریت: خـدمتکار کـالی) نویسـنده     *
زیسته است. ببیشتر دانشـمندان  ي پنجم و ششم میالدي مییان سدهنویس در زبان سانسکریت که به احتمال فراوان در منمایشنامه

زادگـاه  ) در کتـاب  1953-1891ي زادگاه کالیداسـه بـه دسـت الکشـمی داکـاال (     اند. پژوهش پیشتاز دربارهاو را کشمیري دانسته
هـا، کشـمیر زادگـاه او    گـویی وگانهها و ددهد که در میان تناقض) نشان می1926ها (ها، ارجاعات و پیوست، با یادداشتکالیداسه

اي ازدواج کرد و بـراي اینکـه شـاعر بزرگـی شـود، علـوم شـعر        بوده است. کالیداسه از اصل و نسبی معمولی بود که با شاهزاده
اند که او با کومارداسا، پادشاه سیالن، دیدار کرد و به علت خیانت در آنجا کشته شد.آموخت. برخی بر آن

ي دو رزمنامه است.ي هندو استوار است. کالیداسه نویسندهي پورناس و فلسفهیداسه بر شالودههاي کالنمایشنامه
در سانسکریت، همسر دوشیانته و مادر امپراتور بهاراتا. (Sakuntalā)(در زبان هندي و سکونتال Shakuntala. شکونتال **

شـکونتاال را  ،به نمایش درآورده است. ریشی کانواي شکونتاالنشانهي آمده و کالیداسه آن را در نمایشنامهمهابهاراتاداستان او در 
ي شـاکونتاال.  شـده در جنگل یافت که پرندگان وي را احاطه کرده بودند، براي همین نام او را کشکونتاال گذاشت، یعنی نگهداري

بود، بنابراین مـن او را شـکونتاال نامیـدم یعنـی     ي شکونتاس محاصره شده خوانیم: او در بیابانی برهوت به وسیلهمیمهابهاراتا در 
ي شکونتاال.شدهحمایت

وجوي گوزن نري بود کـه  دوشیانتاي پادشاه نخست شکونتاال را به هنگام مسافرت با لشکریانش در جنگل دید. او در جست
دند. دوشیانتا براي اورنگ پادشـاهی  ي هم شدند و با یکدیگر ازدواج کراش زخمی شده بود. شکونتاال و دوشیانتا دلدادهبا اسلحه

وي را ترك گفت و قول داد زود برگردد و شاکونتاال را با خود ببرد. روزها سپري شد و از شوهر خبري نشد. سـرانجام، پـس از   
دلداده به هم رسیدند.ماجراهایی دور و دراز این دو
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هـاي میانـه هـم زبـان و هـم قواعـد       فارسی، زبان شاعرانه است. ولی این واقعیت را باید پذیرفت که در سده
بـا  اي بیافرینند. اي بسنده شعر و شاعري دلپذیر و نغز و پسندیدهاي نبودند که بتوانند به اندازهسرایش به گونه

سـرا بـه   ي چهاردهم شاعران بزرگی نمایان شدند، نخستین شـاعر طبیعـت  ي سدههمه، هنگامی که در میانهاین
-Francis Thomson :1700ي هجدهم ظهور نکرد. در زبان انگلیسی فرانسیس تامسـون ( زبان انگلیسی تا سده

را » هـا فصـل «ي ي همـه سـروده 1730و در » زمستان«ي منظومه1726سرا بود. او در ) نخستین طبیعت1748
اي واقعی در شعر خود ترسـیم  هایی را که دیده بود به گونههایی از جنگل، رودها، و کوهنشر داد. شاعر صحنه

کند:کرد. تامسون برگریزان در پائیزان را چنین توصیف می

انگیزاکنون، در این پاییز برگریز غم
شود و در هواپیاپی برگ از شاخه جدا می

ریزدزنان فرو میچرخ
خش کندها خشتا در زیر گام

کند:ها را توصیف میاندازد که فروافتادن گلبرگي زیرین اقبال را به یاد میشعر تامسون سروده

ریزند،ها در خزان فرو میگلبرگ
بازي رنگارنگ که از دستانِسانِ اسباببه

1افتدشود و میآلود رها میکودکی خواب

)بانگ درا(
ي تامسون از سه تار و پود اصلی تنیـده شـده اسـت: مشـاهدات و عشـق خـود او بـه        »هافصل«گویند می
ي اقبـال نیـز راسـت    وهواي دینی. همـین سـخن دربـاره   انداز و منظره، دلبستگی علمی، و سرانجام حالچشم

آید.می
طبیعت براي طبیعت سـخن  شعري که مستقیم از «گوشزد کرده است: (Stopford Brooke)استاپفورد بروك 

سرایی آغاز شد تا زمانی که شود و هنگامی که طبیعتدر انگلستان دیده نمی(Cowper)گوید تا زمان کاوپر می
ترین شاعر . در زبان انگلیسی بزرگ2»یابدوردزورث با شتاب به بالندگی کامل خود رسید، به کمال دست نمی

بینـیم.  مفهوم را که طبیعت زنده اسـت در دیگـر شـاعران مـی    ي اینسرا وردزورث است. رگ و ریشهطبیعت
کرد طبیعـت از راه حـواس بـا    چشم و گوش شاعر در برابر جهان بیرونی باز و شنوا بود و شاعر احساس می

گوید. از نگاه وردزورث، سراسر هستی با روح، اصل فعال، زنده است، و وردزورث جان و روحش سخن می
ي خـودش  نامید. هر چیزي از طبیعت، روح و منش جداگانـه داد و آن را طبیعت میبه این روح شخصیت می

هین خزان مین اس طرحپتیان پـهلولون کـی گـرتـی.1
کـهلونـی جـس طــرحخفته سی رنگیندست طفل 

2. Stopford A. Brooke, Theology in English Poets, P. 23.
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اي تک و تنها روح بسگونه و بیشـتري  داد. جاهایی چون درهاي انجام میولی همچنین کار جداگانهرا داشت،
ـ    داشتند تا روح و جانی که در یک گل یا یک صخره خانه می دگی کند. هنگامی که بـراي طبیعـت جـان و زن

ها، عواطف و تصورات شخصی خود را دارد و از اینجاست کـه در ذهـن   بشناسیم، هر نمودي از طبیعت لذت
بخشد تا با هر نمودي از زنـدگی  بالد و به او این توان را میانسان اندیشه و تصور زندگی معنوي شخصی می
کنـد کـه از دیگـري جـدا و متفـاوت      میاي پیدا هاي جداگانهارتباط برقرار سازد ـ درخت یا گل یا ابر ویژگی 

ي طبیعـت ارتبـاط   آید و جان زنده با روان زندهشمار میسان، طبیعت در نگاه انسان یک زندگی بهاست. بدین
1کند.برقرار می

هاي خاص زیست طبیعی از نگاه وردزورث چیست و چگونه آنها خیزد که ویژگیاینک، این پرسش برمی
خورند. از دید این شاعر، سه ویژگی هسـت: نخسـت، شـادمانه زیسـتن؛ دوم،     ره میبا تصور زندگی یزدانی گ

2رسانشی یا ارتباط دوسویه.آرامش و آسودگی؛ و سوم، هم

اقبال همیشه بر این باور بود که زیست طبیعت زیست شادمانه است و اگرچه جهـان در کشـاکش اسـت،    
نیکبختی در طبیعت است:

د چه لذت یارب انـدر هسـت و بـو   
ــت؟ اســــــــــــــــــــــــــــــ

دل هــر ذره در جــوشِ نمــود 
ــت اســــــــــــــــــــــــــ

تبسم ریز از ذوق وجود استي گـل شکافد شاخ را چـون غنچـه  
)پیام مشرق(

سـروده  (intercommunication)رسانشـی  در پیرامون ارتباط دوسویه یا هـم (Prelude)مقدمهوردزورث در 
است:

اي خرد و جان جهان!
اهها و خیالتو آن جانی که به شکل

دمی!وجوش جاوید، ازلیت و بیکرانی تفکر میو به هر جنب
بیهوده نیست. پس، با روز یا فروغ ستارگان از نخستین سپیده

مان را آفرید ـاز کودکی برایم عواطفی تنیدي که جان انسانی
نه با کارهاي پست و ناچیز انسان،

هاي واال و اشیاي ماندگار،بلکه با مایه
سان [خداوند] عناصر احساساتبدینبا زندگی و طبیعت،

سازد و با چنین انضباطی هم به رنج و دردو تفکر را پاك و منزه می

1. Ibid, PP. 82-83.
2. S. A. Vahid, Studies in Iqbal, P.190.
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بخشد تا در ضربات قلبو هم به بیم و هراس تقدس می
1شکوه و عظمت را بازبشناسیم.

)114-40، کتاب اول؛ مقدمه(
گوید:اقبال می

حجابنجا بیمن خدا را دیدم آکوه و دریا و غروب آفتاب
)اسرار خودي(

رسیم به این نکته که یکتایی و یگانگی امري متعـالی اسـت. شـعر بـاالي اقبـال بـا ایـن بیـت         در اینجا می
وردزورث درخور سنجش است:

حضور قدرت اسرارآمیز پروردگار
فرمایی طبیعت جلوه کرددر فرمان

).8-237: 9، مقدمه(
اي درخـور  اش بـه انـدازه  از طبیعت در واپسین پلکان شکوفاییبینیم که برداشت وردزورثسان، میبدین

اش همتراز است؛ با این تفاوت که وردزورث تا جـایی کـه   نگرش با برداشت اقبال در نخستین پلکان بالندگی
نگرد، در طبیعت تنها نیم وحدت وجـودي اسـت و بـراي انسـان، بـرین و      به خدا همچون درونی و ذاتی می

انـد کـه   است. خدا از نگاه اقبال در طبیعت و انسان هر دو درونی و ذاتـی اسـت. گفتـه   (transcendent)متعال 
طبیعت براي وردزورث در کودکی تنها یک زمین بازي بود و در هنگام بلوغ با شور و احساس عاشق طبیعت 

2خاطر خود طبیعت شد، ولی بعدها خدا را در طبیعت دید.به

خـاطر خـود طبیعـت    را در طبیعت دید و در واپسین پلکان، طبیعت را بـه اقبال از همان آغاز شاعري خدا 
نگریست.) میEgo(من » خود«عنوان داراي شخصیت و یا داشت، ولی به طبیعت بهدوست می

وردزورث و اقبال در موهبت حسی همانندي مشترکی دارند. در وردزورث دو حس دیدن و شنیدن بسیار 
گویـد، بـراي   سان، هنگامی که اقبال از نکهت گل سخن مـی بی نداشت. بدینخوب بود، ولی حس بویایی خو

معناست.وردزورث این نکهت بی
اند؛ وردزورث پـیش از هـر چیـز شـاعر طبیعـت      هاي سترگی بر جا نهادهوردزورث و اقبال هر دو سروده

هـاي  تا هنگامی که صحنهي طبیعت شعر سروده است، شاعر انسان است. اقبال ح، و اقبال با آنکه درباره3است
سپارد. او باور کند هرگز موقع انسان در جهان و هستی را به فراموشش نمیزیبا و دلکش طبیعت را ترسیم می

ي فریبندگی و زیبایی که در طبیعت هست، کارهـاي هنـري از همگـی آنچـه طبیعـت عرضـه       دارد که با همه

1. The Poetical Works of Wordsworth (Prelude, Book I, PP. 401-14).
2. H. C. Grierson and J. C. Smith, A Critical History of English Poetry (London, Chatto and Windus,

1949), P. 307.
3. Walter Raleigh, Wordsworth (London, Edward Arnold and Co., 1939), p. 73.
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(Sir Thomas Browne)ایـن سـخن سـرتاماس بـراون     اقبـال بـا  1ترانـد. دارد چشـمگیرتر، زیبـاتر و هنـري   می

2».هنر، کمال طبیعت است«گفت: همداستان است که می

کشاند:اي با خدا، برتري کارهایش را به رخ میانسان، در مناظره
ــراغ   ــدي، چ ــو شــب آفری ت
آفریـــــــــــــــــــــــــدم

سفال آفریدي، ایـاغ آفریـدم  

ــار و راغ   ــان و کهســ بیابــ
آفریــــــــــــــــــــــــدي

غ آفریدمخیابان و گلزار و با

من آنـم کـه از سـنگ آیینـه     
ــازم ســــــــــــــــــــــــ

من آنم کـه از زهـر نوشـینه    
ــازم ســــــــــــــــــــــــ

در سبک و بیان ادبی نیز میان وردزورث و اقبال جدایی هست. وردزورث زبان رایج و کوچه و بازار مردم 
جست.برد، ولی اقبال از زبان ادبی و فاخر بهره میکار میرا به

ي طبیعت شعرهاي زیبایی سرود. او در جانی سراسر انگلیسی دربارهپس از وردزورث، پرسی شللی شاعر 
. او عشـق و  3اش نامیـد فراگیر دمید که آن را نه خدا خواند و نه بدان شخصیت بخشید، بلکه عشق و زنـدگی 

اش را در این عشق پیدا کرد.عواطف دینی
با برداشت شللی از طبیعت همساز ايورزید، و در یک مرحله تا اندازهدیدیم که اقبال به طبیعت عشق می

بود.
داشـت. کمتـر شـاعري در جهـان بـه      خاطر خود طبیعت دوست میزیبایی طبیعی را تنها به(Keats)کیتس 

مندانـه و دانشـورانه   ي اندیشـه خاطر خود طبیعتت بود. با آنکه اقبال روحیـه ي طبیعت بهي کیتس شیفتهاندازه
کشـید، ولـی بارهـا ماننـد کیـتس بـه طبیعـت پاسـخی         خالقی بیرون میداشت و از طبیعت مفاهیم فلسفی و ا

داد.احساسی و عاطفی می
، طبیعت در سراسر هزاران شکل و قالب خود همیشه در خـدا زنـده اسـت،    (Coleridge)از دیدگاه کالریج 

ن را رسد زیست و فرجامِ خودمحور خاص خویشـت نظر میاي دارد که بهولی هر شکلی روح و جان جداگانه
دانست. ولـی  پنداشت و کالریج آن را جاري از خدا میمی(self-existent)دارد. شللی طبیعت را خود ـ بودش  

کند، این ماییم کـه  خوانیم تنها در ما زندگی میکالریج پس از آن به این تصور گرایید که آنچه را ما طبیعت می

1 .Religio Medici به نقل از سید عبدالواحد در ،Studies in Iqbal 194، ص.
آورد که حتا اگر طبیعت بتواند به شایستگی به هـر رو زیبـا   هگل استدالل می«هگل همسو بود: . در این زمینه شاید اقبال با 2

»ي روح استي بسیار باالتري تواند بود، زیرا زیبایی باز زاییدهتوصیف شود، باز هم هنر در درجه
(E. F. Carritt, The Theory of Beauty (Methuen & Co.,), P. 36.
3. W. H. Huson, Keats and His Poetry (George G. Harrop and C. Ltd., 1938), P. 35.
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گیـریم  نامیم، و هنگامی که احساساتی را از آن مـی زنده میایم آن راسازیم، تنها به این دلیل که زندهآن را می
هاي ماست.کنیم، بلکه همان اندیشهچیزي جداي از خود دریافت نمی

، هر گل، ابر و جانـداري، و هـر نهـري، همگـی در زنـدگی سراسـر       (Tenyson)سن ي چشم تنیاز روزنه
ي ي خـود و در نمونـه  . هـر کـدام در نمونـه   سـاختند اي مـی [هستی] سهیم بودند و آن در خود، زندگی ویژه

توانسـتند زنـدگی   اندیشـیدند. هریـک مـی   زیستند و میکردند، میبردند، احساس میمتفاوتی از بقیه، لذت می
توانستند به ما همدردي بخشـند و سـپاس مـا را    ها و نیز به یکدیگر بفرستند، میخاص خویش را به ما انسان

سـن  ر چیز جدایی در طبیعت زندگی خودش را داشت. تا اینجا، برداشت تنـی دریافت دارند. در یک سخن، ه
ي سـن فراتـر رفـت. هـر جـا بـا همـه       اش با اقبال همسو بـود. ولـی تنـی   از طبیعت در سومین پلکان بالندگی

هـا، داراي  ها، ابرها و دیگر چیزهایش تعلـق داشـت، در وراي ایـن زیسـت    اش که به گلهاي جداگانهزندگی
هاي جاهاي جداگانه، و همگی دیگر اشـیاي جداگانـه در   معی خودش بود. و سرانجام، تمامی روحزندگی ج

سن هماهنگ است.جان زمین و سپس در یک جان جهان جهید. اقبال در اینجا با تنی
زبـان در خـور   سرایی اقبال در سنجش با زیبـاترین شـعر شـاعران انگلیسـی    بینیم که طبیعتگونه، میبدین

ترین شاعران طبیعت را پدید آورد.ـ زبانی که برخی از بزرگسنجش است
ي دیگــري از ســرایی گفتــیم. در اینجــا بــه نمونــههــاي میــان اقبــال و وردزورث در طبیعــتاز هماننــدي

کنیم. اگرچه درستی مشاهدات هر دو یکـی اسـت، ولـی اقبـال بـا یـاري       هاي میان این دو اشاره میناهمانگی
ها در توصیف زیبایی برتري دارد. هم اقبال و هم وردزورث براي رهایی از بغـرنج  و کنایههاگرفتن از استعاره

حل به سـراغ وردزورث از راه طبیعـت   یافت این راهْحلی یافتند، ولی درونانسانی در رویارویی نیک و بد راه
. 1»دهـد تقاد خویش قـرار مـی  بخشِ اعآفرین و پایانْوردزورث طبیعت را متن«آمد و پیش اقبال از طریق دین. 

همه، هر دو شاعر براي یاري به انسان در سوز و گـداز و  آید. با ایني اقبال این سخن راست نمیولی، درباره
شور و شوق و همبستگی و دلبستگی سوختند تـا بـه انسـانیت شـادمانه زیسـتن را بـراي همیشـه بیاموزنـد.         

. و اقبـال  2»یشم که انسان از انسان چـه چیـزي سـاخته اسـت    چه بسیار دلم گرفت تا بیاند«وردزورث نوشت: 
سرود:

ي اسرار زیستتا دریدم پردهها گریستبهر انسان چشم من شب
)اسرار خودي(

ام مـرا از  وردزورث در روزهـاي دانشـجویی  «ي وردزورث نوشـت:  شگفت نیست که یک بار اقبال درباره
3»خدایی رهایی بخشید.بی

1. Norman Lacey, Wordsworth's View of Nature (Cambridge University Press, 1948), P. 4.
2. Ibid.
3. Muhammad Iqbal, Stray Reflections, The Private Note Book of Muhammad Iqbal, edited by

Afterword by Dr. Javid Iqbal, Revised and annotated by Khurram Ali Shafique (Lahore, Iqbal Academy
Pakistan, 2008), P. 53.

دار هگل، گوته، میرزا قالب، میـرزا عبـدالقادر بیـدل و    اي زیاد وامکنم که به اندازهمن اقرار می«ي اقبال این است: متن نوشته
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یزي زبانی در سبک آثار داستانیِ ابراهیم گلستانهاي هنجارگرگونه
1دکتر قاسم ساالري

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه یاسوج
2دکتر مجید بهره ور

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه یاسوج
فاطمه موسوي
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده
انجامد و انحرافی اسـت  حاکم بر زبان معیار است  که به برجستگی زبان میهنجارگریزي، شکستن قواعد 

ي لیچ باید نقشمند، جهتمند و غایتمنـد  که شاعر یا نویسنده در زبان هنجار ایجاد می کند. این انحراف به گفته
ریـق  منـدبودن) اسـت، بـدین سـبب از ط    ي فهم (غایتباشد. از آن جا که نخستین ویژگی هنجارگریزي ارایه

ادبی مؤلّف نیز دست یافت.  -توان به سبک زبانیتحلیل بسامدي انواع هنجارگریزي می
گـرا و  اي سـاخت ابراهیم گلستان از نویسندگان صاحب سبک در نثر معاصر فارسـی اسـت. وي نویسـنده   

وي در هاي داسـتانی نـوین اهمیـت قائـل اسـت.      متمایل به فرم است که براي استفاده از نثر آهنگین در قالب
سازيِ زبانی دست زده است و خود را به مثابـه یکـی از   غالب آثار داستانی خود  به هنجارگریزي و برجستگه

-ي فرمالیسم شناسانده است. او از جمله نویسندگانی است که از انـواع هنجـارگریزي  پایبندان به فرم و نظریه
استفاده کرده است. مطالعه دقیق نثر داسـتانی او  هاي نحوي، معنایی، زمانی، سبکی، واژگانی و ... در آثار خود

نشان می دهد که  هنجارگریزي نحوي، معنایی و سبکی نسبت به سایر گونه هاي هنجـار گریـزي در آثـارش     
ي تشخیص و پـس از آن در تشـبیه   بسامد بیشتري دارد. هنجارگریزي معنایی در آثار وي غالباً در ضمنِ آرایه

فعل و جابجایی ارکان فعل نمود سبکی یافته است و بدان منظور انواع تکرار، جنـاس،  گر بوده، با تقدیمجلوه
شود که تا حد زیـادي بـه زبـان    هاي موسیقایی نثر او دیده میتضاد و مراعات نظیر نیز در سطح هنجارگریزي

هـاي  اوره، واژههـاي محـ  نویسی، فعلهاي شکستهي او وابسته است. همچنین فراوانیِ گونهآهنگین و شاعرانه
اي به ترتیب بیشترین کاربردهاي سبکی در زبان نثر داستانی ابراهیم گلستان است.عامیانه و ساخت محاوره

ادبیات داستانی، ابراهیم گلستان، فرمالیسم، زبان، برجستگی، هنجارگریزي.ها:کلیدواژه
مقدمه

فاده از نثري روان و عامیانه با اقبال گویی و استداستان معاصر در صد سال گذشته با گرایش به ساده
عمومی مواجه شده است و نویسندگانی چون، صادق هدایت، بزرگ علوي، صادق چوبک، جالل آل احمد و 

نویسی پیش از گذشته ... در کنار نثري ساده، با توجه به فضاي اجتماعی در آثارشان، به ارزش و اعتبار داستان

اشیاء رهنمون ساختند؛ سومی و چهارمی به من یاد دادند که پـس از خـو گـرفتنم بـا     » درون«ت مرا به وردزورث ام. دو نفر نخس
»خدایی رهانید.ام از بیهاي شعر و شاعري بیگانه چگونه شرقی بمانم، و آخري مرا در روزهاي دانشجوییآرمان

1 نویسنده مسئول.. gsalari2000@yahoo.com
2 .bahrevar.majid@gmail.com
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اي داند و در معماريم گلستان زبان را عنصر بسیار مهمی از ساختمان داستان میافزوده اند. در این میان ابراهی
شود. ي آن استوار میداستانی و بیان ادبی بر پایهاي است که بنیانکند، زبان شالودهکه از آن صحبت می

نان معماري تواند ابعاد چهایی است که میترین نظریهي نقد ادبی جدید از برجستهفرمالیسم در حوزه
آشکار شد  و در حدود سال 1914هاي این نظریه در سال زبان و بیان ادبی را تبیین کند. نخستین نشانه

هاي هاي رژیم استالینی متوقف گردید. اما در همین فاصله کوتاه به یکی از مهمترین آیین، بر اثر حمله1930
ي ها هنوز هم در نظریهلی و روش کار فرمالیستي حاضر تبدیل شد و تأثیر مباحث اصي سدهگرانهاندیشه

گذاران فرمالیسم،  یافتن مبنایی علمی و عینی براي نقد ) هدف بنیان38: 1372ادبی آشکار است.( احمدي، 
ي رو به تحلیل و تجزیهاي علمی کشف کنند و از ایناثر را با شیوه» ادبیت« خواستند ادبی بود. آنان می

)104: 1370پرداختند.(یاکوبسن، ود اثر عناصر موجود در خ
گذاران و نظریه پردازان فرمالیسم می توان از رومن یاکوبسن، شکلوفسکی، تینیانوف ترین بنیاناز معروف

سازي و هنجارگریزي اشاره کرد. توان به برجستهنام برد. و از مهمترین محورهاي فکري فرمالیسم می
هاي هنجار زبان که با کمک گرفتن از واژگان، اصطالحات و از مؤلفهسازي یعنی: عدول و انحرافبرجسته

- بینی زبان جلوگیري میکند و از قدرت پیشعبارات ناآشنا و بدیع و سایر عوامل که در زبان وقفه ایجاد می
سازي شناس انگلیسی، برجستهلیچ زبانآید.دهد، به دست میو تکرار نجات میکند و کالم را از خطر کلیشه

سازي به دو نوع داند، عدولی که انگیزه هنري داشته باشد. از نظر او برجستهرا انحراف و عدول هنرمندانه می
افزایی. وي خروج و عدول از قواعد جاري بر زبان هنجار را ـ قاعده2ـ هنجارگریزي 1شود:تقسیم می

داند.ایی میافزهنجارگریزي و افزودن قواعدي بر قواعد زبان هنجار را قاعده
توان در دو گروه موسیقایی و زبانی تبیین کرد. سازي را میشفیعی کدکنی معتقد است که انواع برجسته

داند که زبان ادبی را از زبان هنجار به کمک آهنگ و توزان ي عواملی میوي گروه موسیقایی را مجموعه
دهد. به هاي آوایی را به دست میو هماهنگیسازد و در این مورد عواملی چون وزن، قافیه، ردیف ممتاز می

تواند ي عواملی است که به اعتبار تمایز نفس واژگان در نظام جمالت میاعتقاد او، گروه زبانی مجموعه
شمارد. لیچ با سازي شود او در این مورد عواملی چون استعاره، مجاز، ایجاز و جز آن را بر میموجب برجسته

اي کلی سازد، در مقولهه شفیعی کدکنی در چهارچوب گروه موسیقایی مطرح میاندکی تفاوت آنچه را ک
داند. شفیعی ها قابل تبیین میتحت عنوان توازن به دست داده است و گروه زبانی را از طریق هنجارگریزي

یعنی تا شناسیک را رعایت کند. باید اصل رسانگی و جمالسازي میکدکنی بر این نکته تاکید دارد که برجسته
)40-41: 1383سازي قابل تعبیر باشد.( صفوي، جا پیش رود که ایجاد مختل نشود و برجستهآن

ي قابل توجهی ي فرمالیسم و انواع هنجارگریزي در آثار نثر و شعر معاصر فارسی از پیشینهدرباره
زاده، زویا لی جمالها در خصوص آثار عباس نعلبندیان، محمدعبرخوردار است، اما به طور مشخص پژوهش

پیرزاد، ابراهیم گلستان، گلشیري تنها به مصادیق فرمالیسم تعلق دارد و در خصوص آثار داستانی ابراهیم 
گلستان تنها به بررسی یک مجموعه (آذر، ماه آخر پاییز) محدود مانده است. از آن جمله جواد اسحاقیان 
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بر مبانی بررسی فرمالیستی و » ي آن در نقد فرمالیستیسازهاي برجستهروند خودکاري زبان و گونه) «1382(
ي محمود دولت آبادي بیرون کشیده هایی را از نثر داستانی کلیدر نوشتهسازي پرداخته، نمونهانواع برجسته

هاي زبانی در آثار عباس بررسی هنجارگریزي«اي با عنوان نامهپایان) در1384است. مریم تیموري (
مطابقتساختارگراینهنجارگریزيتئوریکساختاربارانعلبندیانهاينمایشنامهزبانیقواعد»نعلبندیان

.دهدمیتشکیلراتحقیق اخیريپیکرهنعلبندیانعباسنمایشیاثرپنجدرهاهنجارگریزيتطبیق. دهدمی
بسامد » زادهی آثار جمالشناختی سبک نثر در برخبررسی زبان«اي با عنوان نامه) در پایان1386میترا داودي (

یکیبودیکی«هاي با تأکید بر مجموعهزادهجمالآثاردرسبکیِ آن راهايهاي هنجارگریزي و ویژگیگونه
حمیده کامکار . بررسی کرده استکمی و ساختگرایانهاز لحاظ» رسیدسربهماقصه«و » نووکهنه«،»نبود

-کنیم، زویا پیرزاد و آیینههاي سبکی دو اثر منثور، عادت مییژگیشناختی و وبررسی زبان«) در 1386مقدم (
گرا به نثر دو اثر داستانی پرداخته است. لیال مرادي با رویکردي ساخت» هاي دردار، هوشنگ گلشیري

ها را با نگاهی داستان» اثر ابراهیم گلستان» آذر، ماه آخر پاییز«ي فرمالیسم در مجموعه«) در 1386(
انه و با توجه به تقسیمات لیچ از هنجارگریزي با ذکر شواهدي از داستان آورده است. گلریز صالح صورتگرای

کاهی در ابعاد شناسی نوین به بسامد انواع قاعدهبا رویکرد سبک» کاهی در نثر گلشیريقاعده«) در 1389( 
زبان و سبک نثر گلشیري توجه کمی داشته است.

شناس انگلیسی از ي لیچ، زبانگانههاي هشتبنديفرمالیسم روس و دستهدر نوشتار حاضر، ابعاد نظري
شناختی به انواع هنجارگریزي مورد توجه قرار گرفته است تا از رهگذر آن بتوان از دیدگاه ادبی و زبان

مصدایق آن نگریست و در تحلیل زبانی و سبکیِ آثار داستانی ابراهیم گلستان به کار بست.
ارگریزي زبانی در نثر داستانیِ ابراهیم گلستانهاي هنجگونه

-هاي ادبیهاي متعددي در دست است، نثر داستانی نویسنده قابلیتاگرچه از ابراهیم گلستان نمایشنامه
ي فرمالیسم با شود. در این بررسی اصول نظریهزبانی بسیار دارد که در این جا در آن باره بحث و تحلیل می

زبانی استخراج و با نمونه قرار دادن یک اثر نقد شده از دیدگاه فرمالیسم، آثار داستانی تاکید بر هنجارگریزي
) مطالعه و از 1384ها، خروس () تا آخرین آن1327ابراهیم گلستان از اولین مجموعه آذر، ماه آخر پاییز ( 

ات کهن، دست به خلق آثار هاي خود از ادبیشود. ابراهیم گلستان با تکیه بر اندوختهاین دیدگاه تحلیل می
اي فرمالیست و داستانی ساختارگرا زد. او با گرایش به نثر آهنگین و توجه به ساخت متن، خود را نویسنده

)   او با استفاده از هنجارگریزي آوایی، معنایی، نحوي و ... 50: 1382حال مدرن معرفی کرد.(حقوقی،درعین
ی هدایت کرده و توجه مخاطب را به ساختار داستان همراه با درك شکل داستان را به سوي ادبیات فرمالیست

کند: بندي میکند. لیچ،  هنجارگریزي موجود در یک اثر ادبی را، در هشت گونه  تقسیممعنی جلب می
هنجارگریزي نحوي، هنجارگریزي واژگان، هنجارگریزي نوشتاري، هنجارگریزي آوایی، هنجارگریزي 
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ی، هنجارگریزي زمانی و هنجارگریزي معنایی.  از این رو همراه با تعریف گویشی، هنجارگریزي سبک
شود:هاي ابراهیم گلستان به اختصار معرفی  میهاي هنجارگریزي مصادیق آن در داستانگونه
هنجارگریزي نحوي  -1

ي جمله از جا کردن عناصر سازندهتواند در متن ادبی خود با جابهي صفوي نویسنده یا شاعر میبه گفته
به عبارت دیگر هنجارگریزي .قواعد نحوي زبان هنجار گریز بزند و زبان خود را از زبان هنجار متمایز سازد
اي از قواعد نحوي، زبان خود نحوي آن است که نویسنده از قواعد نحوي زبان هنجار بگذرد و با کاربرد ویژه

آید.در آثار  سازي متن به شمار میبسیار مؤثر در برجستههاي را برجسته نماید. این نوع از هنجارگریزي از راه
جایی فعل، ضمیر، صفت، قید و... در زمره هنجار گریزي نحوي قرار می گیرد ابراهیم گلستان ، حذف و جابه

ها را به خود اختصاص درصد از کل هنجارگریزي44مورد از این گونه در اثار او دیده شد که 1152که  
است.داده

.حذف فعل1-1
در این مورد نویسنده براي جلوگیري از تکرار و یا برجسته کردن کالم خود فعل را در جمله حذف 

شود.کند. در آثار گلستان حذف فعل براي ایجاز بسیار دیده میمی
)221: 1346ها [ بودیم ].(گلستان، ها و جذب نور در نمو میوهو ما در انتظار روزهاي رشد، بهار، شکوفه

)118: 1334و چنین بود تا سرکار رفت، هرچند که دیرتر از هرروز[ رفت ].( گلستان، 
) 61: 1385آمد ].(گلستان، آمد و از آینده نگاه توقع [ میاز گذشته نگاه انتظار می

درصد از کل 16مورد حذف فعل وجود دارد که بسامد آن حدود 181در آثار ابراهیم گلستان 
ت.هنجارگریزي نحوي اس

.حذف نشانه مفعول2-1
نشانه ي  هاي زیر یا حذف حرف شود. در نمونهحرف را که نشانه مفعول است گاهی در جمله حذف می

ها تاکید شده است:بر نقش مفعولی آن» را«
وپیش پاي من زنبیل خوراك جا [ را ] بر پاهاي او تنگ کرده بود و من آن را آهسته کنار می سراندم. 

)9: 1346(گلستان، 
)14: 1348گاه [ را ] گم می کرد.( گلستان، بی شال دست تکیه

درصد از کل هنجارگریزي نحوي را در 1حذف نشانه مفعولی به کار رفته که 14در آثار ابراهیم گلستان 
گیرد.برمی
.حذف مفعول3-1

بت به متن شود. و این حذف باعث دقت بیشتر خواننده نسمفعول  اغلب همراه حرف نشانه حذف می
شود:می

) 23: 1348ما موقع ناهار همه دور سفره [ غذا را] می خوردیم.(گلستان، 
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درصد از کل هنجارگریزي 1بار از حذف مفعول بهره جسته است که سهم آن 13گلستان در آثار خود 
نحوي است.

.حذف پیشوند فعل4-1
برد. ابراهیم گلستان پیشوند به کار مینویسنده افعالی که امروز به شکل پیشوندي رایج هستند، بدون

کاربرده است:هاي زیر فعل پیشوندي را بدون پیشوند بهدرنمونه
)37: 1346و او از گوشه چشم که مرا می دید سر[ بر ] می گرداند.( گلستان، 

نفس دودآلود فروبرد و رو [ بر ]گرداند و همچنان که رو[ بر ] می گرداند و فندك را روي میز می 
)1334:21گذاشت.( 

درصد از کل 2مورد حذف پیشوند فعل وجود دارد که بسامد آن حدود 23در آثار ابراهیم گلستان 
هنجارگریزي نحوي است.

.حذف حرف اضافه5-1
خیابان خلوت بود و تنها، [ از] دور، چراغ هاي چند دکان از الي تنه و برگ هاي درختان دیده می شد.( 

)39: 1346گلستان، 
او[ با] پشت دست زیر لب خاراند و زیر چشمانش پی هاي پراکنده سوزش می گرفتند که به آرام و 

)1334:114کردنشان اکنون پشت دست روي گونه فرورفته و استخوان برون جسته زیر چشم می کشید.( 
)88: 1348جیغ رقیه هوا رفت فریاد زد وا! حاال من چه خاك بریزم[ به] سرم، خانم؟( گلستان، 

درصد از کل هنجارگریزي 2حذف حرف اضافه وجود دارد که بسامد آن 23در آثار ابراهیم گلستان 
نحوي است.

.حذف نهاد6-1
)13: 1348رفتیم. (گلستان، من ترسیدم، و گریه کردم، می

)72: 1384تفنگش را باز انداخت روي کولش و دنبال پدرش به راه افتاد.( گلستان، 
باال به قرینه لفظی حذف شده است. او (کهزاد) تفنگش را روي کولش فاعل (او) در  جمله

بازانداخت......
درصد از کل هنجارگریزي نحوي 1مورد حذف نهاد وجود دارد که بسامد آن 15در آثار ابراهیم گلستان 

است.
.تقدیم فعل بر سایر ارکان جمله7-1

شود:ر آخر جمله بیاید، در اول جمله آورده میدر این مورد از هنجارگریزي نحوي فعل به جاي اینکه د
قفس را برداشتم و بردم توي خانه خودم. رفتم روي بالکن قفس را از چنگک باالیش گرفتم.( گلستان، 

1346 :123(
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)11: 1348می رفت پشت تیغه و می شد سقط فروش.(گلستان، 
).1385:73یکی از سوارها پیاده شد و آمد نزدیک پدر کهزاد.(گلستان، 

)91: 1374ها پائین.( گلستان، انوقت بازبرگشت از روي تیغه رد شد و آمد دوباره روي بام و رفت از پله
درصد از کل 33مورد تقدیم فعل وجود دارد که بسامد آن حدود 364در آثار ابراهیم گلستان 

هنجارگریزي نحوي است.
.تقدیم متمم8-1

بگیرد، براي تأکید در اول جمله می آید:متمم به جاي این که در جاي خود قرار
هاي لوله بخار مغازه رو نشاطی داشت. از توي جوي خشک پفهاي الله عباسی توي پیادهدر آفتاب، گل
)79: 1346رفت.(گلستان، اطوکشی هوا می

)189: 1348از دور یک نفیر تازه دوباره میان مه پیچید.( گلستان، 
)13: 1352ر آفتاب باال میامدند.(گلستان، هاي معلق در نواز سوراخ ذره

شود.درصد از کل هنجارگریزي نحوي می2شود که شامل مورد تقدیم متمم دیده می21در آثار گلستان 
.تأخیر متمم9-1

متمم به جاي اینکه در جاي خود قرار بگیرد، در آخر جمله می آید:
)53، 1346بعد باز آمدم به خانه.( گلستان، نزدیک ظهر بیدار شدم چمدانم را برداشتم رفتم حمام. 

) 30: 1348اما یک مرتبه تمام اهل خانه پریدند در حیاط انگار او خودش بالي طاعون است.( گلستان، 
گیرد.درصد از گل هنجارگریزي نحوي را در برمی4مورد است که 46بسامد تأخیر متمم در آثار گلستان 

.تأخیر قید10-1
نشینی معمول واژگان در کند. تا با برهمزدن همسازي قید استفاده مییوه براي برجستهگلستان از این ش

ي کالم، قید  را برجسته کند:زنجیره
یک دختر پنج شش ساله در چادر نماز چرکمرده با یک پسر سه چهار ساله، ساکت روي نیمکت نشسته 

)106: 1346بودند، تنها.( گلستان، 
) 17: 1348و نعلبکی زیر آن شکست. شربت نمانده بود، البته.(گلستان، ظرف را ول کردم. لیوان 

)127: 1353اما لباس کدخدا و لشکوئی تیره بود فقط.( گلستان، 
درصد از کل هنجارگریزي نحوي را در بر می 12شود که  مورد تأخیر قید دیده می143در آثار گلستان 

گیرد.
.جابجاي ارکان فعل مرکب 11-1

شود. این نوع از هنجارگریزي اي ارکان فعل مرکب، جزء اصلی فعل براي تاکید، بر فعل مقدم میدر جابج
تواند کاربرد عامیانه و گویشی داشته باشد..نحوي می
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مرد سوي دختر پرید چون دختر بی اینکه چرخ کنده شده باشد می خواست آن را رها کند ازآن بیاید 
)68: 1346پائین.( گلستان، 

) 40-41: 1348اتاق رفتم بیرون. بیرون برف می بارید.( گلستان، من از 
)114: 1353لنگه ابروي چپ را گرفت باال، و سر جنباند.( گلستان، 

درصد از کل هنجارگریزي نحوي 13مورد جابجاي ارکان فعل دیده شد که شامل 151در آثار گلستان 
است.

.فاصله افتادن میان دو جزء فعل مرکّب:12-1
)59: 1346د به دلبستگی نگاهی به سر دخترش کرد.( گلستان، مر

)19: 1374مرد زحمت به خود نداد که چیزي بگوید.(گلستان، 
درصد از کل 1مورد است که 17بسامد این نوع هنجارگریزي نحوي در آثار ابراهیم گلستان 

شود.هنجارگریزي نحوي را شامل می
.جابجاي صفت و موصوف13-1

گیرد. اما بسیاري اعد دستور زبان فارسی همیشه صفت بعد از موصوف خود قرار میبر اساس قو
آورند: نویسندگان  از جمله گلستان براي برجسته شدن زبان ، موصوف را قبل از صفت می

)20: 1346ته خیابان آفتاب پشت کوه رفته بود و انبوه سرخ ابرها تاریکی می گرفتند. (گلستان، 
)119: 1385بود و گرد تاریک زندان را گشته بود.( گلستان، از جا برخاسته 

درصد از کل 2مورد جابجاي صفت و موصوف به کار رفته که بسامد آن 20در آثار گلستان 
هنجارگریزي نحوي است.

.جهش ضمیر14-1
شود ، جابه جایی ضمیر یا جهشاز دیگر مواردي که باعث برهم خوردن نظم و ترتیب عادي کالم می

ضمیر است:
)17: 1346گشتم.( گلستان، شد برمیام میزدم اما همینکه گرسنهپیش از آفتاب به صحرا می

)37: 1334او دلش می خواست که مادرش تکه دیگري نانش می داد.(گلستان، 
)29: 1348ام گرفت.( گلستان، من چند هفته بعد تب نوبه

-درصد از کل هنجارگریزي نحوي می3د که شامل شومورد جهش ضمیر  دیده می36در آثار گلستان 
شود.

.جابه جایی حروف اضافه15-1
جاي حروف اضافه است، یعنی حرفی از حروف اضافه به جاي یکی دیگر از هنجارگریزي نحوي جابه

حرفی دیگر به کار رود.
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کل درصد از1مورد است که 16بسامد این نوع هنجارگریزي نحوي در آثار ابراهیم گلستان 
شود.هنجارگریزي نحوي را شامل می

»براي «به جاي » بر.  « 1-15-1
)38: 1384بر هر کدام هم شمد و بالشی گذاشت.( گلستان، 

»با« به جاي » به.« 2-15-1
) 28: 1348دائی عجب همیشه به بابا مخالف بود. اما چیزي شد که رفت به تهران .( +، 

»به« به جاي » با.«3-15-1
)49: 1384نفس میزد.( گلستان، ید با پشت تکیه داد به پله، نفسحاجی چرخ

»براي« به جاي » به. « 4-15-1
)24: 1334و به آرام کردن خویش آب دهان فروبرد.( گلستان، 

»با« به جاي » از.« 5-15-1
) 130: 1348او از دوچرخه مرده بود.( گلستان، 

»با« به جاي » در. « 6-15-1
) 130: 1348ده بود.( گلستان، او در دوچرخه مر

»از« به جاي » تا.« 7-15-1
)30: 1353ریزهاي طال.( گلستان، تر بودند تا خردههاي مغازه براي مرد گیرندهها و چراغمخمل

افعال پیاپی 
دو ماهی بزرگ نبودند؛ با هم بودند. اکنون سرهایشان کنار هم بود و دمهایشان از هم جدا. دور بودند. 

ن جنبیدند و رو به باال رفتند و میان راه چرخیدند و دو بار سرازیر شدند و باز کنار هم ماندند. انگار می ناگها
)85: 1346خواستند یکدیگر را ببوسند اما باز با هم از هم جدا شدند و لولیدندو رفتند وآمدند.( گلستان، 

شکست و گم غرید، میغلیتید، میسرید،میاما وقتی گلوله یک عمر مشتعل در گودي سیاه سرازیر می
)139: 148شد.( گلستان، می

فریاد کدخدا از انتهاي غار درآمد. یک چشم را میان طال دیده بود، و ترسیده بود، و فریاد میکشید و 
)199: 1353میگریخت.( گلستان، 

رگریزي نحوي است.درصد از کل هنجا6مورد افعال پیاپی به کار رفته که بسامد آن 69در آثار گلستان 
هنجارگریزي گویشی-2

به کارگیري گویشی خاص و « هایی غیر از زبان ادبی است.منظور از هنجارگریزي گویشی، کاربرد ساخت
- کند. این شیوه صمیمیتی را میاستفاده از واژگان محلی، مخاطب را با فضا و مکان شعر و شاعر آشناتر می

)7: 1381سنگري، »( توانایی آن را نداشته باشند.آفریند که شاید واژگان زبان هنجار 
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- کند. امکانات و ظرفیتها راحفظ و احیا میدر واقع استفاده بجا از واژگان محلی، گذشته از آن که آن«

عباسی، »( رسان در حفظ روانی جریان خالقیت است.دهد، خود یکی از عوامل یاريهاي زبان را افزایش می
1378 :120(

اربرد واژگانی که به یک گویش خاص متعلق است. به شناسایی زیستنگاه نویسنده و میزان و همچنین ک
تعلق نویسنده به محیط نیز اشاره دارد. گلستان در آثار خود از این شیوه جهت هرچه برجسته نمودن زبان 

داستان خود بهره گرفته است:
صال میسر نیست، بدجوري تیر می کشد.( بابا به جعفر گفت این درد کترمش کرده، از جا تکان خوردن ا

) 38: 1348گلستان، 
ناراحت ورنجور:کترم

کندکشد: درد میتیر می
)1385:38کرد.( گلستان، کرد و دعا میدار نفرین میپیرزن رو

)46: 1370رودار: مکرراً، بطور دائم.(نیر، 
)41: 1353ن، خدا برات خواسه، ولی دل و پیزیش را من باید بدم بهت.( گلستا

)98: 1370دل و پیزیش: عرضه انجام کاري را دادن.(نیر، 
)75: 1374هاي خارك و خرمائیم.( گلستان، ما بچه

خارك: رطب و خرماي نرسیده
درصد از کل 4مورد هنجارگریزي گویشی وجود دارد که بسامد آن حدود 102در آثار ابراهیم گلستان 

هنجارگریزي است.
عناییهنجارگریزي م-3

سازي ادبی مورد پذیري سطح زبان، بیش از دیگر سطوح زبان در برجستهحوزه معنی به عنوان انعطاف
ها براساس قواعد معنایی حاکم بر زبان هنجار، تابع نشینی واژههم« گیرد. به اعتقاد صفوياستفاده قرار می

قبیل استعاره، مجاز، تشخیص، توان گفت که صنایعی از هاي خاص خود است. براین اساس میمحدودیت
تر در شود، بیشپارادوکس و جز آن که به صورت سنّتی در چارچوب بدیع معنوي و بیان مطرح می

)48: 1383صفوي، » ( اند.چارچوب هنجارگریزي معنایی قابل بررسی
هاي ادبی بهره ي گلستان از آرایهایی به اندازهدر نثر داستانی معاصر هیچ نویسنده« گوید:آتش سودا می

است. نثر وي ماالمال است از صنایع بیانی مانند تشبیه و اسناد مجازي و استعاره و غیره. گلستان در نبرده
: 1388(آتش سودا، » ي نگاه نیما و شاگردان اوست.اي دارد که تداعی کنندهگیري از صنایع ادبی نگاه تازهبهره
326 (
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هاي معنوي از قبیل: تشبیه، استعاره، ابراهیم گلستان، معموالً در آرایههنجارگریزي در حوزه معنایی در آثار 
مورد هنجارگریزي معنایی 389آمیزي، پارادوکس صورت گرفته است. در آثار گلستان تشخیص، مجاز، حس

است.ها را به خود اختصاص دادهدرصد از کل هنجارگریزي15وجود دارد که 
.تشبیه1-3

توانند شود و شاعران و نویسندگان به کمک آن میبزارهاي تصویرسازي محسوب میترین اتشبیه از مهم
به توصیف یک پدیده بپردازند:

اي بیابم که گذرگاه حوادث را بچرخانم. اش را بدانم وسیلهآنکه قصد و میل و حتی اندیشهخواستم بی
) 27: 1346نمی شد.( گلستان، 

: 1348دمید.(گلستان، درك، صبح، نرم، مثل بوي نان تازه میهاي سرخ و زرد و آبی مشبکو پشت شیشه
133 (

)74: 1374و بشقابی را که در دستش بود در الي پلو مثل بیل فروبرد، پرکرد.(گلستان، 
درصد از کل هنجارگریزي معنایی است.35مورد تشبیه به کار رفته که بسامد آن 137در آثار گلستان 

. استعاره2-3
ي زبان هنري است. استعاره ترین امکانات در حیطهترین کشف هنرمند و عالیزرگاستعاره ب« 

) گلستان در به 156: 1385شمیسا، »(کارآمدترین ابزار تخییل و به اصطالح ابزار نقاشی در کالم است.
هن اي که ذکارگیري استعاره به ربط بین معانی مستعار و مستعارمنه تأمل بیشتري نموده است، به گونه

یابد.خواننده به آسانی از معناي مجازي به معناي حقیقی دست می
مرد بار می کشید. بار تنومند و سفید و با دستگیره ي فلزي پرداخته و در آفتاب سوزن افشان بر پشت 

)26: 1334ارابه بسته شده بود و از گردش ناهموار چرخ ها لرزه می گرفت.(گلستان،
دید جا را نمیتپید و چشمش هیچزد و برداشت، دلش میها پس میفشنگجوي وها را در جستکه سنگ

)92: 1385پایید.( گلستان، و آسمان با هزاران چشم او را می
درصد از کل هنجارگریزي معنایی را به خود اختصاص 4مورد استعاره وجود دارد که 15در آثار گلستان 

داده است.
.تشخیص3-3

هایش،   افعال و اعمال و خصوصیات و عواطف انسانی و نیز داستانمجموعهابراهیم گلستان در تمام 
جان طبیعی و مفاهیم انتزاعی و ذهنی نسبت داده گاهی موجودات جاندار دیگررا، به عناصر و موجودات بی

است:
)15: 1346پیش من یک شقایق از شکاف سنگ رسته درنسیم نرم می رقصید.( گلستان، 

)1348:31گلستان، آمد. (شدم. تب رفته بود و لرز نمید و من خوب میتابستان تمام بو
)63: 1385افکند.( گلستان، چشم آینده نگاه انتظار و شماتت به حال می
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درصد از کل 44مورد است که 170بسامد این نوع هنجارگریزي معنایی در آثار ابراهیم گلستان 
شود.هنجارگریزي معنایی  را شامل می

پارادوکس. 4-3
یکی از عناصر زیبایی کالم پارادوکس است. این آرایه هنرمندانه، ذهن مخاطب را به درگیري با موضوع 

کند. ابراهیم دارد و این تالش ذهنی لذّت بیشتري را نصیب خواننده میکشاند و آن را به کاوش وامیمی
ود آورده است:گلستان در نثر خود به این شیوه، ترکیبات بسیار زیبایی را به وج

رفت.( شد، فرومیاي که خاموش میهمه صداها در یکی خفگی سرسام آور، خاموشی زمزمه کننده
)67: 1334گلستان، 

)61: 1374آباد دنیا به هم نمیخوره که.( گلستان، از مرگ یه خروس تو این گوشه خراب
از کل هنجارگریزي معنایی است.درصد3مورد پارادوکس به کار رفته که بسامد آن 8در آثار گلستان 

. کنایه5-3
کشاند، در نتیجه تري از کالم عادي میکنایه با دو معناي دور و نزدیک، ذهن خواننده را به فضاي گسترده

وحیدیان، »(کند.اي شگفت و ناآشنا میکنایه زبان خبر را بدل به پدیده«یابد نیروي تخیل مجال ظهور می
ستفاده از کنایه با شکستن ساختار عادي زبان، شکل و معناي جدیدي از کالم ارائه ) نویسنده با ا66: 1375

کند:دهد و  هنجارشکنی میمی
)22: 1346تا راز عشق ما از پرده بیرون زد. ( گلستان، 

) 198: 1348عرق فروش به کار خود سوار بود.( گلستان، 
ز کل هنجارگریزي معنایی را به خود اختصاص درصد ا3مورد کنایه وجود دارد که 10در آثار گلستان 

داده است.
. مجاز6-3
»له حقیقی به مناسبتی و آن مناسبت را در مجاز، استعمال لفظ است در غیر معنی اصلی و موضوع

)247: 1383(همایی، » گویند.اصطالح فن بدیع عالقه می
ي شهر را بوي نارنج گرفت.( گلستان، و پرستوها آمدندو نوروز گرفتیم و شکوفه ها دمیدند و کوچه ها

1346 :14(
)68: 1334خانه با افتادن سنگین و ناله آورش بیدار شد.( گلستان، 

درصد از کل 5مورد است که 18بسامد این نوع هنجارگریزي معنایی در آثار ابراهیم گلستان 
شود.هنجارگریزي معنایی را شامل می
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آمیزي. حس7-3
(شفیعی » شود.سعاتی که در زبان، از رهگذر آمیختن دو حس به یکدیگر ایجاد میعبارت است از تو«

)15: 1376کدکتی، 
با این همه خوش داشت باز وانمود کند و باز سرد نگاه کند و تنها پس از این که چنین کند، گرم نگاه کند 

)57: 1346و خودش بشود.( گلستان، 
)98: 1334زبان شکوه زن تلخ تر می شود.( گلستان، 

درصد از کل هنجارگریزي معنایی است.8آمیزي به کار رفته که بسامد آن مورد حس31در آثار گلستان 
هنجارگریزي زمانی-4

شود. در این نوع هنجارگریزي نویسنده یا شاعر سازي گاه از طریق هنجارگریزي زمانی انجام میبرجسته
د و کلماتی را که متعلق به دوران گذشته است و امروز کمرنگ ي زمانی زبان هنجار بگریزتواند از گونهمی

برد باسنان گرایی از این گونه هنجار گریزي به شمار می شده و بسامد خود را از دست داده است، به کار 
رود.

این مفهوم محدود به احیاي واژگان مرده نیست حتی « گوید:گرایی میشفیعی کدکنی در مورد باستان
به معنی معکوس به » وارونه«گرایی است. مثالً اگر امروز تر یک کلمه، خود نوعی باستانظ قدیمیانتخاب تلف

گرایی خواهد بود اگر به جاي وارونه، واژگونه، کار رود و در هنجار عادي گفتار جاي داشته باشد، باستان
)25: 1376شفیعی کدکنی، »(باژگونه، واژون و امثال آن را به کار بریم.

رسید و خورد به لبه بالکن و یله شد و برگشت طرف هوا، پائین، و رفت خورد به کف قفس 
)93: 1346خیابان.(گلستان، 

و کلون آهنی در کوچه را با احتیاط و آهستگی دور از آرامش و پر از اضطراب باز کرد که صدا نداد.( 
)62همان:

)9: 1385ن، کرد.( گلستاچراغ نفتی مطبخ تنگ و باریک را نیمه روشن می
درصد است.5شود و بسامد آن مورد هنجارگریزي زمانی در آثار ابراهیم گلستان دیده می135

هنجارگریزي آوایی-5
برد زند و صورتی را به کار میدراین نوع هنجارگریزي، شاعر یا نویسنده از قواعد آوایی هنجار، گریز می

) با این کار اصول آوایی واژگان تغییر داده 47: 1383صفوي، که از نظر آوایی در زبان هنجار متداول نیست.(
شود. این تغییر آواي زبان، هنجارگریزي آوایی است. نویسنده در این شیوه، تلفظ و شکل آشنا و هنجار می

توان نقش و دخالت وزن و موسیقی را در به سازد. با اندکی تامل میها را با حذف و تغییر غریب میواژه
ن این نوع هنجارگریزي دریافت. نوع دیگر از هنجارگریزي آوایی تکرار حروف است که از عوامل وجود آمد

موسیقی زبان است. 
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ها را به خود درصد از کل هنجارگریزي6مورد هنجارگریزي آوایی وجود دارد که 163در آثار گلستان 
است.اختصاص داده

»ا « صوت بلند .حذف ي متحرك وقایه میان کلمات مختوم به م1-5
هاي ها از ضرورتگونه هنجارگریزيالبته اینهنگامی که نویسنده قصد شکسته نوشتن را داشته باشد:

.زبان محاوره است
)68: 1348من از صداش فهمیدم، من هم رفتم تو سالم کردم.( گلستان، 

)78: 1385چرا  از جات بلند شدي؟ ( گلستان، 
درصد از هنجارگریزي آوایی را 15آثار ابراهیم گلستان به کار رفته که مورد از این هنجارگریزي در25

گیرد.در بر می
ها و صامت.حذف و تغییر مصوت2-5

در این شیوه، از قواعد آوایی واژه ها دوري می کند و تلفّظ واژه را با تغییر مصوت یا حذف نویسنده
در این روش ، نقش و دخالت وزن آشکار می صامت و مصوت ، از شکل آشنا و هنجار آن دور می کند.

:شود
)1348:54بعد روپوش زرد کلید زمخت را پیچاندم، وا کردم.(گلستان، 

شه به فکر درست کردن ناودون و بگو زمستون گذاشتی اتاق چکه کنه حاال که بهار داره تموم می
)12: 1385شیروونی افتادي.(گلستان، 

درصد از هنجارگریزي آوایی 25ار در آثارش به کار برده و بسامد آن ب62گلستان این هنجارگریزي را 
است.
.همآوایی (تکرار حروف)3-5
سازد و ي منظم و پنهان آن را از یکدیگر متمایز میشمیسا به هنگام طرح صنعت همحروفی، دوگونه«

ت پراکنده در میان گیرد و همحروفی پنهان به صورمعتقد است که همحروفی منظم در آغاز کلمات شکل می
) 57: 1378شمیسا، »( شود.کلمات ظاهر می

)24: 1346س : سختی سنگ و پاکی آسمان کوهستان را دریافتم.( گلستان، 
)24: 1346پ: آنگاه مزه شیر داغ و بوي پارگی پوست پرتقال خوشایند بود.( گلستان، 

)124: 1334ه شد.( گلستان، ك:کارشان را که می کردند کله کنده کبوتر زیر پاي یکیشان ل
)1348:30(گلستان، .ر: این ها براي من انگار خواب روي سدره راه رفتن بود

درصد را به خود اختصاص داده است.46مورد است که 75بسامد این نوع هنجارگریزي آوایی 
هنجارگریزي در کاربرد صفت-6
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ثرهاي معاصر است. در حقیقت ابراهیم گلستان گیرترین ننثر گلستان از لحاظ کاربرد صفت یکی از چشم
کند. و زاده و علوي متمایز میکند که نثرش را از نثر کسانی مانند جمالاي عمل میدر کاربرد صفت به شیوه
ترین نویسندگان معاصر است. بخشد وي از نظر کاربرد صفت یکی از هتجارشکنرنگی شاعرانه بدان می

ي در اسناد صفت به موصوف و هنجارگریزي در ساخت صفت مرکب در گلستان به دو شکل هنجارگریز
نثرش بهره گرفته است.

هاي درصد از کل هنجارگریزي2مورد هنجارگریزي در کاربرد صفت وجود دارد که 40در آثار گلستان 
است.را به خود اختصاص داده

. هنجارگریزي در اسناد صفت به موصوف1-6
هنه تري نه تنها برکاغذ نیامده بود، از اندیشه من هم نگذشته بود.( گلستان، اما هرگز هوس و تمناي بر

1346 :21(
است.صفت برهنه را براي هوس و تمنا انتخاب کرده

)31: 1385زد.(گلستان، سرما سبک و ترسو روي میدان وسیع و خالی نفس می
آوردن صفت سبک و ترسو براي سرما

درصد از هنجارگریزي در کاربرد 70ثار ابراهیم گلستان وجود دارد و مورد از این هنجارگریزي در آ28
شود.صفت را شامل می

. هنجارگریزي در ساخت صفت مرکب2-6
کف دست به آهستگی هراس زدگی بر تاقچه کشید تا نوك خنک فلزي یک کلید لرزاندش.(گلستان، 

1334 :61 (
)9: 1348ستان، ... و زلف از زیر کالهش تاب خورده رو به باال.(گل

درصد است.30بار در آثار گلستان به کار رفته و بسامد آن 12این هنجارگریزي 
هنجارگریزي سبکی-7

این امکان براي شاعر « گوید:شناسی به ادبیات در مورد این نوع هنجارگریزي میصفوي در کتاب  از زبان
هاي نحوي ت گریز بزند و از واژگان یا ساختي نوشتاري معیار اسي اصلی شعرکه گونهوجود دارد از الیه

بدیهی است هنجارگریزي سبکی اگر با فضاسازي مناسب صورت )« 49: 1383صفوي، »(گفتاري استفاده کند.
کند، این هنجار باید در شعر و نپذیرد، نه تنها زیبا نیست، بلکه افق شعر یا نثر را میان جد و تفنن محدود می

)7: 1381سنگري، »( ا القاي بهتر درون مایه کمک کند.نثر به اعتالي موسیقی ی
زاده و هدایت و چوبک در نثر گلستان بسامد عناصر عامیانه یا محاوره نسبت به نثر کسانی مانند جمال«

نماید. وي به ندرت در زبان تر میرنگهاي خود وي نیز کماي گلستان نسبت به شاعرانهکمتر است. عامیانه
گذارد. در واقع فضاي شاعرانه مجال چندانی براي خودنمایی این عناصر نصري عامیانه میراوي داستانش ع

شود که دو شخصیت داستانی در حال گفت وگو گذارد. عناصر عامیانه در نثر وي هنگامی ظاهر میباقی نمی
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سودا، آتش.»(کندهستند. با این وجود به کارگیري این عناصر  به شکلی است که توجه خواننده را جلب می
1390 :71(

درصد از کل هنجارگریزي 12شود که بسامد آن مورد هنجارگریزي سبکی دیده می327در آثار گلستان 
گیرد.را در برمی

ايهاي محاوره. فعل7-1
)53: 1346ناهار خوردم و پلکیدم تا ساعت سه ونیم شد.( گلستان، 

)30: 1382کرد؟( گلستان، مگر خیال دیگر مرا ول می
درصد از هنجارگریزي سبکی 22بار در آثار ابراهیم گلستان به کار رفته و سهم آن 72این هنجارگریزي 

است.
هاي عامیانه. واژه7-2

: 1348من ظرف ها را گرفتم گفتم بگیر، زن بابا. زن بابا هنوز جنب نمی خورد. ساکت بود.( گلستان، 
104(

)23: 1385ست.( گلستان، ها با صداي کیپ و کوتاه برخاصداي سنگ
درصد از هنجارگریزي سبکی 29مورد از این هنجارگریزي در آثار گلستان وجود دارد و بسامد آن 90
است.
اي.ساخت محاوره7-3

از مادرش که آتشی شده بود پیغام پس رسیدشما باید افسار در دهان این پسر قرتی قشم شم ولگردتان 
)22: 1346بزنید.( گلستان، 

: 1334ه نق می زدي و منتظر بودي که انگار سقف آسمون بترکه و دنیا برات گلستون بشه.(گلستان، همیش
93(

این زمین خوردن بدجوري کار دست او داده؛ قوز باال قوز وقت اجابت مزاجش با این همه پله. ( 
)38-1348:39گلستان، 

درصد از هنجارگریزي سبکی 15د آن مورد از این هنجارگریزي در آثار گلستان وجود دارد و بسام51
است.
نویسی. شکسته7-4

)9: 1385ذارن پایین.( گلستان، دارن میاون وقت نردبون را  ورمی
البته میشه. برگ زدن البته میشه. فقط، برگ زدن وقتی که شد شگرد کار، دیگه میشه تموم « نقاش گفت

)159: 1353( گلستان، » زدن، فقط.کار. کار دیگه تموم میشه. کار میشه برگ
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درصد از هنجارگریزي 34بار در آثارش به کار برده و بسامد آن 113گلستان این گونه هنجارگریزي را 
سبکی است.

هنجارگریزي واژگانی-8
واژه ابزار بیان مفاهیم و معانی در دست شاعر و نویسنده «گوید: ي اهمیت واژه، شکلوفسکی میدرباره

یاکوبسن معتقد است که در واژه چیز مقدسی ) «73: 1381مقدم، (علوي» لی کار اوست.نیست، بلکه ماده اص
هاي مهم در ) یکی از سویه76همان: »(دهد آن را دستخوش بازي اتفاقی بدانیم.وجود دارد که به ما اجازه نمی

واژگان و زبان ها،اثر و نامتعارف بودن روش بیان است. مثل کاربرد اصطالح» غرابت زبانی«هنجارگریزي 
) این گونه از 49: 1372است.(احمدي، » گوهر اصلی و پایدار هنر«ها نامتعارف که از نظر فرمالیست

سازد؛ بدین ترتیب که هایی است که شاعر از طریق آن زبان خود را برجسته میهنجارگریزي یکی از شیوه
بندد.(صفوي، آفریند و به کار میجدید میايي زبان هنجار، واژهبرحسب قیاس و گریز از قواعد ساخت واژه

دارد. ابراهیم گلستان، زبان هاي جدید خواننده را در حین خوانندن به درنگ و تأمل وامی) واژه46: 1383
آید واژگان و ترکیبات داستانی (نثر) خود را بواسطه ترکیبات و لغات جدید غنی کرده است. آنچه در زیر می

هایش است: تان در داستاني ابراهیم گلسبرساخته
)15: 1334چون هواپیما فرداي آن روز پرواز می گرفت. (گلستان، 

گرفت، همکرد گرفت به جاي کرد به کار رفته  است. با آن که تغییري در معناي کلی در فعل پرواز می
تر شده است.آید، اما زبان برجستهساخت فعل به وجود نمی

)126: 1348زن شرکت بودند.( گلستان، دار و بیتازه آمدهائی که کارمند رتبهو امروز خانه بود براي تمام 
تازه آمدها به جاي واژه معمول تازه واردها آمده است .

)68: 1385خورد.( گلستان، دار دیگر نمیمرد سال
سال یا سالمند آمده است.دار بجاي میانصفت سال

درصد از کل هنجارگریزي را 3شود که بسامد آن ی دیده میمورد هنجارگریزي واژگان70در آثار گلستان 
گیرد.در برمی

هنجارگریزي موسیقایی-9
هایی ي آرایهشود. تکرار و جناس از جملهعناصر موسیقی ساز  به دو شکل لفظی و معنوي ایجاد می

ز نظر معنوي بر کند. تضاد و مراعات نظیر نیز اتر میاست که شکل ظاهري متن و الفاظ آن را آهنگین
ساز از هاي عناصر موسیقیافزایند.گلستان زبان داستان خود را  با استفاده از هنجارگریزيموسیقی متن می

کند. در ذیل به برخی از این گونه هنجارگریزي اشاره جمله جناس، تکرار، تضاد و مراعات نظیر برجسته می
9مورد هنجارگریزي موسیقیایی وجود دارد که 242ان می شود. پیش از آن باید متذکر شد که در آثار گلست

است: ها را به خود اختصاص دادهدرصد از کل هنجارگریزي
. جناس9-1
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اي است شامل آوردن دو لفظ در کالم که در ظاهر با یکدیگر همانند و در معنی مختلفنند. جناس آرایه
ر نثرابراهیم  گلستان است.جناس از جمله مهمترین عنصر موسیقی سازـ غیر از وزن ـ د

اي اي پر ناله، حاصل کار آن روز به خواهرم میسپردم و  نامهو ظهر که به خانه می آمدم نامه
)15: 1346میگرفتم.(گلستان، 

)13: 1348آن روزها به زور کاله نقابدار باب می کردند.( گلستان، 
)161همان: ولی آمنه از او ترسید، جیغ زد، در رفت، رفت در را بست.( 

)109: 1353اما برادر زن بیل را با شور و زور فرومی کرد.( گلستان، 
گیرد.درصد از کل هنجارگریزي موسیقیایی را در برمی19مورد جناس وجود دارد که 45در آثار گلستان 

.تکرار9-2
ندگاري در ذهن مخاطب ها و کلمه  ها ،  ریتمیرا به وجود می آورد  که عالوه بر ماها و جملهتکرار فعل

با  نوعی لذت متن همراه است: 
: 1346من می خواستم به قله برگردم. من می خواستم به قله برگردم، و روي خاکریز رها بودم.( گلستان، 

228(
ي شط ایستاده است. انگار از صداي کشتی زائید. انگار از میان مه و نورِ محو میبینم انگار یک آدم بر کناره

)175-174را ریخت، انگار مه او را ساخت؛ انگار اصالً نیست، انگارحتماً هست.( همان: موج او 
)47: 1385گرفتند بهتر بود.( گلستان، گرفتند. میگرفتند. میآن شب اگر مرا می

)95: 1374حاال هواي صبح روشن بود. از شعله روشن بود. از صبح روشن بود.( گلستان، 
)47: 1385کشتند و همه چیز کشته شده است.(گلستان، ا میاو را کشتند و همه چیز ر

درصد از هنجارگریزي موسیقیایی است.49بار در آثار گلستان آمده است که  120این گونه تکرار ،  
.تضاد9-3

از آنجا که تضاد و مراعات النظیر از مصادیق موسیقی معنوي شعر ند(شفیعی کدکنی ، موسیقی شعر )در 
انواع هنجار گریزي ، شاخصه موسیقی (ارکستریشن) بر این انواع قابل تطبیق است. ادامه ي بحث

این آرایه، با تقابل و برابر نهادن دو واژه متضاد ، بر برجستگی زبان  می افزاید. در موارد زیر این تقابل 
مفهومی به خوبی نمایان است:

)36: 1346نشست.( گلستان، یکی فرومیشدند و تارها روشن میمردم در آمد و رفت بودند و چراغ
)77: 1348باران تندآهسته خیسم کرد.(گلستان، 

گیرد.درصد از هنجارگریزي موسیقایی را در برمی16مورد تضاد وجود دارد که 38در آثار گلستان 
.مراعات النظیر9-4
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اه تناسب آنها، از جهت آن است که در سخن اموري را بیاورند که در معنی با یکدیگر متناسب باشند، خو
همنجس بودن باشد، مانند: (گل و الله)، خواه تناسب آنها از جهت مشابهت یا تضمن و مالزمت باشد، مانند: 

ي سخن ادبی است. ، از لوازم اولیه»مراعات نظیر«و » تناسب«(تیر و کمان). صنعت 
: 1346ه به یک نمانده بود.( گلستان، گذشت و تابستان رسید و رفت و پائیز شد و چشم خیربهار نیز می

24(
ها، و تاج هاي الله عباسی، الدنها، بوتهداشت، و روي  شمعدانیپاش آب از حوض برمیجعفر با آب

)29: 1348ریخت.(گلستان، خروس می
)34: 1374در سفره آش بود و باللیت و قیمه، قلیه ماهی، نان و پنیر و ترشی و رنگینک.(گلستان، 

درصد از کل هنجارگریزي 16شود که بسامد آن مورد مراعات نظیر دیده می39ار گلستان در آث
گیرد.موسیقیایی  را در برمی

نتیجه
آید ي نثر جدید فارسی به شمار میابراهیم گلستان از نخستین نویسندگان صاحب سبک و متحول کننده

ي نویسندگانی داشته  است. گلستان از جملهکه در کنار دیگر نویسندگان بزرگ در تحول نثر فارسی نقش
هاي داستانی نوین، اهمیت خاص ادبی قائل است که براي زبان داستانی و استفاده از نثر آهنگین در قالب

است و نثر داستانیِ گلستان از کیفیت نثر ادبی برخوردار گشته است. نثر ادبی مبتنی بر زبانی مجازي است و 
هاي حاصل از آن با نثر عادي و زبان معیار تفاوت دارد. بدین منظور ابراهیم گلستان در ذات خود و کارکرد

براي برجسته کردن زبان نثر داستانی اش از انواع هنجارگریزي بهره گرفته است. از میان انواع هنجارگریزي 
هنجارگریزي معنایی هاي ابراهیم گلستان، هنجارگریزي نحوي از بسامد باالتري برخودار است. در نثر داستان

سازي در نثر ابراهیم گلستان است که بسامد این نوع هنجارگریزي بعد از یکی دیگر از شگردهاي برجسته
ي ها بیشتر است. هنجارگریزي معنایی در آثار وي غالباً در ضمنِ آرایههنجارگریزي نحوي از سایر گونه

انواع پارادوکس، کنایه، تشبیه، مجاز و تشخیص و پس از آن در تشبیهات او جلوه کرده است (نیز 
آمیزي). تشخّص سبکی او براي کاربرد صفت بیشتر در اسناد صفت به موصوف و کمتر در ساخت حس

هاي صفت مرکب مشهود است. نمودارها و جداول پیوست توزیع درصد گونه
در هنجارگریزي نحوي دهد.هنجارگریزي زبانی و سبکی را در آثار ابراهیم گلستان به روشنی نشان می

تقدیمِ فعل و جابجاییِ ارکانِ فعل از لحاظ سبکی بیشتر است که تا حد زیادي به خاطر زبان آهنگین و 
هاي ي اوست. بدین منظور انواع تکرار، جناس، تضاد و مراعات نظیر نیز در سطح هنجارگریزيشاعرانه

هاي عامیانه و هاي محاوره، واژهنویسی، فعلي شکستههاشود. همچنین فراوانیِ گونهموسیقایی نثر او دیده می
رود.اي به ترتیب بیشترین کاربردهاي سبکی در زبان نثر داستانیِ ابراهیم گلستان به شمار میساخت محاوره

(انواع هنجارگریزي زبانی در آثار ابراهیم گلستان)1ي جدول شماره
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انواع(1يهشمار نمودار 
ابراهیمآثاردرزبانی هنجارگریزي

)گلستان

)گلستانابراهیمآثاردرمعناییهنجارگریزي( 2يشمارهجدول
44%170تشخیص

4%15استعاره
2%8پارادوکس

2%10کنایه
35%137تشبیه
5%18مجاز

44%1152هنجارگریزي نحوي
15%389ییهنجارگریزي معنا

3%70هنجارگریزي واژگانی
6%163هنجارگریزي آوایی

9%242هنجارگریزي موسیقایی
5%135هنجارگریزي زمانی

4%102هنجارگریزي گویشی
12%327هنجارگریزي سبکی

هنجارگریزي در ساخت 
صفت

40%2

100%2620جمع کل
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8%31آمیزيحس
389100کلجمع 

)گلستانابراهیمآثارمعنایی درهنجارگریزي( 2شمارهنمودار

(هنجارگریزي سبکی)3ي جدول  شماره
هاي فعل
محاوره

72%22

هاي واژه
عامیانه

91%29

ساخت 
ايمحاوره

51%15

34%113شکسته نویسی
100%327جمع کل

(هنجارگریزي موسیقایی)4ي ارهنمودار شم
49%120تکرار

19%45جناس
16%38تضاد

16%39مراعات نظیر 
100%242جمع کل

کتابنامه
نافه. سال ». ابراهیم گلستان«). تقابل نثر شاعرانه با زبان عامیانه در آثار1390سودا، محمدعلی(آتش

.1390. 45دوازدهم. شماره 
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)ساختار و تأویل متن. چاپ دوم. تهران: نشرمرکز.). 1372احمدي، بابک
)مروري بر تاریخ ادب و ادبیات امروز. تهران: نشر قطره.1382حقوقی، محمد .(
)16). هنجارگریزي و فراهنجاري در شعر. آموزش زبان و ادب فارسی. سال 1381ستگري، محمدرضا .

.1381. 64شماره 
)چاپ یازدهم. تهران: انتشارات نیلوفر). نگاهی تازه به بدیع.1387شمیسا، سیروس
)موسیقی شعر. چاپ پنجم. تهران: انتشارات آگاه.1376شفیعی کدکنی، محمدرضا .(
)شناسی به ادبیات. جلد اول. تهران: انتشارات سوره مهر.). از زبان1383صفوي، کورش
ي باران. نهران: ماندگار.). سفرنامه1378اهللا(عباسی، حبیب
م، منظریه نقد ادبی معاصر. چاپ دوم. تهران: انتشارات سمت.1381هیار(علوي مقد .(
)جوي و دیوار و تشنه. چاپ اول. تهران: چاپ پیک ایران.1346گلستان، ابراهیم .(
)مد و مه. تهران: انتشارات روزن.1348ــــــــــــــــ .(
 )شکار سایه. تهران: شرکت چاپ میهن.1334ــــــــــــــــ .(
ي جنّی. چاپ اول. تهران: انتشارات آگاه.). اسرار گنج دره1353ــــــــــ(ـــــ
)آذر، ماه آخر پائیز. چاپ دوم. تهران: انتشارات بازتاب نگار.1385ـــــــــــــــ .(
)خروس. تهران. انتشارات روزن.1374ــــــــــــــ .(
)ر، حسیناز. چاپ اول. شیراز: انتشارات قلم.ها و اصطالحات رایج در شیر). فرهنگ واژه1370نی
)69ي فرهنگستان. سال دوم، شماره چهارم، ص نامه». کنایه، نقاشی زبان). «1375وحیدیان کامیار، تقی.
فنون بالغت و صناعات ادبی. چاپ بیست و دوم. تهران: نشر هما.1383الدین(همایی، جالل .(
)17ترجمه رضا سیدحسینی، مجله کلک، شماره ،»بسوي نوعی دانش فن شعر). «1370یاکوبسن، رومن.
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تاثیر هنجارگریزي گویشی در اشعار فارسی شهریار
دکتر جهاندوست سبزعلیپور
استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت
دکتر سید محمود رضا غیبی
استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرند

چکیده
تر و تاثیرگـذارتر اندیشـه و احساسـات،    یقبیان هر چه بهتر، عمهاي زبانی برايگیري از تمام ظرفیتبهره

هـاي بسـیار ارزنـده هـر     نزد هر شاعري از نقش بسیار مهمی برخوردار است؛ از این رهگذر یکـی از ظرفیـت  
دهـد؛ بطوریکـه شـاعر بـا     ملتی، واژگان بومی و محلی آن است که یکباره خواننده را در فضایی ویژه قرار می

ختارهاي گویشی زبان محلی که در زبان هنجار و معیـار رایـج نیسـت بـه نـوعی هنجـارگریزي       بکارگیري سا
اي در ترسیم فضـاي  تواند از نقش ارزندهشناسیک و حفظ رسانگی، میزند که با رعایت اصل جمالدست می

شـعري  حاکم بر ذهن شاعر برخوردار باشد. شهریار از جمله شاعرانی است که جهت پویایی و فخامت زبـان 
اي ویژه در اشـعار فارسـی   خویش از هنجارگریزي گویشی استفاده کرده است و این نوع هنجار گریزي، جلوه

هاي هنجارگریزي گویشی در شعر شهریار استخراج و بررسـی شـده اسـت کـه     وي دارد. در این مقاله، نمونه
است.آذريزبان ترکی اللفظی ازهاي تحتالمثلها، کنایات و ترجمهحاوي لغات، اصطالحات، ضرب

.آذريسازي، هنجارگریزي گویشی، زبان ترکی زدایی، برجستهشهریار، آشناییها:کلیدواژه
:مقدمه-1

سازي یک متن ادبی دخیل شود که در برجستهزدایی در جهان متن، شامل همۀ شگردهایی میآشنایی
سازي و ت آشنایی زدایی نتیجۀ برجستهتوان گفهمراهند و می» هنجارگریزي«هستند و معموالً با نوعی 

هنجارگریزي است. براي شناخت هنجارگریزي نخست باید هنجار، و سپس ناهنجاري را شناخت. در یک 
گویند که در یک جامعه میايو یا نانوشتهتعریف بسیار ساده هنجار اغلب به یک دسته از قوانین نوشته 

ادبی ایران را از نظر . حال باید نخست جامعه آن هستندپیروي از رواج دارد و مردم آن جامعه ملزم بهخاص
هنجارهاي موجود بررسی کرد، تا مشخص شود در این جامعه چه هنجارهایی رواج داشته و دارد و 

کنند و شعر را به زیبایی  نزدیک ایجاد میناهنجاریها چگونه درخلق شعر موثرند و شاعران چگونه ناهنجاري
کنند.می

اند و در این گستره وسیع هاي ایرانی بسیاري رایج بودهزبان و گویش،روزگاران کهن در ایرانِ بزرگاز
هایی نیز که داراي ادبیات بسیارند و گویش،اندهایی که داراي ادبیات مکتوب بودهها و گویشتعداد زبان

نه و جامعه سخن گفته، اما به زبان پارسی با زبان مادري خود در خاکهاندگویشورانی داشته،اندمکتوب نبوده
هـ ق) دربارة 481-394نمونه این حالت نوشته ناصرخسرو شاعر ایرانی (، اندنوشتههاشعر گفته و کتاب

گفت اما زبان فارسی در تبریز قطران نام شاعري را دیدم شعري نیک می«است: قطران تبریزي در سفرنامه
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دیوان منجیک و دیوان دقیقی بیاورد و پیش من بخواند و هر معنی که او را ،آمد، پیش من دانستنیکو نمی
). 8: 1361، (ناصر خسرو» اشعار خود بر من خواندآن بنوشت و شرح ،با او بگفتم،مشکل بود از من پرسید

ر کرده و به فارسی نیز شع) تکلم میآذريیعنی شاعري دوزبانه که به زبانی غیر از زبان ادبی و رسمی (
توانست در یک یا چند دیدار با آذري با فارسی تفاوت بسیاري داشت قطران نمیگفته است و اگر می

ناصرخسرو مشکالت خود را برطرف نماید.
وبیش داراي ادبیاتی شفاهی و گاه مکتوب اند که کمهایی نیز بودهبه موازات زبان فارسی در ایران زبان

آذري ها، زبان ترکی شده است. یکی از این زبانکیبات و اصطالحات ادبی ساختهاي تراند و در آنها پارهبوده
زبان فارسیحوزه است و رواج و شهرت شعرش در جامعهایناست که شهریار به عنوان یکی از سرشناسان

اي هر یک زبان مادري رواج نداشته بلکه گاه به از،سرزمیناین آشکار است. درفارسی زبان بر همگان و غیر
فقط ،توان گفت در این ایران بزرگ با این همه فراخینمی، شاعر یک فرهنگ و یک زبان مادري بوده است

.اندآن تبعیت کردهیک سنت ادبی و یک زبان ادبی رایج بوده و همه از 
آنها یکی از راهکارهاي موفقیت یک شعر هنجارگریزي است که براي خود روشهایی دارد و در زیر به 

اي هاي گویشی شعر شهریار نخست الزم است زبان جامهخواهد شد. براي بررسی هنجارگریزيهاشار
آن است تا اهمیت و نقش آن جامه است. بدین خاطر در این مقدمه سعی بر بررسی شود که شهریار محصول 

زریق قواعد و اي با تها و زبانهاي رایج در ایران بررسی شود تا مشخص گردد چگونه شاعران هر جامهگویش
بر تقویت زبان فارسی، در خلق زیبایی شعر فارسی عالوهمشخصاتی از نظامِ زبانی زبان مادري خود به تنه 

اند.شعر خود موثر بوده
هایی برخورد کرد که نشان دهنده این است که در توان به نمونهبا دقت در واژگان ادبی زبان فارسی می«

تالش و اند داشتهدگان و شعرا سعی در اقتفا و پیروي از یک سنت ادبی نویسن،گرچه گویندگانایران، 
هایشان آنها در نوشتهزبان مادري و تأثیر، اما نقشهاي خود استفاده کننداند از زبان ادبی دري در نوشتهکرده

اي از زبان مادري خود رسوباتی در شعر بر جو سرود و 1"گفت"توان شعر ، چگونه میخوردبه چشم می
،(سبزعلیپور» ؟ردکه ندخود استفامادرينحو زبانواژگان و توان صحبت کرد و از چگونه مینگذاشت؟

1389 :1146.(
هاي عالی نمونه، او فارسی استادبی و جامعهغالب محیطآذري است و زبان زبان مادري شهریار ترکی 

نمونۀ عالی » سالم شهریارحیدربابایه«. شعر شودهر دو مورد از این اشعار در شعر شهریار به وفور یافت می

رسید و ماند و بعد به ثبت میگفتند و مدتها شعرشان ملفوظ و شفاهی میبا توجه به یک سنتی دیرینه در ادبیات که شعرا اول شعر می-١
رود و امروزه براي شعر به کار می"نوشتن"یا "سرودن"بیشتر از "گفتن"مصدر ،رسیدن نمیگاه حتی شعرشان به درجه ثبت و مکتوب شد

. شودبسیار شنیده می»گهفالنی شعر می«اياین جمله کلیشه، مثالًگویندنیز در زبان فارسی شعرا بیشتر شعر می



٣٦٦٣
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

دهندة تسلط او بر او و غزلیات فراوان فارسی او، از جمله دو غزل معروف با مطلع زیر نشانآذريشعر ترکی 
نظام زبان فارسی است: 

)1/69که به ما سوا فکندي همه سایه هما را(جآیتی خدا راعلی اي هماي رحمت/ تو چه 
)1/79(جبی وفا حاال که من افتاده ام از پا چراا            مدي جانم به قربانت ولی حاال چرآ

، نحوي واژگانیهاي گیري، قرضگریزي بزند، شهریار به راحتی دست به هنجارآنچه باعث شده است
زبان ادبی) ومادريزبانهر دو زبان (او به تسلط خاص آوایی او از زبان مادري خود اوست که نتیجهو گاه 

ها کمتر تکرار شد و شاید نبود همین ویژگی (تسلط به هر دو زبان مادري و ادبی)، که است. چیزي که بعد
وطنِ خلف شهریار که ، عامل یا مانعی بود براي شعراي همکردمیجاده هنجارگریزي را براي شهریار هموار

گاه دربند قواعد ق شعر فارسی استفاده کنند. شهریار هیچآسانی در خلنتوانستند از قواعد هر دو زبان به 
،داشتخود آمد با مهارت خاصی که در زبان مادرياي برایش پیش میزبان نماند و هرگاه عقبهپاگیر ودست

کرد و این چنین است که شعرش گاه زد و شعرش را تکمیل میآن را به شعر فارسی پیوند میاز یک قاعده
بینیم:شود که جمالتی از ترکی (احتماالً ترکی قونیه) را در اشعارش مینا میچون شعر موال

» هی کیمسن«آن یکی ترکی که آید گویدم دمدمن کجا شعر از کجا لیکن به من در می
اما هدف از ارائه این ، نیستیزيگر، هنجارپرواضح است که صرف وارد کردن یک عبارت بیگانه در شعر

آمدبه راحتی از یک زبان به زبان دیگر رفت و انگی شاعر بود تا مشخص شود شاعر چگونهنمونه دوزب
و هر وقت دستش تنگ شود پا را به آن سوي پل زبانگویا پل بسته است بین این دو یعنیکند،میزبانی

گردد و شعرش را ادامه میدهد.گذاشته و با دستی پر برمی
، زیرا در توان یک کشور چند زبانه دانستایران را می«نویسد: میمدرسی درباره چندزبانگی ایران 

کنند و هر یک به طور عمده در قلمرو ، گروهاي قومی گوناگونی زندگی میآنمحدودة مرزهاي سیاسی 
گویند، اما در عین حال تنها زبان رسمی در این کشور خود، به زبان بومی یا زبان مادري خویش سخن می

).33: 1387رسی، (مد» فارسی است
در این پژوهش سعی شده است با نشان دادن شواهدي از هنجارگریزي گویشی در شعر شهریار اهمیت 

، هاافزاییاین ترفند ادبی نشان داده و مشخص شود که شهریار چگونه توانسته است با استفاده از این قاعده
تر کند. اگر شعرا در زبانی فارسی را گستردهو هم دامنه امکاناتآفرینش ادبی نجات پیدا کنداز عقبات هم 

هاي ایرانی فارسی هم مانند خیلی از گویشزبان سنت ادبی ، شاید کردندافزایی نمیزبان فارسی قاعده
رسید.ماند و به این فراخی نمیحوصله میاش کمدایره

. در پایان هر بیت از عالیم در این پژوهش از دیوان دو جلدي شهریار (انتشارات نگاه) استفاده شده است
هاي بعد از آن به ترتیب شمارة صفحه و بیت هستند.  اختصاري (ج) براي جلد استفاده شده است و شماره

پیشینه بحث-2
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توان بهآن جمله میهاي زیادي به زبان فارسی انجام شده است که از در مورد هنجارگریزي پژوهش
،آمده استهاي شاعران مختلف اشاراتی تعددي نیز به هنجارگریزي) اشاره کرد. در مقاالت م1373صفوي (
هنجارگریزي در شعر «) در 1375و سجودي (،»شعرشناسینشانهآمدي بر در) «1378سجودي (از جمله

در )1388(نژادحسین،»هنجارگریزي و فراهنجاري در شعر«) در 1383، سنگري (»سهراب سپهري
. در مورد اندنکاتی در مورد هنجارگریزي در شعر فارسی ذکر کرده» هنجارگریزي در مثنوي موالنا«

) 131فر(هنجارگریزي گویشی و تاثیر زبان محلی بر شعر شاعران فارسی زبان کمتر تحقیق شده است. عزیزي
به هنجارگریزي شعر نیما پرداخته، اما صحبتی از تأثیرپذیري نیما از زبان» گریزيارهنجهاي زبانی گونه«در 

اش به میان نیاورده است.مادري
هنجارگریزي-3
هنجارگریزي در کل، انحراف از قواعد حاکم بر زبان هنجار است، هر چند منظور از آن هرگونه انحراف «

شود و از قواعد زبان هنجار نیست، زیرا گروهی از این انحرافات تنها به ساختی غیردستوري منجر می
). به طور کلی هر شاعري در بخشی از کار خویش 44: 1383(صفوي،» تخالقیت هنري به شمار نخواهد رف

هنجارگریزي دارد.
شناسانی که در میان زبان«داند: میآفرینیسجودي ضمن تشریح نظر یاکوبسن، هنجارگریزي را ابزار شعر

ملترین الگو را کا،شناس ساختگرازبان، رسد یاکوبسنبه نظر می، اندهاي مختلفی را براي زبان برشمردهنقش
، ، فرازبانی، ارجاعی، ترغیبیاز : عاطفیارائه کرده است. او شش نقش براي زبان قائل شده است که عبارتند 

گیري پیام به سوي صورت زبانی پیام است. زبان از طریق فرایندي دلی و ادبی. در نقش ادبی زبان جهتهم
یابد به گونه اي که شیوه بیان و به میرکردي غیرمتعارف ، کااندسازي نامیدهگرایان آن را برجستهکه صورت

هاي زبان هنجار است و سازي در واقع انحراف از مؤلفهگیرد. برجستهواقع خود پیام در کانون توجه قرار می
سازي برخوردار است. لیچ به دو گونه از توان گفت که زبان شعراز نهایت برجستهبه این ترتیب می

افزودن قواعدي بر قواعد )،کند: انحراف از قواعد حاکم بر زبان هنجار (هنجارگریزيره میسازي اشابرجسته
آفرینی اسباب نظم آفرینی و قاعده افزایی . بر این اساس هنجارگریزي ابزار شعر افزایی)زبان هنجار (قاعده

».است
هاي زبان شعري اعم یژگیگیرد که تمام واین شگردهاي در دو دستۀ موسیقیایی و زبانشناسیک جاي می«

شود تا زبان شعر دهد و باعث میاز موسیقی، صور خیال، ویژگیهاي بیانی، بالغی و زبانی را در خود جاي می
از تشخص و برجستگی بیشتري نسبت به زبان نثر برخوردار شود و در نتیجه ذهن مخاطب از معنی به زبان 

). 79: 1382(حسینی مؤخر، » منعطف شود
) رعایت 1« داند: فیعی کدکنی در موسیقی شعر، دو شرط اصلی را براي هر توسع  زبانی اصل میدکتر ش

شناسیک ). منظور از اصل جمال13:1373شفیعی کدکنی، » ( ) اصل رسانگی و ایصال2اصل جمال شناسیک، 
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احساس رعایت زیبایی کالم و منظور از اصل رسانگی این است که در حدود منطق شعر، مخاطب بتواند
گوینده را دریابد. 

)Art as deviceمقالۀ بسیار مهمی تحت عنوان هنر یعنی صنعت ( 1917ویکتور شکلوفسکی در سال «
اند. شکلوفسکی در این مقاله منتشر کرد. این مقاله آن قدر مهم بود که برخی آن را بیانیۀ فرمالیسم خوانده

). اصطالح او در این Deformation of realityدر واقعیت است (گوید که کار اصلی هنر ایجاد تغییر شکل می
سازي) (غریبMaking strangeاست که با توجه به ریشۀ لغت در انگلیسی به Osteranenjaمورد به روسی 

).173: 1388(شمیسا،» ترجمه شده است
شود: سازي به دو طریق متحقق میبه عقیدة لیچ زبانشناس انگلیسی برجسته«
. اما هنجارگریزي به نظر هاي روسی مطرح کرده اندکه فرمالیستdeviationهنجارگریزي یعنی همان –1

. به نظر او هنجارگریزي غالباً . مثالً  هنجارگریزي آوایی، لغوي، نحوي، معنایی و غیرهداردلیچ انواع و اقسامی
.سازددر حوزة بدیع معنوي است و شعر می

. یعنی در واقع سازد) که معموالً در حوزة بدیع لفظی است و نظم میExtra regularity(هنجارافزایی –2
)179(همان:» کنیم(هنجارپذیري زبان)به زبان متعارف یا خودکار، هنجارهایی را تحمیل می

سازي یکی از مباحث جدید در حوزه الزم به توضیح است که بررسی متون ادبی از دیدگاه برجسته
اند و متون ادب شناسی و ادبیات است که در قرن اخیر فرمالیستها و ساختارگرایان بدان توجه داشتهزبان

شناسی روش ساختارگرایی اولین بار توسط دو انجمن مطالعات زباناند.فارسی، کمتر از این نظر بررسی شده
شناسان ی، لیچ و دیگر زباندر مسکو معرفی شد و سپس افرادي چون یاکوبسن، تري ایگلتون، شکلوفسک

براي بررسی ها و مقاالتی در این زمینه نوشتند و این روش را یک روش علمیبرجسته دنیا هر کدام کتاب
متون ادبی پیشنهاد کردند و در ایران نیز اخیراً بعضی از بزرگان به این روش توجه کردند و کتب و مقاالتی 

.در این زمینه ارائه کردند
توان هاي زیادي براي هنجارگریزي وجود دارد که از آن جمله میشناسان، نمونهه تعاریف زبانبا توجه ب

هاي واژگانی، نحوي، نوشتاري، گویشی، زمانی، سبکی، معنایی و قاعده افزایی اشاره کرد که به هنجار گریزي
شود.در اینجا تنها به هنجارگریزي گویشی در اشعار فارسی شهریار اشاره می

هنجارگریزي گویشی:3-1
هایی را اگر شاعر، ساخت)29: 1386گویش، شکل عینی زبان و موارد کاربرد آن در گفتار است (شیري،

از گویش خویش که در زبان هنجار نیست وارد شعر سازد، به هنجارگریزي گویشی دست زده است. استفاده 
در این نوع هنجارگریزي یا «کند.اتر میاز واژگان محلّی، مخاطب را با فضا و مکانِ شعر و شاعر آشن

» کندکاهی، شاعر به عمد یا ناخودآگاهانه از زبان یا گویش خود عباراتی را وارد زبان معیار میقاعده
).48: 1383(صفوي،



٣٦٦٦

٣٦٦٦

مجموعه مقاالت

رسد در بعضی موارد به صورت ناخودآگاه از کلمات و ، به نظر میمادري شهریاربا توجه به زبان 
المثلهاي ترکی(مخصوصاً ترجمۀ تحت الّلفظی) استفاده کرده است که شاید معادل فارسی عبارات و ضرب 

هایی از این موارد اشاره می شود.آنها موجود نباشد که به نمونه
بکارگیري لغات ترکی در شعر فارسی: 3-1-1

گدوك  (گردنه)
)2/276/15یده به دوك  (جچون ره مورچه بر دور گدوك                یا چنان رشته که پیچ

یشماق  (روبند زنان آذربایجان)
)  2/267/14ننه و خاله به تنبان دراز                    شله پیچیده و یشماق انداز (ج

ایلخی (رمۀ اسبان)
) 1/558/1ها با گله بان و ایلخی با ایلخان (جگوسپندان گله گله کره اسبان خیل خیل         گله

شو (ابزار خاراندن و تمیز کردن پوست و موي اسبان) قَ
) 2/526/1بهر صنعتگري ابزار کار خویشتن بخشند      قلم را ده به مستوفی که میر آخور قشو دارد (ج

بیقوش (جغد)
) 2/540/7زین خبرخانه به بیغوله گذارد اسالم        گو به بام حرکت کعبه بخواند بیقوش (ج

سیله کوبیدن)تخماق (و
)1/459/3اگر تخریب با بیل و کلنگ است          تو تخماقی وگر هم روش داري (ج

قوش (پرنده اي بزرگ و شکاري) 
) 1/200/9تو اي کبوتر طناز نازنین پرواز          حذر ز چنگال باز قضا که قوش آمد (ج

)1/423/4کنی (جرا مقایسه با قوش میناقوس دیر را جرس کاروان مگیر            سیمرغ 
پنتی (کثیف)

)1/317/1صبح گو خنجر خورشید به من ده تا چاك      دل این تیره شب پنتی پتیاره کنم (ج
استفاده از عبارت یا جملۀ ترکی در البالي شعر

.گاهی شهریار یک عبارت یا جمله ترکی را به صورت کامل در یک بیت گنجانده است
)1/586/5(ج» آزقالدي چخسون کلّمه «وان دگر »          بیردن آتلدي بوینما«این یکی 
».ام برودکم مانده بود باالي کله«آن دگريو » ناگهانی پرید روي گردنم«یعنی این کی 

)1/585/16(ج» الپ قویدوم نمه«شور و غوغایی بدانسان شد بلند            که من بیچاره 
».از ترس خیس کردم«بیچاره یعنی من 

المثل ترکیاستفاده از ترجمه لفظ به لفظ یک اصطالح یا ضرب
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هاي ترکی را به زبان فارسی ترجمه کرده و المثلدر بعضی از موارد، شهریار عبارات، اصطالحات یا ضرب
.در شعر خود آورده است

)2/445/14ام (جو غربال هم آویختهتو برو فکر خر و خرمن خود باش که من         آرد بیزیده
است به این » من الکیمی الییب، قلبیریمی دیواردان آسالمیشام«که مصراع دوم ترجمه ضرب المثل ترکی 

.ام و االن خیالم راحت استمفهوم که من کار خود را انجام داده و به پایان رسانده
)1/282/17المثل همدان دور و کَردها نزدیک (جهزار وعده که کردي یکی بیا و بیار        که فی

. است» همدان اوزاخ، کردي سی یاخین«که مصراع دوم ترجمه ضرب المثل معروف 
)2/161/8بز بیچاره فکر کندن جان                               مرد قصاب فکر دنبه آن (ج

است.» ایینا، قصاب دوروب پی آختاریرگچی قالیب جان ه«کل بیت گویا ترجمه ضرب المثل ترکی 
. ها از اصطالحات خاص در آذربایجان استگاهی این ترجمه

سابقه صداقتش رفت به باد و الکتاب            آنچه که خدعه و ریا با من صاف و ساده کرد 
)1/171/14(ج

کتب از بغل برکش کتابی کتاب اي ماه مخسته از درس و کتابم عشرتی خواهم حسابی         بی
)1/380/7(ج

.شوددر آذربایجان از اصطالح (کتاب سیز) به مفهوم کسی که ایمان ندارد و یا رحم ندارد استفاده می
او کشاورز کریمی که به مرغانش، کشت               دستخوش نیز شد و مرغ کسی کیش نکرد 

)1/171/5(ج
در آذربایجان به کسی که آزارش به مورچه هم » کیش ایلمديهیچ کسین تویوغونی «ترجمه اصطالح 

.رساندشود، یعنی به مرغ کسی هم آزار نمیرسد از این اصطالح استفاده مینمی
دل چون غنچه پژمرده من وا نخواهد شد             اگر صد بار گل روید وگر صد ره بهار آید 

)1/240/1(ج
. شاید نظامی شودباشد)، در زبان ترکی به جاي دفعه از ره استفاده میگویا ترجمه عبارت ترکی (یوزیول

.و خاقانی هم به این دلیل از اصطالح (یک ره) استفاده کرده باشند
والیت را ز فتنه پاي بگشاي                   یکی ره دستبرد خویش بنماي (نظامی، خسرو و شیرین، 

2195(
ل بمداین کن             وز دیده دوم دجله بر خاك مداین ران (خاقانی، یک ره ز لب دجله منز

)245/5دیوان،
چشم بودن

)1/214/1به کشتزار زمین آسمان همه چشم است              که آنچه کشته کنی خرمن آسیا بکند (ج
)1/285/7این دل (جکنیز اختران چشمند و بیدار                           بخواب اي مه مواظب دارد
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. شود(چشم بودن) شاید ترجمه عبارت ترکی (گوز اولماق) باشد که از آن براي مواظبت دقیق استفاده می
گریزا گریز

یک دهن خواندن
)1/284/2من بخوانم دهنی و دهنی هم تو بخوان        فرض کن ساز فراموش صبایی بلبل (ج

کند نون یک دهن      از اجل بشنو که با ما شمر خوانی میدور اکبر خوانی ما طی شد اک
)1/216/15(ج

(بیر آغیز گولمک، بیر آغیز » یک دهن خواندن یا یک دهن خندیدن«اصطالح یک دهن در عباراتی چون 
.. نظامی نیز از چنین اصطالحی استفاده کرده استذربایجان معمول استآاوخوماق) در زبان 

پر خنده داریم             یک امشب را به شادي زنده داریم بیا تا یک دهن
)1474(نظامی، خسرو و شیرین، 

استفاده از تلفظ ترکی کلمات فارسی و عربی
.شهریار در بعضی موارد از کلمات فارسی و عربی با تلفظ ترکی آنها استفاده کرده است

)1/495/9در رهشان دام به افسون و فند (جخیز فسون کار بتا تا نهی                   
فند به جاي فن استفاده شده است.

)2/291/13جنگجویان تو با نام و نشان                      قهرمانان تو با حشمت و شان (ج
. شودتلفظ میshänآذري به صورتشأن (ارج و مقام) در ترکی 

گیرينتیجه-4
سازي است که با استفاده از خالقیت شاعر و از طریق ز زیباییهاي آثار ادبی ناشی از برجستهبسیاري ا

آید. در این پژوهش اشعار فارسی شهریار مورد مطالعه افزایی) به دست میکاهی و قاعدههنجارگریزي (قاعده
د بررسی قرار گرفت که هاي هنجارگریزي گویشی از دیوان فارسی ایشان استخراج و مورقرار گرفت و نمونه

در این بررسی، نتایج زیر به دست آمد:
شهریار از جمله شاعرانی است که جهت پویایی و فخامت زبان شعري خویش از هنجارگریزي گویشی 

اي ویژه در اشعار فارسی وي دارد.  استفاده کرده است و این نوع هنجارگریزي، جلوه
ها، کنایات و المثلیار حاوي لغات، اصطالحات، ضربهاي هنجارگریزي گویشی در شعر شهرنمونه

اللفظی از زبان ترکی است.هاي تحتترجمه
شناسیک زبان را از بین نبرده است.شهریار در استفاده از هنجارگریزي گویشی، اصل رسانگی و جمال

هانه یا ناآگاهانه بوده است، در بعضی مواقع به صورت آگاآذريبا توجه به اینکه زبان مادري شاعر، ترکی 
سازي شده است. بر زبان هنجار تاثیر گذاشته و باعث برجسته
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هنجارگریزي گویشی شهریار، در بسیاري از موارد تشخص و برجستگی خاصی به شعرش داده که توجه 
کند.مخاطب را به خود جلب می

کتابنامه:
85-85صص-101شماره ،1388آبان ، نگلستا، »هنجارگریزي در مثنوي موالنا«)1388، درنا (نژادحسین
فصلنامه پژوهشهاي ادبی، »ماهیت شعر از دیدگاه منتقدان اروپا«،)1382سیدمحسن (،حسینی موخر ،

، پاییز و زمستان.2شماره 
) دیوان، به کوشش جهانگیرمنصور، تهران، انتشارات نگاه.1377خاقانی، افضل الدین ابراهیم ،(
نامهاکبر، لغتدهخدا، علی.
مجموعه » زبان فارسیهاي ایرانی در باروري و شناخت نقش گویش«، )1389، جهاندوست (سبزعلیپور

اسماعیلی و مصطفی ، بکوشش عصمتهاي مناطق کویري ایرانالمللی گویشمقاالت همایش بین
.1167-1145، صص ، دانشگاه سمنان1389آذرماه ،  دهم و یازدهم جباري

1376، بهار 1375، زمستان ، هنر»سپهريارگریزي در شعر سهرابهنج«، )1375، فرزان (سجودي ،
.487-478صص32شماره 

29-2620، شماره ، تابستان و پاییز، شعر»شعرشناسینشانهآمدي بر در«، )1378، فرزان (سجودي.
40، نیمه دوم زمستان، شماره ، شعر»،»هنجارگریزي و فراهنجاري در شعر) «1383محمدرضا (،سنگري ،

.45-42صص 
) موسیقی شعر، تهران، انتشارات آگاه، چاپ چهارم.1373شفیعی کدکنی، محمدرضا ،(
) نقد ادبی، تهران، انتشارات میترا،چاپ سوم.1388شمیسا، سیروس ،(
) دیوان شهریار، تهران، انتشارات نگاه، چاپ بیست و یکم.1379شهریار، محمد حسین ،(
) شناسی، تهران، انتشارات مازیار، چاپ اول.ر گویش)، درآمدي ب1386شیري، علی اکبر
) از زبان شناسی به ادبیات، جلد دوم (شعر)، تهران، انتشارات سوره مهر.1383صفوي، کوروش ،(
شماره آموزش زبان و ادب فارسی، پاییزرشد » گریزيارهنجهاي زبانی گونه«) در 1391فر(عزیزي ،

.105-101، صص 101
) شناسی زبان،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،تهران؛مدي بر جامعهآدر)،1387مدرسی،یحیی
خسرو و شیرین، شرح و تصحیح دکتر برات زنجانی، تهران، انتشارات 1376یوسف (بننظامی، الیاس ،(

دانشگاه تهران.
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زبان فارسیدستور پارامتر هسته در ساختار گروهی
عاطفه ستایش مهر

دانشگاه فردوسی مشهدبان و ادبیات فارسی دانشجوي دکتري ز
حسن روشان
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، مدرس دانشگاه فرهنگیان بجنورد

چکیده  
کند، اصل ساختار گروهی است. در این نظریه، جمله کی از اصول دستور جهانی که چامسکی معرفی میی
نیست ؛ بلکه متشکل از گروه هاست کـه در تئـوري   اي از چند واژه به صورت یک توالی خطیزنجیرهصرفاً

پردازد. طبق نظریه چامسکی، انواع گروه ها که در یک جملـه بـه کـار    به بررسی کامل آن می(‾x)ایکس تیره 
روند عبارتند از: گروه اسمی، گروه فعلی، گروه حرف اضافه،  گروه صفتی و گـروه قیـدي. در هـر گـروه،     می

کنند. شود، نقش هسته را دارد و دیگر سازه ها، نقش وابسته را ایفا مینام خوانده مییک سازه که گروه به آن
کند. در یک گروه، هسـته  پارامتر هسته در هر زبان، جایگاه هر هسته را در درون ساختار گروهی مشخص می

گر،زبـان یـا   تواند در دو جایگاه، در سمت چپ و یا در سمت راست متمم خود به کار رود؛بـه عبـارت دی  می
هـاي مختلـف در زبـان فارسـی     در این تحقیق بـه بررسـی گـروه   ». هسته در پایان«است و یا » هسته در آغاز«

تا جایگاه هسته را در گروه ها مشخص نماییم. طبق بررسی در نمونه ها و مثال ها در کلیـه گـروه   پردازیم می
هايمیان دو گروه وابستههسته را در نتواو حتی میهاي پیشین و پسین داشته باشدتواند وابستهها، هسته می

پسین قرار داد. هاي وابستهپیشین و 
.ساختار گروهی، هسته، وابسته، هسته در پایان،هسته در آغازها:کلیدواژه

مقدمه
یکی از اصول دستور زبان، اصل وابستگی ساختاري است. وابستگی ساختاري به این معنی است که دانش 

به جاي تکیه بر توالی واژه ها ي جمله، بر روابط ساختاري جمله تکیه دارد.جمله ها متشکل از گروه ها زبان 
اي از چند واژه به صورت یک توالی خطی. در هر گروه یک سازه نقش هسته را دارد و هستند نه زنجیره

دهند بنا ه یک جمله را شکل میانواع گروه ها کدر زبان فارسی، کنند. دیگر سازه ها نقش وابسته را ایفا می
هاي زبان فارسی را سه گروه اسمی، به نظریه دستور نویسان متفاوت است. دکتروحیدیان کامیار تعداد گروه

کند هاي دستوري، انواع گروه معرفی میداند و از سوي دیگر دکتر فرشیدورد به تعداد مقولهفعلی و قیدي می
روه قیدي، گروه حرف اضافه  وگروه صفتی است.که شامل گروه اسمی،گروه فعلی، گ

گویند. هسته می"هسته"یکی از اصول ساختار گروهی مربوط به عنصر اساسی هر گروه است که به آن 
در دو جایگاه در گروه قرار دارد. یا در سمت چپ گروه و یا در سمت راست گروه. و یا به عبارتی زبان یا 

. چامسکی معتقد است مکان نسبی هسته ها و )142:1996(کوك،"در پایانهسته "است و یا "هسته در آغاز"
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فقط یک بار نیازمند مشخص شدن است. به جاي ،هاي موجود در یک زبان معینمتمم ها براي تمام گروه
این که لیست بلندي جدا جدا مربوط به جایگاه هسته در هر نوع گروه بدهیم، تنها به دادن یک الگو بسنده 

داند که گروه ها آید و یا در پایان گروه. گویشور هر زبان میهسته در آغاز گروه میدر آن زبان، که کنیممی
"هسته در آغازند و یا هسته در پایان و نیازي به فرایند آموزش نیست و این همان چیزي است که به  آن

گویند. می"پارامتر هسته"و یا"فراسنج 
هاي مختلف زبانی در زبان فارسی بپردازیم تا محل هسته را در رسی گروهدر این تحقیق برآنیم تا به بر

هاي مختلف زبانی مشخص کنیم. در ابتدا تعریف مختصري از گروه و اجزاي تشکیل دهنده آن ارائه گروه
دهیم. می

: گروه
لمه مرکب در گروه دو یا چند کلمه است که معنی کاملی نداشته باشد به صورت جمله یا جمله واره یا ک

کند .به عبارت دیگر صورتیست از هاي دستوررا در کالم بازي مینیامده باشد و نقش یکی از کلمات و واحد
زبان که در ساختمان جمله یا جمله واره به کار رفته باشد و کلمات داخل آن هر یک داراي تکیه و درنگ 

)97:1382خاص خود باشند. (فرشید ورد، 
هسته و وابسته تشکیل یافته است .یک گروه از دو بخش

کند. مثال در یک هسته : هسته یک گروه عبارتند از عنصري که نقش نحوي کل گروه را مشخص می
گروه اسمی، هسته یک اسم است و آن اسم هویت کل گروه را شکل میدهد. هسته به تنهایی و بدون وابسته 

بدون هسته نمی تواند معنی مفید داشته باشد .تواند در کالم نقش خود را بازي کند اما وابستهمی
وابسته : کلمه یا جمله واره یا گروهی است که معنی کلمه یا جمله واره یا گروه دیگري را که هسته 

شود کامل کند، یا چیزي به معنی هسته بیفزاید بی آنکه  با آن همپایه و همسان باشد. (فرشید ورد، نامیده می
101:1382(

هاي افزاینده خللی به سخن بعضی از وابسته ها الزم است و بعضی افزاینده یا گسترده. حذف وابسته
افزاید .دهد و به آن چیزي میکند و بودنشان در کالم تنها معنی را گسترش میوارد نمی

کند. به زي میفرشید ورد معتقد است که از آنجا که هر گروه نقش یکی از اقسام کلمه را در جمله با
شماره اقسام کلمه میتوان گروه داشت از قبیل گروه اسمی، گروه وصفی، گروه قیدي، گروه فعلی، گروه 

)99:1382پیوندي و گروه صوتی و گروه حرف اضافه. (فرشید ورد،
هایی جایگاه هسته را در هر گروه مشخص پردازیم و با ارائه نمونهاینک به بررسی تک تک گروه ها می

کنیم .می
گروه اسمی :

گروه "شود و واژه اصلی یا هسته آن اسم استبه آن واحد نحوي که از یک  یا چند واژه تشکیل می
.شود گفته می"اسمی
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اي از یک اسم به عنوان کنند: گروه اسمی به زنجیرهانوري و گیوي  گروه اسمی را اینگونه تعریف می
که وجود هسته براي گروه، اجباري و وجود وابسته ها اختیاري شودهسته با یک یا چند وابسته گفته می

)140:1390است. (انوري، 
گیرد ساخته شده است هر گروه اسمی از یک هسته و تعدادي وابسته که در دو طرف هسته قرار می

گیرند هاي پیشرو و آنهایی که پس از هسته قرار میگیرند وابستههایی که قبل از هسته قرار می.وابسته
)138:1372نامیم .(باطنی،هاي پی رو میوابسته

هاي هاي اسم دو گونه اند. وابستههسته گروه اسمی، اسم است و یا هر چه در حکم اسم باشد. وابسته
)68:1387هاي پسین. (وحیدیان،پیشین و وابسته

هاي پیشین عبارتند از:وابسته
آید. پیش از هسته می"آن / چنین /چنان این/"هاي اشاره مانند صفت اشاره : صفت

این کشور
صفت پرسشی : کدام دانش آموز 

یک نکره : یک مرد
صفت تعجبی : عجب حرفی 

دختريصفت مبهم : هر 
صفت شمارشی اصلی  : دو کتاب     

صفت عالی : بهترین کتاب 
صفت شمارشی ترتیبی :اولین بچه 

شاخص :آقاي حمیدي
ن اسم :هاي پسیوابسته

نکره :  مردي     "ي"
هاي جمع: کتاب ها  نشانه

صفت شمارشی ترتیبی نوع دوم : کالس پنجم 
هوشنگ،  گروهی اسمی یا اسمی است که پس از حرف اضافه کسره بیاید. دوست:مضاف الیه 

ابشکتآید. تواند ضمیر غیر فاعلی باشد که در این صورت هم بعد از هسته میمضاف الیه می
پی آن قرار "را"آمده است.در این صورت معموال حرف اضافه درقدیم مضاف الیه پیش از اسم هم می

میگرفته است. 
دیده را فایده آن است که دلبر بیند .



٣٦٧٣
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

شبه مضاف الیه : گروه اسمی یا اسمی است که به وسیله حرف اضافه غیر از کسره، به اسم هسته خود 
شود. مربوط می

صلحکوشش براي 
رود.و هم بعد از هسته به کار میقبل از هسته متمم هماگر اسم یه صورت اسم مصدري باشد 

مردن از گرسنگی 
از گرسنگی مردن 

اي از اسمها، مانند برخی از فعل ها و صفت ها داراي متمم و شبه مضاف الیه الزمند. یعنی معنیشان پاره
توان آنها را اسم ناقص نامید. بدون آن متمم ناقص است. بنابر این می

........جلوگیري از 
........غلبه بر 

آید و هم پس از هسته. صفت بیانی  : صفت بیانی هم پیش از هسته می
.ی  استخوبآدم
است.آدمی بخو

شروع "که"سم را به عهده دارد که معموال با جمله واره توصیفی  : در این ساختار یک جمله توصیف ا
توان بین هسته و جمله وصفی فاصله انداخت. آید. گاهی میو بعد از هسته میشود. می

خواند دوست من است .مردي که روزنامه می
او همان مردي است که سالها به دنبالش بودم.

آید .بدل اسم بعد از هسته می
فردوسی، شاعر  حماسه سرا، بر ادبیات جهان تاثیر زیادي گذاشت.

وقتی بدون کسره و بدون واسطه بعد از "میرزا/آقا/جان/خانم و..."هایی مانند شبه بدل(شاخص) کلمه
شود.گیرند شبه صفت یا شبه بدل یا شاخص پسین نامیده میاسمهاي خاص قرار می

کریم خان  
ه هاي اسمی و غیر اسمی آنهایی هستند که امروزتفسیري: گروه اسمی تفسیري اعم از گروهگروه اسمی

شوند. و مانند آن ساخته می"به معنی "و "یعنی"با 
گردد.او هرگز یعنی هیچ وقت به اینجا بر نمی

فاصله  باشد. گروه اسمی تفسیري ممکن است گسسته باشد وبین گروه اسمی تفسیري و موصوف 
برادر او را دیدم یعنی فرهاد را .

آمده است. و اعداد اصلی بعد از اسم می"چند"در متون گذشته 
سواري چند ،     تنی چند 
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و هم هسته گیرد. در قدیم، هم بعد ازرار میقبعد از اسم هآیند امروزمی"ُم"عدد ترتیبی که با پسوند 
. رفتبه کار میآن پیش از

کالس پنجم 
ابراهیم که هفتم جد سلطان قاهر عظیم الدهر کیخسرو بود. 

یگانه، بد، تنهاآیند. امروزه فقط تعداد معدودي از صفات بیانی پیش از موصوف می
یگانه مرد روزگار  

افتد .گاهی بین موصوف و صفت، فاصله   می
اومردي است بسیارعاقل. 

تواند هم زمان چند وابسته پسین و چند وابسته پیشین داشته باشد.در زبان فارسی یک اسم می
نمونه شده اند.این سه تن آموزگار این مدرسه 

باشد .ساختار گروه اسمی به صورت زیر می
+ (وابسته)هسته اسمی (وابسته )+

علی :گروه ف
در جایگاه گزاره قرار دارد. در "گروه فعلی "شود وجمله از دو گروه اصلی نهاد و گزاره  تشکیل مییک

کنیم .گروه فعلی، یک یا چند واحد است ساختمان گروه فعلی، چگونگی گسترش گروه فعلی را بررسی می
.دهندگروه فعلی را شکل میاست که همراه با وابسته هایش یک "فعل "آن هستهیعنی که عنصر اصلی 

هاي  فعل، یک یا چند کلمه یا عبارتی است که به صورت مستقل و یا به کمک یکی از حروف اضافه وابسته
افزاید. در زبان  فارسی،گروه فعلی همیشه حاوي یک فعل و پیوندد و توضیحی به مفهوم فعل میبه جمله می

و اما در زبان فارسی، ت  اجباري و یا گاهی اختیاري است. داراي یک یا چند گروه اسمی و قیدي به صور
در گروه فعلی، هسته در چه محلی قرار دارد؟ 

توان می.آورندفعل را در پایان جمله میدستور نویسان در یک جمله خبري در قالب نوشتاري غالباً
تغییر جایگاه هسته گروه ري،به شکل گفتاقرار دارد. در زبان فارسیفعلی گفت که هسته در پایان گروه 

.  گروه فعلی بر حسب پذیردو گویشور زبان آن را میدر بسیاري از موارد  مجاز است "فعل"فعلی یعنی 
شوند. هاي زیر ظاهر میواحدهاي نحوي سازنده آن، به صورت

مسند + فعل ربطی = خدا آفریننده است -1
ر از طالست گروه حرف اضافه + فعل ربطی= این انگشت-2
متمم قیدي + فعل ربطی= افشین در خانه است -3
گروه اسمی + فعل اصلی = کتاب را نوشت -4
گروه اسمی +گروه حرف اضافه+ فعل اصلی=او کتاب را به دوستش داد.-5
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نازد.گروه حرف اضافه+ فعل اصلی= او به فرزندش می-6
امید.گروه اسمی +مسند+فعل اصلی= او پسرش را محمد ن-7

گیرد. میربعضی از فعل ها احتیاج به متمم از نوع مصدري دارند که در این صورت متمم بعد از فعل قرا
او شروع کرد به گریه کردن .

آید .بعد از فعل میاگر ضمیر شخصی پیوسته در جایگاه  مفعول قرار گیرد .در این حالت 
دیدمش

پیوندد.شوند و هم به شناسه میدر گروه فعلی پیشوندي ضمیر مفعولی هم به پی
برش گرداندم 

شبرگرداندم
اگر متمم به صورت جمله باشد، گروه  فعلی به صورت (فعل + جمله وابسته) به کار میرود. 

به نظر میرسد که از کارش راضی است .
گیرد. در این ساختار هسته گروه فعلی درآغاز گروه فعلی قرار می

. پذیرندخود میبه عنوان متمم  بعد از را هاي آرزویی و دعایی یک جمله فعل
دعا میکنم زود برگردي .

)421:1382آید. (فرشید، ز هسته میهاي فعلی شبه معین نیز متمم  هم قبل از هسته فعلی و هم بعد اگروه
به کتابخانه باید رفت .
باید به کتابخانه رفت .

آید. آید. براي تاکید بیشتر فعل در آغاز گروه میر جمالت امري  فعل در پایان جمله مید
علی، بیرون برو.
علی، برو بیرون.

و همچنان خوش ساخت مجازموارد تغییر جایگاه فعل و استفاده از هسته در آغاز گروه بعضیدر 
گیرد ولی ساختار براي گویشور نا صورت میولی در بسیاري از موارد مجاز نیست و اگرچه درك معباشد .می

گیرد.بیشتر انجام میفعلی تغییر جایگاه هاي امروزي در محاورهقابل پذیرش نیست. 
به غارت بردند هر آنچه را که میخواستند. 

هر آنچه را میخواستند به غارت بردند.
نوشتی ؟تکالیفتو

ی تکالیفتو ؟نوشت
براي گروه فعلی این ساختار را میتوان ارائه داد.

+ (وابسته)هسته فعلی (وابسته )+ 
گروه صفتی :
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دهد و به کند  و توضیحی درباره آن میآید و معنی آن را مقید میاي است که همراه اسم میصفت کلمه
دکتر شود. گفته می"گروه صفتی "ت به کار میرود اي از واژه ها که به صورت گروه با هسته صفرشته

گیرند. در این تحقیق با توجه وحیدیان کامیار صفت را گروه نمی دانند و آن را زیر مجموعه اسم در نظر می
هایی را همراه خود تواند وابستهبه اینکه صفت به عنوان یک مقوله دستوري همواره مورد بحث است و می

دهیم.رسی قرار میداشته باشد مورد بر
هایی استفاده صفت بیانی از لحاظ شدت و ضعف داراي اقسامی است که براي بیان این مفاهیم از عبارت

که قبل ازصفت به کار میروند. "کمی/اندکی/به اندازه کافی/کامال و بیش از اندازه "میکنیم از قبیل 
او بی نهایت زیبا است.  

ان انگیز بود.بیش از اندازه هیج
تواند قبل از صفت برتر و یا بعد از آن بیاید.  نیاز دارد.  متمم میاسمصفت  برترهمیشه به یک 

او داناتر از دیگران است. 
او از دیگران داناتر است. 

.شود هاي برترین نیاز به متمم بعد از خود دارند.  که گاهی با کسره  به متمم اضافه میصفت
رخش معروفترین اسب هاست. 
رخش معروفترینِ اسب هاست. 

پذیرند که تشدید کننده است و یا هایی که رنگ را نشان میدهند صفت دیگري را بعد از خود میصفت
کند. نوع آن را مشخص می

سبز تیره 
سفید متالیک 

ه متمم دارند و این صفات بدون متممشان ناقصند. بعضی از صفت ها لزوما براي کامل شدن نیاز ب
وفادار به ...
همراه با ....
آید و هم گیرند. متمم صفتی هم قبل از صفت میهاي بیانی نیز مانند فعل و اسم  متمم میبعضی از صفت

بعد از صفت. 
بیخبر از همه جا 

از همه جا بی خبر 
تواند هم وابسته پسین بگیرد و هم وابسته پیشین. درجمالتی که در آن هاي فوق صفت میهطبق نمون

صفات برتر یا برترین  وجود دارد هر دو وابسته پیشین و پسین را میتوان به کار برد. 
او خیلی زیباتر از خواهرش است  .
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صفت+ (وابسته)هسته(وابسته )+
گروه حرف اضافه :

اي است نا مستقل که به خودي خود معنی ندارد و بر اثر همراهی با کلمات و عبارات دیگر ف کلمهحر
)448:1382کند.(فرشید ورد،معنا پیدا می

کند. از اي است که گروه اسمی یا اسم را وابسته و متمم کلمه دیگري میحرف اضافه یا متمم ساز کلمه
شود.خوانده می"نقش نما "هد آن جهت که نقش اسم را در جمله نشان مید

گروه حرف اضافه با سایر گروه ها در ارتباط است .
متمم اسمی : کار در مدرسه 

نازد.کارش میمتمم فعلی : به 
متمم صفتی : پر از آب 

متمم صوتی : آفرین بر تو 
متمم قیدي: زود تر از همه 

آید  مگر وزه حرف اضافه پیش از متمم میامر.هاي مهم اسم و گروه اسمی استحرف اضافه از نشانه
آید. که پس از آن قرار می"را"

بنابر این حروف اضافه بر دو قسمند :
آیند .در آغاز گروه می"در،بر،با و..."حروف اضافه  مانند 

او از بیماري ناتوان شده است .
.آید در پایان گروه می"کسره اضافه "و"را"حرف اضافه  مانند 

او کتاب را از دوستش به امانت گرفت.
خللی به "را"آمد. حذف پس از آن می"را"بر سر مفعول و حرف "مر"در بعضی از متون قدیم حرف 

معنی جمله وارد نمی کند .
ما مر این دین را مخالف نباشیم. (بلعمی)

) 247، یوسف علیه السالم طلب کردند نیافتند.( دستور تاریخی
در بسیاري از متون قدیمی حرف اضافه مضاعف وجود دارد. یعنی یک حرف پیش از اسم و حرف اضافه 

آید که به دو قسمت تقسیم شده است.دیگرپس از اسم  می
به خانه اندرون  

چنان که پیامبران پیش آوردند براي امتنان را .
امروزه این ساختار گیرد. تقسیم شده و وابسته بین آن دو قرار میدر این نمونه ها هسته به دو قسمت

از بین رفته است .
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هاي اضافه نشانه متمم فعل است که این شیوه امروزه متروك شده است و به جاي آن حرف"را"گاهی 
مانند از، به، با، و مانند این ها به کار میرود. 

؟پدري را پرسیدند از فرزندت چه خبر 
شود.در گروه حرف اضافه ساختار زیر پیشنهاد می

+ (وابسته)حرف اضافه (وابسته )+ 
گروه قیدي:

اي است که مضمون جمله یا فعل یا صفت و یا گروه وصفی یا قیدي و یا فعلی و درمفهوم عام، قید کلمه
)459:1382عنی آن بیفزاید. (فرشید ورد،یا هر کلمه دیگر به جز اسم و جانشین اسم را مقید کند و چیزي به م

کنند :گروه قیدي بخشی از سخن است که فعل به وحیدیان کامیار گروه قیدي را اینگونه تعریف میدکتر 
آن نیازمند نیست و به همین دلیل از جمله قابل حذف است. گروه قیدي جنبه توضیحی دارد. (وحیدیان، 

108:1379 (
کند. د : کلمه یا عبارتی که چگونگی انجام یافتن فعل را بیان میننکه تعریف میخانلري قید را اینگوندکتر 

)به عبارتی منظور از این تعریف قید حالت است. 70:1363(خانلري، 
هاي توانایی گرفتن وابسته را ندارد مانند قیدگیرد ضرورتاًاي که در زیر مجموعه قید ها قرار میهر کلمه
ت و کمال داللت ت و عینیکلماتی هستند که بر فراوانی و شدمله اند: هرگز، فقط، ه). از آن جمختص(ویژ

هم "ت افزا شد"نمایند از این رو آنها را سازند آنها را تقویت مید میکنند و وقتی صفت و قید را مقیمی
گیرند .ید قرار میقبل از ق"بسیار /خیلی/فوق العاده /عظیم و ...."میگوییم. این عناصر عبارتند از 

گفت .با کمال احترام سخن می
برخی از قید ها مانند صفت ها، اسم ها و فعل ها  براي کامل شدن معنا به متمم نیاز دارند. که در این 

تواند به کار برده شود. صورت متمم هم پیش از قید و هم پس از آن می
فت .او درمانده از همه جا به سراغ کدخدا ر

او از همه جا درمانده به سراغ کدخدا رفت.
تواند قبل از صفت برتر و یا بعد از آن بیاید.  قید برترهمیشه به یک متمم  نیاز دارد.  متمم می

کند. او سریعتر از دیگران کار می
کند  .او از دیگران سریعتر کار می

آیند.و ... معموال با متمم میکلماتی مانند پهلو، هفته، هنگام، میان
هنگامِ اذان از جاي برخاست.

شود.در گروه قیدي نیز ساختار زیر پیشنهاد می
+ (وابسته)هسته قیدي (وابسته )+
نتیجه گیري:
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زبانشناسی است. محل هسته در داخل گروه همواره در جاي خاصی اساسی پارامتر هسته یکی از اصول 
سه گروه ،در زبان فارسیاز دیدگاه دکتر وحیدیان کامیار رد .در ابتداي گروه و یا در آخر گروه. گیقرار می

هاي بیشتري در زبان فارسی قائل اند. در این وجود دارد  و دکتر فرشید ورد به گروهفعلی، اسمی و قیدي 
هاي پیشین و پسین پرداختیم ستههاي دستوري موجود در زبان، به بررسی وابتحقیق با توجه به تعداد مقوله

هاي مختلف میتوان به این نتیجه رسید که:از داده ها و نمونه ها ي مختلف از گروهکه 
اسم+(وابسته)= این شاگرد زرنگ دوست من است.هسته گروه اسمی : (وابسته )+
فعل+(وابسته) = در خیابان دیدمش.هسته گروه فعلی: (وابسته )+

کند .قید+(وابسته) = او بسیار تند تر از همه کار میهسته سته )+گروه قیدي : (واب
.در خانه خود بماند حرف اضافه+(وابسته)= هسته گروه حرف اضافه: (وابسته )+

صفت +(وابسته)= او بسیار داناتر از برادرش است.هسته گروه صفتی: (وابسته )+
در  هم شود و گروه استفاده میدر پایانهم هستههاي مختلف، ساختار گروهی در زبان فارسی در گروه

ه در البتّکهآغاز و در بسیاري از موارد هسته در میان است. یعنی هم وابسته پیشین دارد و هم وابسته پسین
شود که تحقیقاتی در هاي بیشتر است که پیشنهاد میو نیاز به مطالعات بیشتر با دادههمه موارد صادق نیست 

ده تري بر نمونه ها و داده ها ي بیشتر انجام گیرد تا ساختار متقنی را براي انواع گروه ها و زیر سطح گستر
مقوله ها ارائه داد. 
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بررسی وام واژگان فرانسوي و روسی در دیوان ایرج میرزا
وحید سجادي فر
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور تهران
1مسعود باوان پوري

کارشناس ارشد زبان و ادبیات عرب 
و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالم آباد غرب

چکیده
ي پویا و زنده است که همواره در حال دگرگونی، رشد و گسترش است. یکی از اصلی تـرین  زبان موجود

شاخص هاي پویایی زبان پذیرفتن وام واژه هایی است که تحت تأثیر روابـط سیاسـی، اقتصـادي، فرهنگـی و     
وه در داشـتن  اجتماعی و... از زبان هاي دیگر به آن زبان وارد می گردد. زبان فارسی نیز بـا وجـود تـوان بـالق    

واژگان از این امر مستثنی نبوده و شاهد حضور وام واژگان عربی، انگلیسی، فرانسوي، ترکی و روسـی و... در  
آن هستیم. ایرج میرزا، شاعر دوره قاجار، یکی از شاعرانی است که در شـعر خـویش از وام واژگـان فراوانـی     

پذیرفته است . با مطالعه شعر وي می توان به وضـوح  بهره برده است. وي بیشتر از زبان و فرهنگ عربی تأثیر 
وام واژگان فرانسوي و روسی را  در شعر وي مشاهده نمود. وي از واژگان فرانسوي مانند آژان، ژانـدارمري،  
تلفن، پودر و ... و نیز وام واژگان روسی مانند: اسکناس، چمـدان و اتـو و... اسـتفاده نمـوده اسـت. پـژوهش       

اسنادي و با بهره گیري از فرهنگ لغت هاي مختلف و ریشه یابی کلمـات،  -وش توصیفیحاضر برآنست با ر
وام واژگان فرانسوي و روسی در شعر وي را براي خوانندگان تبیین و بررسی نمایند.

زبان، ایرج میرزا، وام واژه، فرانسوي، روسیها:کلیدواژه
مقدمه

یشینه اي مشخص و روشن می باشد که در طول تاریخ و زبان فارسی یکی از غنی ترین زبانهاي جهان با پ
بر اساس گرایش به دین مبین اسالم رگه هایی از فرهنگ و زبان اسالمی در آن تدثیر نهاده و سبب غناي 
بیشتر این زبان شده است.زبان پدیده اي پویا و زنده است که در طول زمان تحول می یابد و در وسعت و 

ادي رخ می دهد. بهترین نماینده ي تحوالت فرهنگی هر ملّت، زبان آن ملّت یعنی دامنه آن دگرگونی هاي زی
). یکی از مهم ترین 137: 1384کلمات و اصطالحاتی است که در آن بکار رفته است( محمدي مالیري، 

روندي عام است که "ویژگی هاي زبان هاي مختلف، وام گیري از سایر زبانهاست که این قرض گیري زبانی
بخش هاي گوناگون زبان به شکل هاي مختلف اتفاق می افتد. از این دیدگاه، قرض گیري زبانی به انولع در 

). هیچ زبانی نیست که وام واژه هاي بیگانه 89: 1391( مدرسی، "واژگانی، واجی و دستوري تقسیم می شود
است که نشان می دهد پدیده ). همه ي اهمیت وام واژه در آن27: 1381در آن راه نیافته باشد( رجب زاده، 

1 . مسئول مکاتبات masoudbavanpouri@yahoo.com



٣٦٨٢

٣٦٨٢

مجموعه مقاالت

هاي مادي و معنوي به چه ایینی در میان قوم وام دهنده رواج داشته و سپس وام گیرنده، در چه زمانی و در 
چه شرایطی به ان پیده ها نیازمند شده و قالب کلمه ها را با همه ي محتواي معنایی شان به وام گرفته است( 

ر اثر همجواري با اعراب و نیز ورود دین مبین اسالم با فرهنگ و زبان ). زبان فارسی نیز ب1: 1386آذرنوش، 
عربی آشنا شده و با وام گیري زبانی از آنان بر غناي خویش افزوده است. در زمان صفویه و با ورود اروپاییان 

نو بودن و به ایارن کم کم و بر اثر مراوده هاي سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و . . . واژگان آنان ، که بر اثر 
اختراعات تازه در فارسی معادلی نداشت،  وارد زبان گشته و مورد استفاده خاص و عام قرار گرفت و در 
واقع دیگر جزئی از زبان فارسی گردیدند. بیشتر نقش در میان این کلمات در اختیار کلمات انگلیسی می 

باشد و نیز می توان از ترکی ، فرانسوي و روسی نیز نام برد.
گینامه ایرج میرزازند

ه. ق) در تبریز بدنیا امد. پدرش غالمحسین میرزا از 1291-1344ایرج میرزا، جالل الملک، شاعر قاجار (
) پدربزرگش ملک ایرج میرزا و جد اکبرش فتحعلی 389: 1350نوادگان فتحعلی شاه قاجار بود( آرین پور، 

خود را در تبریز آغاز نمود و با حمایت و تشویق ). تحصیالت352: 1352شاه همگی شاعر بودند( نادرپور، 
) و از آقا محمد 37: 1366امیرنظام گروسی، پیشکار آذربایجان، فارسی و عربی و فرانسه اموخت(حائري، 

) عالوه بر اطالع 384: 1350تقی عارف اصفهانی و میرزا نصراهللا بهار شیروانی بهره فراوان برد(آرین پور، 
: ص سی 1353سوي، زبان ترکی را فرا گرفت و با زبان روسی نیز آشنا شد( محجوب، کامل از عربی و فران

) اطالع وي از 16: 1329ام). اشعار ایرج میرزا از بهترین شاهکارهاي ادبیات معاصر ایران است(برقعی، 
تا، ادبیات ملل مختلف موجب شد تا روش قدیم را رها کند و خود شیوه اي خاص به وجود بیاورد(صفا، بی 

). زبان و بیان او از حیث نرمی و روانی و سهل و ممتنع بودن به شعر سعدي می ماند و به همین 262/ 3
).358: 1369سبب بسیاري از ابیات او مانند ضرب المثل شده اند( یوسفی، 

پیشینه پژوهش
") 1381ب زاده (تاکنون درباره وام واژه ها مقاالت فراوانی به رشته تحریر درآمده است مانند هاشم رج

") در مقاله1386در شماره سوم از سال پنجم نامه فرهنگستان/ آذرتاش آذرنوش("وام واژه ها در زبان ژاپنی

در شماره چهارم از سال ") به قیاس وام واژگان کهن4وام وآژه هاي فارسی در نشوار المحاضره تنوخی(قرن 
بررسی و تحلیل برخی از ") در مقاله1389ی ترکاشوند ( نهم نامه فرهنگستان/ فرامرز میرزایی و مریم رحمت

( در شماره دوم از سال دوم فصلنامه لسان مبین/ محمد رضا محمدي "وام واژه هاي فارسی دیوان ابی نواس
در "وام واژه هاي روسی در زبان فارسی و فرهنگ بزرگ سخن") در مقاله1392و ناهید عبدالتاجدینی(

م مجله جستارهاي زبانی. شماره سوم از سال چهار
در 13869در باره ایرج میرزا نیز تاکنون پژوهش هاي ارزشمندي نگاشته شده است مانند سهیال صارمی(

در شماره دوم از سال سوم مجله زبان و زبان شناسی/ وحید "کارکرد زبان در شعر ایرج میرزا"مقاله
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در شماره نهم مجله کاوش "ر دیوان ایرج میرزامضامین شعر و دب عربی د") در مقاله 1387سبزیانپور( 
مقام زن در شعر ابوالقاسم الهوتی، "نامه زبان و ادبیات فارسی/ سعید حاتمی و پروانه صفایی قهفرخ در مقاله

ایرج میرزا و عارف قزوینی در شماره سوم از سال دوازدهم مجله زن و فرهنگ.
اي فرانسوي و روسی در دیوان وي پرداخته باشد مشاهده اما تاکنون مقاله اي که به بررسی وام واژه ه

نشد.
ضرورت و سؤال پژوهش

با توجه به آشنایی شاعر با زبانهاي فرانسوي و روسی بدون شک وي از این دو زبان در شعر خویش بهره 
برده است و شناخت بخش دیگري از توانمندیهاي شاعر ضرورت این پژوهش را ایجاب می کند. مقاله 

اسنادي و با بهره گیري از فرهنگ لغت هاي مختلف و با ریشه -بر آنست با استفاده از روش توصیفیحاضر
یابی کلمات وام واژگان فرانسوي و روسی را در شعر وي مشخص نموده و به ذکر نمونه هایی از هریک 

در شعر خویش بهره بپردازد. سؤال اساسی در این پژوهش اینست که ایرج میرزا تا چه میزان از وام واژگن
برده است؟

هاي فرانسوي در دیوان ایرج میرزاوام واژه
سعی شده است بعد از ذکر هرکلمه با ریشه یابی آن در فرهنگ لغتها و اثبات فرانسوي یا روسی بودن به 

ذکر نمونه اي از آن در دیوان ایرج میرزا پرداخته شود.
آرشیو

( "د، تصاویر، صفحات موسیقی، نوار و مانند آنها را نگهداري کنندجایی که در آن اسنا)archives(فر)( "
) .7: 1385؛ پارسا، 16: 1377( قریب، "آرشیو: بایگانی"). 28/ 1، 1382انوري، 

وجود واژه هایی مانند آرشیو در این بیت ایرج میرزا بیانگر تأثیرپذیري مستقیم اداري آن دوره از غرب و 
اروپا بوده است

ي ثبات و سپس آرشیو پست             بعد منشی شوي و بعد رئیس دفترابتدا گرد
)25: 1353(ایرج میرزا، 

آژان
).30/ 1، 1359عمید، ("کارگزار، نماینده، پاسبانagent(فر)"). 33/ 1، 1382( انوري، "( فر) پاسبان"

و قانون شکنان نشان می دهددر بیت زیر ایرج میرزا سختگیري آزان و پاسبانها را در برخورد با متهمان
چه کنم؟ چاره جز انکار در آن موقع نیست      به آژان گوید اگر بیشتر اصرار کنم

)37: 1353(ایرج میرزا، 
پاراف

/ 5، 1370( آریانپور کاشانی، "پیچ و تاب و قوسی که براي جلوگیري از جعل به امضاي خود می دهند"
).430/ 1، 1382( انوري، "کوتاه شده امضاصورتparafe ،paraphe( فر) ") 4316
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وارد شدن واژه هایی چون پاراف در ادبیات اداري دوره شاعر بیانگر تأثیرپذیري سیستم و حتی نگارش 
اداري از آن دوره بوده است

)124: 1353هی پاراف هشتم و امضاء کردم     خاطر مدعی ارضا کردم( ایرج میرزا، 
پرسنل

"Personelجموعه کارمندان ، کارکنان یک سازمان یا اداره: پرسنل بیمارستان، پرسنل هوانیروز(فر) م" )
)462/ 1، 1382انوري، 

اشخاص حرفه خاصی، مجموعه کارمندان یک اداره، -2پرسنل:  کارکنان، کارمندان، اعضاي اداره "
).3911/ 4، 1370شانی، اداره کارگزینی، اداره استخدام( آریانپور کا-3مجموعه کارمندان یک بنگاه

با توجه به تأثیر بسیار زیاد اروپا و غرب در دوره صفویه و قاجار بر ایران، واژه هاي هایی چون پرسنل 
بیانگر این تأثیرات هستند البته این واژه همچنان در کنار دیگر واژه هاي فارسی هم معنا بکار برده می شود

)123: 1353نیز به آدم منضم نیست( ایرج میرزا، اندر این دایره یک آدم نیست      پرسنل 
پلتیک

"poltigue)218: 1377( قریب، "فر) سیاست ، حقه بازي، نیرنگ ("pol(e)tik کردار یا رفتار همراه با
)158: 1373( کاتوزیان، "سیاست و اصل آن پلیتیک است") 284: 1375( صدري افشار، "زیرکی و سیاست 

ز ایرج میرزا به معناي نیرنگ و حقه بازي بکار رفته است که روس و انگلیس در آن پلیتیک در این بیت ا
اهمالی نمی کنند

)192: 1353کاندر پلتیک هم در ایران     زین پس نکنند هیچ اهمال( ایرج میرزا، 
پوتین

نوري، ؛ ا271/ 1، 1359( عمید، "کفش ساقه بلند که ساقه آن تا مچ پا رمی رسدbottineفرانسوي"
1382 ،1 /501(

پوتین جزو لباسهاي نظامی غربی بوده که در آن دوره وارد ایران گردید و پوشیدن پوتین یک نوع تجدد 
گرایی محسوب می گردید. در ابیات زیر شاعر با اوردن این وازه در کنار دیگر لباسها و وسایل که بیشتر آنها 

تغربی هستند، به همین تجدد گرایی اشاره کرده اس
یقه است پاك و کالهیست نو و سر دست تمیز      عینک و دستکش و ساعت و پوتین درخور
)24: 1353( ایرج میرزا، 

)84به پا پوتین و در سر چادر فاق      نمایی طاقت بی طاقتان طاق(همان: 
پلیس

"agent de police”) ،112: 1380پارسایار(
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فاده از اختیارات قانونی خود، در جهت ایجاد نظم، امنیت  و مجموعه افرادي که با است-1(فرانسوي)"
جایی که افراد -3هریک از افراد متعلق به این مجموعه -2آرامش در شهر، کشور و جامعه تالش می کنند

پاسبان، نگهبان، کشیک دار، مأمور نظم در ") 266/ 1، 1359( عمید، "این مجموعه در آن مستقر هستند
)205: 1350( آموزگار،"شهرها

تأسیس پلیس به عنوان یک نیروي مدرن که مسئول ایجاد نظم و امنیت در شهرها است که به نظر شاعر 
دید مثبتی نسبت به آن ندارد

حالت پارس که گردیده ز تأسیس پلیس      آتش فتنه در آن تیز فراموش مکن
)195: 1353( ایرج میرزا، 

)195عاقبت مفسدت آمیز فراموش مکن( همان: امر قزاق که چون امر پلیس است و بود 
پودر

"pouder فرانسوي، هرچیزي که کاملض خرد شده و به صورت ترد در آمده باشد، پودر سیر، پودر
گرد فشرده آرایشی که براي خوش رنگ و صاف و یک دست نشان دادن پوست -2فلفل، پودر کشک

( "گرد و خاك-3باروت -2گرد -1") 502/ 1، 1382( انوري، "صورت به کار می رود ف پنکک
)671: 1380پارسایار، 

این وام واژه یکی از لوازم آرایشی است که از اروپا وارد ایران گردید و شاید معادل همان سفیداب در 
زبان فارسی باشد. در این بیت ایرج میرزا هیئت یک بانوي متجدد ایرانی را به تصویر کشیده است

ت و آن پودر و پارافم و توالت    شبیه مادموازلهاي برن و برلین استاز آن لطاف
)15: 1353(ایرج میرزا، 

ترن
)602/ 1، 1382قطار (انوري، trainفر "
وسیله نقلیه به صورت تعدادي واگن متصل به یک لکوموتیو که بر روي ریل حرکت می کند، قطار، -1"

فرانسوي، واگن هاي مسافري یا باري که روي خط آهن ") 338: 1375( صدري افشار و همکاران، "راه آهن
)322/ 1، 1359حرکت می کند، قطارگ( عمید، 

در بیت زیر ایرج میرزا با ترکیب ترن و رشد دست به ابداع یک اضافه تشبیهی زده است که وجه شبه رد 
آن سرعت است

)126: 1353ترن رشد ز رفتار افتد( ایرج،موتور نامیه از کار افتد  
تلفن و تلگراف

"telephon (فر) دستگاهی که به وسیله ان از مسافت دور با هم صحبت می کنند ، دستگاه انتقال اصوات
) 609/ 1، 1359( عمید، "بوسیله سیم
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"telegraphe (برق) ،نوعی دستگاه مخابراتی که در آن به کمک سیم برق یا سیگنال هاي -1فر
پیام نوشته شده اي که از طریق این دستگاه ارسال -2جایی به جاي دیگر ارسال می شود رادیوییف پیام از 

)565: 1380( پارسایار، ": سیستمtehgraphe") 656/ 1، 1382( انوري، "می شود
از خصوصیات تلفن و تلگراف، سرعت در انتقال پیام و انی بودن است که ایرج میرزا با اوردن این دو وام 

ین ویژگی ها استفاده شاعرانه کرده استواژه از ا
)3: 1353نه تلگراف به گردم برسد نه تلفن      که خدا سرعت و سیر دگري داده مرا(ایرج میرزا، 

)12تلگرافات که بی سیم آمد( همان: بر دلم دایم از او بیم آمد  
تکرار شده است.215نیز در صفحه 

توالت
"6779/ 1، 1382( انوري، "ایش صورت (معموال در مورد زنان )آر-2مستراح toilette1فر) ("

"کلمه فرانسوي ، بزك، چاسان فاسان""371: 1375( صدري افشار و همکاران، "مستراح، آبریزگاه، آرایش

)1069/ 15، 1330( دهخدا، 
ده استبا آوردن این وام واژه ها در بیت شاعر هیئت یک بانوي متجدد ایرانی را به تصویر کشی

)15: 1353میرزا،ایرج(استبرلینوبرنمادموازلهايشبیهتوالتوپارافموپودرآنولطافتآناز
دمکرات

"democratمعتقد به دمکراسی، طرفدار -1( فر) (سیاسی) ") 279: 1385( پارساي، "مردم ساالر
(مأخوذ از فرانسوي) طرفدار ") 1059: 1، 1382داراي حکومت دمکراسیگ( انوري، -2دمکراسی 

( "دمکراسی، عالقه مند به حکومت ملی، معتقد به مساوات اجتماعی، آزاد منش، آزادي طلب، مساوات خواه
)245/ 23، 1330دهخدا، 

این وام واژه که از وام واژه هاي سیاسی است که از فرانسه وارد زبان فارسی گردید نشانگر تأثیرپذیري 
دوره شاعر از غرب بوده که در اشعار ایرج میرزا هم به چشم می خوردسیاست و ادبیات سیاسی

)90: 1353چه می فرمود آقاي کمالی     دمکرات، انقالبی، اعتدالی( ایرج میرزا، 
دوئل

مبارزه دو نفره با یکدیگر براي اعاده حیثیت یا کسب چیزي که با اسلحه سرد یا گرم و طی duel( فر "
/ 1، 1382( انوري، "گیرد. این شیوه مبارزه در کشورهاي غربی مرسوم بوده استمراسم خاصی صورت می

1083(
ایرج میرزا در بیت زیر دوئل را به معناي جنگیدن و شاید خود را به کشتن دادن به کار برده است

)103: 1353من نه تو را بیهوده دل می کنم    گر خواهی بوسه دوئل می کنم( ایرج میرزا، 
رمان
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داستانی که به نثر نوشته شود و romen(فر) ") 522: 1377( قریب، "داستان، افسانهromane( فر) "
).304: 1385، پارساي، 1673/ 2، 1362( معین، "شامل حوادثی ناشی از تخیل نویسنده باشد

افشار و ( صدري"داستان بلندي که به نثر نوشته شده و شامل رویدادهاي زندگی بشري باشد، رومان"
)766: 1387( آریانپور، "رمان: داستان بلند و منثور"). 601: 1375همکاران، 

رمان نوع جدیدي از ادبیات بوده است که در ادبیات فارسی پیشینه اي بومی نداشته و در بیت زیر 
شاعرآن را  به مفهوم داستان بکار برده است

)101: 1353ام از این و آن( ایرج میرزا، مکر زنان خوانده ام اندر رمان    عشق زنان دیده 
دوسیه و کارتن

)567: 1375( صدري افشار و همکاران، "(منسوخ) پروندهdossier( فر "
جعبه اي مقوایی که براي بسته بندي وسایل بکار می رود و معموال به راحتی باز و -carton1( فر "

)1752: 2، ج1382( انوري، "مقوایی اوراق پوشه(منسوخ) جلد-3(منسوخ) پروند -2بسته می شود 
؛ منوچهر آریانپور، 59: 1380( پارسایار، "مقوا، کارتن، جعبه مقوایی، قوطیف بسته، کارت دعوت، کیف"
1387 :1071(

در بیت زیر شاعر هر دو وام واژه را در یک بیت بکار برده است که با توجه به اشاره این ابیات به سیستم 
توان تأثیرپذیري بخش اداري آن دوره از سیستم غرب و اروپا را مشاهده کرداداري می

)124: 1353بسکه در هنگام لپور و هنگام لته    دوسیه کردم و کارتن ترنه( ایرج میرزا، 
)124هی بده کارتن و بستان دوسیه     هی بیار از در دکان نسیه( همان: 

رستوران
( انوري، "سالن و میز و صندلی که در آن غذا و نوشیدنی عرضه می شودجایی دارايrestaurant( فر) "
( صدري افشار و همکاران، "جایی که از مشتریان با خوراك و نوشیدنی پذیرایی می کنند") 1132/ 1، 1382
1375 :567(

کرد که رستوران یکی از مکانهاي مدرن بوده که رد دوره قاجار بر اثر گسترش روابط با غرب رواج پیدا 
در ابیات زیر ایرج میرزا به آنها اشاره نموده در مقام دفاع از رواج آنها برآمده است

)76: 1353ز رستوران قال نمودي     ز ... کنهاي تهران در ربودي( ایرج میرزا، 
)79زن رو بسته را ادراك و هش نیست   تأتر رستوران ناموس کش نیست(همان: 

ژاندارم و ژاندارمري
/ 1، 1382( انوري، "مدمور حفظ امنیت در جاده ها و راههاي خارج از شهر، امنیهgendarme( فر"
اداره مسئول gendarmerieژاندارمري: فر ") 645: 1375( صدري افشار و همکاران، "مأمور انتظانی") 226

ازمان دولتی که حفظ س") 1229/ 1، 1382( انوري، "حفظ امنیت در جاده ها و راههاي خارج از شهر است
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؛ معلم، 645: 1375( صدري افشار و همکاران، "نظم و قانون را در بیرون از نقاط شهري ایران بر عهده داشت
1362 ،1 /1098.(

ژاندارم و ژاندارمري در اشعار ایرج میرزا داراي بار منفی چون سختگیري، زورگویی و مکانی که بی 
منطقی در آن حکمفرماست.

)87: 1353ري برپا نموده      که دنیا را پر از غوغا نموده( ایرج میرزا، یکی ژاندارم
)879به هر جا یک جوانی با صالح است    در این ژاندارمري تحت سالح است( همان: 

این کلمه بکار رفته است.215، 93، 89، 87نیز در ص 
ژنرال

سر ") 558: 1377( قریب، "افسر ارشدافسر ،") 766: 1387( آریانپور، "سرلشکرgeneral(فر) "
).1777/ 2، 1362( معین، "سرتیپ، سرلشکر") 647: 1375( صدري افشار و همکاران، "لشکر، تیمسار

هر چند این وام واژه به علت داشتن معادلهاي قوي در ادبیات نظامی ایران براي خود جایگاه چندان 
سیاسی ایران با غرب در این حوزه وام واژه در مورد خود مستقلی نداشته است اما به سبب روابط نظامی و 

نظامیان غربی بکار رفته است و در این بیت ایرج میرزا از باال بودن رتبه این وام واژه استفاده شاعرانه کرده 
است

)122: 1353پیش خود فکر به حالم کردند       اسپکتر ژنرالم کردند( ایرج میرزا، 
ژیمناستیک

از رشته هاي ورزشی با حرکات هماهنگ و موزون بر روي زمین یا با استفاده از اسبابهایی ( فر) یکی "
؛ 1232/ 1، 1382( انوري، "مانند پارالل ، بارفیکس، خرك حلقه، دارحلقه و خرك پرش انجام می شود

)559: 1377( قریب، "( فر) نوعی ورزش، ورزشهاي بدنی". 1779/ 2، 1362معین، 
ج میرزا از وام واژه زیمناستیک به مفهوم جهش و فعالیت بدنی استفاده کرده استدر بیت زیر ایر

)87: 1353به گاه جست و خیز و زیمناستیک     تو گویی هست اعضاشان ز الستیک(ایرج میرزا، 
سیگار

( "(فر) کاغذ نازك به شکل استوانه اي کوچک که داخل آن را ار توتون انباشته اند و ان را می کشند"
استوانه اي کوچک از توتون فشرده که آن را براي دود کردن در کاغذ نازکی ") 1980/ 2، 1362معین، 

)627: 1377؛ قریب، 710: 1375پیچیده اندگ( صدري افشار و همکاران، 
در بیت زیر ایرج میرزا به سر قوطی طالیی اش شرط بندي کرده است. قوطی هاي طالیی سیگار در آن 

مل گرایی غربی محسوب می گردیده استدوره یک نوع تج
)196: 1353گر من ببرم از تو دو جوراب ستانم     بستان تو یک قوطی سیگار زر از من( ایرج میرزا، 

سینما
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(فر) ملخص سینماتوگراف، و آن نمایش مناظر و اشیا و اشخاص است بر روي پرده بوسیله دستگاه "
نشان دادن فیلم، محل ")782/ 29، 1330؛ دهخدا، 1985/ 2، 1362( معین، "محل نمایش فیلم- 2مخصوص 

)841: 1387( آریانپور، "نمایش
در این بیت شاعر آسمان پر از ستاره و گردش آنها را به سینما تشبیه کرده است

این همه نقش که بر صحنه گیتی پیداست     سینماییست که از دیده ي اختر گذرد
)67: 1353(ایرج میرزا، 

شیک
نوعی -3زیبا، لوکس، برازنده-2داراي ظاهر مرتب و اراسته و مد روز-schick (1از آل chicفر ( "
واژه فرانسوي، در فارسی به معنی خوش لباس و -2مأخوذ از فرانسه، ")1452/ 2، 1382( انوري، "رقص

جه بکار می برند، خانه داراي سر و وضع مرتب به کار می رود و گاه این صفت را براي اشیا زیبا و جالب تو
)1313/ 1، 1362( معلم، "قشنگ پوش") 222/ 31، 1330( دهخدا، "شیک، مبل شیک و غیره

در بیت زیر شاعر شیک را به همان معناي خوش لباس و مرتب بکار برده است
)23: 1353آنچنان شیک و مد خوب نگاهت دارم     که ز هر بامد این شهر شوي بامدتر(ایرج میرزا، 

فابریک
آنچه در کارخانه سازنده اصل ساخته شده باشد و حاصل کپی سازي، بازسازي یا تعمیر نباشد، -1(فر) "
(فرانسوي) کارخانه، کارخانه پارچه بافی، مصنوع ") 1617/ 2، 1380( انوري، "(منسوخ) کارخانه-2اصل 

)79: 1377قریب، ( "فر، کارخانه") 2/ 37، 1330( دهخدا، "کارخانه از پارچه و غیرآن
در بیت زیر ایرج میرزا با ترکیب در فابریک فلک اضافه ي تشبیهی بدیعی پدید آورده است

)126: 1353کاش چرخ از حرکت خسته شود    در فابریک فلک بسته شود(ایرج میرزا، 
کافه

: 1377( قریب، "( فر) جایی که در آن چاي و قهوه و بستنی و امثال آن صرف کنند، قهوه خانه، چایخانه"
(انوري، "(فر) تریا")885: 1375( صدري افشار و همکاران، "رستوران، کافه تریا، کافه قنادي") 883

1382  ،2 /1769(
کافه نیز یکی از پدیده هاي جدید شهري بوده است که تحت تأثیر فرهنگ غرب پدیده هاي غرب در 

زا به کار بردن این واژه در بیت همراهی تمام وقت خود ایران آن دوره ایجاد شده است. در این بیت ایرج میر
را با معشئق در همه جا و همه وقت بیان کرده است

)38: 1353روي سکوي فالن کافه خورم با او چاي    در دکان چلویی با او ناهار کنم(ایرج میرزا، 
کابینه

/ 39، 1330( دهخدا، "مستراح،(مأخوذ از فرانسه) اطاق، دفتر ( هیئت وزیران، مجموع وزرا، دولت،"
23 ("kabineآریانپور، "هیئت وزیران )1075: 1387(
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در شعر ایرج میرزا، کابینه به معناي دولت و دوره حکومت بکار رفته است
این شنیدم که چو کابینه مستوفی رفت      فرصت افتاد به کف مردم فرصت جو را

)162: 1353( ایرج میرزا، 
)216نشانده فرو کینه تو       ناگهان سر برسد دوره کابینه تو( همان: که نجنگیده و ن

کلوپ
)168/ 2، 1362؛ معلم، 1831/ 2، 1382باشگاه(انوري، kolupفر "

کلوپ در شعر ایرج میرزا به معناي مکان نشاط و رقص شبانه بکار رفته است
همه عمر به سردر کلوپ ها نتوان کرد همه وقت نشاط    در هتل ها نتوان برد

)219: 1353( ایرج میرزا، 
الستیک

") 971: 1377( قریب، "( فر) چرم مانندي از کائوچو، رویه چرخ وسایط نقلیه ( مانند اتومبیل)، کشدار"

چرخ -2هریک از اجسام طبیعی یا مصنوعی که داراي خاصیت کشسانی ، انعطاف پذیري زیاد باشد-1
نوعی پلیمر طبیعی یا 2تایر، -1(فر) ") 977: 1375فشار و همکاران، ( صدري ا"الستیکی وسایط نقلیه

مصنوعی، جامد، انعطاف پذیر و الستیک که تایر چرخ خودروها، عایق هاي الکتریکی، دستکش هاي 
)1974/ 2، 1382( انوري، "ظرفشویی و مانند آنها را از آن می سازند

معشوق را در نرمی به الستیک تشبیه کرده استدر مصراع دوم از بیت ایرج میرزا انعطاف پذیري
)15: 1353به گاه جست و خیز و زیمناستیک     تو گویی هست اعضایشان ز الستیک( ایرج میرزا، 

موتور
وسیله اي که انرژي الکتریکی یا انرژي حاصل از سوخت را به حرکت یا انرژي - moteur1( فر) "

/ 2، 1382( انوري، "موتورسیکلت-3حرکت می شود؛ عامل حرکت آنچه باعث -2مکانیکی تبدیل می کند 
: 1375؛ صدري افشار و همکاران، 891: 1350( آموزگار، "ماشین محرك ، دستگاه محرك ماشینها") 2323
1085(

شاعر با اضافه نموده نامیه به موتور ، اضافه تشبیهی بدیعی به وجود آورده است
)126: 1353ن رشد ز رفتار افتاد( ایرج میرزا، موتور نامیه از کار افتاد    تر

نت
" )fr( "(فر) یادداشت، الفباي موسیقی") 2283/ 2، 1362( معلم، ") الفباي موسیقی، سیاهه، یادداشت

نشانه گرافیکی معروف یک صدا در نظام ") 757: 1373( کاتوزیان، "یادداشت") 1226: 1377قریب، 
)2412/ 2، 1382( انوري، "یادداشت-خطوط حامل

)124: 1353بسکه نت دادم و آنکت کردم      اشتباه بروت و نت کردم( ایرج میرزا، 
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هتل
)5104/ 4، 1362( معین، "(فر) مهمانخانه، در اصطالح شهرداري هتل باالتر از مهمانخانه است"
)800: 1373( کاتوزیان، "مهمانخانه"

ی بودندکه به سبک جدید ساخته شده بودند و جزو مکانهایی در زمان شاعر هتلها در واقع مسافرخانه های
بودند که همه توان اقامت در آنها را ندشتند. شاعر در بیت زیر   از این وام واژه در همان معنا بهره برده است

)219: 1353میرزا،ایرج( سربهعمرهمهبردنتوانهاهتلدرنشاطوقتهمهکردنتوانهاکلوپدر
)168و تاج همه را ول کرده     در هتل هاي اروپ معتکف است( همان: تخت 

وام واژه هاي روسی در دیوان ایرج میرزا
اسکناس

قطعه هاي کاغذي چاپی بهادار که بر روي آن ارزش مبادله ") 72: 1377( قریب، "(رو) پول کاغذي"
: 1375( صدري افشار و همکاران، "اي، نام ناشر و کشور منتشرکننده ي آن چاپ شده است، پول کاغذي

)46: 1373( کاتوزیان، "کاغذي که اعتبار پول به ان داده اند") 94
در بیت زیر شاعر اسکناس را صرفا در مفهوم پول و سرمایه نقدي بکار برده است

)140: 1353مژن آباد را فناي کردي    لیره و اسکناس جا کردي( ایرج میرزا، 
اتو(اطو)

روسی) ") 37: 1377آهنی که با گرم کردن ان چین و نورد جامه را برطرف سازند(قریب، ( رو) آلتی"
( "وسیله اي فلزي که با برق یا زغال گرم می شود و با ان چروك هاي لباس یا پارچه را برطرف می سازند

ل گرم می وسیله اي داراي دسته اي عایق و کفه اي مسطح فلزي که با برق یا زغا")148، /1359عمید، 
)85/ 1، 1382( انوري، "شود

این وام واژه ي روسی چون بر وسیله اي اطالق می شود که قبال در ایران معادل و مانندي نداشته به 
همین دلیل در اشعار ایرج میرزا به همان نام روسی خود بکار رفته است

این در در برکفش تو واکس زده جامه اطو خورده بود      هر کر کان را در پا کنی 
)249: 1353( ایرج میرزا، 

به کار رفته است.137و 104نیز در ص 
چمدان

( رو) کیف بزرگ تقریبا مکعب مستطیل مشکی که معموال در آن لباس و لوازم شخصی سفر را می "
؛ صدري افشار 363: 1377( قریب، "جامه دان، صندوق چرمی و مسافرتی") 81/ 1، 1382( انوري، "گذارند

)437: 1375و همکاران، 
در بیت زیر ایرج میرزا خرید چمدان را به معناي کنایی بکار برده است

)214: 1353دست و پا کن که خرید چمدان باید کرد      فکر کالسکه راه همدان باید کرد( ایرج میرزا، 
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کالسکه
وسیله -2می شوداتاقکی چرخ دار براي حمل مسافر که توسط یک یا چند اسب کشیده-1(روسی) "

مأخوذ از روسی: گردون چهارچرخه اطاق ") 934: 1359( عمید، "نقلیه کوچک چرخدار براي حمل نوزاد
)683: 1350آموزگار،( "کشندمیاسبباکهسواريگردونه")2440: 39، 1330( دهخدا، "دار

)155: 1353پشت کالسکه مردم می جست       دل کالسکه نشین را می خست( ایرج میرزا، 
واکس

ماده اي روغنی با رنگ هاي مختلف که کفش و چرم و جیر را با آن رنگ کرده و جال می -1( رو) "
) 2540/ 2، 1382( انوري، "ماده روغنی که با ان پارکت سنگ، الستیک و مانند آنها را جال می دهند-2دهند 

سیاه کردن کفش هاي چرمی بکار می ماده روغنی مرکب از دوده و چرمی و سولفات گوگرد که براي"
( آموزگار، "موم و چربی رنگارنگ که روي چرم مالند تا براق و با دوام شود") 1249: 1359( عمیدف "رود

1350 :957 ("vaks: blaching- polish" ،1064: 1370( حییم(
نتیجه گیري

اع اجتماعی و فرهنگی جامعه خویش ر با مطالعه دیوان ایرج میرزا می توان بخوبی درك باالي وي از اوض
دریافت. وي  به سبب آشنایی با اکثر زبانهایی که با ایرانیان در ارتباط بودند، در قسمت اعظم این دیوان از 
وام واژگان عربی، انگلیسی ، ترکی، فرنسوي و روسی بهره برده است. شاعر از وام وآزگانی مانند آزان، 

.  وام واژگان روسی در دیوان وي نیز تنها پنج کلمه ..ودر، ترن، دمکرات وآرشیو، پاراف، پرسنل، پوتین پ
اسکناس، اتو، چمدان، کالسکه و واکس بوده است. 

کتابنامه
)، وام وآزه هاي فارسی در نشوار المحاضرف تونخی، نامه فرهنگستان، شماره 1386آذرنوش، آذرتاش(-1

34.
فارسی پیشرو آریانپور، تهران: شرکت نشر الکترونیکی –یسی )، فرهنگ انگل1387آریانپور، منوچهر( -2

و اطالع رسانی جهان رایانه.
)، فرهنگ کامل جدید انگلیسی به فارسی، چاپ پنجم، تهران: چاپخانه 1370آریانپور کاشانی، عباس(-3
سپهر.
)، از صبا تا نیما، تهران: شرکت سهامی کتابهاي جیبی.1350آرین پور، یحیی(-4
)، فرهنگ آموزگار، تهران: نشر معرفت.1350موزگار، حبیب اهللا( آ-5
)، دیوان، تحقیق محمد حسین محجوب، تهران: نشر اندیشه.1353ایرج میرزا(-6
)، فرهنگ فشرده سخن، تهران: انتشارات سخن.1382انوري، حسن(-7
یرکبیر.)، سخنوران نامی معاصر، تهران: انتشارات ام1329برقعی، سیدمحمد باقر(-8
فرانسه دانشیار، تهران: دانشیار.-)، فرهنگ فارسی1385پارساي ، کامروز(-9
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فارسی، چاپ اولف تهران: فرهنگ-)، فرهنگ معاصر فرانسه1380پارسایار، محمدرضا( -10
)، افکار و آثار ایرج میرزا، چاپ دوم، تهران: جاویدان.1366حائري، سیدهادي(-11
انگلیسی، چاپ نهم، تهران: کیهان.-، فرهنگ بزرگ فارسی)1370حییم، سلیمان(-12
) لغتنامه، تهران: سیروس.1330دهخدا، علی اکبر(-13
.19)، وام واژه ها در زبان ژاپنی، مجله نامه فرهنگستان، شماره 1381رجب زاده، هاشم(-14
تهران: انتشارات )، فرهنگ فارسی امروز، چاپ دوم، 1375صدري افشار، غالمحسین و  همکاران(-15
کلمه.

صفا، ذبیح االه( بی تا)، گنج سخن، تهران: انتشارات ابن سینا.-16
)، فرهنگ فارسی عمید، تهران: سپهر.1359عمید، حسن(-17
)، واژه نامه نوین، چاپ دوم، تهران: مؤسسه انتشارات بنیاد.1377قریب، محمد(-18
، چاپ دوم، تهران: مؤسسه نشر یلدا.)، فرهنگ کاتوزیان1373کاتوزیان، محمدعلی(-19
)، تحقیق در احوال و آثار و افکار و اشعار ایرج میرزا و خاندان و 1353محجوب، محمد جعفر( -20

نیاکان او، چاپ سوم، تهران: نشر اندیشه.
)، فرهنگ ایرانی پیش از اسالم و آثار آن در تمدن اسالمی و ادبیات 1384محمدي مالیري، محمد(-21
، چاپ پنجم، تهران: انتشارات توس.عربی

)، درآمدي بر جامعه شناسی زبان، تهران: پژوهشگاه علوم انساسنی.1391مدرسی، یحیی(-22
فرانسه، چاپ سوم، تهران: امیرکبیر.-)، فرهنگ کامل جدید فارسی1362معلم، مرتضی(-23
)، فرهنگ فارسی، چاپ پنجم، تهران: سپهر.1362معین، محمد(-24
.23)، ایرج نام آور ناشناخته، مجله سخن، شماره 1352نادرپور، نادر(-25
)، چشمه روشن، تهران: انتشارات علمی.1369یوسفی، غالمحسین(-26
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مروري کوتاه بر چشم انداز جایگاه خانواده و تدبیر منزل در اخالق ناصري
1حبیب سعادت بناب

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
قیدکتر آرش مشف

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بناب
چکیده

گیرد. هر اثري با موضوع تعلیم و تربیت در ارتباط باشـد  ي بسیار وسیعی را در بر میادبیات تعلیمی حوزه
انی در مسـائل  پردازن به نام ایرطوسی یکی از نظریهگیرد. خواجه نصیرالدینمیي این نوع ادبی قرار در حوزه

ي توجه است. کتاب اخـالق ناصـري او   هاي نوین آموزشی شایستهریزيتربیتی است که نظریات او در برنامه
ترین متون ادبیات تعلیمی است که مسائل گوناگون اخالقی و تربیتـی در آن ارائـه شـده اسـت.     نیز از برجسته

و بـر اسـاس   آیـد میقسام حکمت عملی به شمار ترین مباحث این کتاب است که از اتدبیر منزل یکی از مهم
شود و با تهذیب اخالق و سیاست مدن، مثلث میي امور خانه و معیشت زندگی اطالق ، به ادارهحکمت قدما

دهد. ما در این مقاله با استفاده از منابع مکتـوب و دیجیتـال بـه بررسـی جایگـاه      میحکمت عملی را تشکیل 
ایم.  منزل در اخالق ناصري پرداختهخانواده و تدبیر 

ادبیات تعلیمی، تدبیر منزل، خانواده، خواجه نصرالدین طوسی، اخالق ناصري.ها: کلیدواژه
مقدمه-1

پژوهش در فرهنگ، سنن، آداب و رسوم اجتماعی و اخالقی هیچ کشور و ملّتی بدون تحقیق و پژوهش 
ي طوالنی و قدمت تاریخی ملل بزرگ، ست. مبرهن است سابقهها مقدور نیدر آداب و رسوم پیشینیان آن

هاي کند. تالش امروز ملّتمیهاي فرهنگی و تاریخ تحوالت اجتماعی را تقویت ضرورت توجه به گذشته
، بازسازي و بازخوانی آثار فرهنگی مکتوب و غیر مکتوب تاریخی است. از بزرگ و متمدن، بازشناسی

اي قابل احترام موفق بوده اند تا آداب و رسوم اخالقی، دینی و ، ایرانیان با پیشینههاي بسیار دورزمان
اجتماعی خود را در آثار ادبی خود منعکس نمایند و اسناد فرهنگی معتبري از اصالت و نجابت خود را براي 

ندگار، اخالق ناصري خواجه ي این یادگارهاي ماي خود به یادگار بگذارند. از جملههاي آیندهجهانیان و نسل
نصیرالدین طوسی است که در واقع آیینه تمام نماي فرهنگ و آداب و رسوم ایرانیان تا قرن هفتم هجري 

است.
هاي متمادي به عنوان منبع آموزشی در باشد و قرنمیاخالق ناصري از مهمترین متون نثر تعلیمی 

هاي تون به تدبیر منزل و خانواده پرداخته است و دیدگاهشده و بیش از سایر ممیها و مدارس تدریس مکتب

1 . RavabetBonab@Yahoo.com
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شود تا با مروري کوتاه در ادبیات کهن فارسی میکند.در این پژوهش سعی میتربیتی گذشتگان ما را منعکس 
بر جایگاه خانواده و تدبیر منزل در اخالق ناصري پرداخته شود. 

آثار شیخ، واجد چند امتیاز مهم «طوسی نوشته است: هاي آثار شیخ محمد واعظ زاده در خصوص ویژگی
است: یکی این که عبارت آنها به روش معمول زمان و در نهایت سادگی و خالی از اغالق و ابهام و بسیار 

بندي و کالسه هاي شیخ غالباً از نظم کامل در ابواب و فصول و دسته. دیگر این که نوشتهروان و شیرین است
. امتیاز سوم این که شیخ در هر یک از آثار خود هدف مشخص و معقولی داشته وردار استکردن مطالب برخ

گرفته و به عالوه میو طبقه خاصی از طالب علم از قبیل مبتدیان یا منتهیان یا متوسطان در علم را در نظر 
اي تالیف کرده ب جداگانهآمیخته بلکه در هر رشته، کتافنون مختلف به یک علم مانند علم فقه را به هم نمی

)66: 1362(دوانی، » است.
هایی که در و یا بسیاري از شوراها و انجمن2، یونسکو1هاي جهانی مانند سازمان مللامروزه سازمان

کنند دهند و توصیه میه ویژه اي نشان می، به موضوع خانواده، توجت می کنندی فعالیکشورها، در سطح ملّ
، یعنی مستقر ثبات بخشیدن به جامعه، آگاهی بیشتري به مردم داده شود.ت نهاد خانوادهاهمیيهکه دربار

جامعه است. هنجارهایی مثل يه، مهمترین نهاد تشکیل دهندنهادهاي مستمر. و خانواده نیزي کردن آن بر پایه
با انجام ق دارد.، زیرا هر فرد به خانواده اي تعلّوند، براي تمام افراد جامعه معتبر شمرده می شنهاد خانواده

را قادر سازیم تا چیزهاي خوب هاها را تقویت و توانمند ساخته آن، می توان خانوادهمطالعات درباره خانواده
رسد به نظر می، اخالق ناصري به جایگاه خانواده و مسایل مربوط به آن پرداختهجا که از آنرا حفظ کنند.

، دور از اهمیت نباشد.آنبررسی 
اهداف تحقیق :-2

عبارت است از:ترین اهداف بررسی جایگاه خانواده دراخالق ناصريمهم
آشنایی با جایگاه و ساختار خانواده و نوع آن در اخالق ناصري -1
پدر و مادر و تدبیر منازل در اخالق ناصري بررسی نقش و میزان تأثیر -2
رداري از جایگاه و حقوق اعضاي خانواده( پدر و مادر و فرزندان )تصویرب-3
زندگی سالم يها، اصول و شیوهیمباني دربارهي خواجه نصیرالدین طوسی آراياستخراج و گردآور-4

در خانواده.
جدید.یمطلوب در قالبي خانوادهي خواجه نصیرالدین طوسی دربارهتدوین و تنظیم آرا-5
اده و انواع آنخانو-3

 کانون خانواده یکی از مهم ترین نهاد اجتماعی است که در سرنوشت یک فرد و ترین و در واقع مهم
نها با یکدیگر بر آداند که روابط میگروهی از افراد «دیویس خانواده را کند. اجتماع نقش اساسی را ایفا می

شوند در این تعریف قرار داد اجتماعی مید محسوب گیرد و نسبت به هم خویشاونمیاساس همخونی شکل 
)1375:135.(ساروخانی،»به عنوان رکن اصلی تشکیل خانواده در تعریف خانواده لحاظ نشده است
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ا ام»شناسی، خانوادهتدر جمعیی از خانوار است که حداقل از دو نفر تشکیل شده و اساس ، نوع خاص
)70:1383پورکاظمی(»گیري آن ازدواج است.شکل
انواع خانواده-4

شود از میان می، کوشش هاي مختلفی از خانواده ارائه داده اند. در این پژوهشصاحب نظران، تقسیم بندي
، قابلیت انطباق با مطالب اخالق ناصري یت بیشتري دارند و در ضمنها به مواردي پرداخته شود که عمومآن

ي و خانواد3ايي هستهنظام خانوادگی در اساس بر دو نوع است: خانواده«را داشته باشند. بر این اساس
)25:1383بهنام .»( 4گسترده

ايي هستهخانواده-1-4
از زن و شوهر و احتماالً فرزند یا فرزندانی چند «خوانیم: می»هاي بر جامعه شناسی خانوادمقدمه«در کتاب 

کند. تصمیمات اساسی آن از میشود. این خانواده معموالً جدا از والدین یا اقوام زوجین زندگی میتشکیل 
» تحوالت خانواده«) همچنین در کتاب1420:1370( ساروخانی، »شود.میطریق تبادل نظر بین اعضاي اتخاذ 

اي بسیار رایج است و همواره عالم گیر بوده اي در تمام جوامع بشري پدیدهي هستهخانواده«آمده است: 
و روابط عاطفی بین پدر و مادر و فرزندان از 5است. اقامتگاه مستقل براي زوج جوان، تک همسري

) 20:1383(بهنام، »هاي این خانواده است.ویژگی
ي گستردهخانواده-2-4

در درون آن چندین نسل با یک دیگر زندگی «هاست که اده ي گسترده از انواع دیگر خانوادهخانو
تصمیم گیري در این نوع خانواده با سالخوردگان است و سایر اعضاء )«137:1370(ساروخانی،»کنند.می

)369:1380عسکري خانقاه و کمالی، »(ها اطاعت کنند.مجبورند از آن
اقتداري، نوع اقامتگاه و نیز شیوه -فرزندي، خویشاوندي-ناشویی، پدر و مادربر اساس نوع روابط ز«

مادر تباري، پدر -، پدر تباري6چند همسري-انتخاب همسر، به ترتیب با خانواده هاي تک همسري
مواجه 10برون همسر-9نو مکانی و درون همسري-مادر مکانی-، پدر مکانی8، مادر ساالري7ساالري
)27-26:1383بهنام،»(هستیم.

معرّفی خواجه نصیرالدین طوسی-5
، تاریخ و محل والدت وي اختالف نظري وجود ندارد. اسم او محمد و نام ، نام پدر، کنیه، لقبدرباره اسم

اند و خود خواجه نیز در بسیاري از پدرش محمدبن حسن و نام جدش حسن است. مولد او را طوس نوشته
من بنده کم ترین نصیر را که «، چنان که در مقدمه زیج ایلخانی آورده است: را طوسی خواندهتألیفاتش خود 

که « ، عده اي از مورخان از جمله حمداهللا مستوفی گوید: ) با این اوصاف1199:1369صفا، »( از طوسم...
وابع جهرود قم است که در آن اصل خواجه از دیهی بود به نام ورشاه که از بلوك دستگرد بوده و دستگرد از ت
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اند و خواجه نیز در آنجا به دنیا زمان جزو ساوه بوده است ولی چون اجداد او به طوس رفته و متوطّن گردیده
)15: 1373، مینوي»(آمده به طوسی شهرت یافته است.

ي چنین دانشمند ، محمدبن الحسن از فقهاي امامیه و محدثان طوس بود و خواجه نزد پدرپدر خواجه«
، و چون پدرش پیرو مذهب شیعه بود او نیز شیعی پرورش یافت. خواجه مقدمات علوم را از پدرش آموخت

اي از آنان را ، و اسامی عده، و پیش علما و استادانی درس خواند که آنها نیز شیعی بودنداثنا عشري شد
ین ســـالم بن بدران ین الداز اساتید وي مع) «15: همان»( مورخین در ضمن بیان احوال او ثبت کرده اند.

توان نام برد که قانون بوعلی سینا را نزد میین مصري را مصـــري و شیخ ابوالسعادات اصفهانی و قطب الد
6:1370، مدرس رضوي.»(ین آموختقطب الد (

له آثار خواجه نصیر تأسیس از جم«اي انجام داد که خواجه در طول عمر پربار خویش خدمات ارزنده
کتابخانه و رصدخانه در مراغه بود. خواجه در عمر پر برکت خود به پرورش شاگردان و علمایی پرداخت که 

توان میباشد. از دیگر شاگردان او میی از ستارگان آسمان علم و دانش شیعـــه امه حلّبعضی از آنها چون علّ
ین ، ابن الخوام عمادالدین بغدادي، ابن الفوطی کمــال الدین استرآبادي، رکن الدبه قطب الدین شیـــرازي

257-238، همان»(ین افسطی آبی اشاره کرد.عبداهللا و کمال الد(
اخالق ناصري-6

اي بر کتاب اخالق ناصري ، در دیباچهعلّامه جالل الدین همایی ضمن بیان اقسام چهارگانه نثر فارسی
داند و می–همانند کلیله و دمنه ابوالمعالی -، این کتاب را در ردیف کتب نثر مرسل نسبتاً دشوارستنوشته ا

هاي طوالنی و دیگر یکی آوردن لغات و اصطالحات عربی و ایراد جمله«علت دشواري نثر این اثر را 
باشد فهم آنها براي کسانی که میاي از اصل مطالب است که چون مربوط به مبادي فلسفه شرق پیچیدگی پاره

شادروان مجتبی مینوي نیز در پیش گفتاري که بر اخالق ناصري » از این علم بی بهره اند صعوبت دارد.
ي کلیله و دمنه نصراهللا منشی نوشته است و از طوسی این اثر را به شیوهنگاشته است بر آن است که شیخ 

)17: 1373ینوي، عهده تحریر آن سبک بسیار خوب بر آمده.(م
، یعنی همان روشی که در تالیف رساالت روش تالیف اخالق ناصري کامالً منطبق بر اصول منطقی است«

، اي در مبادي تصوریه تصدیقیه، یعنی در هر مورد مقدمهرفتهمیو تحریرات ریاضی از سوي شیخ به کار 
، یعنی آورد و بعد از آن وارد مقاصدمیصول موضوعه یعنی موضوع و حدود و تعریفات و علوم متعارفه و ا

خورد.میشود.این مطلب بخصوص در مقاله اول بیشتر به چشم می، اصل قضایا
اي اي که باید یاد آور شویم این است که اخالق ناصري دو تحریر دارد. تحریر اول مربوط به دورهنکته«

ت. در این تحریر دیباچه و خاتمه کتاب به روش باطنی و موافق با است که خواجه نزد اسماعلیان بوده اس
مشرب اسماعیلیه و شامل تجلیل و تکریم فرمانروایان اسماعیلی است. تحریر دوم کتاب مربوط به دوران 

کلید سعادت، »(، که بنابه اضطرار دیباچه و موخره کتاب حذف گردیده است.هالکو خان مغول است
18:1374 (



٣٦٩٨

٣٦٩٨

مجموعه مقاالت

اش که نخستین را در قهستان و هم زمان با نوشتن اخالق ناصري و دومی را خواجه جز دو مقدمهنثر «
، نثري است علمی به شیوه قدیم که متکلّفانه و مصنوع نیست. نظري که بیست و سه سال بعد نوشته است

ار االشعار( صاحب طرایق الحقایق و صاحب روضات الجنات (به نقل مینوي) درباره کتاب دیگرش معی
، بسا که درباره این اثر خواجه نیز درست باشد که: سادگی انشاي آن بواسطه ) اظهار کرده اند649نوشته 

).19: مقدمه مینوي»( علمی بودن موضوع است.
تعریف تدبیر منزل:-7

و » دبرَ«ۀ اي عربی از ریشتدبیر واژه«چنین آمده است: 11در مورد معناي لغوي تدبیر در فرهنگ فارسی
براي انجام دادن امري فکر و دقّت به کار بردن و «، »به پایان کاري نگریستن و در آن اندیشیدن«به معناي 

داري یا . خانهاداره کردن و تنظیم و مدیریت در امور منزل است«است. تدبیر منزل به معناي » توجه کردن
داري محدود به پخت و پز و ، خانه. پیش از اینخانواده با اجتماع استي خانه و روابط، فنّ ادارهتدبیر منزل
، بهداشت جسم و ، شامل تربیت اطفال، و تمشیت کارهاي خانه بود. اکنون عالوه بر آنها، خیاطیرختشویی

، ، علم اخالق. در حقیقتکدیگر نیز هست، و وظایف افراد خانواده با ی، اقتصاد، صنایع زیبا، علم تغذیهروح
شوند و هدف آنها تهذیب و تربیت و وضع قوانین براي تدبیر منزل و سیاست مدن از یک رشته منشعب می

).882، : 1387مصاحب، »(پیشرفت زندگی اجتماعی است.
ن علم اعتدال در کشف الظنون آمده است که تدبیر منزل یکی از سه قسمت حکمت عملی است و آ

مشترك میان انسان و زن و فرزند و خدمتکاران و عالج کردن امور خارج از اعتدال است و موضوع آن 
ي آن اند. فایدهاحوال اشخاص مذکور است ازحیث انتظام به مصالح جمعی که در منزل با یک دیگر شریک

ت که از سنگ و چوب ساخته اي نیسشناخت چگونگی مشارکت اهل منزل است و مقصود از منزل خانه
، بلکه مقصود سازگاري و روابط مخصوص است که بین شوهر و زن و پدر و فرزندان و خادم و شده باشد

)5732:1375(دهخدا، » گرد.، اعم از اینکه شهرنشین باشند یا بادیهمخدوم و صاحب مال و مال وجود دارد
جایگاه خانواده در اخالق ناصري-8

مباحثی براي تربیت فرزندان مطرح گردیده است و غزّالی 12نامهقابوسمنثور ادبیات فارسی چوندر آثار 
اي در موضوع تدبیر منزل به ریاضت یا آموزش کودکان پرداخته اما آثار جداگانه13احیاء علوم دیننیز در

االشارة الی محاسن ننددر ادبیات عرب هم اغلب از رسالۀ بروسن استفاده شده است مانوشته نشده است.
ياز ابوالفضل جعفر بن علی دمشقی که در قرن پنجم به مواردي از حفظ مال اشاره کرده یا رسالهالتجارة 

، که مستقالً دربارة الدین احمد بن محمد بن ابی الربیع و مانند آناز شهابسلوك المالک فی تدبیر الممالک
الدین طوسی در اخالق ناصري مطالبی دربارة تدبیر منزل با استفاده از تدبیر منزل نیستند. خواجه نصیر

هاي ابوعلی سینا آورده است. گفته
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خواجه نصیرالدین طوسی از جمله اندیشمندانی است که به موضوع تربیت پرداخته است. او در آثار «
ربوط به نظام خانواده و روابط آن ، فصلی را به تدبیر منزل اختصاص داده است و در آن مسائل متربیتی خود

،ایجاد نظام انضباطی موثري است که موجبات آسایش را مورد بحث قرار داده است. منظور از تدبیر منزل
، اجتماعی و ذهنی افراد خانواده را فراهم آورد. منزل در نظر خواجه نصیرالدین طوسی کانون جسمی

ي  افراد باط همسران و تربیت فرزندان بر محور آسایش عمومی همهخانوادگی است که در آن امور مالی، ارت
).1362شریف، »(زند.میخانواده را دور 

فرزندان -1-8
هاي زندگی تجارب کودك از جهان خارج از اجزاي دیگر تدبیر منزل، تدبیر فرزندان است، در اولین سال

، ، در خانواده است که کودك ابتدا درباره دنیاي بیرونیدپذیرمیتقریباً به طور کامل از طریق خانواده صورت 
سخن گفتن «گوید:میآموزد. خواجه نصیرالدین طوسی میروابط با دیگران و زندگی اجتماعی نکاتی را 

، بلکه از آن جهت درباره تربیت کودکان نه از آن جهت است که نیاز آنان به تربیت بیشتر از بزرگساالن است
ترند. که کودکان براي تربیت آمادهاست
نام نیکو براي فرزندان-1-1-8

چنان که خداوند نام بعضى از انبیا :والدین نسبت به فرزند برگزیدن نام نیکو براى اوستاز وظایف مهم
نُبشِّرُك بِغُلَام یا زکَرِیا إِنَّا «:فرمایدیمرا پیش از والدتشان معین کرده است.درباره حضرت یحیى(علیه السالم)

» یحیى«بشارت مى دهیم که نامش ياى زکریا! ما تو را به فرزند؛»14اسمه یحیى لَم نَجعل لَّه من قَبلُ سمیاً
، فصل خواجه نصیرالدین در مقالت دوم  تدبیر منزل.نداده ایم، همنامى براى او قراراست و پیش از این
، چه ابتدا به تسمیه او باید کرد بنامی نیکوچون فرزند بوجود آید«گوید:میو تدبیر اوالد چهارم در سیاست 

)222:1373(اخالق ناصري، »اگر نامی ناموافق بر او نهند مدت عمر از آن نا خوشدل باشد.
تربیت فرزند-2-1-8

خوارگى که دو سال کودك تمام مى زمان با پایان شیر، فرایند تربیت در دوره کودکى و همبه نظر خواجه
و ی، باید شروع شود. آداب اخالقگرددمیشود و قدرت فهم و درك مسائل ساده و اغلب حسى را واجد 

یدینيهابه تدریج به او ارائه دهند تا بدین طریق با ارزشیزندگيرا باید از همان نخستین روزهایاسالم
در اثر غرایز و ي، ممکن است واگر تأخیر در تربیت فرزند روا دارندببرد. یت آن پآشنا گشته و به اهمی

و فرایند تربیت با مشکل بیاوردناشایست و اخالق رذیله روي، به کارهاکه در نهاد داردیطبیعيهاگرایش
.مواجه گردد

و ریاضت اخالق او تمام شود بتأدیب15و چون رضاع: «گویدمیدر این زمینه یین طوسخواجه نصیرالد
تر از آنکه اخالق تباه فرا گیرد. چه کودك مستعد بود و به اخالق ذمیمه میل بیشتر او مشغول باید شد پیش

کند به سبب نقصانی و حاجتی که در طبیعت او بود و در تهذیب اخالق او اقتدا به طبیعت باید کرد یعنی هر 
ل چیزي از آثار قوت م باید داشت. و اول آن قوت مقد، تکمیقوت که حدوث او در بنیه کودك بیشتر بود
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تمییز که در کودك ظاهرشود حیا بود.پس نگاه باید کرد اگر حیا براو غالب بود و بیشتر اوقات سر در پیش 
، چه نفس او از قبیح محترز است و به جمیل مایل. و ننماید، و دلیل نجابت او بود16افکنده دارد و وقاحت

استعداد تأدب بود و چون چنین بود عنایت به تأدیب و اهتمام به حسن تربیتش زیادت باید این عالمت 
)222: همان.»(داشت و اهمال و ترك را رخصت نداد

بازي فرزند-3-1-8
، این امر در رشد داندمیخواجه نصیر بازي و تحرك انسان را نیز متاثر از نظام ارزشی حاکم بر جامعه 

اش نیکو و شایسته و فردي انسان تاثیر زیادي دارد. باید اجازه بازي به فرزند داده شود ولی بازيجسمانی 
ل چیزي از تأدیب آن بود که او را از و او«باشد و با رنج و درد همراه نباشد. همبازي فرزند نیز مهم است 

دارند.چه نفس کودك ساده باشد ایشان مقتضی افساد طبع او بود نگاه ه مخالطت اضداد که مجالست و مالعب
، توجهبازىبهاهتمامبرافزونخواجهکالمایناز)222: همان»(خود زودتر کند.17و قبول صورت از اقران

، باید از او يکه پدر و مادر ضمن آزاد گذاشتن کودك در بازآید و اینمیفرزند نیز به دست يهايبازهم به
زیرا ;کندمیتبعیت يشند که با چه کسانى رفت و آمد و رفاقت دارد و از چه افرادمراقبت کنند و مواظب با

نقش قابل یو جوانی، به ویژه در دوره نوجوانت انسان استرفاقت و دوستى از عوامل مؤثر در شخصی
که اولیا و مربیان ، خواجه بر این امر تأکید دارد در شکل دادن رفتارهاى اخالقى فرد دارد. از این رویتوجه

;نماینديجلوگیریاسالميهااعتنا به ارزشیبند و بار و بیفرزند با افراد بی، بازى و همنشینباید از ارتباط

. فرزندان خواهد بوديبرايناگواري، موجب پیامدهادر این زمینهيکه هرگونه سهل انگارچرا
تشویق و تنبیه فرزند-4-1-8

رسد و براي آن مراتبی را قائل شده است و در واقع میتر به نظر صیر در باب تنبیه منطقیدیدگاه خواجه ن
گوید: میکند و اگر کودك کار بدي انجام داد در مرحله اول تغافل باید کرد. وي میاول تشویق را را پیشنهاد 

ر خالف آن توبیخ و سرزنش.و و اکرام کننند و بو او را بهر خلقی نیک که از او صادر شود مدح گویند«
اقدام ننماید.و18تغافل منسوب کنند تا بر تجاسره صریح فرا ننمایند که بر قبیح اقدام نموده است بلکه او را ب

برخود بپوشد پوشیده دارند. و اگر معاودت کند در سر او را توبیخ نمایند ودر قبح آن فعل مبالغه کنند و اگر
احتراز باید کرد که موجب وقاحت شود و 19از عادت گرفتن توبیخ و مکاشفتواز معاودت تحذیر فرمایند

قبائحارتکابوکنداهانت. و باستماع مالمت»20منعِماعلیحریصاالنسانُ«بر معاودت تحریص دهد که 
) 223: (همان» حیل استعمال کنند.لطائفبابایندر، بلکهتجاسررويازنمایدلذّات

هاي زشت شنیدن و و از سخن: «گویدمی، و شنیدار و گفتار سخنان زشت با کودكيدر مورد بازایشان 
) 225: (همانلهو و بازي و مسخرگی احتراز فرمایند.

، توجه او به آراستگی ظاهري است؛ این امر از سویی تحت یکی  دیگر از امور فردي و شخصی انسان
و طرز تلقی صحیح یا غلط اوست و از سوي دیگر جامعه نیز با نظام ارزشی تاثیر نگاه و فکر شخصی انسان 
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گوید باید فرزند پسر را از آراستن مو به میتواند در این امر تاثیر گذار باشد خواجه نصیر میو عرفی خود 
دوري شیوه زنان منع کرد و از زینت و انگشتري پرهیز داد تا از هم چشمی با دیگران، در لباس و خوراك

، و انگشتري تا به وقت حاجت نرسد ، و به مالبس زنان او را زینت نکنندو مویش را تربیت ندهد« نماید.
و از مفاخرت با اقران به پدران و مال و ملک و مآکل و مالبس منع کنند. و تواضع با همه کس و بدو ندهند، 

-225: (همان» ن و تعصب و طمع با اقران منع کنند.اکرام کردن با اقران بدو آموزند. و از تطاول با فروتنا
226(

هاي ارزشی مورد نظر خواجه نصیر است پرهیز از دروغ و اهتمام در صداقت و راستی یکی دیگر از نظام
تواند بر جامعه، خانواده و هم بر خود فرد تاثیر گذار باشد.فرزند باید از دروغگویی احتراز میکه نتیجه آن هم 

و زر و «ه به راست و چه به دروغ قسم نخورد. و در مورد امور دنیوي و مادي نیز معتقد است که کند و چ
)227: همان».(سیم را در چشم او نکوهیده دارند که آفت زر و سیم از آفات سموم افاعی بیشتر است

آموزش صنعت به فرزند-5-1-8
یاداره زندگي، به کسب و کار براویق نمودهمورد عالقه اش تشصنعتآموختنبهرافرزندبایدوالدین
ينیز آثار مفیدی، به لحاظ تربیتاستیکه عامل تأمین مایحتاج زندگکه کار عالوه بر اینچرا;وادار نمایند

ه در این فراز از کالم خواجه برد. نکته قابل توجمیاو را باال یگذارد و موقعیت اجتماعمیبر شخصیت انسان 
، باید در حسن انجام و دقت در رمز و راز و است که در صورت اشتغال فرزند به حرفه مورد عالقهاین 

به راکیفیت بهترین کاروظیفه از نظرو تالش را مبذول دارند تا افزون بر انجامیاستحکام آن نهایت سع
.جامعه ارائه دهد

لی آن بود که درطبیعت کودك نظر کنند و از اوو : «گویدخواجه درباره رعایت استعداد ویژه فرزند مى
21طریق فراست و کیاست اعتبار گیرند تا اهلیت و استعداد چه صناعت و علم در او مفطوره احوال او ب

، چه همه کس مستعد همه صناعتی نبود و الّا همۀ مردمان است. او را به اکتساب آن نوع مشغول گردانند
و در تحت این تفاوت و تباین که در طبایع مستَودع است سري غامض و بصناعت اشرف مشغول شدندي

کههرو.»ذلک تقدیر العزیز العلیم«تدبیري لطیف است که نظام عالم و قوام بنی آدم بدان منوط می تواند بود.
و اال تضییع ه گردانند. چه زودتر ثمرة آن بیابد و به هنري متحلّی شود متوجبدانرااوبودمستعدراصناعتی

)230-227: (همان» روز گار و تعطیل عمر او کرده باشند.
درباره دختران خواجه نصیر به اجمال سخن گفته و تاکید کرده که باید دختران را طوري تربیت کرد که 

چه موافق و الیق ایشان بود استعمال باید کرد و و دختران هم برین نمط آن« مالزم خانه و حجاب باشند: 
ان را در مالزمت و وقار و عفّت و حیا و دیگر خصالی که براي زنان شایسته باشد تربیت باید فرمود. و ایش

».، و چون به حد بالغت رسند با کفوي مواصلت ساختهنرهائی که از زنان محمود بود بدیشان بیاموخت
) 230: (همان
پدر و مادر: -2-8
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هاي بی احترام اه خاصی برخوردار است. اصوال انسانهاي ارتباطی از جایگاحترام در حوزه کنش
فه اصلی در ایجاد جامعه توانند اجتماعی را تشکیل دهند. از این رو احترام متقابل به عنوان عنصر و مولّنمی

داراي جایگاه و اهمیدر و مادر به عنوان دو انسان فداکار و زحمتکش که تمام بار ت. پی است خاص
در نزد خداوند از جایگاه منحصر به فردي برخوردار ط به تربیت فرزند را بر دوش دارندهاي مربوتمسئولی ،

، بر لزوم اطاعت و تکریم آنها فرمان داده شده است و ذات قرآن کریمي هستند به طوري که در چندین آیه
.ت آنها تأکید نموده استباري تعالی نام آنان را در ردیف نام خود قرار داده و بر رعایت مقام و منزل

کند. محبتی ذاتی در پدر میخواجه نصیر در اخالق ناصري مکرر بر رعایت حقوق پدر و مادر تاکید 
داند. خواجه سبب دوست داشتن میوجود دارد که فرزند را دوست دارد و گویی او را بخشی از وجود خود 

دین سبب دوست دارد که خود را برو حقّی زیادت بیند و پدر فرزند را چون ب«کند: میفرزند را چنین بیان 
، و به اعتباري دیگر او را محبتی ذاتی بود بر فرزند که بدان محبت او نزدیک باشد بدین محبت  از وجهی

، و آن چنان بود که او فرزند را به حقیقت هم نفس خود داند و چنان پندارد که وجود فرزند مخصوص باشد
ه طبیعت از صورت او برگرفته است و از ذات او با ذات فرزند نقل کرده. والحقّ این تصوري ایست کنسخه

، چه حکمت الهی از روي الهام پدر را بر انشاي فرزند باعث گردانیده است و او را در است به جاي خویشتن
، و هر خیر د فرزند را خواهد، و از این جهت بود که پدر هر کمال که خود را خواهایجاد او سببی ثانی کرده

، و بر او سخت نیاید که و سعادت که ازو فوت شده باشد همت برآن گمارد که فرزند را حاصل کند
هم چنان که بر شخصی » غیري از تو فاضلتر است«و سخت آید که گویند» پسر تو از تو فاضلتر است«گویند

بلکه او را این سخن » ون کاملتر ازانی که پیشتر از این بودياکن« که مترقی بود به کمال سخت نیاید که گویند
)268: (همان» خوش آید. پس همین بود حال پدر با فرزند.

چه او معلول و مسبب است و بر وجود خود و وجود سبب « رسد محبت فرزند به پاي محبت پدر نمی
، محبت ده درنیابد و روزگاري از منافع او تمتّع نگیرد، و خود تا پدر را زنخود بعد از مدتی مدید انتباه یافته

، بر تعظیم او توفر ننماید و بدین سبب فرزندان را او اکتساب نکند و تا به تعقل و استبصار تمام محفوظ نشود
).269همان:»( به احسان والدین وصیت فرموده اند و والدین را به احسان ایشان وصیت نکرده است

یز در وجود و رشد کودك شریک پدر است ؛ تحمل نه ماه و رساندن ماده حیات به فرزند سبب مادر ن
پدر است و ثانیاً مادر در بدو وجود مشارك و مساهم«شود نقش مادر در تربیت فرزند بسیار حیاتی باشد: می

عب حمل نه ماهه و مقاسات ست مادر قابل شده است و تا، باین وجه که اثري را که پدر مؤدي آندر سببیت
، وهم سبب اقرب است در رسانیدن قوت بفرزند خطر والدت و اوجاع و آالم که در آن حالت باشد کشیده

، از فرط ، مدتی مدید شده، و مباشر تربیت جسمانی بجذب منافع باو و دفع مضار از اوکه مادة حیات اوست
)238(همان:» د ترجیح دادهاشفاق و حفاوت حیات او را بر حیات خو
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چه گفتیم معلوم شود. چه حقوق پدر و فرق میان حقوق پدران و مادران از آن« گوید: میخواجه 
تر است این سبب فرزندان را تنبه بر آن بعد از تعقّل حاصل آید. و حقوق مادر جسمانیه روحانی تر است و ب

اخالق ناصري، »(را فهم کنند و به مادران میل زیادت نمایند.، فرزندان آنل احساساین سبب هم در اوه و ب
239:1373(

ل و رعایت حقوق پدر و مادر سه چیز باشد. او«داند: میخواجه مراعات حقوق پدر و مادر را سه مورد 
، و تحري رضاي ایشان به قول و عمل مانند تعظیم و طاعت و خدمت و سخن دله دوستی خالص ایشان ب

خللی محذور عنه. و ه تعالی یا بتواضع و امثال آن در هرچه مؤدي نباشد به مخالفت رضاي بارينرم و 
م نه بر سبیل مکاشفت و منازعت. دودرآنچه مؤدي باشد به یکی از آن مخالفت بر سبیل مجاملت کردن

ان مادام که مؤدي قدر امکه بی شائبۀ منّت و طلب عوض ب، ، پیش از طلبمساعدت با ایشان در مقتضیات
اظهار خیر خواهی ایشان در سر و عالنیت بدنیا یمسونباشد به محذوري بزرگ که احتراز از آن و اجب باشد.

، چه در حال حیات ایشان و چه بعد از و آخرت و محافظت وصایا و اعمال بِر که به آن هدایت کرده باشند
، و محبت فرزندان ایشان را رزندان را محبتی طبیعی استممات ایشان. و به سبب آنکه محبت پدر و مادر ف

، اوالد را به احسان با آباء و امهات زیادت از آن فرموده اند که آبا و امهات را باحسان محبتی ارادي. درشرایع
) 238-239: (همانچه گفتیم معلوم شود.با ایشان. و فرق میان حقوق پدران و مادران از آن

و اما عقوق که رذیلتی است مقابل این فضیلت هم «گوید: میه نصیرالدین طوسی نیز درباره عقوق خواج
از سه نوع باشد.

ت یا باومانند چه مؤدي باشد به بعضی از آنآنه اقوال و افعال به ل ایذاي پدران و مادران به نقصان محب ،
تحقیر و سفاهت و استهزاء و غیر آن. 

شقشنام بخل و مدویا گران یا بذل با طلب عوض یا مشوب به منّت، ت با ایشان در اموال و اسباب تعی ،
شمردن احسانی که با ایشان رود. 

م اهانت ایشان و بی شفقتی نمودن در نهان یا آشکارا در حال حیات یا بعد از ممات و خوار داشتن یس
نصائح و وصایاي ایشان.

که کسانی و. باشدعقیدت، عقوق نیز تالی فساددین تالی صحت عقیدت استواله که احسان بچنانهم
تر و دوستان حقیقی به مثابت پدران باشند مانند استادان و مربیان و اجداد و اعمام و اخوال و برادران بزرگ

ر اوقات ، هم به مثابت ایشان باشند در وجوب رعایت حرمت ایشان و بذل و معاونت دپدران و مادران
)240-239: (همان»چه مؤدي باشد بکراهت ایشان.احتیاج و احتراز از آن

عالوه بر پدر و مادر اطرافیان و معلّمان نیز در تربیت کودك سهیم هستند؛ باید از معلّم عاقل و دیندار و 
و «ت داشته باشد: ، کسی که سخن نیک، وقار و متانت و مرورآگاه به اخالق و شناخت کودکان استفاده نمود

کودکان واقف و به شیرین سخنی و وقار 22باید که معلّم او عاقل و دیندار بود و بر ریاضت اخالق و تخریج
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و هیبت و مروت و نظافت مشهور و از اخالق ملوك و آداب مجالست ایشان و مکالمه با ایشان و محاوره با 
)     226: (همان.» ان محترزهر طبقه از مردم با خبر و از اخالق اراذل و سفلگ

زنان در اخالق ناصري-3-8
خواجه نصیر در کتاب اخالق ناصري نیاز نوع بشر و افراد انسان را به منزل و تدبیر آن نیازي اساسی در 

ت هاي غذایی همبقاي نوع انسانی دانسته و زن را معاون و جانشین مرد در منزل که به حفظ اندوخته
پس به ساختن منازل حاجت آمد و چون مردم را به ترتیب صناعتی که بر تحصیل : «رده است، شمگماردمی

غذا مشتمل باشد مشغول باید بود از حفظ آن مقدار که ذخیره نهاده بود غافل ماند. پس از این روي به 
، محتاج شد و لمعاونی که به نیابت او اکثر اوقات در منزل مقیم باشد و به حفظ ذخایر اقوات و اغذیه مشغو

و اما به حسب تبقیه نوع نیز به جفتی که تناسل و توالد .شخص است]این احتیاج به حسب تبقیه [باقی ماندن
بر وجود او موقوف باشد احتیاج بود. پس حکمت الهی چنان اقتضاء کرد که هر مردي جفتی گیرد تا هم به 

»توسل او تمام شود.محافظت منزل و ما فیه قیام نماید و هم کار تناسل به 
داند میخواجه تعریفی لطیف از منزل دارد. او منزل را همان الفت و پیوند ویژه و ارتباط خاص زن و مرد 

و بباید دانست که مراد از منزل در این موضع نه خانه است : «گزینندمیاي که در آن سکنی نه چهار دیواري
تألیفی مخصوص است که میان شوهر و زن و ... افتد که از خشت و گل و سنگ و چوب کنند بل که از 

»مسکن ایشان چه از چوب و سنگ بود و چه از خیمه و خرگاه و چه از سایه درخت و غار کوه.
داند و تصریح می، انگیزه تأهل را حفظ مال و طلب نسل ق بزرگ در بخش دیگري از کتاباین محقّ

تواند انگیزه صحیحی براي تأهل باشد. آنگاه زن شایسته را میي دیگر نهاکند که داعیه شهوت و غرضمی
و زن صالح شریک مرد بود در مال و قسیم او در کدخدایی و تدبیر : «داندمیشریک مرد در مال و تدبیر منزل 

منزل و نایب او در وقت غیبت. و بهترین زنان زنی بود که به عقل و دیانت و عفت و فطنت و حیاء و رقت 
تودد و کوتاه زبانی و طاعت شوهر و بذل نفس در خدمت او و ایثار رضاي او و وقار و هیبت نزدیک دل و 

بود و عقیم نبود و بر ترتیب منزل و تقدیر نگاه داشتن در انفاق واقف و قادر باشد ، متحلی آراستهاهل خویش
و زن آزاد از ان شوهر گرددخویی سبب مؤانست و تسلی هموم و جالي احزو به مجامله و مدارات و خوش

، چه اشتمال آن بر تالف بیگانگان وصلت ارحام و استظهار به اقربا و استمالت اعدا و معاونت و بنده بهتر
مظاهرت در اسباب معاش و احتراز از دنا ئت در مشارکت و در نسل و عقب بیشتر؛ و زن بکر از غیر بکر 

، و اگر با وجود در خُلق و عادت و انقیاد و مطاوعت او نزدیک تر، چه به قبول ادب و مشاکلت شوهر بهتر
این اوصاف به حلیت جمال و نسب و ثروتی متحلی باشد مستجمع انواع محاسن بود و برآن مزیدي صورت 

، چه ایثار جمال و نبندد اما اگر بعضی از این خصال مفقود شود باید که عقل و عفت و حیا البته موجود بود
ب و ثروت بر این سه خصلت مستدعی تعب و عطَب و اختالل امور دین و دنیا باشد؛ و باید که جمال زن نس

، به سبب آنکه زن جمیله را راغب و طالب بسیار ، چه جمال با عفت کمتر مقارن افتدباعث نباشد بر خطبه او
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، و غایت خطبه ایشان یا بی حمیتی اقدام کنند، و ضعف عقول ایشان مانع واز ع انقیاد نبود تا بر فضایح باشد
، یا اتالف مال و مروت و مقاسات اصناف ، که بر شقاوت دو جهانی مشتمل باشدو صبر بر فضیحت بود

.»احزان و هموم. پس باید که از جمال بر اعتدال بنیت اقتصار کند، و در آن باب نیز دقیقه اقتصاد مرعی دارد
)217-216:1373(اخالق ناصري، 

ـ هیبت 1: کندمی، اصول کلی سیاست و تدبیر مرد در ارتباط با همسر را در سه امر خالصه نویسنده کتاب
و چون عقده مواصلت میان شوهر و زن حاصل شود سبیل شوهر در سیاست زن «ـ شغل خاطر3ـ کرامت 2

سه چیز بود:
اما هیبت آن بود که خویشتن را در چشم زن مهیب دارد تا ، و سیم شغل خاطر.، و دوم کرامتاول هیبت

شرایط سیاست اهل بود چه اگر اخاللی ترینو این بزرگ، در امتثال اوامر و نواهی او اهمال جایز نشمرد
بدین شرط راه یابد زن را در متابعت هوا و مراد خویش طریقی گشاده شود و بر آن اقتصار نکند بلکه شوهر 

پس ، و به تسخیر و استخدام او مطالب خود حاصل کند، عت خود آرد و وسیلت مرادات خود سازدرا در طا
، و غایت این حال حصول عیب و عار و مذمت و دمار هر دو ، مطاع و مدبر مدبرآمر مأمور شود و مطیع

و اما کرامت آن بود که زن .ددباشد و چندان فضائح و شنایع حادث شود که آن را تالفی و تدارك صورت نبن
، تا چون از زوال آن حال مستشعر باشد به حسن دارد به چیزهایی که مستدعی محبت و شفقت بودرا مکرم

)217:1373: (اخالق ناصري» شوهر را تلقی کند و نظام مطلوب حاصل شوداهتمام امور و مطاوعت
:امر برشمرده و بر آن است کهششن را در هاي ارج گزاري به ز، شیوهنویسنده اخالق ناصري

.زن را باید در ظاهر و هیأتی زیبا و آراسته دارد

به گونه اي که هیچ در حفظ پوشش و حجاب او از نامحرمان و بیگانگان نهایت کوشش را به عمل آورد
.اي شکل و شمایل او را نبیند و آواز و صدایش را نشنودبیگانه

اي که او را در تسلط بر خود به طمع یات تدبیر منزل با او مشورت نماید به گونهلیه و بدیهدر مسایل او
.نیافکند

.او را در تصرف بر قوت و غذا آزاد بگذارد تا بنا به مصالح منزل اقدام کند

.با خویشان و خانواده او صله رحم کند و از کمک و یاري آنان دریغ نورزد

اس کرد زنی دیگر را بر او ترجیح ندهد و برنگزیند اگر چه به چون اثر شایستگی و لیاقت در زن احس
.جمال و مال و نسب و خانواده از او شریفتر باشد

د زوجاتین طوسی خواجه نصیرالدکه آن را تنها براي پادشاهان بنا به شمرد و با آنمیرا ناروا 23تعد
داند. چنان که یک میداند و مرد را به مثابه دل میتر داند اما پرهیز از آن را براي پادشاهان بهمیدالیلی جایز 

:آیدتواند منبع حیات باشد یک مرد نیز از عهده تنظیم امور و منزل برنمیدل در دو بدن نمی
، تا چون از زوال آن و اما کرامت آن بود که زن مکرم دارد به چیزهایی که مستدعی محبت و شفقت بود«

حسن اهتمام امور منزل و مطاوعت شوهر را تلقی کند و نظام مطلوب حاصل شود. و حال مستشعر باشد به 
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، و دوم آن که در ستر و اصناف کرامات در این باب شش چیز باشد: اول آن که او را در هیاتی جمیل دارد
و هیچ بیگانه را ، و چنان سازد که بر آثار و شمایل و آواز احجاب او را از غیر محارم مبالغت عظیم نماید

، و سیم آن که در اوائل اسباب کدخدائی با او مشورت کند به شرط آن که او را در مطاوعت وقوف نیفتد
، و چارم آن که دست او در تصرف اقوات بر وجه مصلحت منزل و استعمال خدم در خود طمع نیفگند

صلت رحم کند و دقایق تعاون و تظاهر را ، و پنجم آن که با خویشان و اهل بیت او مهمات مطلق دارد
، و ششم آن که چون اثر صالحیت و شایستگی احساس کند زنی دیگر بر او ایثار نکند و رعایت واجب داند

، چه غیرتی که در طبایع زنان مرکوز، با نقصان عقل، اگر چه به جمال و مال و نسب و اهل ازو شریفتر باشد
ح و دیگر افعالی که موجب فساد منزل و سوء مشارکت و ناخوشی عیش و عدم ایشان را بر قبایح و فضائ

، و زنان در ، و جز ملوك را که غرض ایشان از تاهل طلب نسل و عفب بسیار بودنظام باشد باعث گردد
، چه ولی بود، و ایشان را نیز احتراز از ا، در این معنی رخصت نداده اندخدمت ایشان به مثابت بندگان باشند
، و چنان که یک دل منبع حیات دو بدن نتواند بود یک مرد را تنظیم دو مرد در منزل مانند دل باشد در بدن

)218-217:1373: اخالق ناصري»(منزل نبود. 
، کند آن است که مردمیو اما شغل خاطر که خواجه از آن به عنوان اصل سوم سیاست و تدبیر اهل یاد 

کار و فارغ البال و همواره به اداره امور منزل و اقدام به مصالح زندگی مشغول دارد و نگذارد او بیزن را
، زیرا اگر زن از ترتیب منزل و تربیت اوالد و رسیدگی به امور منزل فارغ باشد به اموري آسوده خاطر بنشیند

استگمارد که موجب پدید آمدن خلل و سستی در ارکان زندگیمیت هم.

کند که میداند و توصیه ، مشورت کردن با زن در مورد مصالح کلی را جایز نمیین طوسیخواجه نصیرالد
و باید که شوهر احتراز کند در باب « مردان باید اسرار، مقدار مال و دارایی خود را از زنان پوشیده دارند: 

آن استیالي زن و ایثار هواي او بر مصالح خود سیاست زن از سه چیز: اول از فرط محبت زن که با وجود
، پس اگر ، و چنان سازد که البته واقف نشود، و اگر به محنت محبت او مبتال شود ازو پوشیده داردالزم آید

هائی که در باب عشق فرموده اند استعمال باید کرد و به هیچ حال بران نتواند که خویشتن را نگاه دارد عالج
، و ، چه این آفت اقتضاي فسادهاي مذکور کند؛ و دوم آن که در مصالح کلی با زن مشاورت نکندم ننمودمقا

هاي ناصواب و نقصان ، چه راي، و مقدار مال و مایه ازو پوشیده داردالبته او را بر اسرار خود وقوف ندهد
که زن را از مالهی و نظر به اجانب و استماع تمیز ایشان در این باب مستدعی آفات بسیار بود؛ و سیم آن
، چه این معانی مقتضی ، و البتّه راه آن باز ندهدحکایات مردان و زنانی که بدین افعال موسوم باشند باز دارد

فسادهاي عظیم باشد و از همه تباه تر مجالست پیر زنانی بود که به محافل مردان رسیده باشند و حکایات آن 
)218-219:1373: اخالق ناصري»(ند.باز گوی

در احادیث آمده است که «، آموختن سوره یوسف و هم چنین شراب را بر زنان منع کرده است: خواجه
زنان را از آموختن سورت یوسف منع باید کرد که استماع امثال آن قصه موجب انحراف ایشان باشد از قانون 
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، سبب وقاحت و هیجان شهوت ، و اگر چه اندك بودچه شراب، و از شراب هم منع کلی باید کردعفت
)219:1373، و در زنان هیچ خصلت بدتر از این دو خصلت نبود. (اخالق ناصري، گردد
و بر سبیل زنان در تحري رضاي شوهران و وقع افکندن خود را در چشم ایشان پنج چیز بود: اول «

، و ، و چهارم حسن تبعل و احتراز از نشوز، و سیم هیبت داشتن از ایشان، و دوم اظهار کفایتمالزمت عفت
پنجم قلت عتاب و مجامله در غیرت. و حکما گفته اند که زن شایسته تشبه نماید به مادران و دوستان و 

چنان بود که قربت ، و زن بد تشبه نماید به جباران و دشمنان و دزدان.اما تشبه زن شایسته به مادران کنیزکان
، چه مادر و حضور شوهر خواهد و غیبت او را کاره بود و رنج خود در طریق حصول رضاي او احتمال کند

با فرزند همین طریق سپرد؛  و اما تشبه او به دوستان چنان بود که بدان چه شوهر بدو دهد قانع بود و او را 
، و اما تشبه او به کنیزکان چنان بود که مانند پرستاران تذلل در آن چه ازو باز دارد و بدو ندهد معذور دارند

، و نعمت ، و بر تندخوئی شوهر صبر کند و در افشاي مدح و ستر عیب او کوشدنماید و خدمت بشرط کند
ن ، و در آن چه موافق طبع او نبود با شوهر عتاب نکند. و اما تشبه زن ناشایسته به جبارااو را شکر گزارد

، و از آن چه ، و خشم بسیار گیرد، و فحش گوید و تجنبی بسیار نهدچنان بود که کسل و تعطیل دوست دارد
، و خدم و حاشیه را بسیار رنجاند؛ و اما تشبه او به دشمنان موجب خشنودي و خشم شوهر بود غافل باشد

، و ، و جحود احسان او کنددرشت خوئی نماید، و با او استخفاف کند وچنان بود که شوهر را حقیر شمرد
ازو حقد گیرد و شکایت کند و معایب او بازگوید؛ و اما تشبه او به دزدان چنان بود که در مال او خیانت کند 

، و به دروغ دوستی ، و احسان او حقیر شمرد و در آن چه کاره آن بود الحاح کندو بی حاجت ازو سوال کند
)220-219:1373: (اخالق ناصري» ید و نفع خود بر نفع او ایثار کند.فرا نما

کند به کار مییکی از مواردي که مولّف اخالق ناصري در بسیاري از مواقع براي رهایی از تنگناها توصیه 
را ي اجراي آنها در این مبحث خوانندهها و نیرنگ در کارهاست. این حیله و راه کارها و شیوهبستن حیله

ي کتب بسیار و جهانگردي که در باشد که نصیرالدین بر اثر مطالعهمینماید و مبین این مطلب میشگفت زده 
، به مردم شناسی رسیده است؛ و با زیرکی تمام کمال طول عمر خود در کشورهاي مختلف انجام داده است

رهایی براي خالص شدن و رهایی مردان از دست زن ، و به راه کاداردمیمعلومات خود را به خواننده عرضه 
نویسد:میپردازد و این گونه میبد 

، چه مجاورت زن بد از مجاورت و کسی که به زنی ناشایسته مبتال شود تدبیر او طلب خالص باشد ازو«
سباع و افاعی بتر باشد. و اگر خالص متعذر باشد چهار نوع حیلت در آن به کار باید داشت:

، و اگر مالی بسیار صرف باید کرد اول بذل مال، چه حفظ نفس و مروت و عرض بهتر از حفظ مال بوده
و خویشتن ازو باز خرید آن مال را حقیر باید شمرد؛ 

، بر وجهی که به فسادي ادا نکند؛ دوم نشوز و بدخوئی و هجرت مضاجع
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ترغیب به شوهري دیگر، و رغبت نمودن به ظاهر سیم لطائف حیل، مانند تحریض عجایز بر تنفیر او و
، و فی الجمله استعمال انواع بدو و از مفارقت ابا کردن، تا باشد که او را بر مفارقت حرصی پدید آید

مسامحت و ممانعت و ترغیب و ترهیب که موجب فرقت بود؛ 
، به شرط آنکه ارد و سفري دور اختیار کند، آن که او را بگذ، و آن بعد از عجز بود از دیگر تدبیرهاچهارم

: (اخالق ناصري» ، تا امید او منقطع شود و مفارقت اختیار کند.او را مانعی از اقدام بر فضایح نصب کرده باشد
221:1373-220(

و حکماي عرب گفته اند از پنج زن حذر واجب بود: « سخن حکماي عرب در مورد زنان شنیدنی است: 
ه و منّانه و از انّانه و از کیه القفا و از خضراء الدمن. اما حنّانه زنی بود که او را فرزندان بوند از از حنّان

نماید؛ و اما منّانه زنی بود متموله که به مال میشوهري دیگر و پیوسته به مال این شوهر بر ایشان مهربانی 
، یا شوهري بزرگتر این شوهر حالی بهتر داشته باشدخود بر شوهر منت نهد ؛ و اما انانه زنی بود که پیشتر از

، که شوهر او ، و پیوسته از این حال و شوهر با شکایت و انین بود ؛ و اما کیه القفانی زنی بود غیر عفیفهدیده
ه از هر محفل که غایب شود مردمان به ذکر او داغی بر قفاي آن مرد نهند؛ و اما خضراء الدمن زنی بود جمیل

)221:1373(اخالق ناصري، » اند به سبزه مزابل.از اصلی بد و او را مشابهت کرده
نتیجه گیري

ي ، در وهلهکندمیاي که خواجه نصیرالدین طوسی ترسیم یابیم خانوادهمی، در طبق مطالبی که نوشته شد
ي شباهت دارد تا اي هسته، بیشتر به خانوادهاي است ایرانی و مسلمان و از لحاظ نظام خانوادگیاول خانواده

، با کنند و تصمیم گیري در امورمی، چندین نسل با یک دیگر زندگی ي گستردهگسترده: چرا که در خانواده
شود و در این کتاب به ندرت به سال خوردگان است در حالی که این مشخصات در اخالق ناصري دیده نمی

، کامالً پدر ساالر و مرد ساالر شده که از حقّ حاکمیت چندانی برخوردار نیستند. از حیث اقتدارپیران اشاره 
، کرامت و شغل خاطر باشد.است. زیرا از نظر خواجه مرد باید داراي هیبت

باري ، پدر تبار است: زیرا مادر تنقش مادر در اخالق ناصري بسیار کم رنگ است. خانواده از لحاظ تبار
ي خواجه نصیرالدین طوسی چنین مرسوم نبوده است. از ي بشري رایج بوده و در دورهبیشتر در جوامع اولیه

ي ، در مجموع بیشتر به خانواده، برون همسر است و باالخره از لحاظ نوع روابط زناشویینظر انتخاب همسر
شود. این عبارت صریحا تک در کتاب دیده نمیي صریحی به چند همسريماند و اشارهمیتک همسر 

باید دانست مرد در منزل مانند دل باشد در بدن چنان که یک « همسري را بیان و چند همسري را رد می کند: 
ین طوسی چند خواجه نصیرالد.»، یک مرد را تنظیم دو منزل میسر نشود.دل منبع حیات دو بدن نتواند بود

داند اما پرهیز از آن را براي میکه آن را تنها براي پادشاهان بنا به دالیلی جایز د و با آنشمرمیزنی را ناروا 
.داندمیداند و مرد را به مثابه دل میپادشاهان بهتر 
پی نوشت:
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1-United Nations

(UNESCO)سازمان تربیتی علمی فرهنگی ملل متحد-2

3-Nuclear family

4-Extended family

5-Monogamy

6-polygamy

7-Patriarchy

8-Matriarchy

9-Endogamy

10-Exogamy

307فرهنگ فارسی صفحه -11
)ق475نامه (تألیف قابوس-12
)3:204(ج احیاء علوم دین-13
7مریم / -14
شیر خوارگی-15
شرمیگستاخی و بی-16
نزدیکان،همرتبگانهمانندان،-17
باکیبی-18
لجاجت و آشکارا دشمنی کردن-19
مردم حریص است بر چیزي که وي را از آن بازداشته اند-20
فطري-21
تربیت کردن شاگرد-22
23-polygamy

کتابنامه
قرآن کریم
الت خانواده. ترجمه1383؛(، جمشیدبهنامد جعفر پوینده)، تحوتهران: ماهی.ي محم ،
د فشارکی و جمشی مظاهري، چاپ )، معیار االشعار1363؛(طوسی، خواجه نصیرالدینبه اهتمام محم ،

، اصفهان: نشر سهروردي.اول
معارف و معاریف)،1369؛(سید مصطفی،حسینی دشتی،ات اسماعیلیان قمل،انتشارچاپ او.
تهران.، انتشارات فرانکلین)، به سرپرستی غالمحسین مصاحب1370؛(المعارف فارسیدایرة ،
)م ،تهران)،هزاره شیخ 1362دوانی، علی؛انتشارات امیر کبیر.طوسی، چاپ دو:
تهراننامه)، لغت1375؛(اکبر، علیدهخدا ،.
اي بر جامعه شناسی خانوده،تهران: سروش.)،مقدمه1370، باقر؛(ساروخانی
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مهساروخانی1375اي بر جامعه شناسی خانوده. تهران: سروش، ، باقر، مقد.
)ل، تهران:انتشارات نشر دانشگاهی.1362شریف، م م؛تاریخ فلسفه در اسالم، جلد او ،(
فردوس، )،تاریخ ادبیات در ایران. تهران1369، ذبیح اهللا؛(صفا.
د، چاپ (کلید سعادت)اخالق ناصري، )،1374؛(، خواجه نصیرالدینطوسیتصحیح دکتر صمد موح ،

، انتشارات سخن.اول ،تهران
تصحیح مجتبی مینوي و علیرضا حیدري، چاپ اخالق ناصري)،1373؛(، خواجه نصیرالدینطوسی ،

:انتشارات خوارزمی.پنجم، تهران
د شریف؛(، اصغر و کمالیعسکري خانقاهانسان شناسی عمومی. تهران: سمت.1380، محم ،(
شناسیجمعیتمبانی)،1383(،شهال؛پورکاظمیهاي جمعیتی مرکز مطالعات و پژوهش:تهران،م، چاپ دو

. آسیا و اقیانوسیه
مدرس رضوياساطیر:،تهراناحوال و آثار خواجه نصیر الدین طوسی)،1370؛(دتقی، محم.
هاي شرکت سهامی کتاب،، چاپ چهارمدایرة المعارف فارسی)،1387؛(، غالمحسین و دیگرانمصاحب

.،تهرانه انتشارات امیر کبیرب،  وابسته جیبی
ین؛(هماییمنتخب اخالق ناصري،تهران: نشر هما.1374،جالل الد،(
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»اولمن«هري براساس دیدگاه بررسی حسامیزي در اشعار سهراب سپ
١مریم سعدزاده

دانشجوي دوره دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد واحد رودهن
چکیده

ي پذیري کالم اثري شگرف دارد حسامیزي است که در حوزهیکی از عواملی که در گسترش و رنگ
- نقاشیها وري از قلم کاريدیرباز بسیاي هنر از گیرد. قلمداران عرصهاستعاره و مجاز مورد بررسی قرار می

از شاعران » سهراب سپهري«هاي زبان هنري خویش را با استفاده از این آرایه پرداخته اند که در این میان 
اي خاص و ممتاز دارد نگارنده در این جستار برآن بوده تا حسامیزي اشعار او را با ي نوپرداز جلوهبرجسته

انتزاعی به "یا "حسی به حسی"و هم چنین چگونگی در هم آمیختگی حواس"اولمن"توجه به دیدگاه 
مورد بررسی و واکاري قرار دهد."بسامد حواس"و "حسی

ي اولمن، حواس پنج گانه، مفاهیم انتزاعیحسامیزي، سهراب سپهري، نظریهها:کلیدواژه
:مقدمه

"طف و تخیل است که در این میان کار هر شاعري آفرینش و ابداع یک اثر هنري سرشار از عوا

جایگاه ویژه اي دارد و شاعران و قلمداران عرصه ي هنر از همه ي حواس خود جهت تداعی "حسامیزي
معانی آشکار و نهان به مخاطب خویش بهره برده اند.

به ویژه هاي فراوانی از استفاده از حواس گوناگون را در میان شاعران گذشته تا امروز می بینیم کهنمونه
در این میان حس بینایی و استفاده از رنگ به وفور مشاهده می شود البته دوره ي آغازین شعر فارسی دوره 
ي طبیعت در شعر است و به علت حسی بودن تصاویر، عنصر رنگ یکی از وسیع ترین ارکان ساختن 

نوپاست اما همین مطالعات سیر مطالعاتی در باب آن بسیار"حسامیزي"تصاویر می شود هر چند مقوله ي 
شاعر نوپرداز "سهراب سپهري"اندك نقش و اهمیت آن را فرا روي مخاطب آشکار می کند. در این میان 

را در اشعار به خود اختصاص داده است که بررسی "حسامیزي"سرزمین ایران بسامد باالیی از استفاده از 
افکار هنري او خواهد شد.حسامیزي در اشعار او فتح بابی جهت شناخت زبان و 

تعاریفی از حسامیزي
حسامیزي در لغت در آمیختن حواس است و در اصطالح قسمتی مجاز است که از رهگذر آمیختن دو 

)113: 1375حس با یکدیگر ایجاد می شود. (داد، 
جاد ای-از رهگذر آمیختن دو حس با یکدیگر–هم چنین حسامیزي عبارت است از توسعاتی که در زبان 

می شود، استعاره یا مجاز شکل عام این توسعات است و شاخه ي معینی از این توسعات که براساس آمیختن 
)15و 16: صص 1368دو حس به وجود می آید حسامیزي خوانده می شود. (شفیعی کدکنی، 

1 . m.saadzadeh@gmail.com
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یشه مثل صدا و رنگ چنانچه در سخن شیرین و صداي روشن می بینیم و زبان آنها را در حد نوعی کل
)259پذیرفته است. (همان : 

از میان معاصران دکتر شفیعی کدکنی نخستین کسی است که به موضوع حسامیزي در ادبیات فارسی 
این "ذیل مبحث عنصر رنگ و مساله ي حسامیزي"صور خیال در شعر فارسی"توجه کرده و در کتاب 

را در برابر "حسامیزي"اژه ي آرایه را یکی از وجوه برجسته ي صور خیال می داند و هم او و
"Synaesthesia".پیشنهاد می کند

حسامیزي را در حوزه ي اسناد مجازي "خاتمه در علم بیان "دکتر شمسایی در کتاب بیان خود در فصل
دانسته و فقط به یک توضیح کوتاه و مختصر بسنده کرده است.

"ج مکتب هاي ادبی غرب مفهوم اما بدیهی است با گسترش علم زبان شناسی و هم چنین روا

بعنوان یکی از مهم ترین مقوله هاي صور خیال مورد بررسی و کنکاش محققان قرار گرفته است. "حسامیزي
این قسم از مجاز در اشعار شعراي رمانتیک و سمبولیست اواسط قرن نوزدهم به کار رفته است. "تا جاییکه

ب سابقه ي مطالعات در حوزه ي حسامیزي را به دوره ي هومر چنین در ادبیات غر) و هم114: 1375(داد، 
)114می رسانند. (همان، 

و ارتباط آن با علم روان شناسی"Synaesthesia"شناسی ریشه
به معنی اساسی ترکیب شده است. در اصل وضعیتی Aesthesisبه معنی پیوند و synاین واژه از یونانی 

دو یا سه حس با یکدیگر مربوط می شوند در مبتالیان به سینستري گاه نورولوژیک (عصبی) است که در آن
موسیقی و اصوات می توانند به صورت رنگ یا مشکل خاص به تصور آیند، گاه اعداد و ارقام با فضاها 

)138: 1387تصور می شوند و گاه حروف الفبا به صورت رنگی ادراك می شوند. (کریمی، 
این تداخل حسی که می تواند با تحریک "گوید: کز حواس شیمیایی مونل میاز مر''یوهان اندستورم''

یا "هم حسی"یک حس به تحریک خود به خودي و غیرارادي حس دیگري منجر می شود به عنوان 
می شناسیم و می تواند در فرد باعث شود رنگ اعداد را ببیند، بوها را بشنود یا کلمات را بو کند؛ "حسامیزي
ق نشان می دهد تمامی ما انسان ها به درجاتی از این اختالل مبتال هستیم. تحریک حس بینایی می این تحقی

1تواند به حس بویایی براي درك بهتر بوها کم کند.

آیا طبق این نظریه می توان گفت از آنجایی که شاعران روحیات حساس تري نسبت به اشیا  مفاهیم 
حسی موفق تر عمل می کنند ؟!اطراف خود دارند در رسیدن به این هم
در غرب"حسامیزي"بودلر و رمبو دو نماینده ي واقعی 

بودلر و رمبو دوتن از شاعران فرانسوي زبان مکتب سمبولیسم هستند که با رویکرد خاصی به مفهوم 
می حسامیزي با ارائه ي نظریایی مدون پرداخته اند. از نظر بودلر، برداشت هاي حسی فقط در حس محدود ن



٣٧١٣
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

شوند، بلکه می توانند بیانگر اندیشه ها یا احساس هاي از مثالً فساد، غنا، پیروزي باشند. عطرهایی اند ...... / 
)17: 1375.....  فاسد، غنی، پیروزمند (چدویک،

هم چنین به ظاهر او نخستین کسی است که ارتباط میان حواس را مورد بررسی قرار داده است و گفته: 
هذیانی که پیش از خواب به انسان دست می دهد و نه در رویا و به ویژه هنگامی که به بیشتر در حالت

)126: 1387موسیقی بسیار گوش کرده ام، گونه اي ارتباط میان رنگ ها، آواها و عطرها درمی یابم. (کریمی، 
را خلق و در واقع انباشت نمادهاي بیرونی و تداخل حواس براي بودلر دست مایه اي است تا احساسی

برداشتی را به خواننده منتقل کند.
حواس سامعه، باصره، شامه، ذائقه والمسه با هم در "تذهیب ها"نیز خصوصاً شعر "رمبو"در اشعار 

آمیزند، با هم جا عوض می کنند و بر هم سوار می شوند، صداها خط می کشند و رنگ ها
)519: 1391می رقصند. (سیدحسینی، 

در زبان فرانسه معانی متفاوت دارد از جمله "Sens"ي ر این نکته ضرورت دارد که کلمهدر اینجا ذک
)520(حس، معنا، جهت) (همان: 

و این موضوع در، درهم آمیختگی حواس ظاهري با مفاهیم انتزاعی می تواند مهم باشد و خواننده می 
مین نکته است که در نوع نگاه مخاطب به بایست با نگاهی نمادین و استعاري به اشعار آنان بنگرد و هم، ه

مفاهیم شعري شعري آنان، اغلب پیچیدگی و دشواري ذهنی یافت می شود.
حسامیزي در شعر فارسی

حسامیزي از دیرباز در میان شاعران زبان فارسی مورد توجه بوده است به ویژه استفاده از رنگ درشاعران 
باید دانست که در دوره هاي گذشته شاعر هر یک از پنج طبیعت پرداز سده هاي نخستین شعرفارسی. اما
ي خوانده و هر حس در جاي اصلی خود نشسته و وظیفهحس را جداگانه براي ادراك یک تجربه فرا می

این حواس ظاهري از حوزه ي طبیعت و ماده به مفاهیم و اشیا مجرد و "خاص خود را دارد و کم کم 
)284؛ 1372کدکنی، . (شفیعی "انتزاعی راه می یابد

مولوي در مثنوي خود به گونه اي به پیوستگی میان حواس اشاره می کند:
ند یوسته ا ا یکدگر پ ب زانکه این هر پنج، زاصلی رسته اندپنج حس 

) 2/1471؛ 1362(موالنا ،
مقصود از اصل همان حقیقت برتر و جهان مجرد است همان که می بایست همه ي حواس ظاهري در

جهت و سوي رسیدن به آن قرار گیرند و اینجاست که در هم آمیختگی حواس ظاهري با مفاهیم انتزاعی 
شکل می گیرد و نمونه هاي برجسته ي آن را در اشعار خود مولوي شاهد هستیم.

شیرین و  ر ترش  ا ن ا را چو  دمدل  ی د ه  ن ا د ه  ن ا د و  ه  ست ب ن  خو
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شود. ي ترش و شیرینی چون انار میاعی است داراي با مزهکه در این بیت دل که یک مفهوم مجرد و انتز
گیرد و بیدل دهلوي قهرمان ي سبک هندي ناگهان اوج میپس از مولوي بسامد استفاده از این آرایه در دوره

این سبک بیش از دیگران در این میان هنرنمایی می کند.
ي رنگ ها بی صدا در حرکتند و در ي قافلهها در فضاي شعر او به پرواز در می آیند، در این وادرنگ"

عالم بیخودي بیدالنه، قیامتی از شکست رنگ ها برپاست.
چو غنچه محو دلم بوي آشنا اینجاست خیال مایل بی رنگی و جهان همه رنگ 

)372و373:  1389(فتوحی، 
ریات ادبی غرب خصوصاً شاعران معاصر فارسی نیز به تبعیت از سبک هندي و هم متاثر از مکاتب و نظ

جایگاه "سهراب سپهري"اند که در این میان بهره گرفته"حسامیزي"مکاتب سمبولیسم و سؤرئالیسم از 
ي جالب توجه در این میان بوتیقاي سورئالیستی مولوي، بیدل و سهراب است که گویی اي دارد نکتهویژه

ي حواس با نیرویی مرموز ر بام زبان و فراتر از همههمه آنان را به یک نقطه ي مشترك می رساند و ایستاده ب
شعر را از ضمیر ناخودآگاه خود می جوشانند.

حسامیزي و انواع آن
وحدت حواس و آفرینش "اي با عنوان دکتر غالم حسین معتمدي و دکتر محمدتقی یاسمی طی مقاله

به انواع حسامیزي از مناظر گوناگون پرداخته اند."شعر
ات حس آمیخته را به روش هاي گوناگون طبقه بندي کرده اند؛ در یک طبقه بندي آن را به آنان تعبیر

انواع مناسب ونامناسب تقسیم کرده اند.
می شوند مثالً در تصویرهاي مناسب دو یا چند عرصه حسی توسط ارتباطی طبیعی با یکدیگر مربوط

ازد.ورود بهار، فرد را به یاد صداي نقره فام یک فلوت می اند
گروه دوم تعبیرها از آن رو نامناسب خوانده می شوند که تمام تصویر یا بخشی از آن با ارتباط درونی 

، زیرا تحقیقات نشان داده که اصوات "جیغ بنفش"میان عرصه هاي حسی مغایرت دارد مثالً ترکیب معروف 
ه رنگ هاي تیره محسوب می با فرکانس باال با رنگ هاي درخشان هم بستگی دارند و رنگ بنفش از زمر

شود.
) در نوع ذاتی حسامیزي emtrnsic) و عارضی یا برونی (intrinsicهم چنین حس آمیخته ذاتی یا درونی (

همیشه اتحاد بین عرصه اي وجود دارد و مبهوت درك می شود.
نوع مثالً سهراب از حرارت یک سیب سخن می گوید در اینجا اگر منظور حرارت سیبی سرخ باشد از

ذاتی است و اگر سیبی زرد باشد تعبیر از نوع ذاتی نخواهد بود. اما حسامیزي عارضی بیان کننده ي وجود هم 
بستگی هایی است که قبال دانسته و ذاتا برجسته و متمایز نیست. در اینجا ممکن است ارتباط از مبانی حسی 

2یابد.فراتر رود و در قلمرو شناختی جستجو شود و در این حوزه معنا
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تقسیم بندي حس آمیزي در علم بیان
حس آمیزي را در هر چهار مقوله ي علم بیان (تشبیه، استعاره، مجاز، کنایه) می توان مورد بررسی قرار 
داد لذا متمایز ساختن این آرایه از چهار صنعت فوق ممکن نیست. در واقع در حسامیزي همواره ما با تشبیه  

این اساس ، در تقسیم بندي حس آمیزي، دو تصویر زیر را خواهیم داشت:استعاره روبه رو هستیم بر
تصاویري که یکی از دو سوي آن از طریق حواس قابل درك باشد و سوي دیگر آن امري انتزاعی باشد 

مانند غفلت رنگین.
تصاویري که در آن هر دو سوي تصویر از طریق حواس قابل درك باشد مانند صداي سبز.

حسامیزي "در بخش "بررسی تشبیه در غزلیات شمس"دکتر امیرحسین ماحوزي در کتاب جناب آقاي 
که حواس را به حس هاي پایین و باال تقسیم می "اولمن"ضمن بر شمردن موارد فوق به دیدگاه "در تشبیه

کند اشاره می کند که مبناي این تحقیق قرار گرفته است.
از چپ به راست چنین طبقه بندي می شوند :این نظریه مطابق نمودار زیر، حس ها 

لمسمزه بو صدا رنگ 
هاي سمت راست را اگر مشبه یا یا صفت بوده و حس"مشبه به"هاي سمت چپ را اگر اولمن حس

تر از سرماي آبی داند از نظر او آبی سرد بسیار قابل قبولموصوف باشد در دسترس و قابل فهم می
)1390:37است.(ماحوزي، 

احتیاجات بیانی مربوط به هر یک از حواس
رنگ، شکل، اندازه، جهت، بافت، مقیاس و افعال هر کدام ازقبیل دیدن و رویت کردنحس بینایی -1
نغمه، صدا، صوت، آواز و افعال هر کدام از قبیل گوش دادن و شنیدن و نوشیدنحس شنوایی -2
کدام از قبیل بوییدن و استشمامعطر و عفونت و افعال هرحس بویایی -3
شیرینی و تلخی و بی مزگی و افعال هر کدام از قبیل خوردن و چشیدن و نیوشیدن حس چشایی -4

)272؛ 1372(شفیعی کدکنی، 
مکانیکی)، خارش و -هایی چون دما (گرمی و سردي) درد (حرارتیحس بساوایی یا المسه: احساس-5

چالندن، گرفتن و ضربه زدن، همین طور نرمی وزبري، سبکی و سفتی، عوامل حرکتی چون فشار دادن، 
)36: 1390محکمی و شل بودن (ماحوزي، 

حسامیزي در اشعار سهراب سپهري
ي نوپرداز شعر فارسی است که از تمام مبانی زیبایی شناختی و سهراب سپهري از شاعران بلند پایه

هایی مثل یک تکه چمن روشن حرف"شکار و پنهان واژگان ي برزبان و شناخت بار عاطفی و معنایی آاحاطه
گیري از حد باالیی در هم آمیختگی حواس او را از سایر براي بشر امروز سرود که در این میان بهره"

شاعران معاصر در این ویژگی متمایز ساخته است هر چند هدف او در این همانندي حسی نسبت دادن صفت 
)387: 1385گیرد. (فتوحی، آزادانه و بدون هیچ توجیهی صورت میهر امري به هر پدیده اي 
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عطر، خودش را در آیینه تماشا خواهد "و "3ترنم موزون حزن تا به ابد شنیده خواهد شد"چنانچه 
4."کرد

هاي متفاوتی مورد بررسی و توان از ابعاد و نگرشتصاویر مبتنی بر حسامیزي در اشعار سهراب را می
رار داد. بعنوان نمونه از در هم آمیختگی حواس گوناگون با تشبیه، استعاره، مجاز، تشخیص و واکاري ق

اي پیچیده در تصویر زیر ارائه شده است :آنیمیسم و هم چنین از منظر شناوري اشیا که به گونه
را در آب"تاج محل"و عکس 

نگاه می کردم
دوام مرمري لحظه هاي اکسیري

)323دگی در مرگ (هشت کتاب، ص و پیشرفتگی حجم زن
او با الهام گرفتن از محیط پیرامون و سنگ مرمر به کار رفته در تاج "هادوام مرمري لحظه"در تصویر 

ها مرا به کودکی شور آب''محل این جنسیت را از سنگ برگرفته و به لحظه ها داده است هم چنین در تصویر
)227(همان، ص ''ببرید.

کی آب هاي شور بوده و شور به عنوان مزه که با حس چشایی در پیوند است به کودکی که در اصل کود
)121و 120باز خوانده شده است. (یعقوبی ، 

اما نگارنده در این جستار بر آن است تا در هم آمیختگی حواس را در اشعار سهراب با توجه به طرفین 
رد بررسی قرار دهد و هم چنین با توجه به دیدگاه مو"حسی به انتزاعی"یا "حسی به حسی"تصویر یعنی 

در حس آمیزي هاي مربوط به دوامر حسی، در هم آمیختگی حواس مختلف را از چپ به راست "اولمن"
مورد بررسی قرار دهد.

حسامیزي بر مبناي حسی به حسی-1
غازین شاعري وي با هاي آدر اشعار سهراب سپهري حسامیزي بر مبناي دو حس مختلف به ویژه در دوره

شود، نگارنده با در هم آمیختگی فراوانی با سایر ابداعات هنري چون، تشبیه، تشخیص و استعاره دیده می
مورد از آن را براین مبنا یافته است.28مورد حسامیزي در اشعار سهراب 118بررسی حدود 

به عنوان مثال :
)94نوري بیرنگ و سبک بر من می ورزد.(هشت کتاب، ص 

که شاعر سبکی را که مربوط به حس بساوایی است به نور که مربوط به حس بینایی است نسبت داده 
است و همچنین

) 64(هشت کتاب ، ص "عطري در چشمم زمزمه کرد "
که از ترکیب دوحس بویایی و شنوایی ایجاد شده است.

بندي کرد :توان طبقهل میدر هم آمیختگی حواس مختلف در اشعار سهراب را به ظاهر بدین شک
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)18گر به گوش آید صدایی خشک ( ص شنوایی + بساوایی 
)55و از مرز هستی من بگذر سیاه سرد بی تپش گنگ (صبینایی + بساوایی 
)58صدا زمزمه ي بیگانگی را بویید . ( ص شنوایی + بویایی 

)64شور برهنه اي بودم. (ص چشایی + بساوایی 
)65عطري در رگ هایم جا به جا می شد. (ص اوایی بویایی + بس

)67روشنی تندي به باغ آمد ( ص بینایی + چشایی 
)84آهنگ تاریک اندامت را شنیدم. (ص شنوایی + بینایی 
کودکی را دیدم ماه را بو می کرد. (ص    )بینایی + بویایی 
مورد و بینایی 7مورد و شنوایی و بویایی با 10ا گروه ترکیب دو حس بینایی و شنوایی ب8که از میان این 

مورد به ترتیب فراوانی در این اشعار دیده شده است.5و بساوایی با 
تقسیم بندي براساس نظریه ي اولمن1-1

براساس دیدگاه اولمن حس ها از سمت چپ به راست چنین طبقه بندي می شوند :
ییبساواچشایی بویایی شنوایی بینایی 

اگر براساس این نمودار به اشعار سهراب بنگریم. می توان دو تقسیم بندي را لحاظ نمود.
هاي سمت چپ مشبه به یا صفت و حس هاي سمت راست مشبه یا موصوفحس-1

)55تپش گنگ (ص مثال: و از مرز هستی من بگذر سیاه سرد بی
چپ مشبه به و سیاه مربوط به حس سرد مربوط به حس بساوایی از سمت"سیاه سرد"که در ترکیب 

بینایی از سمت راست مشبه است.
)121یا آبی بلند خلوت ما را می آراید (ص

از سمت چپ به راست است.» آبی بلند«که ترکیب 
) که برهنه مربوط به حس بساوایی از سمت چپ به شور مربوط به 64هم چنین شور برهنه اي بودم (ص

ست. بویایی از سمت راست پیوسته ا
حس هاي سمت راست مشبه به یا صفت و حس هاي سمت چپ مشبه یا صفت هر چند از دید اولمن 

داند اما سهراب با توجه به تر میحس هایی که از سمت چپ بر راست منطبق می شوند بسیار قابل قبول
است که تفکرات خاص خود و شاید بوتیقاي سورئالیستی خود ترکیباتی از سمت راست به چپ نیز ساخته

در عین حال بسیار زیبا و خیال انگیز است.
)64مثال : عطري در چشمم زمزمه کرد (ص 

به، عطر که مربوط به حس بویایی است مشبه قرار گرفته لذا زمزمه که مربوط به حس شنوایی است مشبه
نمودار از راست به چپ است.

)84آهنگ تاریک اندامت را شنیدم. (ص "هم چنین 
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، تاریک که مربوط به حس بینایی از سمت راست است به آهنگ که مربوط "آهنگ تاریک "در ترکیب 
به حس شنوایی است پیوند خورده است.

تر است اما هر چند تصویرهاي از راست به چپ از جهت فراوانی نسبت به تصویرهاي چپ به راست کم
به جهت زیبایی و کار بست آن در اشعار سهراب قابل توجه است.

فراوانی مربوط به ترکیب دو حس 2کر این نکته هم ضروري به نظر می رسد که در تقسیم بندي شماره ذ
بینایی و شنوایی و همچنین بویایی و شنوایی است.

اما اگر براساس دیدگاه ویلیامز که نمودار اولمن را به صورتی تغییر داده که صدا و رنگ در یک درجه 
5بنگریم تمامی ترکیبات سهراب از سمت چپ به راست خواهند بود.قرار دارند به این تقسیم بندي

حسامیزي بر مبناي انتزاعی به حسی-2
سپهري در آخرین دفتر شعرش (ما هیچ، ما نگاه) به جانب تصویرهاي انتزاعی روي می آورد که به 

عر فارسی هم شود و با عرف تصویر پردازي در صنعت شصورت یک تکنیک آگاهانه و کلیشه اي ظاهر می
ها از تصویر است که به اعتقاد آنها تصویر یک جرقه و ترکیبی است از خوانی ندارد و یاد تعریف سورئالیست

)387: 1385ناسازها (فتوحی، 
"در واقع زیر بناي ترکیب هاي حسامیزي در اشعار سهراب مفاهیم انتزاعی و مجرد است از دید او 

.9و غفلت رنگین8و فریب گاه سپید"7شودصورتی رنگ میغم "و "6یابدفراغت امتداد می
شود که شناسد و اسنادها آن قدر مجازي میگویی سهراب در بیان درك جوهر هستی حد و مرزي نمی

ي گذشتگان ارتباطی منطقی و عقالنی براساس مشابهت یا مجاورت میان ترکیب اگر بخواهیم براساس شیوه
نخواهیم برد.هاي او بیابیم راه به جایی 

مورد از ترکیب هایی که یک سوي آن مفاهیم انتزاعی و سوي دیگر آن حواس 94نگارنده در بررسی 
ظاهري بوده است دریافته که در میان حواس ظاهري که با مفاهیم انتزاعی در هم آمیخته حس بینایی در مقام 

ار برجسته است. در این صورت است تر اینکه نقش حجم و رنگ در این میان بسیي جالباول است و نکته
که از دید او زندگی حجم می یابد و کالم پهنا و تابستان ارتفاع و غفلت رنگین و عشق آبی.

بعد از حس بینایی، حس المسه در ترکیبات انتزاعی به حسی سهراب جایگاه ویژه اي دارد.
)244ص انسان در تنبلی لطیف یک مرتع / با فلسفه هاي الجوردي خوش بود. (

لطیف که مربوط به حس المسه است با مفهوم انتزاعی تنبلی در هم آمیخته "تنبلی لطیف"که در ترکیب 
)239(ص "آمیخت با حقایق مرطوب نبض می"است. همچنین است 

ي تلخ بسیار عالقمند بوده است چنانکه در بیشتر موارد دانایی براي در قلمرو حس چشایی سهراب به مزه
"شود مانند و وجود تلخ و حتی شنبه ها تلخ است و آنچه که می باید به راستی تلخ باشد شیرین میاو تلخ 

)91ي آفتاب این درخت اقاقیا، گرفتن خورشید را در ترسی شیرین تماشا کردم).(ص ترسی که در سایه
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صدا و بوي در دو حس شنوایی و بویایی سهراب در اکثر موارد به مطلق بو و صدا اشاره می کند و
خاصی را در نظر ندارد.

نمودار حسامیزي در اشعار سهراب سپهري-1نمودار 

»حسی به حسی«بسامد ترکیب حواس بر اساس فراوانی در -2نمودار 
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یبسامد ابزار بیانی بر اساس فراوانی در حس بینای-3نمودار 
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بسامد انواع رنگ ها بر اساس فراوانی-4نمودار 

بسامد ابزار بیانی بر اساس فراوانی در حس شنوایی-5نمودار 
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بسامد ابزار بیانی بر اساس فراوانی در حس چشایی-6نمودار 

بسامد ابزار بیانی بر اساس فراوانی در حس بویایی-7نمودار 
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بسامد ابزار بیانی بر اساس فراوانی در حس بساوایی-8نمودار 

نتیجه گیري:
ي درصد اشعار در مقوله3/76توان گفت که میحسامیزي در اشعار سهراب سپهري118در تحلیل 

درصد مربوط به حسی به حسی. در مجموع 7/23گیرد و حسامیزي از نوع انتزاعی به حسی قرار می
درصد در ردیف اول 37با » بینایی و شنوایی«حسامیزي مربوط به در هم آمیختگی دو حس، ترکیب دو حس 
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میزي بر اساس دیدگاه اولمن از چپ به راست است همچنین در گیرد و صدي نود از این نوع حساقرار می
هاي مربوط به انتزاعی به حسی طبق نمودار هر یک از حواس بینایی و شنوایی و چشایی با هم و حسامیزي

سپس المسه در درجه ي اول اهمیت است و هم چنین در حس بینایی رنگ و ابعاد بسیار مورد توجه سهراب 
ي تلخ و در بویایی و شنوایی مطلق صدا و بو مورد توجه قرار می گیرد. مزهبوده و در حس چشایی

پی نوشت :
adabiyat.htmرك: پایگاه خبري تحلیلی سولدوز خبر .1

مرداد و -28ي دنیاي سخن، شماره ي ماهنامه"2وحدت حواس و آفرینش شعر "ي رك: مقاله.2
.1368شهریور 

)180ن تا به ابد/ شنیده خواهد شد. (هشت کتاب ص کنم/ که این ترنم موزون حزو فکر می.3
)66گویی عطري خودش را در آیینه تماشا می کرد. (همان، ص .4
37، ص 1390رك، بررسی تشبیه در غزلیات شمس، دکتر امیرحسین ماحوزي، .5
)254دست او مثل یک امتداد فراغت/ در کنار تکالیف من محو می شد، (هشت کتاب، ص .6
)52رنگ اشیا / ریگ هاي فراغت هنوز / برق می زد (همان، ص در مسیر غم صورتی .7
)52هاي فریب / روي ستون هاي بی سایه رجز می خوانند. (همان، ص سپیدي.8
)185حیات، غفلت رنگین یک دقیقه ي حواست (همان، ص .9

کتابنامه
) ،ي مهدي سحابی، مرکز، تهران.)، ترجمه1375چدویک، چارلز ، سمبوسیم
مروارید، تهران.1375رهنگ اصطالحات ادبی، (داد، سیما، ف ،(
) ،ي سبز، تهران.)، هشت کتاب، آدینه1391سپهري، سهراب
آگاه، تهران.1391، (2هاي ادبی، ج سیدحسینی، رضا، مکتب ،(
) ،آگاه، تهران.1370شفیعی کدکنی، محمدرضا، صورخیال در شعرفارسی ،(
آگاه، تهران.1376هلوي)، (ـــــــــــــــــــــ ،شاعر آینه (بیدل د ،(
) ،آگاه، تهران.1368ـــــــــــــــــــــ ، موسیقی شعر ،(
)،فردوسی، تهران.1381شمیسا، سیروس، بیان ،(
)،سخن، تهران.1385فتوحی، محمود، بالغت تصویر ،(
سال پژوهشی گویا،-ي علمی، نشریه"گانه و حسامیزي در شعرحواس پنج"ي کریمی، پرستو، مقاله

.1387زمستان 8دوم ش 
) ،انتشارات دانشگاه آزاد، تهران.1390ماحوزي، امیرحسین، بررسی تشبیه در غزلیات شمس ،(
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ي ماهنامه"2وحدت حواس و آفرینش شعر"يمعتمدي، غالم حسین و یاسمی محمدتقی، مقاله
.1368مرداد و شهریور -28ي دنیاي سخن، شماره

تصحیح محمد استعالمی، زوار، تهران.1362ثنوي، (موالنا، جالل الدین، م ،(
فصل نامه ي پژوهش ادبی."آمیزي در شعر فارسیرنگ وحس"ي یعقوبی، علی، مقاله

منابع اینترنتی:
Noormags.ir
Adabiyat.htm
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هاي مکتب رمانتیسم بررسی ویژگی
هاي کالسیک فارسیدر شعر

1دکتر پروین سالجقه

زاد اسالمی واحد تهران مرکزي دانشیار دانشگاه آ
2حسین صفري نژاد

دانشجوي دکتري دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزي  
چکیده
قواعد مکتب به دالیل گوناگون از جمله مخالفت و مقابله بادر اروپا 18در قرنرمانتیسمنهضتاگرچه

مکتب عمدهدو ویژگی(کهو احساساتلتخیها نظیرویژگیبرخیاما از آنجا که شدکالسیک ایجاد
از این رو مشترك است؛و کنار جهانو در گوشهتاریخها در طولانسانروند) در تمامشمار میبهرمانتیک

دانست.همزاد بشریتی رارمانتیکاندیشههايرگهتوان می
ما را هستند کهمتعالیو احساسقدر از نظر تخیلآنگاهمشرق زمین، ادبیاتاز گذشتگانماندهآثار باقی

هاي مکتب در پژوهش حاضر ضمن بازبینی اصول، ویژگیاندازد.اروپا میهیجدهقرنهايیاد رمانتیکبه
ها پیش از ظهور آن در را در سـبکهاي شعري کالسیک ایران که قرنهاي آنرمانتیسم، ردپا و برخی شاخصه

هاي این مکتب را دهیم تا دریابیم چه مقدار از رگهمان وجود داشت؛ مورد بررسی قرار میرزمیناروپا در س
توان در اندیشه شاعران گذشته شعر فارسی دید.می

رمانتیسم، شعر کالسیک، عشق، تخیل، احساسات. ها:کلیدواژه
ـ پیشگفتار:1

و نگريژرف،، مورد مطالعهو فرهنگادبکسوتانو پیشگذشتگانآثار ادبیوقتیجهاننقاطدر اقصی
نقادانو حتیاستدركقابلطور پراکندهبهدر آثار و اشعار آنان3رمانتیسمهايویژگی؛گیردنقد قرار می

.دانندمیها، خصوصاً شرقدر دیگر فرهنگدر اروپا را ریشهرمانتیسمبروز نهضتعواملگاهیبزرگ
او را (که» رمانتیسم«منشأ کهکردهتالشـاسترمانتیسمسرسختاز معارضانکهمنتقد فرانسويـ 4سیلییر«

همآن(کهبا مسیحیتافالطونمیراثکهاستبر ایندهد و اعتقادشجلوهنامد) شرقمیرا بیماريآن
را پدید جدید رمانتیسمو دورانگرفتهبیشترينیروينوافالطونیآمیزد و با مکتبمی) در هماستشرقی
و را در نظر شاعرانشرقخاصيجاذبهتواننمیدر هر حال).1375:94، جزيجعفري» (.استآورده

زار و یکه(ترجمهشرقیهايکتاب، ترجمهشرقسفر به« کرد. اروپا، کتمانمهیجدهقرننویسندگان

1 . salajeghe@gmail.com
2 . hosin_safari55@yahoo.com
3. Romantism
4. Seillere



٣٧٢٧
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

و... ترکیهاي، قصهایرانیهايقصههايو هند و انتشار کتابایراندر بابهایی) و نیز انتشار سفرنامهشب
به3و موسه2، المارتین1هوگوهمچونشاعرانی.)96ـ 7:جاهمان(».مدعا دانستبر اینگواهیتوانرا می

فارسیاز ادبرا با الهامشرقیزناناز کتابهوگو، قسمتی»اند و حتیدادهنشانتوجهفارسیآثار ترجمه
ایران مورد 4) در مقاله حاضر ویژگی هاي مکتب رمانتیک در ادبیات کالسیک.1350:28، هنرمندي(».نگاشت

گیرد.نقد وبررسی قرار می
ـ طرح مسأله2

ها و خصوصیات مکتب رمانتیسم اروپا در شعرهاي کالسیک فارسی هاین مقاله به بررسی و بازبینی اندیش
توان یافت و این امر ها را میهایی از آن ویژگیپردازد تا نشان دهد که در آثار این سرزمین نیز رگهایران می

ر به سبب داشتن نیازهاي مشترك که به طور ذاتی دهاانسانبه عبارت دیگر دارد. ریشه در ذات بشر بیقین 
.گویندو سخنان مشابهی میدهندمشابهی از خود نشان میو احساساتوجود آنها نهاده شده است؛ رفتارها

ي تحقیق و جامعه آماري پژوهشـ پیشینه3
هاي آن ي رمانتیک و ویژگیهاي عمومی که عموماً تعاریف یکسانی دربارهها و کتابهم در فرهنگنامه

) و هم در آثار و مقاالت تخصصی، این مکتب مورد بازبینی و 1380)، داد (1376ارایه داده اند. میرصادقی (
تأثیر نفوذ رمانتیک هوگو، موسه و المارتین بر «بررسی قرار گرفته است. براي نمونه آسیه ذبیح نیاعمران 

بررسی تنها به » رمانتی سیسم ایران«) خواجات در کتاب 1391دهد. (را مورد بررسی قرار می» افسانه نیما
به وجوه نیز در یکی از آثار خود جعفري) مسعود 1391پردازد. (جریان رمانتیک در شعر معاصر ایران می

) رضا اشرف زاده 1388توجه دارد. (رمانتیک شعر و ادبیات ایران در عصر مشروطه، دوره رضاشاه و آثار نیما 
شاید )1381کند. (معطوف می،عر معاصر ایراندر شو نفوذ آنولـ، اصیسمـرمانتهم توجه خود را به تأثیر 

تر گام را از ادبیات معاصر فراتر گذارده؛ بازتاب در این میان تنها حامد رفعت جو باشد که با نگاهی جامع
) 1384دهد. (رمانتیسم را به اجمال در عرصه ادبیات منظوم ایران از خراسانی تا نیما مورد بررسی قرار می

هاي شعري کالسیک ایران را از منظر رمانتیکی مورد عی بر آن دارد که  بیشتر، سبکپژوهش حاضر نیز س
ارزیابی قرار دهد.

ـ مکتب رمانتیسم4
ـ تعریف4ـ 1

توانست اروپاي با تفکر اشرافیت و سنت ي قرن نوزدهم اروپا دیگر نمیي پیشرفتهبه گواه تاریخ توده
گونه که بودند گاه مردم را آنکند. نویسندگان کالسیک هیچبود؛ تحمل5ادبی رایج آن را که مبتنی بر کالسیسم

1. Hugo
2. Lamartine
3. Musset
4. Classic
. Classicism
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ي تمدن کشیدند از این رو مکتب رمانتیسم که زاییدهکردند؛ بلکه چنانکه باید باشند به تصویر میتوصیف نمی
ستند گونه که هها را آنصنعتی و پیشرفت طبقه متوسط بود شکل گفت. هنرمند رمانتیک بر آن بود؛ انسان

برد و هاي خود پناه میها و اندیشهنشان دهد و از طرفی به جهت گریز از زندگی در اجتماع خویش به خیال
گردید.به روزگار کودکی و سرزمین آرزوها و تنهایی باز می

گري و جوانمردي در پیوند بود که هاي شوالیهدر آغاز این اصطالح با رمانسهاي قدیمی و قصه«
نمایی، عدم احتمال وقوع، اغراق شان عبارت است از: احساسات پرسوز و گداز، غیر واقعخصوصیات اصلی
هاي پرهیجان و رمانتیک هایی نظیر قصهپردازي.... بدین ترتیب صفت رمانتیک در عبارتو مبالغه و خیال

ت کند... . این دالل» تخیلی بودن» «غیر واقعی بودن» «دروغ بودن«هایی همچون رفت؛ تا برحالتکار میبه
کلمه هنگامی شروع به بازیابی، اعتبار و ارزش خود کرد... که فضاي عمومی انگلستان اوایل قرن هجدهم 
دچار تغییر و تحول آرام و نیمه خودآگاه گردید. اکنون این کلمه از اصطالحی که صرفاً براي تحقیر و 

تأیید و رضایت و مقبولیت بود. از حدود سال گر رفت به اصطالحی تبدیل شد که بیانخوارداشت به کار می
.)25ـ 27: 1387(فورست، » کرد... را بیان می» عالی و ظریف«کلمه رمانتیک... معانی از قبیل 1718

یی از مادام و با مقاله1816غوغاي رمانتیسم چنانکه مشهور است اول بار در سال «نویسد: کوب میزرین
ي ایتالیایی انتشار یافت آغاز شد... و ي فرانسوي که در یک مجلهنویسندهم)1766ـ 1817(1دواستال

هاي کالسیک یونان و روم که بود به اساطیر و افسانهنویسنده در طی آن به نویسندگان ایتالیا توصیه کرده
نین شعر جدید چو هم2ي آثار شکسپیراند اکتفا نکنند، بلکه به ترجمهها را دیگر ترك کردهتمام اروپا آن

رو صالي رمانتیسم، مخصوصاً در بین تعدادي از شاعران و نویسندگان انگلیسی و آلمانی بپردازند... از این
بودند، با شوق و عالقه تلقی شده و به دنبال آن خسته شده 3ي دوران رنسانسجوي که از مضامین کهنهتازه

.)  172ـ 3/ 1: 1389(زرین کوب،» بازار مشاجره و نقد ادبی رونق یافت.

ـ اصول کلی مکتب رمانتیسم4ـ 2
ها و مختصات کلی مکتب رمانتیسم عبارتند از: ویژگی

الف) همدلی و یگانگی با طبیعت...
ب) فردیت (بیان آزاد احساسات و هیجانات فردي).

بینی.بندي به تصور، کشف و شهود و درونپ) پاي
شود.)زین تقلید و محاکات کالسیک میت) اصالت جهان خیالی (تخیل، جایگ

.) 117ـ 18: 1389و... (فتوحی، » ث) اصالت تصور غلبه جهان ذهنی به جهان واقعی

2. Madame de stael
3. Shakespeare
4. Renaissance
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هاي به اعتقاد برخی محققان فردگرایی و فردگریزي آن هم به معناي گریز از فرد سنتی و دوري از واقعیت
هاي ادبی به ویژه عنصر اشرافیت و در نتیجه، سنتهاي مکتب رمانتیسم بود. دوري جستن ازبیرونی از مؤلفه

شوند. در این ها هرچه بیشتر به دنیاي فردي و درونی نزدیک میگرایش به حسیت و شخصی بودن. رمانتیک
هاي غالب اجتماعی آشکارتر است. اساساً مکتب ها و گفتمانمکتب حضور فردیت و عینیت مدل واره

اش را به قلم هاي فرديپا گرفت... وقتی در شعر و داستان انسان، نتواند تجربهرمانتیک با تکیه بر همین تفرد
است. در واقع رمانتیسم در آورد و مدام تکرارگر و مقلّد پیشینیان باقی بماند؛ هویتش را گُم وقربانی کرده

شود. تان اطالق میسیزم به آثار یونان و روم باسمقابل و در مبارزه با مکتب کالسیک پا گرفت. مکتب کالسی
در قرون وسطی براي شاعران امکان نداشت که در مورد آثار ادبی غیر مذهبی تفکّر کنند. رنسانس و 

اي بود بر این که انسان جانشین کلیسا و خدایان شود. میالدي) مقدمه17تا 15(از قرن 1اومانیسم
ها با کالسیسم بود و اومانیسم، نیستقربانی شدن انسان در برابر خدایان، موضوع اصلی مخالفت اوما

ها با ایجاد دنیاي تازه داشت. رمانتیکشود مصون میهاي اجتماعی میکه خداي نظامفردیت انسان را از این
پردازي متهم شدند و بعدها خود آنها این عنوان بودن یعنـی خیـالها به رمانتیکدر زبان از سوي کالسیسم

.)1387ـک خویش پذیرفتند. (براي اطالع بیشتر ر.ك. تسلیمی،را براي سب» رمانتیـسم«
ع اشعار رمانتیسمـ موضو4ـ 3

اي است. اما در این اشعار، طبیعت هدف نیست؛ بلکه انگیزهموضوع اشعار رمانتیک عموماً طبیعت بوده
، پراحساس و متفکّرانه است دارد. در نتیجه بسیاري از اشعار در واقعمیوااست که شاعر را به تفکر و اندیشه

ها و گردد. اشعار رمانتیک، مستقیم یا غیر مستقیم غالباً راجع به تالطمو بر محوریت مسایل مهم بشري می
هاي روحی شاعر است. جریان

رویکرد شاعران به جهان رویکردي هنري براي آفرینش است. آنان جهان را باز نمایی یا با آن همدلی 
کنند و آن را آفرینند. شاعران کالسیک از نظم و زیبایی طبیعت تقلید میایی براي آن میاي مشابهکنند یا دنیمی
ریزند و جراحت روح خود را ها احساسات درونی و ذاتیات روانی خود را در طبیعت میستایند. رمانتیکمی

بخشند. با انتقال آن به طبیعت التیام می
تر ي او با طبیعت نزدیکمند در حکم الگوي نقّاشی نیست؛ بلکه رابطهدر شعر رمانتیک، طبیعت براي هنر

کوشند تا حاالت ها به جاي توصیف دقیق طبیعت بیرونی میشود. رمانتیکتر و توأم با احساسات میو عمیق
ها عاشق طبیعت هستند و طبیعت را مادر و استاد و روحیات درونی خود را در طبیعت کشف کنند... رمانتیک

افتند. همدلی و یگانگی انسان با طبیعت از اصول اند. همچون فرزند در دامن مادر مدهوش میویش خواندهخ
بنیادین هنر رمانتیک است. خصوصاً در مواقعی که محیط طبیعی شباهت تام و تمامی با حاالت و وضعیت 

1. Humanism
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اي از آن ارایه گرایانهدرك درونکند؛ بلکه کند. شاعر رمانتیک طبیعت را توصیف نمیروح و ذهن فرد پیدا می
.)1389کند. (براي اطالع بیشتر ر.ك. فتوحی، ها را تعبیر میکند و با احساس خویش اشیا و پدیدهمی

:ایرانکالسیکشعرهايدررمانتیسمهايـ نگاهی به جلوه5
ـ سبک خراسانی5ـ 1

رابعه، دقیقی،سیستانی، فرخیعنصري،شهید بلخی،رودکیچون شاعرانیآثار سبک خراسانی دردر
يو عذراوامق: «بسیار محدودصورتبه؛ البته خوردمیچشمبهاز شعر غناییهاییجلوهو...بلخی

هايو داستاناحساساتبهگرایشداشتندلیلبهتنها و...اسعد گرگانیفخرالدینو رامین، ویسعنصري
از ).773: 1362فرشیدورد،» (دارند.رمانتیسمبهخراسانیسبکآثار اینرا در میاننزدیکیرینبیشت، عاشقانه

(این سبک را با کمی تساهل و .توان مشاهده نمودچندان نمیسبکاین در رارمانتیسمهاياین رو ویژگی
هاي لفظی و نی بر قیدها و سنّتآثار سبک خراساتوان با مکتب کالسیک اروپا مقایسه کرد.)تسامح می

است:و خرد بنا شدهعقلبر پایهصوري تکیه دارد و
بدین جایگه گفتن اندرخوردکنون اي خردمند وصف خرد
که گوش نیوشنده زو برخوردکنون تا چه داري بیار از خرد
ستایش خرد را به از راه دادخرد بهتر از هر چه ایزد بداد

خرد دست گیرد به هر دو سرايدلگشايخرد رهنماي و خرد 
وزویت فزونی وزویت کمیستازو شادمانی وزویت غمیست
نباشد همی شادمان یک زمانخرد تیره و مرد روشن روان

که دانا ز گفتار از برخوردچه گفت آن خردمند مرد خرد
.)17ـ 18/ 1: 1378...(فردوسی، خویش ریشکردهدلش گردد از کسی کو خرد را ندارد ز پیش

و یا: 
با خرد گرجه بود بسته چنان دان که رهاستبی خــرد گرچه رهـا باشد در بـند بود

.)20: 1379، ناصرخسرو(
گوید:و عموماً  چون کالسیک کارکردي درباري داشته چنانکه عنصري در مدح محمود غزنوي می

بودرضوانروضهعرششکهگرددشاعرياومدحقصدکردچونبودناشاعرکههر
بودآسانشاعريگرددجمعمعانیچوننیکمعنیهايگردانیدجمعفعلشزانکه

)352ـ 53: 1363(عنصري، 
سراید:میدر مدح فخر الدوله ابو المظفر احمد بن محمد والی چغانیان و یا این اشعار فرخی که 

چغانیانمدح ابوالمظفر شاهتا نقش کرد بر سر هر نقش برنوشت... 
آن شهریار کشورگیر جهان ستانمیر احمد محمد شاه سپه پناه
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وان هم خدایگان سیر و هم خدایگانآن هم ملک مروت و هم نامور ملک
...سوي سراي اوست همه چشم آسمانگرد سریر اوست همه سیر آفتاب

...اناز هر تنی شود سوي گردون روان روچون برکشیده تیغ تو پیدا شود ز دور
دریاي خون لقب شود و کوه استخوانآن دشت را که رزمگه تو بود ورا

.)41ـ 2: 1379(فرخی، 
صورتی متین، واقعیت و جهان هاي منطقی معانی و شکوه الفاظ برخوردارست و بهاز این رو از تسلسل

دستگاهی منظم نمایش بیرون را ـ یعنی طبیعت و آفاق نه به آن صورت که در رمانتیک آمده است ـ به شکل
. در کنار لفظ ساده، روان و عاري از ترکیبات دشوار و صراحت لهجه، گراستواقعشعريدهد. از این رو می

توان یکی از ویژگی هاي پر تکرار این سبک دانست.تشبیهات ملموس و فاقد پیچیدگی را می
غ تابان بودنبود دندان، ال، بل چرامرا بسود و فروریخت هرچه دندان بود

...بودنرااه بقطرستاره سحري بود و یم زده بود و در و مرجان بودسپید س
ما مهر و شعر عنوان بودنامهنشان پر گنج بود، گنج سخنخزانهدلم 

دلم نشاط و طرب را فراخ میدان بودهمیشه شاد و ندانستمی که غم چه بود
.)82ـ 3: 1373، رودکی(

یا:
تابان به سان گوهر اندر میان خویدو ژرف نگه کن به شنبلیدبگشاي چشم

دیباي سبز را به رخ خویش درکشیدشرم رخان خویش برسان عاشقی که ز
.)1373:40،(کسایی

عراقیسبکـ 5ـ 2
ر دايتنها دورهشایدراعراقی دارد و این سبکسبکگري خود را دربیشترین جلوهایرانغناییادب
خصوصاً شعر ،خود در آثار ادبیيبا حداکثر جلوهرمانتیسمهايویژگیکهدانستتوانمیفارسیادبیات

شوند. ظاهر می
ایی ي معاصر را به جهت ساختار شکنی و رها شدن از ساختار کلیشهاگرچه برخی از محققین، شعر دوره

ر رمانتیک فرانسوي از جمله ویکتور هوگو و... و از واسطه حجم عظیم کتب ترجمه شده آثاگذشته که به
سوي دیگر سفرهاي شاعران و نویسندگانی چون نادر نادرپور، فروغ فرخزاد و... را به اروپا نمونه کامل تأثیر 

اینهايرمانتیک.) اما 54: 1359، کدکنیشفیعیدانند (براي اطالع بیشتر ر.ك. این مکتب بر ادبیات ایران می
اند و را بردهبهرهشوند) نهایتمیمحسوبرمانتیسممهماز مختصات(کهو تخیلعشق، احساساز هدور

در این سبک، سادگی، روانی و استحکام جاي خود را به لطافت . هاستویژگیاینسرشار از تجلیآثار آنان
دهد و مضامین اخالقی و زیبا و تازه و در عین حال دقیق و باریک میکنایاتو تعبیرات و تشبیهاتو کثرت 
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هاي رایج این سبک باید به شمار گیرد. عشق را از درونمایهآمیز را میی و پند و اندرز جاي مدایح مبالغهتربیت
آورد.

سبکاین در کالبد اشعار رمانتیکوجود روحکننده، حکایتي مکتب رمانتیسم در سبک عراقیهاویژگی
که بازار قصیدهرونقعدممثالً .استداشتهاجعصر روآن در اجتماعکهاستعواملیياست که خود نتیجه

درباريشعر از حالتشدنو بازار و خارجکوچهشعر بهو گسترشایرانبهمغولهجومخود، محصول
فراوانهايویژگیبرخی به عنوان نمونهکرد.اشاره...و، تصوفدرونگرایانه و احساسگراشعر رواجبود؛

عبارتند از:عراقیدر سبکرمانتیسميبا اندیشهمنطبق
ـ بی توجهی به عقل و خرد:5ـ 2ـ  1

چون بعشق آیم خجل باشم از آنگویم عشق را شرح و بیانههرچ
ترستزبان روشنلیک عشق بیگرستگرچه تفسیر زبان روشن
تچون بعشق آمد قلم بر خود شکافشتافتچون قلم اندر نوشتن می

شرح عشق و عاشقی هم عشق گفتعقل در شرحش چو خر در گل بخفت
.)9: دفتر اول/ 1375(مولوي، 

...دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدممرده بدم زنده شدم گریه بدم خنده شدم
رفتم و دیوانه شدم سلسله بندنده شدماياي الیق این خانه نهگفت که دیوانه نه

...رفتم و سرمست شدم وز طرب آکنده شدمايي رو که از این دست نهاگفت که سرمست نه
.)181: 1375(مولوي، 

:ـ توجه به احساس5ـ 2ـ 2
آیدفغان که بخت من از خواب در نمیآیدنفس برآمد و کام از تو بر نمی

آیدکه آب زندگیم در نظر نمیصبا به چشم من انداخت خاکی از کویش
آیددرخت کام و مرادم به بر نمیگیرمتا به بر نمیقد بلند تو را

آیدبه هیچ وجه دگر کار بر نمیمگر به روي دالراي یار ما ور نی
آیدوز آن غریب بالکش خبر نمیمقیم زلف تو شد دل که خوش سوادي دید

آیدولی چه سود یکی کارگر نمیز شست صدق گشادم هزار تیر دعا
آیدولی به بخت من امشب سحر نمیا نسیم سحربسم حکایت دل هست ب

آیدبالي زلف سیاهت به سر نمیدر این خیال به سر شد زمان عمر و هنوز
آیدکنون ز حلقه زلفت به در نمیز بس که شد دل حافظ رمیده از همه کس

.)237غزل:1381، حافظ(
و یا:
بجز فکر توام کاري هستیا شب و روزایدوست که غیر از تو مرا یاري هستمشنو
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گرفتاري هستئتکه بهر حلقه موبکمند سر زلفت نه من افتادم و بس
در و دیوار گواهی بدهد کاري هستگر بگویم که مرا با تو سر و کاري نیست
تا ندیدست تو را بر منش انکاري هستهر که عیبم کند از عشق و مالمت گوید

همه دانند که در صحبت گل خاري هست؟مصبر بر جور رقیبت چه کنم گر نکن
...که چو من سوخته در خیل تو بسیاري هستنه من خام طمع عشق تو میورزم و بس

.)111: غزل 1379،سعدي(
:معشوقطلبدر راه دلسوختهعاشقکشیدنرنجو سرگردانیـ 5ـ 2ـ3

نکنیچه کردم که نگه باز بمن مییامن چرا دل به تو دادم که دلم میشکنی
منظور منیتا ندانند حریفان که تودل و جانم بتو مشغول و نظر در چپ و راست

که جان در بدنی،تو چنان در دل من رفتهاز دل بروند،دیگران چون بروند از نظر
...پادشاهی کنم ار سایه بمن برفکنیی و من خسته بیچاره گدايئتو هما

تا بدان ساعد سیمینش بچوگان بزنیکه در پاي تو افتد چون گويمرد راضیست
باغبان بیند و گوید که تو سرو چمنیتو بدین نعت و صفت گر بخرامی در باغ

غالب الظن و یقینم که تو بیخم بکنیمن بر از شاخ امیدت نتوانم خوردن
.)607جا، غزل (همان

و یا:
سر ز پایت برندارم روز و شبقرارم روز و شبدر هوایت بی

روز و شب را کی گذارم روز و شبروز و شب را همچو خود مجنون کنم
سپارم روز و شبجان و دل را میخواستندجان و دل از عاشقان می

م روز و شبیک زمانی سر نخارتا نیابم آن چه در مغز منست
گاه چنگم گاه تارم روز و شبتا که عشقت مطربی آغاز کرد

تا به گردون زیر و زارم روز و شبرودزنی تو زخمه و بر میمی
زان خمیر اندر خمارم روز و شبساقیی کردي بشر را چل صبوح

در میان این قطارم روز و شباي مهار عاشقان در دست تو
همچو اشتر زیر بارم روز و شبخبرت بیکشم مستانه بارمی

تا قیامت روزه دارم روز و شبامتا بنگشایی به قندت روزه
عید باشد روزگارم روز و شبچون ز خوان فضل روزه بشکنم

انتظارم انتظارم روز و شبجان روز و جان شب اي جان تو
شببا مه تو عیدوارم روز وتا به سالی نیستم موقوف عید

شمارم روز و شبروز و شب را میزان شبی که وعده کردي روز وصل



٣٧٣٤

٣٧٣٤

مجموعه مقاالت

ز ابر دیده اشکبارم روز و شببس که کشت مهر جانم تشنه است
.)302: غزل 1345(مولوي، 

و یا:
الجمله این و آن نمیدانمهمه هستی تویی فیدلی یا دلبري یا جان و یا جانان نمیدانم

به جز تو در همه گیتی دگر جانان نمیدانمبینمگر عالم نمیبه جز تو در همه عالم د
به جز سوداي وصل تو میان جان نمیدانمیابمبه جز غوغاي عشق تو درون دل نمی
چه بازم در ره عشقت که جان شایان نمیدانمافتدچه آرم بر در وصلت که دل الیق نمی

افتاد آن مجنون در این دوران نمیدانمکجایکی دل داشتم پرخون شد آن هم از کفم بیرون
خواهد از این مسکین سرگردان نمیدانمچه میدارد سر زلف پریشانتدلم سرگشته می

اگر قصد دگر داري من این و آن نمیدانماگر مقصود تو جان است رخ بنما و جان بستان
آن پیمان نمیدانمشکستی عهد یا هستی بر اي عهديمرا با توست پیمانی تو با من کرده

مرا یک موي بر تن نیست کت خواهان نمیدانمبینمتو را یک ذره سوي خود هواخواهی نمی
چرا شد قسمت بختم ز تو حرمان نمیدانمچه بی روزي کسم یارب که از وصل تو محرومم

چرایی از من حیران چنین پنهان نمیدانمچو اندر چشم هر ذره چو خورشید آشکارایی
چرا درد دل خود را دگر درمان نمیدانمدارمامید وصال تو دلم را شاد میبه 

کجا جویم تو را آخر من حیران نمیدانمیابم تو را در دل نه در عالم نه در گیتینمی
بینم من نادان نمیدانمدانم چه مینمیبینم جمال تو عیان لیکنعجب تر آن که می

ولیکن آفتابی یا مه تابان نمیدانموشن به روي توستهمی دانم که روز و شب جهان ر
رها خواهم شدن یا نه از این زندان نمیدانمبه زندان فراقت در عراقی پایبندم شد

.)180غزل :1372،عراقی(
:طبعها و ظرافتخیالینازكبهبردنپناهگاهو حتیژرفتخیلـ 5ـ 2ـ4

...یاد حریف شهر و رفیق سفر نکردا خبر نکرددلبر برفت و دلشدگان ر
چون سخت بود در دل سنگش اثر نکردگفتم مگر به گریه دلش مهربان کنم

...نکردسوداي دام عاشقی از سر بدرقرار منشوخی مکن که مرغ دل بی
کاري که دیده هر بی نظر نکردهرکس که دید روي تو بوسید چشم من

او خود گذر به ما چو نسیم سحر نکرددا چو شمعمن ایستاده تا کنمش جان ف
.)139غزل:1381، حافظ(

و یا:
ها را در پیش تو بگدازموانگه همه بتصورتگر نقاشم هر لحظه بتی سازم
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چون نقش تو را بینم در آتشش اندازمصد نقش برانگیزم با روح درآمیزم
خانه که می سازمیا آنک کنی ویران هرتو ساقی خماري یا دشمن هشیاري

چون بوي تو دارد جان جان را هله بنوازمجان ریخته شد بر تو آمیخته شد با تو
با مهر تو همرنگم با عشق تو هنبازمهر خون که ز من روید با خاك تو می گوید

.)187: 1375(مولوي، یا خانه درآ جانا یا خانه بپردازمتوست خراب این دلدر خانه آب و گل بی
:عشقو اندوهناكمناظر غمگینخصوصاً توصیف، توصیفـ 5ـ 2ـ 5

نقشی به یاد خط تو بر آب میزدمدیشب به سیل اشک ره خواب میزدم
جامی به یاد گوشه محراب میزدمابروي یار در نظر و خرقه سوخته

ه تو به مضراب میزدمبازش ز طرّهر مرغ فکر کز سر شاخ سخن بجست
وز دور بوسه بر رخ مهتاب میزدمنمودرم جلوه میروي نگار در نظ

فالی به چشم و گوش درین باب میزدمچشمم به روي ساقی و گوشم بقول چنگ
بر کارگاه دیده بیخواب میزدمنقش خیال روي تو تا وقت صبحدم

میگفتم این سرود و می ناب میزدمساقی بصوت این غزلم کاسه میگرفت
بر نام عمر و دولت احباب میزدمفال مراد و کامحافظ وخوش بود وقت

.)320غزل:1381، حافظ(
و یا :

شودداغ تو دارد این دلم جاي دگر نمیشودتو به سر نمیبی همگان به سر شود بی
شودتو به سر نمیگوش طرب به دست تو بیدیده عقل مست تو چرخه چرخ پست تو

شودتو به سر نمیکند بیعقل خروش میکندمیکند دل ز تو نوش جان ز تو جوش می
شودتو به سر نمیخواب من و قرار من بیخمر من و خمار من باغ من و بهار من

شودتو به سر نمیآب زالل من تویی بیجاه و جالل من تویی ملکت و مال من تویی
ودشتو به سر نمیآن منی کجا روي بیگاه سوي وفا روي گاه سوي جفا روي

شودتو به سر نمیکنی بیاین همه خود تو میدل بنهند برکنی توبه کنند بشکنی
شودتو به سر نمیباغ ارم سقر شدي بیبی تو اگر به سر شدي زیر جهان زبر شدي
شودتو به سر نمیور بروي عدم شوم بیگر تو سري قدم شوم ور تو کفی علم شوم

شودتو به سر نمیاي بیام گسستهوز همهيااي نقش مرا بشستهخواب مرا ببسته
شودتو به سر نمیمونس و غمگسار من بیگر تو نباشی یار من گشت خراب کار من

شودتو به سر نمیسر ز غم تو چون کشم بیتو نه مردگی خوشمبی تو نه زندگی خوشم بی
شودتو به سر نمییهم تو بگو به لطف خود بهر چه بگویم اي صنم نیست جدا ز نیک و بد

.)125: 1375(مولوي، 
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ـ ساختار شکنی و هنجار گریزي: 5ـ 2ـ6
بصد هزار زبانْ بلبلش در اوصافستي صافستکنون که بر کف گُل جام باده

چه وقت مدرسه و بحث کَشف کشّافست؟بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر
رام ولی بِه ز مال اُوقافستکه می حفقیه مدرسه دي مست بود و فتوا داد

که هر چه ساقی ما کرد عین الطافستبه درد و صاف ترا حکم نیست؛ خوش درکش
که صیت گوشه نشینان ز قاف تا قافستبِبر ز خَلق و چو عنقا قیاس کار بگیر

دوز و بوریابافستهمان حکایت زرحدیث مدعیان و خیال همکاران
نگاه دار که قَلّاب شهر صرافستون زر سرخهاي چخموش حافظ و این نکته

.)44غزل:1381، حافظ(
و یا:

ز چشم مست ساقی وام کردندنخستین باده کاندر جام کردند
شراب بیخودي در جام کردندچو با خود یافتند اهل طرب را

شراب عاشقانش نام کردندلب میگون جانان جام در داد
مند زلف خوبان دام کردندکهاي جهانیز بهر صید دل

بهم کردند و عشقش نام کردندبه گیتی هرکجا درد دلی بود
...آرام کردندها که بیز بس دلسر زلف بتان آرام نگرفت

به یک جلوه دو عالم رام کردندجمال خویشتن را جلوه دادند
سر زلفین خود را دام کردنددلی را تا به دست آرند، هر دم

جهانی را از آن اعالم کردندمحرمی رازي بگفتندنهان با
)98غزل :1372،عراقی(عراقی را چرا بدنام کردند؟چو خود کردند راز خویشتن فاش

و توصیف عشق و معشوق در زیباترین افالطونیعشقنوعیبهاز زمینیعشقتبدیلـ5ـ 2ـ 7
شکل.

حیف باشد که تو یار من و من یار تو باشمممایه که باشم که خریدار تو باشمن بی
که من آن مایه ندارم که به مقدار تو باشمتو مگر سایه لطفی به سر وقت من آري

که تو هرگز گل من باشی و من خار تو باشمخویشتن بر تو نبندم که من از خود نپسندم
گرفتار تو باشمکه من آن وقع ندارم که هرگز اندیشه نکردم که کمندت به من افتد
مگر آن وقت که شادي خور و غمخوار تو باشمهرگز اندر همه عالم نشناسم غم و شادي
مگر آن وقت که در سایه زنهار تو باشمگذر از دست رقیبان نتوان کرد به کویت

گو بیامرز که من حامل اوزار تو باشمگر خداوند تعالی به گناهیت بگیرد
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چون نباشند که من عاشق دیدار تو باشمقبله خوبانمردمان عاشق گفتار من اي
مگرم هم تو ببخشی که سزاوار تو باشممن چه شایسته آنم که تو را خوانم و دانم
تا در این راه بمیرم که طلبکار تو باشمگر چه دانم که به وصلت نرسم بازنگردم
که وفادار تو باشمهمچنان بر سر آنم نه در این عالم دنیا که در آن عالم عقبی
که نشاید که تو فخر من و من عار تو باشمخاك بادا تن سعدي اگرش تو نپسندي

.)402: غزل 1379،سعدي(
و یا:

هواداران کویش را چو جان خویشتن دارممرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم
ماه ختن دارمفروغ چشم و نور دل از آنصفاي خلوت خاطر از آن شمع چگل جویم

چه فکر از خبث بدگویان میان انجمن دارمبکام و آرزوي دل چو دارم خلوتی حاصل
فراغ از سرو بستانی و شمشاد چمن دارممرا در خانه سروي هست کاندر سایه قدش

بحمد اهللا و المنه بتی لشکرشکن دارمگرم صد لشکر از خوبان بقصد دل کمین سازند
.)327غزل:1381، حافظ(

:ادبیبازگشتوهنديـ سبک5ـ 3
در مقابل الهام ؛اگرچه شعر شاعران هندي را به این سبب که براي شعر اندیشه و عقل قائل هستند

در رمانتیکهاياما اندیشه) 1385:40، ر.ك: فتوحیبراي اطالع بیشتر اند. (ها قرار دادهرمانتیکيهشاعران
- هاي اشعار این سبک را میدر حقیقت ویژگیندارد. چندانیدرخششهرچند شودهندي نیز دیده میسبک

ادبیات باروك پر است از «م) مشاهده نمود.18سده تا اواخرم16سده اواخر(1توان بیشتر در سبک باروك
اشیايهتوان به ابهام، جسمیت بخشیدن به هممیهمچنین صنایع ادبی چون تشبیه، مجاز، کنایه و استعاره. 

سبکرمانتیکیهايویژگی.) بنابراین 65: 1385، پاکباز» (نمود.اشاره هنجارشکنی،مرگ، کاربرد رنگحتی
آنچنانهاي نو و جدید ت گسترده، به کارگیري زبان غیرکالسیک و مضمون سازيجز تخیال، بههندي

از: ندعبارتهنديدر سبکرمانتیسمعمدههايویژگی. نیستندگسترده
:تخیلـ 5ـ 3ـ 1

کاله آنجاشوي بشکناینجا خمگرسر موییپهلوي عجز است راه آنجاکزکبریابه اوج
بالد نگاه آنجاچو شبنم سر به مهر اشک میداردادبگاه محبت ناز شوخی برنمی

کجاها چیده باشد دستگاه آنجاتبسم تابه یاد محلن نازش سحرخیزست اجزایم
گیاه آنجاآورد چشم تو مژگانبه هم میکندشت الفت باش و خواب ناز سامانمقیم

گاه آنجاگاهز نقش پا سري بایدکشیدنزار نیستی هم عالمی داردخیال جلوه
فشانیهاي آه آنجاشرر در سنگ دارد پرکز خجلت اظهار نومیديخوشا بزم وفا

1. Baroque
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جیب خود دزدیدم و بردم پناه آنجاسري درآشوب دویی رستنسعی غیرمشکل بود زبه
سنگ آید مگراین جام وگردد عذرخواه آنجابهدل ازکم ظرفی طاقت نبست احرام آزادي 

کند ایجاد چاه آنجامگر در خود فرورفتنکنعان هوس گردي ندارد یوسف مطلببه
...آنجاگردد سیاهنمیگر شب شوي روزتهمهجوشد ازگرد سواد دلز بس فیض سحر می

)1: غزل 1389بیدل، (
و یا:

گریه گرفت در حنا پنجه آفتاب رابس که ز دیده ریختم خون دل خراب را
)219: 1375(کلیم همدانی، 

ي:و بازارو کوچه، مردمیعامیانهزبانبهینزدیکدور شدن از زبان درباري و ـ5ـ 3ـ2
استدیدهبارانگرگماالعبیطیوسفکنندکارشدرکهقبلیزرازنگرددتر

)36/ 1: 1387(صائب ،
کردن مشکل استتعبیرخواب پاي خفته را غفلت قابل تاویل نیستگفتگوي اهل

)1032/ 2همان: (
در ساغر لذت می نابی به از این نیستتلخانۀ غم نوش که آبی به از این نیست

بی به از این نیستبهر مژة باده کبالخت جگراست این نمکش سودة الماس
)284طالب آملی، [بی تا]: غزل(

و یا:
آبی ندارد زیرکاه آنجاکسشکست رنگکن ز طرز مشرب عشاق سیر بینوایی

)1: غزل1389بیدل، (
پرداختندمیبدانکمتر کالسیکشاعرانکهنو و ابتکاري،جدیدو ترکیباتموضوعاتساخت ـ5ـ 3ـ3

ن نداشتند:یا اصالً توجهی به آ
)1364:6/24،صائب، ساغر سرشار زندگی (خاكبهصائبنفس ریخت عاقبتاز دست رعشه دار

یا:
)492: 1375ندارم(کلیم همدانی، باالبهچشمیکهحبابمظرفیتنگخجلتازبحردرین
و یا:

..اند.در این مصرع توقف کردهسکته مقداريهستی گر تکلف کرده اندفرصت انشایان
...اندعافیت دارد چراغی کز نفس پف کردهکیستهستی و امید جمعیت جنون وهم 

اندپردازان تصرف کردهاینقدر آیینهحسن یکتا کارگاه شوخی تمثال نیست
)1443: غزل 1389بیدل، (
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از هاییژگیوجود دارد. ویهنديدر سبکرمانتیسمهايبر وجود رگهنیز مبنیدیگريهاينشانهالبته 
عاشقانهعصر، غزلندارند. در اینبسامد چندانیو... کهعشقبه، گرایشوحشیطبیعت: توصیفقبیل

اشعار خودنماییدر اینو الهیات، فلسفهمی، ستایش، انتقاد اجتماعیشود و عمدتاً اخالقیاتمیبسیار کم
ساختار حتی.نداردرمانتیسممسألهبا را در رابطهعراقیسبکوااليتبه، رهنديسبکبا این وجودکنند. می
توان نمی؛ دهدمیرخهنديسبکلیهـعکهو برگشت به اسلوب گذشته شعري در سبک بازگشت را کنیـش

پیش از هايسبکدوبارهياحیاامري است تقلیدي در چرا کهآورد؛حساببهرمانتیکهايویژگیجزء 
.فارسیدر ادبیاتهندي نه ایجاد خالقانه سبکی نو 

ـ نتیجه گیري6
توان به نتایج زیر دست یافت:هاي به عمل آمده میاز بررسی

، درهمگرایی، احساستخیلچونییعمدهخصوصیاتبابه عنوان یک مکتب،رمانتیسمهر چند6ـ 1
هاياندیشهاما اروپاستبهو... مربوطآنو چهارچوببا قاعدهفتو مخالکالسیکساختار ادبیریختن
ویلیامهمچوندر اروپا بزرگانیاگرچه . است، از دیرباز وجود داشتهشرقاز جملهدر سایر مللی رمانتیک
چونشاعرانیز در شعر نیدر ایران؛بودندنهضتاینبانیو...هوگو، المارتین،3گوته،2کالریج،1بلیک

.دکنگر میو... جلوهعراقی ، حافظ،سعدي
هاي ؛ به سبب وابستگی به اندیشهشودتعبیر مینیزکالسیکسبکبهاز آنکهخراسانیسبک6ـ 2

گیرد کهقرار میعراقیسبکدر مقابلخردگرایانه و آشنایی با محیط بیرون، کم توجهی به عالم خیال و... 
. وجود داردگرا در آناحساسو ادبرمانتیسمهايحداکثر جلوه

استعراقی، سبکایرانکهندر ادبیاتغناییادبو پایگاهباشدمیغناییادب،رهاورد رمانتیسم6ـ 3
و مذهببه، گرایش، توصیفخیال، جوالنگراییو غم، حساسیتگراییاحساسچونخصوصیاتیبا

توان شاعرانی چون مولوي، عطار، سعدي، و... و بهترین نمایندگان آن را میفکري، ساختار شکنیعرفان
حافظ و... دانست.

از اينشانهچندانتوصیفاتو برخی، ورود زبان مردمی در شعرغنیجز تخیلبههنديسبک6ـ 4
فاقد یا کهبدون نوآوري خاصاستانعکاسینیز سبکیادبیبازگشتندارد و سبکرمانتیکادب

است و یا تقلیدي از آنچه در قرون گذشته بیان گردیده. سمـرمانتیخصوصیات
برخی محققین نیز شعر نو را به جهت ساختارشکنی کلی سبک کالسیک ایرانی، اوج دوره رمانتیک 6ـ 5

دانند.لّلی و... را نمایندگان برتر آن میدر ایران و شاعرانی چون نادرپور، فروغ، تو
کتابنامه

1. William Blake
2. Samuel taylor Coleridge

3. Goethe
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، به اهتمام خلیل اهللا خلیلیو  خال محمد خسته)، دیوان،  مصحح 1389.  بیدل دهلوي، عبدالقادر، (1
.طالیه، تهران: بهمن خلیفه بناروانی

.معاصرانتشارات فرهنگ:، چاپ پنجم، تهران)، دایره المعارف هنر1385، (پاکباز، رویین. 2
هایی در ادبیات معاصر ایران، تهران: اختران.)، گزاره1387. تسلیمی، علی، (3
.نشر مرکز: در اروپا، تهرانسیر رمانتیسم)، 1375، (، مسعودجزيجعفري. 4
.نشر مرکز: ، تهرانایران (از مشروطه تا نیما)در سیر رمانتیسم)،1388. ـــــــــ،ــــــ، (5
سیسم ایران (بررسی جریان رمانتیک در شعر معاصر ایران)، تهران: )، رمانتی1391واجات،  بهزاد، (. خ6

بامداد نو.
)، فرهنگ اصطالحات ادبی، تهران: مروارید.1380. داد، سیما، (7
)، نقد ادبی، تهران: امیرکبیر.1389، (زرین کوب، عبدالحسین. 8
ه تصحیح محمد علی فروغی)، تهران: نشر محمد. )، کلیات (از روي نسخ1379. سعدي، (9

:، تهرانسلطنتتا سقوط، از مشروطیتادوار شعر فارسی)،1359. (، محمدرضاکدکنیشفیعی. 10
.توس

)، گزیده غزلیات مولوي، تهران:  نشر علم. 1375. شمیسا، سیروس، (11
ان، تهران: علمی فرهنگی.قهرممحمدکوشش)، دیوان، به1387. صائب تبریزي، (12
، کلیات. به اهتمام و تصحیح طاهري شهاب، تهران: انتشارات ]تابی[الشعرا طالب آملی، ملک. 13
سنایی.يهکتابخان
)، مجموعه آثار، به تصحیح و توضیح نسرین محتشم (خزاعی)، تهران: 1372. عراقی، فخرالدین، (14
زوار.

سنایی.دبیرسیاقی، تهران: کتابخانهمحمدکوششن، به)، دیوا1363بلخی، (. عنصري15
)، بالغت تصویر، تهران: سخن. 1389. فتوحی، محمود، (16
نقد ادبی در سبک هندي، تهران: سخن.)، 1385. ــــــ،ـــــ، (17
امیرکبیر.انتشارات:تهران،دومج،ادبینقدو)، درباره ادبیات1362، (فرشیدورد، خسرو. 18
مسعود جعفري، تهران: مرکز.)، رمانتیسم، ترجمه1387. فورست، لیلیان، (19
دانشگاه نشر رشت: ، گیتی تجربه کارو شرحاشعار، انتخابزندگی نامه و )،1373، (مروزيکسایی.20
گیالن.
وي.)، دیوان، با مقدمه و تصحیح محمد قهرمان، مشهد، آستان قدس رض1375. کلیم همدانی، (21
)، واژه نامه هنر شاعري، تهران: کتاب مهناز.1376. میر صادقی، میمنت، (22
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)، دیوان غزلیات شمس، به کوشش بدیع الزمان فروزانفر، تهران: انتشارات دانشگاه 1345. مولوي، ( 23
تهران. 
)، مثنوي معنوي، تهران: توس. 1375. ــــ، (24
: فردوس.به اهتمام سید نصراهللا تقوي، تهرانان اشعار،دیو)،1379، (ناصرخسرو قبادیانی. 25
.زوارانتشارات:، تهرانبا شعر فارسیو پیوند آنبنیاد شعر نو در فرانسه)، 1350، (، حسنهنرمندي.26

مقاله:
شکدهدان، مجله«در شعر معاصر ایرانو نفوذ آنآناصول«رمانتیسم)،1381، (، رضازادهاشرفـ1

.، بهار و تابستانو دوماولشماره، وپنجمسیمشهد، سالانسانیو علومادبیات
، »تأثیر نفوذ رمانتیک هوگو، موسه و المارتین، بر افسانه نیما«)، 1391ـ ذبیح نیاي عمران، آسیه، (2

اییز و زمستان.پژوهش نامه ادب غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستان، سال دهم، شماره نوزدهم، پ
، کتاب ماه ادبیات و »بازتاب رمانتیسم در عرصه ادبیات منظوم ایران« )، 1384ـ رفعت جو، حامد، (3

.1384، اردیبهشت 91فلسفه، شماره 
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بررسی موتیفهاي رنگ سرخ، سبز و زرد در اشعار قیصر امین پور
دکتر حسن سلطانی کوه بنانی

سی دانشگاه ایالماستادیار گروه زبان و ادبیات فار
معصومه دارابیگی
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ایالم

چکیده
موتیف از اصطالحات جدید نقد ادبی است و دو ویژگی اساسی آن، تکرار و مضمون آفرینی است. 

از هاي مختلفی وجود دارد که قیصر امین پور از شاعران نام آشناي معاصر است و در شعر وي موتیف
دسته بندي و تحلیل آنها میتوان به بینش، تفکر و تعلقات شاعر پی برد.طریق

یکی از روشنترین ویژگیهاي شعر امین پور استفاده از رنگهاي مختلف از جمله رنگ سرخ، سبز، زرد،
سیاه و...است که تکرار و تاکید شاعر بر برخی رنگها موجب شده است تا به موتیف تبدیل شوند.

موتیف رنگها در شعر قیصر نگاشته شده است. همچنین له در راستاي آشکار نمودن معناي نهفتۀاین مقا
برآن است تا بسامد و تعداد تکرار هر موتیف را در هر دفتر شعر شاعر بررسی کند تا از این طریق دریابیم 

شاعر در هر دوره از حیات خویش چه نوع بینش و تعلقاتی را دارا بوده است.
موتیف، قیصر امین پور، سرخ، سبز، زرد.ها:ژهکلیدوا
مقدمه
شاعرانکهآنجاحتّیتفاوتاین. استمتفاوتماگذشتۀادبیاتبامختلفجهاتازمعاصرادبیات

درنویسندگانوشاعرانکهآنجااز. استدادهنشانراخوداند،کردهاستفادهگذشتههايقالبازمعاصر
نگاهیاند،بودهروبروجدیدزندگیمالزماتونویناجتماعی-سیاسیحوادثوهارویدادباجدیددنیاي

وشعردرمختلفجهاتازکهاستمعاصربرجستۀشاعرانازیکیپور،امینقیصر. اندداشتهجهانبهنو
پسوحیاتزماندررفیعشجایگاهرغمعلیکهاستشاعرانیجملهازوي. استتوجهشایانفارسیادب

دربارةهاییرسالهومقاالتاخیرسالچنددرچهاگرمانده،ناشناختهوگرفتهقرارلطفیکمموردآناز
- موتیفبررسیشاعراندیشهوذهنیتشناختراههايازیکی. استشدهنگاشتهويعقایدوآثاروزندگی

ست که دو ویژگی آن تکرار و موتیف از اصطالحات جدید نقد ادبی ا. اوستشعردرگرفتهکاربههاي
مضمون آفرینی است. اگرچه موتیف یک مفهوم یا واژه یا عنصر جزیی در شعر است؛ اما از طریق بررسی و 
تحلیل موتیفهاي یک اثر می توان به نوع تفکر و تعلقات یک هنرمند پی برد، موتیف نه تنها در ادبیات و شعر 

اربرد دارد. یکی از موتیفهاي برجسته در شعر قیصر رنگهایی از قبیل بلکه در دیگر هنرها از جمله نقاشی نیز ک
رنگ سرخ، رنگ سبز و رنگ زرد است که تکرار آنها در متن شعر شاعر چشمگیر است. موضوع قابل توجه 
معنایی است که پشت موتیفهاي مذکور پنهان است و ما در این نوشتار برآنیم تا به این معنا و نگرش شاعر که 
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ن طریق قابل فهم است دست یابیم براي این منظور به بررسی هر موتیف در دفترهاي مختلف به طور از ای
مجزا پرداخته ایم.

هاي اصطالحات ادبی غربموتیف در فرهنگ
اگر بخواهیم به دریافت درست و شناخت اساسی شعر دست بیابیم نیازمند شناخت هر یک از اجزاي آن 

ترین صفت آن تکرار شوندگی ف نیز به عنوان یکی از اجزاي مهم که برجستههستیم؛ شناخت و بررسیِ موتی
در متن است در این زمینه مهم و ضروري است. خاستگاه اصطالح موتیف، ادبیات غرب است بنابراین براي 

پرداختن به تعریف آن، ابتدا باید به تعاریف این اصطالح در حوزة ادبیات غرب پرداخته شود.
یا » ارجاع«، »طرح«، »یک نوع رویداد«داند که مانند ) بنمایه را عنصري فاش و هویدا میAbrams(آبرامز

: موتیف).1386به طور مکرر در آثار ادبی کاربرد دارد. (آبرامز، » قاعده«
مایۀ اصلی از عناصر ادبیات است (نوعی شخصیت، بن مایه یا «) موتیف Martin gray(به نظر مارتین گري

)، نیز موتیف را یک موقعیت، Baldick(). بالدیکMotif:1381(گري، »ی) که غالباً تکرار میشودتصویر خیال
اي، یافت هاي عامیانه یا افسانهواقعه، ایده، تصویر یا شخصیتی نوعی میداند که در آثار ادبی مختلف مثل قصه

هر یک «تعریف موتیف مینویسد: ) درJ.A.Cuddenکادن (.اي.). و باالخره جیMotif:1990میشود (بالدیک، 
هاي غالب در اثر ادبی و بخشی از مضمون اصلی است که شامل یک شخصیت یا یک تصویر از فکرها و ایده

).Motif:1380(کادن، » مکرر یا یک الگوي زبانی باشد
هاي اصطالحات ادبی فارسیموتیف در فرهنگ

هاي است که قدمت چندانی ندارد؛ در فرهنگموتیف از اصطالحات جدید شعر و نقد ادبیات فارسی 
مایه «یا » مایه تکراري«اصطالحات ادبی، در ترجمۀ موتیف معادل هاي مختلفی ذکر شده است. برخی واژه 

» بنمایه«یا » مایه«).برخی نیز موتیف را برابر به واژة Motif:1372اند (سلیمانی، را براي آن برگزیده» قراردادي
). میرصادقی موتیف یا بنمایه را عبارت از درونمایه، تصویر خیال، اندیشه، Motif: 1375اند (حسینی،دانسته

عمل، موضوع، وضعیت و موقعیت، صحنه، فضا و رنگ، یا کلمه و عبارتی میداند که در اثر ادبی واحد یا آثار 
» نمایه، تعریف، کارکردهاب«: بنمایه). به تعبیر پارسانسب در مقاله 1377ادبی مختلف تکرار شود (میر صادقی، 

، »مفاهیم«، »اشیا«، »حوادث«اشخاص، »معنایی ذي نقش در داستان، همچون-موتیف مقوالت ساختاري«
یی به خود میگیرند که عالوه را در بر میگیرد. این عناصر زمانی کارکرد بنمایه» نمادها«و » هانشانه«، »مضامین«

رکتی داستانی بیافرینند و یا دست کم در حرکتی داستانی بر صفت تکرار شوندگی و برجسته نمایی، ح
). در فرهنگ اصطالحات ادبی داد، موتیف شخصیت یا الگوي 26: 1388دخالت داشته باشند (پارسا نسب،

: بنمایه).1375معنی است که به صور گوناگون در ادبیات و هنر تکرار شود (داد، 
موتیف سرخ
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هاي شعر فارسی از نشاط و شادي است. شاعران از نخستین دورهرنگ سرخ نماد عشق، محبت، هیجان، 
اند؛ رودکی و منوچهري که از جملۀ کردهها در اشعار خویش بسیار استفاده میهاي مختلف و ترکیب آنرنگ

روند.اولین شاعران فارسی زبان هستند از این دست به شمار می
سرخ است. در شعر شاعران پس از انقالب، رنگ ها، رنگترین این رنگترین و برجستهیکی از اصلی

سرخ اغلب نماد شهادت و تکامل است، قیصر امین پور به مانند دیگر شاعران پس از انقالب، از رنگ سرخ 
در اشعار خویش بارها استفاده کرده است. وي عالوه بر مفهوم شهادت و تکامل، موتیف سرخ را در ترکیباتی 

الدین سهروردي است)، مرگ سرخ (شهادت)، سماع سرخ و مشهور شهابچون عقل سرخ (که نام کتاب 
از دفتر » مرز بودن«را در سرودة » مرگ سرخ«هاي سرخ به کار گرفته است. به عنوان نمونه ترکیب چشم

مورد استفاده قرار داده است:» تنفس صبح«
)395دن است (ترین طرز بوکو عصر خضر رو طلب مرگ سرخ کن     کاین شیوه جاودانه

ها به موتیف سرخ پرداخته شده است. او این در اولین مجموعه شعر شاعر، بیشتر از سایر مجموعه
سروده و بیشتر در مفهوم شهادت به کار برده است. استفاده از ترکیباتی که ذکر 10موتیف را در بیش از

ها چون خ را در کنار دیگر رنگگاه موتیف سر» تنفس صبح«کردیم در این مجموعه رایج است. در دفتر 
این «اند. از جمله در سرودة بینیم که هر دو موتیف دربیان موضوع شهید و شهادت به کار رفتهموتیف سبز می

کند زیرا معتقد است با شهادت سرخ خویش تا شاعر شهید را سبز سرخ معرفی می» سبز سرخ کیست؟
همیشه جاوید و سبز خواهد ماند:

کارید؟ / .....او را وقتی که کاشتند/ هم سبز بود هم یست؟ / این سبز سرخ چیست که میاین سبز سرخ ک
سرخ/ آنگاه/ آن یار بی قرار/ آرام در حضور خدا آسود/ هر چند سرخ سرخ به خاك افتاد/ اما/ این ابتداي 

).381-380سبزي او بود(
که متأثر از ادبیات » سماع سرخ«ترکیب همانطور که گفته شد، امین پور گاه براي بیان مفهوم شهادت از
متناسب با موضوع شهادت به کار » پرواز«عرفانی است در اشعارش بهره گرفته، وي این ترکیب را در غزل 

گرفته است و آرزوي بیخود شدن از وجود خاکی و مادي خویش و غرق شدن در خلسۀ خونین شهادت را 
دارد:

)405ونین    سر خوش از سماعی سرخ، عارفانه رقصیدن (یی خاي خوشا زخود رفتن، مست خلسه
و دیگري در » عقل سرخ«سروده به چشم می خورد؛ یک بار در ترکیب2در دفتر بعدي، موتیف سرخ در 

چنین سروده:» هجرت«مفهوم تکامل و رسیدن. شاعر در رباعی
خمن همسفر شراب از زرد به سرخ      من همره اضطراب از زرد به سر

)429یک روز به شوق هجرتی خواهم کرد    چون هجرت آفتاب از زرد به سرخ(
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پرداخته و در آن » سبزترین فصل«در همان سالهایی که ایران درگیر حملۀ متجاوزان بود، شاعر به سرودن
از آن روزها یاد می کند:» روزهاي سرخ« با تعبیر

)396وي سبزترین فصل سال می آید(به لحظه لحظۀ این روزهاي سرخ قسم    که ب
بار از موتیف سرخ در بیان شهادت کودك کربال سخن گفته است. او 4» ظهر روز دهم«شاعر در منظومۀ 

پردازد و در این میان از گرمی بادهاي آن در ابتداي این منظومه به توصیف شرایط میدان جنگ در کربال می
کند:روز با تعبیر بادهاي سرخ یاد می

)559لرزید(هاي خار میبارد/ در هجوم بادهاي سرخ/ بوتهش سوز و عطش بر دشت میآت
سه مورد دیگر از موتیف سرخ که در این دفتر بیان شده با شهادت کودك و یاران امام حسین مرتبط 

است:
خون او امروز در رگهاي گل جاري است/ خون او در نبض بیداري است / خون او در آسمان پیداست/ 

).568هاي سرخ باید جست (ن او در سرخی رنگین کمان پیداست/ این زمان او را در میان اللهخو
بیش از پیش کاهش یافته است. در این دفتر شاعر تنها » مثل چشمه، مثل رود«موتیف سرخ در مجموعه 

ته است. در سروده و در هر دو مورد موتیف سرخ را در معنی شهادت دانش آموزان نوجوان به کار گرف2در 
سروده شده، امین پور از دانش آموزان نوجوان شهید با تعبیر 1363که شهریور » مدرسه منهاي چهار«شعر 

کند:غنچۀ سرخ یاد می
).488همۀ مدرسۀ ما غم بود/ چارتا غنچۀ سرخ/ در دل با غنچۀ ما کم بود(

هید نوجوان با عنوان اللۀ سرخ یاد نیز به شهادت دانش آموزان توجه کرده و از ش» هاحضور الله«در شعر 
کرده است:

).491جاي او اینجا بود/ اینک اما تنها/ یک سبد الله سرخ/ در کنار ما بود(
به کلی کمرنگ شده و تنها یک بار آن هم در رباعی » هاي ناگهانآیینه«حضور موتیف سرخ در مجموعه 

و در آرزوي شهادتی سرخ به آن پرداخته شده است:» سبز«
)359خوشا چون گل به فصلی، سرخ مردن         خوشا در فصل دیگر، زادنی سبز(

2همچنان کمرنگ است و قیصر تنها در» به قول پرستو«موتیف سرخ در ادامه دفتر پیشین، در مجموعۀ 
مورد هاي بهاري و در سروده از آن استفاده نموده است؛ شاعر موتیف سرخ را در یک مورد استعاره از گل

داند:دیگر نمادي از آشفتگی و عدم آرامش می
از این سورة سبز و آیات سـرخ               کتاب زمین پر عالمت شده

)508زمین گفت: شاید بهشت است این           زمان گفت: گویا قیامت شده(
سروده و در دو 2موتیف سرخ در » ها همه آفتابگردانندگل«و در مجموعه » به قول پرستو«پس از دفتر 

تا حادثه سرخ «معناي رنگ سرخ در طبیعت و نیز حادثه سرخ رسیدن به مفهوم تکامل، آمده است. در شعر 
اند به تکامل برسند:داند که نتوانستهشاعر خود و اطرافیانش را خام و کال می» رسیدن...
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)219تا حادثۀ سرخ رسیدن نرسیدیم(کالیم که سر سبز، دل از شاخه بریدیم       
مفهوم موتیف سرخ دگرگون شده است و دیگر در معناي دفاتر پیشین که » دستور زبان عشق«در مجموعه 

باشد. در این مجموعه رنگ سرخ تنها در یک مورد و شهادت، تکامل، خون شهدا و سرخی طبیعت بود نمی
رسد این توجه به حکایت از تأثیر ادبیات سنتی در میدر ترکیب نام کتاب شیخ اشراق آمده است، به نظر

خواند زیرا بارها از آن یاد کرده شعر شاعر ماست، او به آن عالقمند است و دیگران را به خواندن آن فرا می
است:

بیا جیب احساس و اندیشه را        پر از نقل مهر و محبت کنیم
)65پر از کیمیاي سعادت کنیم (پر از گلشن راز، از عقل سرخ  

» تنفس صبح«توان گفت، موتیف مذکور در در نگاهی کلی به سیر موتیف سرخ در آثار امین پور می
هاي بعدي بیشترین بسامد را دارد و بیشتر در مفهوم شهادت و تکامل به کار گرفته شده است و در مجموعه

بار اما همچنان در مفهوم شهادت آمده است. پس از 4سرخ موتیف» ظهر روز دهم«تر شده است؛ در کمرنگ
مثل چشمه، مثل «موتیف مذکور، به شدت از لحاظ کمی متحول گردیده است و در » ظهر روز دهم«منظومه 

و 1372هاي و در معناي شهادت آمده است. در سال» یک بار«و » دو«به ترتیب » هاي ناگهانآیینه«و » رود
موتیف سرخ همچنان کمرنگ مانده » ها همه آفتابگردانندگل«و » به قول پرستو«سرودن و همزمان با1380

بار ذکرشده است اما تحول تنها در حوزه کمی نیست بلکه این تحول مفهوم موتیف سرخ را 2است و تنها 
ت استفاده گیرد و شاعر دیگر سرخ را به معناي شهادت به کار نگرفته و تنها در توصیف طبیعهم در بر می

کرده است. در آخرین مجموعه شعر شاعر موتیف سرخ هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ معنا به کلی متحول 
آمده است.» عقل سرخ«گردیده و تنها یک بار در ترکیب 

موتیف سبز
نماد ایمان، عقیده به رستاخیز و محشر است، همچنین سبز نشانه تقدس و پاکی است. موتیف » سبز«رنگ 

، در اشعار  امین پور از بسامد باالیی برخوردار است و شاعر به کرات آن را به ویژه در مفاهیم نمادین به سبز
که براي گروه سنی » مثل چشمه، مثل رود«و » به قول پرستو«هاي کار برده است؛ او به خصوص در مجموعه

هاي دیگر از جمله در مجموعهکودك و نوجوان سروده از موتیف سبز بهره جسته است. عالوه بر این، وي
از رنگ سبز استفاده کرده است.» ها همه آفتابگردانندگل«و » هاي ناگهانآیینه«، »تنفس صبح«

این سبز «سبز در اشعار او گاه نماد طراوت، شادابی و جاودانگی است، به عنوان نمونه شاعر در سرودة 
تقدیم کرده است، از مخاطب » رحمان عطوان«که آن را به شهید» تنفس صبح«از مجموعه » سرخ کیست؟

یی را که با لباس سبز رنگ سپاه به شهادت رسیده با همان لباس سبز به خاك بسپارند تا خواهد که رزمندهمی
همیشه سبز و جاوید بماند:
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او را چنان که خواست/ با آن لباس سبز بکارید/ تا چون همیشه سبز بماند/ تا چون همیشه سبز بخواند/
او را/ وقتی که کاشتند/ هم سبز بود هم سرخ / آنگاه/ آن یار بی قرار/ آرام در حضور خدا آسود/ هر چند 

).381سرخ سرخ به خاك افتاد/ اما/ این ابتداي سبزي او بود (
آید، شاعر در طول شعر بارها موتیف سبز را به کار الزم به ذکر است همانطور که از عنوان سروده بر می

یی براي آن ت؛ سبز در این شعر نماد زندگی و حیات جاودانه است و کاشتن و سبز شدن استعارهبرده اس
است.

موتیف سبز، از بسامد باالیی برخوردار است. شاعر در همین مجموعه و در سرودة » تنفس صبح«در دفتر 
یف سبز دارد؛ سروده شده و عنوانی متناسب با موت1363که در قالب غزل و شهریور » سبزترین فصل«

داند. قیصر با کنار هم قرار ترین فصل) را فصل سرخ شهادت میترین و جاودانهسبزترین فصل سال (زنده
رسند تصویري زیبا و شاعرانه از شهادت شهیدان به دادن موتیف سرخ و سبز که ظاهراً متضاد به نظر می

:دست داده است

آیدصداي مبهم برخورد بال میزبس فرشته به تشییع الله آمد و رفت      
آیدها چرا رفــتند           که بوي کافري از این سؤال میمپرس از دل خود الله

آیدعشق      که خون الله به چشمت حالل میبیا و راست بگو چیست مذهبت اي
)396د (آیبه لحظه لحظه این روزهاي سرخ قسم         که بوي سبزترین فصل سال می

بیشتر در مفهوم حیات و زندگی به مانند دفتر پیشین موتیف سبز را» درکوچه آفتاب«در مجموعۀ 
ته سبز بودن شهیدان (حیات جاودانه) بر گرفته از قرآن کریم که جاودانه شهیدان به کار گرفته شده است؛ الب

» :احیاء عند ربِهم«داند است شهدا را زندة جاوید می
او رشک سپیده در سحر خیزي بود       همپاي نسیم در دالویزي بود

)442ي بود(هر چند که سبز بود از شاخه فتاد         این رسم کدام برگ پاییز
است که » سبز«باشد، مملو استفاده از واژة که مخاطب آن نوجوانان می» مثل چشمه، مثل رود«مجموعه 

شاعر آن را بیشتر در معناي حقیقی آن و درمورد طبیعت به کار برده است، البته گاهی هم آن را در معناي 
ه شعري نمادین براي فلسطین است:ک» منظومه فلسطین«نمادین آرامش به کار برده، مانند 

اش در پناه درخـــتان              در امان بـــود از بـاد و بارانالنه
ها بوددر دل النه مهر و صــفا بود            جیک جیک خوش جوجه

یی سبزیی دانهیی سبز         سهم هر جوجهیی گرم وخوش النهالنه
رفـترفــت          در پی آب یا دانــه میهر سحر مادر از النه می

)497آمــد از راه هـــر بــار           شــاخۀ سبز زیتون به منقار (باز می



٣٧٤٨

٣٧٤٨

مجموعه مقاالت

» سلمان هراتی«است که  براي » مثل یک خبر«نمونۀ دیگر از کاربرد موتیف سبز در این مجموعه، شعر 
است؛ وي در توصیف سلمان هراتی، او را به مانند عناصر پاك طبیعت، سبز؛ با طراوت و سروده شده 

خواند:سرزنده می
پر زجوشش و سرود/ مثل رود بود/ پاك و بی ریا/ مثل بوریاي مسجدي/ در میان راه/ ساده و صمیمی و 

/ مثل نخلی از جنوب اي غریب/ در کنار روستا/سبز و سربلند و خوب/ مثل جنگل شمالنجیب/ مثل کلبه
)...486 .(

سروده به 4همچنان ادامه دارد؛ امین پور در این دفتر در» هاي ناگهانآیینه«توجه به موتیف سبز در دفتر 
نیز دارد که بیانگر آرزویی از آرزوهاي شاعر است. » سبز«موتیف سبز پرداخته است و حتی رباعیی با عنوان 

مگان است و با تکرار موتیف سبز در این شعر آن را بیش از پیش برجسته او آرزومند دنیایی سر سبز براي ه
کرده است:

خوشا هر باغ را بارانی از سبز         خوشا هر دشت را دامانی از سبز
)360براي هر دریچه سهمی از نور          لب هر پنجره گلدانی از سبز (

اهتمام خود را به بیان » سبز«ی دیگر از همین مجموعه و با همان عنوان عالوه بر رباعی ذکر شده، در رباع
موتیف سبز نشان داده است:

ها افتادنی سبزخوشا چون سروها استادنی سـبز             خوشا چون برگ
)359خوشا چون گل به فصلی، سرخ مردن        خوشا در فصل دیگر، زادنی سبز (

و در ترسیم روز ظهور » روز ناگزیر«داند که در شعر واژة سبز را مقدس و قابل احترام میشاعر تا بدانجا 
برد و بر این باور است که روز آمدن منجی روزي است که سبز زرد نیست، منجی آخرالزمان، آن را به کار می

شند/ هر جا که دوست ها اجازه داشته باآن روز، روز شادي و امیدواري است: روزي که سبز زرد نباشد / گل
). 239ها اجازه داشته باشند/ هر جا نیاز داشته باشند بشکنند ... (داشته باشند بشکفند/ دل

همانطور که گفته شد موتیف سبز در اشعار سراینده، اغلب مفهوم نمادین دارد و البتّه در مواردي هم به 
ز، گاه نماد آرامش است و گاهی چون این سب» به قول پرستو«معناي حقیقی آن اشاره شده است. در دفتر 

موتیف در شعرهاي کودکان و نوجوانان و در فضاي فکري آنان آمده در همان معناي رنگ و مرتبط با طبیعت 
به کار گرفته شده است. به عنوان نمونه در ستایش درخت سبز شاعر چنین سروده است:

سبزه و گل و بهار هم نبودتو اگر نبـودي اي درخـت سبز               
هاي خیس           در کنار جویبار هم نبـــوداین هواي خوب و سایه

یی نبوداي نبود و النهاي درخــت سـبز              شاخهتو اگر نبـودي 
)531یی نبود(بر لـب پرنده روي سـیم بـرق                 شوق خواندن ترانه
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از همین دفتر، به توصیف یک صبح نو بهاري و کالس انشاي جنگل سبز » کالس انشاء«اعر در سرودة ش
پردازند؛ به نظر پرداخته است که در آن هر کدام از عناصر طبیعت به بیان آرزوي خود در قالب انشا می

تصویر آفرینی اشیا و عالم باشد که شاعر، در عالم خیال و » آنیمیسم«رسد این، نوعی از جاندارانگاري یا می
اطراف خویش را جاندار پنداشته است که با تفکر و فضاي شعر کودکانه همخوانی دارد؛ البته آنیمیسم به 

داند نیز شباهت دارد:نوعی با تفکر عرفانی که هستی را داراي شعور می
»خواهم آفتاب شوممی«شبنم از روي گل بر خاست            گفت: 

ذّره ذّره به آسمان بروم                 ابر باشم، دوباره آب شوم
دانه آرام بر زمین غلتید                 رفت و انشاي کوچکش را خواند

)536»(باغی بزرگ خواهم شد           تا ابد سبز سبز خواهم ماند.«گفت: 
گفته شد؛ قیصر گاه پیوندي » به قول پرستو«ابطه با موتیف سبز، در دفتر عالوه بر مطالبی که تاکنون در ر

پردازیم داشته است، وي در شعر که به آن می» سوره«و » آیات«میان موتیف سبز و قرآن و تعابیر قرآنی مانند 
دو کنایه که هر » آیات سرخ«و » سوره سبز«چگونگی و کیفیت آمدن بهار را با ترکیباتی چون » به قول پرستو«

)43هاي سرخ بهارند بیان کرده است:(ها و گلاز چمن
از این سورة سبز و آیات سرخ           کتاب زمین پر عالمت شده

)508زمین گفت: شاید بهشت است این      زمان گفت گویا قیامت شده (
به خوبی قابل مالحظه است، شاعر در این » ها همه آفتابگردانندگل«افزایش بسامد موتیف سبز در دفتر 

سروده و اغلب در معناي طراوت و سر زندگی به کار گرفته است؛ 14مجموعه موتیف سبز را در بیش از 
به توصیف عشق دست زده و آبروي بهاران را به واسطۀ وجود عشق » یی براي غزلقصیده«امین پور در شعر 

ها نیز سبز رنگ است:خندند و خندة آنها هم میسنگداند، از نگاه شاعر با وجود عشق حتیمی
زارها با توها           سرخ در سبزهگل به گل شـــعلۀ شقایق
بالند        سروها با تو، سارها با توسبزو سر خوش به ناز می

)189ا با تو (ها از تو         همصدا با کوهسارهخـــندة سبز ســنگ
رسد یی است که از خواب خدا سبزتر باشد، به نظر میدر مجموعۀ یاد شده، شاعر به جستجوي کوچه

کوچه باغی است که از خواب خدا «گوید سهراب سپهري باشد، آنجا که می» نشانی«این بیت او متأثر از شعر 
است. با »نشانی«عنوان هر دو سروده اند و همزیرا هم هر دو بیت با یک مضمون سروده شده» سبزتر است

داند؛ این این تفاوت که یکی در قالب نیمایی و دیگري در قالب غزل است؛ شاعر خواب خدا را سبز رنگ می
کند:سبزي همان آرامش را تداعی می

)178یی زخواب خدا سبزتر بگو       آن خانه کو، نشانی آن کوچه باغ کو؟ (کو کوچه
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هاي قیصر، شاعر دیگر شادابی و طراوت گذشته را در ها و نزدیک شدن به آخرین سرودهبا گذشت سال
هاي سبز و با طراوت آن خزان کند که برگیابد؛ از این رو دلش را به تقویم چهار فصلی مانند میخود نمی
اند:دیده شده

)199ل کو؟ (زنم       آن برگهاي سبز سر آغاز ساتقویم چهار فصل دلم را ورق می
کمرنگ شده و شاعر دیگر از طراوت و سبزي حرفی » دستور زبان عشق«توجه شاعر به موتیف سبز در 

در » هر چه شعر گل کنم«به میان نیاورده است؛ تنها جایی که در این مجموعه از موتیف سبز یاد شده سرودة 
سوگ سید حسن حسینی است:

)80برگ و بار باغ ریخت، سبز سبز در بهار (سرو از کمر خمید، الله واژگون دمید
توان چنین اظهار نظر کرد؛ شاعر در در نگاهی عام و با توجه به سیر زمانی موتیف سبز در اشعار قیصر می

مثل «رنگ سبز را بارها و بیشتر درمورد  شهیدان و بیان جاودانگی آنها به کار برده است؛ در » تنفس صبح«
ز نماد آرمش و در معناي حقیقی بارها مورد استفاده قرار گرفته است، توجه شاعر به سب» چشمه مثل رود
تر گردیده است. بسامد موتیف سبز در برجسته» سبز«با سرودن دو رباعی » هاي ناگهانآیینه«موتیف سبز در 

داند تا میها بیشتر است و شاعر آن را در وصف طبیعت و نماد آرامش از دیگر مجموعه» به قول پرستو«
شود و دلش به سوي خزان میل سبزي دل شاعر رفته رفته کمرنگ می» ها همه آفتابگردانندگل«اینکه در 

تنها یک بار در سوگ سید حسن حسینی به این موتیف پرداخته » دستور زبان عشق«کند و سر انجام در می
شده است.

موتیف زرد 
رخ، سیاه، زرد، خاکستري، سبز، آبی و... بهره گرفته هاي سقیصر امین پور در سرودهاي خود از رنگ

توان گفت اند؛ از جمله رنگ زرد که میها به صورت موتیف در آثار وي برجسته شدهاست که برخی از آن
در فرهنگ عامه، ادب فارسی و در فرهنگ جهانی رنگ «تقریباً در تمام دفاتر او ذکر شده است. رنگ زرد 

).در اشعار شاعر این موتیف در بیشتر موارد 219:1384نیکوبخت، »(و ناامیدي استرشک، خیانت، یأس، بال 
ها همه، گل«مبین یأس و ناامیدي و پژمردگی اوست. بیشترین حضور موتیف زرد را در دو مجموعۀ 

بان دستور ز«، »به قول پرستو«، »هاي ناگهانآیینه«هاي بینیم و در مجموعهمی» تنفس صبح«و » آفتابگردانند
به طور یکسان موتیف زرد به کار گرفته شده است. » مثل چشمه، مثل رود«و » عشق

که آذر » اتفاق«شعر از موتیف مذکور استفاده کرده است؛ در سرودة2، شاعر در»تنفس صبح«در دفتر 
و در قالب کوتاه سروده شده، زرد نماد پژمردگی است:1358

افتد/ افتاد/ آنسان که مرگ/ آن اتفاق سرد/ می افتد/ اما/ او سبز افتاد/ آنسان که برگ/ آن اتفاق زرد/ می
).372بود و گرم که/ افتاد(
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هاي امین پور زرد نماد یأس و ناامیدي است اما گاه نماد خامی و عدم تکامل همانطور که گفتیم در سروده
ا مخاطب قرار داده است دل خویش ر» زین خالی«شود. شاعر در شعر نیز هست که در این مجموعه دیده می

داند؛ در این سروده زرد نماد خامی و عدم تکامل و او را به دلیل زردي، الیق نوردیدن راه سرخ شهادت نمی
است: 

) 398گذشتن ز سر، سرگذشتی است خونین     دال کی تو این ره، به زردي نوردي؟ (
»  در کوچه آفتاب« از مجموعه» هجرت«ر شعر گرایانه دسراینده همچنین در ادامۀ این اندیشۀ کمال

ها را در امتداد همدیگر قرار داده است. او هایی از خامی و تکامل دانسته و آنموتیف زرد و سرخ را سمبل
رسیدن به تکامل در وجود خویش را به هجرت شراب از خامی (انگور) به تکامل (شراب سرخ) و همچنین 

کند: ه سرخ (غروب) تشبیه میبه هجرت آفتاب از زرد (طلوع) ب
من همسفر شراب از زرد به سرخ        من همره اضطراب از زرد به سرخ 

) 429یک روز به شوق هجرتی خواهم کرد      چون هجرت آفتاب از زرد به سرخ (
میدي به کار رفته تنها یک بار و در مفهوم پژمردگی و ناا» مثل چشمه، مثل رود«موتیف زرد در مجموعه 

و همزمان با جنگ تحمیلی سروده است، به 1364که بهمن ماه » خط خورشید«است، شاعر در سرودة 
نام » شب«سیاسی عصر خود پرداخته است. او از عصر خویش با عنوان یا نماد -توصیف شرایط اجتماعی

اند. امین پور یأس و ناامیدي خود را هایش زرد و تیرهداند که برگبرد و آن را فصلی دیگر چون پاییز میمی
به مخاطب القا کرده است: » برگهاي زرد و تیره«در ابتداي شعر با استفاده از ترکیب 

). اما در 492ها زرد و تیره/ فصل، فصل خزان بود (شب، شبی بیکران بود/ دفتر آسمان پاره پاره/ برگ
رسد: دي از شرق (امام خمینی) به پایان میپایان شعر، این یأس زرد، با آمدن نور و روشنایی مر

ناگهان نوري از شرق تابید/ خون خورشید/ آتشی در شفق زد/ مردي از شرق برخاست/ آسمان را ورق 
). 493زد(

» اگر دل دلیل است... «سروده، یاد شده است. شاعر در غزل 2از موتیف زرد در» هاي ناگهانآیینه«در 
داند و اند اما در بند پاییز و ناامیدي گرفتار نشده، میظاهر زرد و پژمردهخود و دوستانش را اگرچه به

گوید: می
ایم ایم       ولی دل به پاییز نسپردهسراپا اگر زرد و پژمرده

)314ایم (چو گلدان خالی لب پنجره       پر از خاطرات ترك خورده
در کنار موتیف سبز قرار داده و از آن » روز ناگزیر«رد را در شعر همچنین در این مجموعه، موتیف ز

مفهوم ناامیدي و محدودیت را اراده کرده است؛ روز آمدن موعود براي شاعر روزي است که امید و طراوت 
ها اجازه داشته باشند/ هر جا که دوست جاي ناامیدي و محدودیت را بگیرد:  روزي که سبز زرد نباشد/ گل

). 239بشکفند(دارند 
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قیصر معموالً موتیف زرد را در کنار موتیف هاي دیگر چون سبز و سرخ قرار داده است و از هر کدام از 
بار از موتیف زرد استفاده شده، 2هم که» به قول پرستو«یی را در نظر داشته است. در دفتر ها مفهوم ویژهآن

وار بتواند از زمین دور کند که پروانهرفته است. او آرزو میاین شیوه را به کار گ» یی براي آشتیترانه«در شعر 
فهماند که خبرهاي زمین همگی شود و به دنیاي آسمانی و معنوي راه پیدا کند و در این میان به مخاطب می

سرخ و زرد و پر از ناامیدي و غوغا هستند اما خبرهاي آسمان سبز و آرامند، سپس مخاطب را به آسمانی 
). 530-529خواند(میبودن فرا 

است که شاعر در آن » هاي کودکیبال«مورد دیگر که شاعر از موتیف زرد در این دفتر استفاده کرده، شعر 
اش پرداخته و از موتیف زرد همان معناي واقعی رنگ زرد را خواسته است، البتّه به یادآوري خاطرات کودکی

اري هم باشد: تواند نماد ضعیفی و بیمرنگ زرد در این شعر می
هاي مرده را ي گنجشککردیم زیر یک درخت           الشهچال می
)554هاي زرد سرما خورده را ( دادیم نزدیک اجاق             جوجهچینه می

شعر 4بیشترین بسامد را داراست و در » ها همه آفتابگردانندگل«همانگونه که اشاره شد رنگ زرد در 
کرار شده، در این دفتر  گاه زرد را در معناي خود رنگ زرد و گاه در معناي پژمردگی و غم به کار گرفته ت

که سرخوردگی و ماللت خود را از زندگی روزمره بیان کرده » هاي کاغذيلحظه«است. براي نمونه در شعر 
داند: است، آفتاب زندگی خویش را زرد و غمگین می

هاي اداريوز و شب تکرار کردن          خاطــرات بایگانی، زندگیهاي کاغذي را رلحظه
)187سقفهاي سرد و سنگین، آسمانهاي اجاري ( هاي روبه پایین      آفتاب زرد و غمگین، پله

مند می باشد و معتقد سروده شده از وجود رنگ و ریا در جامعه گله1377که مهر » رنگیبی«وي در شعر 
ارزش نیز آمدند و گیاهان زرد و بیهاي پیله هم به پرواز درمیها رنگ نبود، حتی کرمن انساناست که اگر میا

تواند در شدند، در این شعر موتیف زرد در دو معناي خود رنگ زرد و کم ارزشی میبه آفتابگردان مبدل می
سبزه و گیاه زرد بود/ که هاي تنگ بود، /.... کدام خار و نظر گرفته شود: اگر نه رنگ/ اگرنه چشمواره

)145آفتابگردان نبود؟(
بار در یک سروده 2هاي پایانی حیات او سروده شده، موتیف زرد در مجموعۀ اخیر شاعر که در سال

گوید که در ازل آبی و آفتابی از سرنوشت دلی سخن می» هبوط در کویر«تکرار شده است. امین پور در غزل 
زرد و پژمرده و سرد گشته است: بوده و بعد از تبعید به زمین

اول آبی بود این دل، آخر اما زرد شد       آفتابی بود، ابري شد، سیاه و سرد شد
)48آفتابی بود، ابري شد، ولی باران نداشت       رعد و برقی زد ولی رگبار برگ زرد شد (

ایسه با سایر موتیف هاي اشعار امین هایی است که در مقتوان گفت رنگ زرد از موتیفبه طور کلی می
ها همه گل«پور، بسامد باالیی ندارد و بیشترین تکرار و تاکید شاعر بر موتیف مذکور در مجموعۀ 
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شود. نکتۀ دیگر اینکه در تمام دفاتر، رنگ زرد حدوداً در مشاهده می» تنفس صبح«و سپس در » آفتابگردانند
متناسب با حال و هواي » تنفس صبح«د به کار رفته است. تنها در معنی یأس، ناامیدي، پژمردگی و رنگ زر

جنگ و شهادت، به کار رفته و در بیان حال کسی که لیاقت شهادت را نداشته و از قافله شهدا به دلیل 
لیاقتی جا مانده، آمده است.بی

تیجهن
است. بیشترین بسامد در اولین مجموعه هاي امین پور موتیف سرخ فقط براي بیان مفهوم شهادت آمده

رنگ سرخ  در همین مجموعه هاي نخستین دیده می شود. توجه به رنگ سرخ در دفترهاي اخیر شاعر 
کاهش یافته و عالوه بر این تحول کمی، تحول کیفی نیز در این موتیف قابل مشاهده است به این معنا که 

می دهد بلکه گاه در وصف زیباییهاي موتیف سرخ در مجموعه هاي اخیر قیصر مفهوم شهادت را انتقال ن
» عقل سرخ«بهار و گاه نمادي از آشفتگی می باشد. از سوي دیگر استفاده شاعر از موتیف مذکور در ترکیب 

توجه و گرایش وي را به عرفان در ادوار پایانی حیاتش نمایان می سازد.
سامد باالیی دارد و نماد حیات و رنگ سبز نیز در مجموعه هاي نخستین شاعر نسبت به اشعار متاخر او ب

جاودانگی است. همچنین در دوره هاي اول حیات شاعر وي موتیف سبز را در ارتباط با مفهوم شهادت و 
جاودانگی پس از آن به کار گرفته است. در تمام اشعار قیصر سبز مقدس و قابل احترام است تا آنجا که گاه 

رقرار کرده است اما این سرسبزي در اواخر حیات امین پور خزانپیوندي میان موتیف سبز و تعابیر قرآنی ب
« دیده میگردد، شاعر با گذشت سالها دیگر سرسبزي و طراوت پیشین را در خود نمی یابد تا اینکه در 

دیگر سخنی از سرسبزي نیست.» دستور زبان عشق
امل است با این تفاوت که در رنگ زرد نیز در شعر قیصر نماد یاس و نا امیدي و گاهی خامی و عدم تک

مجموعه هاي نخستین وي زردي روزگارش با آمدن امام و انقالب رخت برمی بندد اما پس از گذشت 
سالهاي جنگ و انفالب و رنگ باختن ارزشهاي مقدس آن روزها، شاعر روزهاي خویش را زرد و غمگین و 

ندگی  با توجه به استفاده از رنگهاي مختلف را لبریز از نا امیدي می بیند. به طورکلی سیر نگرش شاعر به ز
میتوان سیري از امید به نا امیدي و از شادي به غم و اندوه دانست.
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.1377منت؛ واژه نامه هنر داستان نویسی، تهران: کتاب مهناز، میر صادقی، جمال و می-
نیکوبخت، ناصر و سید علی قاسم زاده؛ زمینه هاي نمادین رنگ در شعر معاصر، دانشکده ادبیات و علوم -

.1384، زمستان 18انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان، شماره
- Baldick, chris(1990), Oxford Dictionary of literary term. Oxford university press: New York
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بررسی اسطوره و انواع آن در شعر موسوي گرمارودي
١نژاد مهرآباديدکتر صغري سلمانی

استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
٢حمیده حجازي

گیلدانشگاه مک-شگر موسسۀ مطالعات اسالمی دانشگاه تهرانپژوه
چکیده

تر کردن اشعارش به استفاده از گرمارودي یکی از شاعران برجستۀ انقالب اسالمی است که براي غنی
انواع اسطوره اعم از ملّی و مذهبی و تاریخی دست زده است. اما به لحاظ بسامدي بیشترین توجه شاعر در 

هایی چون پیامبر(ص)، امام ر، به اساطیر مذهبی بعد از اسالم است که در این بین، شخصیتبین اساطی
دهند. اساطیر دینی قبل از اسالم (سایر پیامبران) مایۀ اصلی شعر او را تشکیل میعلی(ع) و امام زمان(عج) بن

اهمیت از نظر شاعر هستند. اي کم در درجۀ سوم در درجۀ دوم استفاده قرار دارند و اساطیر ملی با فاصله
گرمارودي از اساطیر ملّی نیز براي تبیین مفاهیم مذهبی و آیینی بهره جسته است.

اسطوره، اساطیر ملّی، اساطیر مذهبی، اساطیر تاریخی، شعر معاصر، گرمارودي ها:کلیدواژه
مقدمه

سطوره، نقل کنندة سرگذشت ا« اند که اسطوره به اشکال گوناگون تعریف شده است؛ اما اغلب پذیرفته
اي است که در زمان اولین، زمان شگرف بدایت همه چیز، رخ داده است. به قدسی و مینوي است؛ راوي قصه
کند که چگونه از دولت سر و به برکت کارهاي نمایان و برجستۀ موجودات بیانی دیگر اسطوره حکایت می

اي، نوع نباتی خاصی، یا فقط اجزایی از واقعیت: جزیرهمافوق طبیعی، واقعیتی (چه کلّ واقعیت: کیهان)،
توان گفت ) از این رو می14: 1362الیاده،»(سلوکی و کرداري انسانی و نهادي پا به عرصۀ وجود نهاده است.

هاي اولیه است که راجع به جهان اصغر و اکبر که اساطیر مجموع اعتقادات مذهبی، اشراقی و علمی انسان
اند. هایی مطرح گردیده و تاکنون نیز باقی ماندهباکمک داستانحاصل شده و 

و به حیات ادامه اند؛ اما آن خاصیت ماورایی خود را حفظ کردهاساطیر در طول زمان دگرگون شده
اسطوره و رود. درمورد رابطۀناپذیر آن به شمار میاند. اسطوره با شعر پیوندي دیرینه دارد و اصل جداییداده

بیات، نظریات مختلفی ابراز شده است؛ برخی معتقدند اسطوره زمینه و محل زایش ادبیات است و گروهی اد
پردازند. گاهی اسطوره جزئی از ادبیات و گاه دانند که اساطیر در آن به ارائۀ تصاویر میاي میادبیات را زمینه

را از اصول زیربنایی براي ساختار و برعکس، ادبیات بخشی از اسطوره خوانده شده است. فراي، اسطوره 
داند. دنی ژورمون و لوي استراوس نیز ادبیات الگوها پیوسته میشمارد و آن را با کهنبندي ادبیات برمیقالب

شوند اسطوره کارکرد دینی و مذهبی شمارند. به این صورت که سبب میها میرا منتج و مستخرج از اسطوره

1. salmaninejads@yahoo.com
2. hamidehhejazy@yahoo.com
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اساطیر «) اما برخی معتقدند 44: 1383بدیل به یک داستان زیبا شود(ر.ك. جواري، خود را از دست داده، ت
کال وراي ادبیاتند و ارزش اسطوره ارزش ادبی خاصی نیست و درك یک اسطوره تجربۀ ادبی خاصی به 

)78: 1381(روتون ،» رود.شمار نمی
ایستند و گاه به هم رد در مقابل هم میاسطوره با تاریخ نیز ارتباط یافته است؛ به طوري که در برخی موا

سال در حافظۀ جمعی مردم باقی 50هاي تاریخی بیش از شوند. الیاده معتقد است که شخصیتتبدیل می
گوید: تاریخ امروزي بشر جایگزین اساطیر بشر دیروزي مانند، مگر اینکه به اسطوره بدل شوند. وي مینمی

شود. او تفاوت اسطورة بین نرفته و کارکردش تنها به این امر ختم نمیشده است، هرچند اسطوره هرگز از 
ناپذیر بودن وقایع و زمان در پذیري زمان در اسطوره و برگشتدیروز و تاریخ امروز را همان اصل برگشت

) 21: 1362داند.(ر.ك. الیاده،تاریخ می
توان گفت لزومی بر این جداسازي حتی میها باز هم تاریخ و اسطوره جداناشدنی هستند وبا تمام تفاوت

کوشیدند که در تفسیر و تأویل تورات حقیقت را از حتّی متکلمینی که تا چند سال پیش می«وجود ندارد. 
کنند، به اهمیت تلقی میاسطوره جدا کنند، ناگهان تغییر عقیده داده و دیگر تشخیص تاریخ از اسطوره را بی

مکن است تاریخ باشد و تاریخ میان دو اسطوره، اسطورة آفرینش و اسطورة پایان این اعتبار که اسطوره م
شود و با نگاهی متفاوت ) در شعر، اسطوره تاریخ و تاریخ اسطوره می54: 1370باستید، »(جهان قرار بگیرد. 

یابند. هاي مختلف نمود میشخصیت
ي هاده است. البته شیوة ظهور آنها به گونهذهن خالق شاعران زمینۀ بروز اساطیر مختلف را فراهم آور

مختلف بوده است: 
برد. کند و در حقیقت نوعی تلمیح به کار میالف) گاه شاعر عین یک اسطوره را یادآوري می

شوند؛ زیرا اسطوره در ها به نحوي جدید و متناسب با شرایط زمان و مکان باززایی میگاه اسطوره«ب) 
مردمانمیاندروجغرافیاییمرزهايدروزمانجریاندرواي داردو کاربرد ویژههرزمان، شکل و نقش

)213: 1378سرکاراتی، »(بپذیردايتازهنقشوشودهاییدگرگونیدستخوشاستگوناگون ممکن
قدرتکههاییزند. اسطورههاي تاریخی دست میسازي با کمک شخصیتپ) گاهی نیز شاعر به اسطوره

ایندهند. درمینوینهاياسطورهبهراجاي خودندارند،راجدیدجامعۀتفکراتشرایط وباپذیرياقانطب
الگويونمونهصورتبهوگیرندمیخودبهاساطیريايگونههاي تاریخی،شخصیتغالباًسازياسطورهگونه
ن است مربوط به کشور و مذهب ) در این بین اساطیر ممک37: 1377پور،(اسماعیلآینددرمینوینعصر

اند.اند و ذهن شاعر را به خود مشغول کردهشاعر باشند و گاه نیز از وراي مرزها آمده
هاي خط خون، سرود رگبار و در این مقاله براي بررسی انواع اساطیر ظهور یافته در شعر گرمارودي کتاب

ایم:د پاسخگویی به این سواالت بودهباغ سنگ(گزیدة اشعار) مورد توجه قرار گرفته است و در صد
در شعر موسوي گرمارودي جایگاه اساطیر و بروز آنها چگونه است؟
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گرمارودي بیشتر از کدام دسته از اساطیر(ملی، مذهبی و تاریخی) استفاده کرده است؟
بینش اساطیري گرمارودي  

- کند و از دنیایی سخن میسیر میايگرمارودي نیز مانند هر شاعر دیگر، گاه در حال و هوایی اسطوره

گوید که با جهان امروزي فاصلۀ بسیار دارد. دنیاي زمان آغازین، آن روزها که نخستین بشرها از گیاهی به 
زند: اي به آفرینش انسان دست میدن در کوزهآمدند و یا پروردگار با دمیوجود می

طوالنی / که من درگاهوارة برگهاي بلند گردو/دراز هايدانی/ چه شباي دارم/آه میمن تاریخ نانوشته« 
اي/بردوش دانم کدام؟/مرا به تحقیر چون کوزهنمی-ام/ یکی از خدایان /به دراز /با مویرگهاي برگ/خسبیده

داشت/ تا ظرفیت کوزه گون مرا / به رخ بکشاند./قضا را کوزه طاقت گرفت/ و زیر آبشاران در هوا معلق می
)58: 1363خط خون، »( گذرد.از بن رها شد/ و اینک و هماره / آبشاران / از دل من مینیاورد و / 

شاعر در این ابیات، هم تفکّر اسطورة آفرینش در ایران باستان را در ذهن داشته است و هم روایات 
رنشان اسالمی، تورات و قرآن را مد نظر دارد. وي شروع زندگی گیاهی انسان را در جاي دیگر نیز خاط

خوشا روزي که سرخ بمیرم و سبز «ساخته و تفکّر اساطیري تولّد دوباره را همراه با آن بیان کرده است: 
)99همان: »(برآیم/ چون ریواس/ و چون رنگین کمان

اي باورپذیر در شعرش شدن سنگ به یاقوت، زمرد و... را نیز به گونهاو عقیدة قدما در مورد نحوة تبدیل
کند/ کالم تو گیاه را بارور می«اي خود را به اثبات رسانده است: ت و بدین ترتیب تفکّر اسطورهارائه کرده اس

هاي خود را به روید .../ در من رودي از شکفتن جاري است.../ ومن آن رودم که سنگو از نفست گل می
)64-60بار: (سرود رگ» سپارد از آن پس که آنها را به زمرد دگرگونه کرده باشد. دریا می

اي. جایی فراتر از مکان که جز اندکی، گوید؛ ناکجایی اسطورهگرمارودي عالوه بر این، از ناکجا سخن می
خوشا موجی/ کز «یابند و هرگز قدرت درك آن را ندارند. زیرا مکانی برتر است و مقدس: بدان دست نمی

)100خون: (خط» افتدنوازش نسیم/ بر تن تاالبی/ آن سوي ناکجا/ می
اي هنوز هم مورد توجه شاعران و هاي اسطورهناکجا، هیچستان، جابلقا و جابلسا و بسیاري از مکان

نویسندگان عصر شتاب قرار دارد و به نوعی روح و ذهن آنان را به خود مشغول کرده است. 
اساطیر و انواع آن در شعر موسوي گرمارودي

که مربوط به » اساطیر ملّی«اریفی آنها را به سه دسته تقسیم کردیم. تعبندي اساطیر با ارائۀدر تقسیم
هاي مختلف آن، و سرزمین ایران است و اعتقاد ایرانیان قدیم راجع به آفرینش زمین و آسمان و بخش

شود. خدایان، اهریمنان یا پهلوانان و قهرمانان کهن را شامل می
آدم(ع) تا خاتم(ص)  است که در تورات، انجیل و قرآن و بخش دیگري از اساطیر مربوط به پیامبران از

دادیم.» اساطیر دینی«همچنین سایر ادیان الهی به آن پرداخته شده است. به این دسته از اساطیر عنوان 
-اما بعضی از وقایع تاریخی است که در اثر گذشت زمان به عنوان الگو توسط افراد مختلف پذیرفته شده

شوند. این دسته از وقایع نامیده می» اساطیر تاریخی«اند؛ بنابراین، از اسطوره پیچیده شدهاي اند و در هاله
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باشند و می» غیر اسالمی«اند: اساطیر تاریخی که شامل افراد تاریخی تاریخی نیز به دو بخش تقسیم شده
اند. ل شدهها و وقایع دنیاي اسالم مربوطند و به اسطوره مبدکه به شخصیت» اساطیر اسالمی«

اساطیر ملی
ایرانی هر جا که باشد و هر آیین و هدفی که داشته باشد با نوروز گره خورده است. شاعر و نویسندة

اي داشته باشد. شاعر گرمارودي، نیز در این باره گفته است:تواند آغاز دوبارهایرانی بدون نوروز نمی
» افروز من تویید صبح و ماه شبخورشینوروز من تویی و شب و روز من تویی«

)251(باغ سنگ: 
بخشد نوروز خوانده است؛ زیرا نوروز را سرآغاز شاعر، محبوب را که در حقیقت جان دوباره به او می

دهد که او را سوار داند. عالوه بر این چنان شخصیتی به نوروز میتولّد دوباره، شروع تازه و از نو زیستن می
)160گزینه شعر: »(روداز کوچه باغ دهکده نوروز/ بر مادیان ابلق خود، پیش می«نشیند: اشا میبر مادیان به تم

واژگانی بیاب/ که کرنش مرا/ در باران «شاعر عالوه بر این، از باران نوروزي هم سخن گفته است:
)56خط خون: »(نعنا/ تصویر ترانه کردنوروزي بهار/ به پیشگاه نوباوة

آغاز دوباره، اشاره داشته است. شده سه مرتبه به اسطورةمارودي در بین اشعار بررسیبدین ترتیب گر
آفرینش در کنیم، اسطورة اسطورة دیگري که پس از نوروز در بین اشعار گرمارودي به آن برخورد می

-شی و مشیانه میها را به وجود آمده از دو گیاه به هم چسبیده به نام متفکّر ایرانی است که نخستین انسان
کیومرث به وجود آمدند که مانند گیاه ریباس به هم چسبیده بودند و سال، از نطفۀشمارد که آنان پس از چهل

)81:1369سپس مردم نما شدند. (ر.ك. فرنبغ دادگی، 
رخ خوشا روزي که س«گونه بیان کرده است: شاعر با توجه به این اسطورة ملّی مرگ و تولّد دوباره را این

)99خط خون: »(کمانبمیرم و سبز برآیم/ چون ریواس/ و چون رنگین
تواند اشاره به همان اسطورة مشی و کند که میعالوه بر این شاعر خود را از یک خانوار گیاهی قلمداد می

دوید/ و من از پس او/ در پاي سنگی/ از یکاي میهاي ناشناختهاسب جوان ذهن/ در دشت«مشیانه باشد: 
)28(سرود رگبار: » خانوار گیاهی

اسطورة ملّی دیگر، میترا یا مهر است. مهر، فرشتۀ عهد و پیمان است و نشان از روشنایی و فروغ دارد و 
حامی صلح و دوستی است. قبل از آیین زردشت، مهر یا میترا پروردگار روشنایی بود و به عنوان بزرگترین 

کرد، مقام میترا به یک فرشته تبدیل اوستایی که یکتاپرستی را ترویج میخدایان مورد پرستش بود؛ اما در آیین
توان در کنار وارنا یافت. (ر.ك. شد و از اهمیت ایزدي او کاسته شد. مهر یا میترا را در بین خدایان هندي می

لب کشورها ) میترا یکی از خدایان اساطیري است که گسترة جهان را پیموده و در اغ37-36: 1377ذکر گو، 
قدرت و محبت این معبدي براي او وجود دارد. هند، یونان، ایران، بین النّهرین، ایتالیا، آلمان و... تحت سیطرة

گوید و او را برتر و واالتر از ایزد باستانی اند. در این ابیات، شاعر با محبوب خود سخن میایزد واقع شده
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ست/ گیسویت کمند / که قامت منحنی و شکسته بازوان میترا را/ مرمتیبه بازوان تو سوگند«شمارد: میترا برمی
)94(سرود رگبار: » بود/ که با آن فراز آمدم

اي نیز به باال رفتن زال از کمند گیسوان رودابه دارد که وصال را در شعر فوق، شاعر در عین حال اشاره
میسر ساخت. 

اي منعطف شده است. همچنان که اغلب ساطیر شاهنامهدر بین اساطیر ملّی بیشترین توجه شاعر به ا
اند. گرمارودي از چهل شاعران معاصر به این شکل تحت تأثیر اثر شگرف و گرانقدر فردوسی قرار گرفته

موردي که به اساطیر ملی پرداخته است، تنها شش بار به اساطیري چون نوروز، مشی و مشیانه و میترا اشاره 
هاي ملّی موجود در شاهنامه است.رد دیگر اشاره به اسطورهوسه موکرده است و سی
اي است که در شاهنامه توجه بسیاري به آن شده است. عالوه بر سیمرغ، عنقا و اي اسطورهسیمرغ پرنده

مرتبه اند. گرمارودي هفتققنوس نیز پرندگان اساطیري هستند که در بین ملل مختلف مورد توجه قرار گرفته
ده و یک بار از عنقا یاد کرده است. سیمرغ طبق اساطیر ایرانی بسیار بلندپرواز است و صورتی از این پرن

نما دارد و بر فراز درخت گوکرن در دریاي فراخکرت آشیان دارد. گرمارودي در توصیف شخصیتی انسان
خوش بال/ چنین اي.../ کدام شاپركچندان ظرافت را/ چگونه در این سترگی جا داده«گونه گفته است: این

دهنده و حامی زال مورد توجه است که ) سیمرغ در شاهنامه به عنوان پرورش13همان: »(پردگون میسیمرغ
کند. اگر زال پري از سیمرغ را آتش بزند، او حاضر خواهد شد در لحظات سخت، او و فرزندانش را یاري می

اي وطن سیمرغ گون این زال نو اقبال «ر را داریم: و مشکالت را برطرف خواهد کرد. در همین راستا این شع
)234(باغ سنگ: » ها بفشار در آ غوش مهرت تنگ تنگرا / قرن

) و گذشته و 70کند (ر.ك. خط خون: او رزمندة نیروي هوایی را نیز سیمرغی دور پرواز توصیف می
سازي عطار ساکن ه، بر اساس اسطورهزند. همچنین عالمی را که به قلۀ علم دست یافتامروز را با هم گره می

همچو سیمرغ افق پرواز در آفاق علم/قاف تا قافش معانی زیر بال و شهپر «کوه قاف شمرده و آورده است: 
)215باغ سنگ:»(است

عنقا با اشارة «گرمارودي یک بار هم به حضور عنقا اشاره کرده است و در توصیف شعر گفته است: 
)102(باغ سنگ: » نشیندات میدست تو/ از آسمان بر شانه

قبل از اینکه راجع به عنقا مطلبی را بیان کنیم، بهتر است بدانیم در اساطیر ملل مختلف به پرندگان 
نماد مسیح است؛ عمر هزارساله دارد و مانند ققنوس در » فینکس«متعددي اشاره شده است. مثال در یونان 

کند. فینکس با خورشید پیوندي ناگسستنی دارد. در چین میسوزد و پس از سه روز تجدید حیات آتش می
بخش النه دارد و پارسایان و زاهدان به کالبد این نیرویی خارق العاده دارد و بر درخت زندگی» سی ان هو«

باشند. وارغن نماد سخن گفته شده است که داراي فرّ ایزدي می» وارغن«و» هما«آیند. در اوستا از پرنده در می
دانند و آن را معادل هما در اوستا اي میاي اسطورهرا پرنده» گارودا«هرام و خورشید است. هندوها نیز ب

» عنقا«روند. اي و عجیب به شمار میکنند. در ادبیات فارسی نیز سیمرغ و ققنوس دو پرندة اسطورهقلمداد می
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دانند ه شده است. برخی سیمرغ ماده را عنقا میبه آن اشاراي است و در روایات اسالمیاي اسطورههم پرنده
کرد؛ اما در اثر آزار و اذیت مردم و شکایت آنان از عنقا در نزد پیامبر، و معتقدند که ابتدا با مردم زندگی می

اي او را از بین برد و نسلش را منقطع گرداند. گروهی نیز از خداوند دعاي پیامبر را اجابت کرد و با صاعقه
گویند: ابتدا مخالف سلیمان بود؛ اما عاقبت به وي فتن عنقا را به زمان سلیمان (ع) نسبت داده و میبین ر

گفت که عنقا ادعا کرد قادر است این ایمان آورد؛ بدین ترتیب که روزي سلیمان از قضا و قدر الهی سخن می
)254: 1375.(ر.ك. یاحقی، قضا را بگرداند و چون موفّق نشد از شرم در پشت کوه قاف ناپدید شد

از دیگر موجودات اساطیري در شاهنامه باید به رخش اشاره کرد. اگرچه رخش در لغت سرخ و سپید به 
گویند؛ اما در ادبیات فارسی اغلب با نام اسب رستم معرفی شده و مظهر فراست و تیز پایی هم آکنده را می

کند. به طوري که در بین تمام اسبان، تنها قوي توصیف میپیکر و بسیار واقع شده است. فردوسی او را کوه
اوست که قدرت تحمل وزن سنگین رستم را دارد. گرمارودي پنج بار به نام رخش اشاره نموده است:

شود             ورنه اکنون هم سمنگان پر ز اسب و استر استرخش با مهمیز رستم، رخش رستم می«
» این هیون توسن بود هر چند نیکو گوهر استواهد، رستمی رخش دانش هم سواري فحل خ

) 208(باغ سنگ: 
گوید:شمارد و میشاعر، فردوسی را صاحب رخش سخن می

)293(همان: » عطارد یکی صید ناچیز توستچو رخش سخن زیر مهمیز توست«
مبنی بر دبیر دانستن عطارد نیز یاد اي دارد، از عقیدة گذشتگانوي عالوه بر اینکه اشاره به رخش اسطوره

شد. رخش با نوعی هوش و فراست نویسندگان قلمداد میکرده است. سیارة عطارد دبیر فلک بوده و ستاره
کند و در خوان سوم، رستم را واال در شاهنامه وصف شده است، به طوري که در خوان اول با شیر مبارزه می

سازد. او حتی عمرش نیز مانند رستم طوالنی است و همزمان با رستم کشته از نزدیک شدن به اژدها آگاه می
گویمت اکنون که «گوید.: دهد و با او سخن میشود. رستم در مراحل مختلف او را مخاطب خود قرار میمی

بارگی خیامم/ راست بود همچو رخش در سر و پیکر/ یال بلندش فرو نشانده به گردن/ نرم و سپید و 
)135(همان: » ین و معنبربریشم

اي کو همچو رستم صولتان/ اي نوباوهدیده«مرتبه نیز به نام رستم اشاره کرده است: گرمارودي هشت
اي از تیغ تیز رستمی/ خودنمانی جاودان بشکند سرپنجه شیر و بغرد چون پلنگ/ .../ گرد و روزي رسته

)208و 296، 294: و نیز ر.ك. باغ سنگ233(همان: » آسوده، اي پور پشنگ
).  234و 203سه بار نیز به نام زال اشاره کرده و نام او را در کنار سیمرغ آورده است(ر.ك. باغ سنگ: 

کدام قابیل مرا از پیش «کرده است: » سیاوش«یادي نیز از اسطورة ملی » پر سیاوشان«گرمارودي با ذکر نام 
)90(همان: » ت دارم/ و دلم چون پر سیاوشان کبود استها نفرکشته است/ که چون به دنا آمدم/ از کالغ
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اي یاد کرد و چیزي از سهراب نگفت. سهراب حاصل عشق رستم و تهمینه توان از اساطیر شاهنامهنمی
گذارد و چون از مادر نام و نشان پدر را دختر شاه سمنگان است که در توران و دور از پدر قدم به جهان می

شود و تلخ ترین واقعۀ بیند، اما نادانسته به دست رستم کشته میتم را بر سر خود میطلبد، سایۀ رسمی
گاهی درون سینه/ چون «کند: پیوندد. گرمارودي دوبار از سهراب در اشعارش یاد میشاهنامه به وقوع می

85(خط خون: »طلیعۀ خورشید/ بر سینۀ گشودة صحراگلکدال زخم گلوله/ بر سینۀ شهادت سهراب/ گلخندة
)142و نیز ر.ك. باغ سنگ: 

داند، نه خنجر. شاعر کشته شدن سهراب را با بازسازي در زمان خود به وسیله گلوله می
اي را در کنار هم آورده است ) و یک بار هم شش شخصیت شاهنامه22یک بار کیکاووس (سرود رگبار: 

هنامه یاد کرده و از کارکرد داستانی و یا ساختار مرتبه از اساطیر شا33) در کل او 295(ر.ك. باغ سنگ: 
اجتماعی آنها براي پردازش مطلب خود بهره گرفته است.

جدول اساطیر ملّی در شعر گرمارودي
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اساطیر دینی
-اند و چون به تاریخ آنها مراجعه میپیامبران الهی از دیرباز به عنوان الگوهاي برتر بشري مورد توجه بوده

-بینیم. همچنین انجام برخی امور خارقکنیم، بسیاري از وقایع مربوط به آنان را در زمان و مکانی فراتر می

ا کامالً در مفهوم اسطوره و معادل تعریف ارائه شده واقع گردند. آنان سبب شده است تالعاده به وسیلۀ
اند. از هاي منفی قرار داشتند که بدین ترتیب بیانگر مبارزة خیر و شر بودههمچنین در مقابل آنها همواره گروه

ها در کتب دینی و آسمانی چون تورات، انجیل و قرآن ذکر آنجا که سرگذشت و وقایع زندگی این شخصیت
ایم. علّت این که به این شده و یا در تفاسیر این کتب آمده است، ما این دسته را اساطیر دینی قلمداد کرده

ایم، این است که اوالً پیامبران و فرشتگان موجوداتی هاي واقعی، عنوان اسطوره اطالق کردهدسته از داستان
اي از روندو نیز در هالهریت به شمار میدیگر الگو و سرمشق کاملی براي بشبرتر محسوب شده و از سوي

توانند در گروه ترین کارکردهاي اسطوره را داشته و میاند؛ بنابراین چند مورد از مهمقداست پیچیده شده
ها آشنا بوده و ضمن با این شخصیتاساطیر قرار گیرند. گرمارودي نیز چون سایر شاعران ایرانی و اسالمی

و یادآوري اسطورة آنها به نقد ساختاري و اجتماعی جامعۀ خود پرداخته است.استفاده از نام آنها 
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شود که از گل آفریده در قرآن، تورات و انجیل نخستین بشر و آفریده الهی، حضرت آدم محسوب می
آنان را در پی داشت. اشاره شده و چنان که در قرآن آمده است، تحسین تمام فرشتگان را برانگیخت و سجدة

هم در قرآن به صراحت آمده و هم در تفاسیر و کتب تاریخی و عرفانی مختلف بدان » طین«ه آفرینش آدم از ب
ما خاك بارور را/ خاك بر سرکرده ایم/ و «پرداخته شده است. گرمارودي نیز از این آفرینش سخن گفته است:

)133رگبار: (سرود » نم آفریده استآفرید/ کوزة بیاینک آن گل که با ما آدم می
شدن از بهشت و سپس اغواي آدم را به خاطر آورده و نکردن شیطان، راندهوي بالفاصله مسألۀ سجده

)104(همان: » در بدایت حیات/ شیطان پدرم را به این چشمان اغوا کرد«گفته است: 
اگر تو آن گندم آه پدر «کند و در شعري تحت عنوان وي با اندوه بسیار از خوردن گندم اظهار ندامت می

ست/ که پدر/ با همان دستان که گندم را چید/ بر پیشانی ما دانم/ زندگی داغیمی«آورد: می» را نخورده بودي
به سرعت تا بهشت «کند: ) و بالفاصله هبوط از بهشت را در این ابیات منعکس می117(خط خون: » کوبید

گردم/ سوسمار/ و از خانه یکایک پیامبران/ عصا زنان بر میگریزم/ با تالشی مذبوح/ چون رفتار آدم واپس می
)78(باغ سنگ: » تا لحظۀ اکنون

رسد و گذرد و به حال میکند. از زمان آدم و سایر پیامبران میاي سیر میشاعر در زمان و فضایی اسطوره
آدم اگر تو گرسنه اي/ گندم «ل: شود. ماجراي هابیل و قابیبالفاصله متوجه اولین قتل و اولین عامل آن می

ست/ فرا سوي برادري/ که تنها خنجر/ حد آن را معین خورده است/ وگرنه سیب/ میان هابیل و برادر/ الفتی
کردن جسد وي دچار برد و براي پنهاندانیم قابیل برادر را از بین می) چنان که می79(گزینۀ اشعار: » کندمی

شوند. سپس کالغ غالب گودالی اینکه دوکالغ با هم در حضور او درگیر میشود تاسر درگمی و نگرانی می
-سازد و بدین ترتیب نخستین دفن به قابیل آموزش داده میکند و کالغ مرده را درون آن پنهان میحفر می

ر ها نفرت دارم/ و دلم چون پکدام قابیل مرا از پیش کشته است/ که چون به دنیا آمدم/ از کالغ«شود: 
)90باغ سنگ: »(سیاوشان کبود است

شاعر به مفهوم و مضمون اجتماعی اسطورة هابیل و قابیل اشاره کرده و به نوعی مظلومیت هابیل را 
)281(همان: » جنگیم تا فردا بمانیمما از تبار پاك هابیل زمانیم/ امروز می«یادآوري کرده است: 

یعقوب آدم دیگرست/ برادران «نش تطبیق داده است: وي اسطورة هابیل و قابیل را با یوسف و برادرا
جویی انگیزة قتل برادر بود/ اند و/ قابیلیان بسیار/ و اگر قابیل را جفتها یگانهقابیالنی دیگر/ اکنون نیز/ هابیل

)115(خط خون: » کشنداي/ برادر میجانمایهانگیزه و هیچامروز اما بی
هابیل و قابیل باشد و آن را برادرکشی در اسطورهته تا به دنبال انگیزةنگاه اجتماعی، شاعر را بر آن داش

مورد اي در پی داشته باشد. گرمارودي هشتآنکه انگیزهشود بیدریافته است. اما امروزه برادرکشی تکرار می
مرتبه داستان هابیل و قابیل را یاد آوري کرده است.کند و پنجاز آدم یاد می
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و توفان وي نیز از اساطیري است که مورد توجه گرمارودي بوده و پنج بار به آن پرداخته داستان نوح
هایی به وقوع پیوسته است. در اسطورة است. اسطورة توفان در بین اغلب ملل دیده شده و با اندك تفاوت

ی بر انسان نازل کنند. گیرند توفان بزرگخدایان تصمیم می«کند: گیلگمش، کتیبۀ یازدهم از توفانی صحبت می
سازد.... را از وقوع فاجعۀ مطلع می"تیمییشنه–اوت "گذارد واست که مقام و مرتبه را زیر پا می"اآ"فقط 

خانه ات را برچین و یک قایق بساز/ اموال شخصی را بگذار و به جستجوي موجودات زنده درآي / اموالت 
چیزهاي زنده را در قایق بگذار.... توفان هولناك فرارسید و/ شش را رها کن و زندگان را نجات ده!تخم همه

ن روز رسید، وزید و توفان و تندباد زمین را در خود گرفته بود؛ وقتی هفتمیروز و هفت شب/ باد می
کند، اما هر دو تیم نخست یک کبوتر و سپس یک چلچله را رها میییشنه–توفان.....فرو نشست.... اوت 

اند(در ها فروکش کردهدهد که آبگردد و نشان میکند که باز نمیگردند. سرانجام کالغی را رها میبازمی
فرستد). سپس قربانی عظیمی به پیشگاه کتاب مقدس، نوح نخست یک کالغ و سپس دو کبوتر را بیرون می

ل ویشنو به شکل یک ماهی است ) در اساطیر هند تجلی او66-65: 1373مک کال، »(کند. خدایان تقدیم می
گردد. منو براي خواهد و رشد سریع این ماهی سبب حیرت و تعجب منو میکه از مردي به نام منو کمک می

کند. اما ماهی به منو هشدار آورد و باالخره او را به اقیانوس رهسپار میتر میهاي بزرگ وبزرگماهی ظرف
ت و براي حفظ زمین و موجودات آن الزم است کشتی بزرگی ساخته دهد که توفانی عظیم در پیش اسمی

افتند آید، بادها به تکاپو میگردند. آب باال میاي وارد کشتی میشود. افاضل و بزرگان و از هر موجود نماینده
نشستن شود. ماهی تا فرواي تمام جهان در زیر آبی پنهان میکشد و لحظهو موجی عظیم از اقیانوس سر می

کند. در این اسطوره نیز منو در واقع شبیه به نوح نبی است که به آبها کشتی و سر نشینانش را همراهی می
کاش «داند: ها جامعۀ امروز را محتاج توفانی دیگر میپردازد. شاعر با نگاه به این اسطورهساختن کشتی می

ایم/ نشستم/ راستی کدام نجات یافتهر با بدان نمیداشت/ تا من امروز/ اینقدفرزند نوح/ در کشتی جایی می
نکند نوح و همراهان/ در کشتی بر قله آرارات/ مصون مانده باشد/ از تف آتش ما بدان که در تنور او آب 

)153و 256و نیز ر.ك. 193(باغ سنگ: » ایمافروخته
ع توفان از تنور توجه ) به نوح و توفان اشاره کرده و مخصوصاً به شرو105وي در سرود رگبار(ص 

داشته است. 
چه در کتب و تفاسیر مختلف بیان شده است نخسیتن کسی ادریس نیز از پیامبران الهی است که چنان

رود. اي به شمار میگذار و آغازکنندهاست که به دوختن لباس پرداخت. او نیز یک اسطوره است چون پایه
نخستین کسی که از پس آدم به قلم چیزي «گوید: ده و میوپنج سال برشمرسن او را سیصدوشصتبلعمی

نوشت او بود و نخستین کس که جامه دوخت او بود .... خداي تعالی او را به آسمان برد چنان که به نُبی اندر 
)74: 1383، (بلعمی» و رفعناه مکاناً علیا«یاد کرد، گفت: 

آورده است:گرمارودي در این بیت ادریس را در کنار نوح و ...
»کجا شد آدم و ادریس؛ نوح و یونس کو؟       که یارد آنکه زمرگ و فنا مفر گیرد«
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)153(باغ سنگ: 
گیسویت کمندي بود/ که «گرمارودي دو بار نیز به اسطورة ابراهیم و سه بار به اسماعیل اشاره کرده است: 

)94(سرود رگبار: » به پایین افکنده بودمنجنیق/ مرا » کدامین«با آن فراز آمدم/ از آن پس که 
دانستند افکندن ابراهیم(ع) گوید: چون آتش بسیاري برافروخته شد، نمیبلعمی دربارة ماجراي به آتش

ابراهیم را چگونه درون آتش بیندازند تا خودشان آسیبی نبینند. پس شیطان به صورت مردي ظاهر شد و 
مک آن، ابراهیم به درون آتش پرتاب شد. شاعر در تاریکی ذهنش نگاهی منجنیق براي آنان آماده کرد تا به ک

به این اسطوره داشته و در ابیاتی عاشقانه آن را بیان کرده است. 
شود و در قرآن و سایر کتب دینی هم به آن اسطورة قربانی نیز در تمام ادیان و بین کلیۀ ملل دیده می

کند تا فرزندش اسماعیل را که با سختی فراوان و دور از پدر به ور میاشاره شده است. خداوند ابراهیم را مأم
بیند و تصمیم سن جوانی رسیده است به درگاهش قربانی کند. ابراهیم این امر را چندین مرتبه در خواب می

از حکم خواند و بارها او را به سرپیچیگیرد فرمان الهی را اجرا کند. در راه شیطان اسماعیل را فرا میمی
جمرات که حرکتی نمادین در مراسم حج راند. رمیخواند؛ اما اسماعیل با سنگ ابلیس را از خود میالهی می

گردد. ابراهیم براي قربانی اسماعیل شود به همین اسطوره باز میاست و هر ساله به وسیلۀ مسلمانان تکرار می
اما کارد توانایی بریدن حلق ذبیح ا... را ندارد و از جانب آماده است و اسماعیل به فرمان الهی گردن نهاده؛ 

شود تا قربانی گردد. مسلمانان هرساله در مراسم حج این صحنۀ نمادین را پروردگار گوسفندي فرستاده می
یا ذبیح ا.../ تو اسماعیل گزیدة «کنند تا بازگشت در زمان اساطیري خود را نشان دهد: نیز بازسازي می

)128؛ و نیز ر.ك. سرود رگبار: 51(باغ سنگ: » و رویاي به حقیقت پیوستۀ ابراهیمخدایی/ 
بیند که حکومتش به دست سرگذشت ابراهیم(ع) با نمرود و آتش نیز گره خورده است. نمرود خواب می

راهیم در دستگاه کند. پدر ابکشد و مردان و زنان را از هم جدا مییابد. تمام نوزادان پسر را میپسري پایان می
شود و در همان زمان به خواست خدا نمرود است. روزي براي حاجتی از طرف نمرود به شهر فرستاده می

بالد و اکنون در مقابل او قرار گرفته است. آید. پس از تولّد نیز به دور از چشم نمرود میابراهیم به وجود می
سازد، یابد. شیطان منجنیقی را براي آنان مهیا میوزاندن او نمینمرود براي از بین بردن ابراهیم(ع) راهی جز س

اما خداي ابراهیم بلند مرتبه تر از آن است که در ذهن کوچک نمرود بگنجد:
» خواست ابراهیم سوزد، خویشتن سوختمییک روز آتش بود و نمرودي بر افروخت«

)282(باغ سنگ: 
ندارد/ اما وقتی آتش از رود/ حتی نمی«گوید: آورد و میاي در میتار تازهگرمارودي این داستان را به ساخ

گذرند/ شود/ و ابراهیم و نمرود/ هر دو از رود میافروزد/ از آب ابراهیم/ گلشعلۀ بوستان مینمرودش برمی
)80(گزینه شعر: » شکند/ نمرود هیزماما با تبري که ابراهیم بت می
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ها برد، براي جنگیدن با خداي ابراهیم به سمت آسمانآتش کاري از پیش نمینمرود پس از آن که با
گردد. چهارصد سال از حکومت کند؛ اما باز هم شکست خورده و در برابر مردم خوار و خفیف میپرواز می
فرستد و او اي را براي دعوت او میآورد. تا اینکه خداوند فرشتهگذرد؛ اما باز هم به خدا ایمان نمینمرود می

ماند؛ تا کند و بیرون از شهر منتظر میتواند مقابله کند. سپاهی آماده میکند که با خداي ابراهیم میادعا می
دارد، لکن غرور مانع از خداوند نیز سر بازان خود را بفرستد. فرشته از جانب پروردگار نمرود را بر حذر می

پذیرفت، خدا عزوجل پشگان را فرستاد و بفرمود تا از بر سپاه او چون نمرود پند ن«گردد. بینی وي میحقیقت
گرد آیند و چون آفتاب بر آمد روي آفتاب از ایشان بپوشید از بسیاري که بودند و به سر و روي آن خلق 
افتادند و گزیدن گرفتند و هرکس به خویشتن مشغول شد و همه ... به هزیمت رفتند و نمرود به تعجب بماند 

خواهد که فرستد و از او می) خداوند دوباره آن فرشته را سوي نمرود می141:1383بلعمی، »(خانه شد.و باز 
خداي عزّوجل «پذیرد. از خدا بترسد و به او ایمان بیاورد؛ در غیر این صورت او را هالك کند. نمرود نمی

و بگزید و آن روز لب نمرود درد تر نبود، بفرمود تا بر لب نمرود نشست یکی پشۀ ضعیف را که از او ضعیف
خورد و هرگاه که چیزي بر بود و مغزش همیگرفت؛ پس به بینیش بر شد و سرش اندر رفت و آنجا همی

(همان منبع) نمرود چهارصدسال در » سرش بر زدندي آن پشه خاموش شدي و آن خارش از وي کم شدي.
زد تا براي بزرگداشت وي ابتدا چیزي بر سرش میآمدبرد و هرکس که به دیدار او میاین عذاب به سر می

گوید:از درد و عذاب او بکاهد. گرمارودي با نگاهی به این اسطوره می
)147(باغ سنگ: » آن باد را به نیش پشه کرد از آن به درنمرود را که باد به بینی فکنده بود«

یوسف و سرگذشت اوست. شاعر، به اسطورة دینی دیگري که در آثار گرمارودي بدان پرداخته شده است
115فروختند (خط خون: » بضاعت مزجات«) و حسادت برادران که او را به 293زیبایی یوسف (باغ سنگ: 

) اشاره کرده است:60) و فروش نهایی وي در بازار مصر به بوتیفار (خط خون: 223و باغ سنگ: 
س یوسف را دارم/ هنگامی که برادران/ او را به زده/ به جاي آنکه از چاه برآیم/ احساامروز، اما شب«

گفت: کرد/ و با خود مینگریست/ و غیبت خود را بر زمین حس میفرستادند/ و او به دهانۀ چاه میپایین می
)115(خط خون: » شدمآه پدر/ اگر تو آن گندم را نخورده بودي/ من امروز با طناب برادران به چاه فرو نمی

توجه گرمارودي را به خود جلب کرده است داستان موسی و فرعون است. تولّد اسطورة دیگري که 
شدنش به او به رود نیل و پذیرفتهکردن گهوارةشوند؛ روانهموسی در زمانی که پسران به کام مرگ راهی می

حالی که ) برانگیخته شدن او به عنوان پیامبر در سرزمین طور در75و 291عنوان فرزند فرعون (باغ سنگ: 
) محاجه با فرعون و دعوت وي به پرودگار و 93و سرود رگبار: 57-56رود (گزینۀ اشعار: در پی آتش می

) عبور موسی و همراهانش از 71و خط خون: 131آشکارشدن معجزة عصاي موسی بر فرعون (باغ سنگ: 
تند که به وسیلۀ گرمارودي ) مواردي هس147و 291شدن فرعونیان در نیل (باغ سنگ: دریاي نیل و غرق
مرتبه اند و شاعر از ساختار داستانی و اجتماعی آنها بهره گرفته است. وي در مجموع هشتدوباره مطرح شده

سپارم/ از رویی/ به رودت مینشانم؛ از دل میات میدر اندیشه» اي شعر«از این اسطوره استفاده کرده است: 
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شود/ کند/ و اشک نیلی میپویی.../ خورشید در گریبانم رخنه میره میآوري/ بر قله خانه فرعون سر بر می
)148(باغ سنگ: » کنی/ آه اي موساي شعرکشد/ توفان میکه هزار فرعون را به کام در می

اما سلیمان و حکومت وي بر تمام جهان، ارتباط با جنیان و پریان و اطاعت آنان از سلیمان، در اختیار 
ستن زبان حیوانات و پرندگان همه وجوه اساطیري این داستان است. در همین راستا سخن داشتن باد و دان

گفتن سلیمان با مورچه، بخشی است که مورد توجه محققان و مفسران قرآن قرار گرفته است؛ زیرا در سورة 
) این 413:1383نیز به آن اشاره شده است. (ر.ك. بلعمی، نمل بدین ماجرا اشاره شده است. در تاریخ بلعمی

شعر من چون مور/ بر کاغذ راه افتاده «بخش توجه شاعر را جلب کرده و دوبار از این اسطوره یاد کرده است: 
) در 306و 292) (و همچنین ر.ك. همان: 306(باغ سنگ: » نگاهی بر من درنگ کنوار/ به نیماست/ سلیمان

بار از سلیمان یاد کرده است. مجموع گرمارودي سه
نس یا ذوالنّون از پیامبرانی است که در قرآن نیز به وي اشاره شده است. وي فرزند متی است و در نینوا یو

تنها به وي نگرویدند، او را مورد به رسالت رسید. بیست سال به پیامبري و هدایت مردم پرداخت؛ اما مردم نه
اه ابري سیاه و سرخ رسید تا آنان را به عذاب گآزار و اذیت نیز قرار دادند. یونس قوم خود را نفرین کرد، آن

برساند و یونس بر کشتی سوار شد تا از آن جا برود. در راه توفانی در گرفت و ساکنان کشتی در پی 
بار به نام بار قرعه زدند و هر سهگناهکاري در کشتی بودند تا او را به دریا انداخته و از توفان رها شوند. سه

را به دریا افکند؛ ماهی بزرگی او را بلعید و در تاریکی شکم آن ماهی قرار گرفت. یونس شد. یونس خود 
نمودن آنها را دریافت و در همان شکم ماهی به تسبیح یونس گناه خود مبنی بر ترك آن قوم و نفرین

بدین روز ماند. چهل شبانهپروردگار مشغول شد و اگر جز این بود؛ یونس تا قیامت در شکم ماهی باقی می
ترتیب گذشت و آن ماهی هیچ نخورد تا مبادا یونس هالك گردد. پس از آن ماهی به لب دریا آمد، سرش را 
بیرون آورد و یونس را بر لب دریا افکند. چون پوست بدن یونس بسیار ضعیف و حساس شده بود، خداوند 

گرفت و استخوانهایش محکم کدویی رویاند تا از بن آن شیري بیرون آید. یونس از آن شیر خورد و نیرو
گشت و یونس به سمت شهر بازگشت. مردم شهر به خدا ایمان آورده بودند و عذاب الهی از آنها دور شده 

) 595-590: 1383بود و آنان منتظر بودند تا یونس بازگردد و شریعت را به آنان بیاموزد. (ر.ك. بلعمی، 
ت و شکم ماهی، زندگی، انرژي یا ناخودآگاه را نشان شناسی نهنگ(ماهی)، قدرت زندگی اسمعناي اسطوره

دهد. یونس در حقیقت به مرگ و تولّد دوباره دست یافته است و گرمارودي دوبار به این اسطوره اشاره می
ترین ماهی/ وقت آن است که در دامن یونس بگذرانی/ درنگ جایز نیست/ من آن آه اي غریب«کرده است: 

)40(باغ سنگ: » خورندنده از دمبال او میام/ که کوسگان، زماهی
شود که همه به مرگ دچار خواهیم شد حتّی اگر چون آدم نخستین باشیم یا شاعر در بیتی نیز یادآور می

چون نوح عمر هزار ساله داشته و یا مانند یونس به مرگ و تولد دوباره دست یافته باشیم. 
)153(همان: » که یارد آنکه زمرگ و فنا مفر گیردکجا شد آدم و ادریس؛ نوح و یونس کو؟  «
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ها، شاعر نگاهی نیز به تولد یحیی(ع) دارد. کسی که در پیري به پدر و مادرش عالوه بر سایر اسطوره
) 519:1383شود. در سورة مریم این ماجرا دقیقاً شرح شده است.(همچنین ر.ك. بلعمی، بخشیده می

گاه از پیري او «شمارد: امر واقف است و قدرت پروردگار را این گونه بر میگرمارودي نیز به عظمت این 
)131(باغ سنگ: » فتاده زپاي/ همچو یحیی بر آوري دلبند

) نفس 131اش مانند بکرزایی مریم (باغ سنگ: هاي زندگیحضرت مسیح(ع) نیز همراه با تمام شگفتی
) مورد توجه 50گفتن(سرود رگبار: واره سخن) و در گه156کردن مردگان (همان: بخش و زندهروح

شناسم/ اینک چشمانی که من می«بار هم از این اسطوره یاد کرده است: است. وي سهگرمارودي قرار گرفته 
»آوردمریم را به گهوارة عیسی پیام می

قرار گرفته شود و دو بار در اشعار مورد توجه شاعرجبرئیل یکی از چهار فرشتۀ مقرّب الهی محسوب می
- کند و خطاب به حافظ میاست. در یکی از این موارد جبرئیل را داراي بالی به فراخناي افق توصیف می

-گویم: آه مبادا شکسته باشی/ چون جبریل/ با بالی به فراخناي افق/ از ملکوت خدا/ فراتر رفتهتا می«گوید: 

شکنی/ و در جیب جبریل سر انگشتان از سر طیب، میستارگان را با «) و یا آورده است: 109(خط خون: » اي
)52(سرود رگبار: » دهینهی/ و یا به فرشتگان دیگر میمی

کاش در نماز اصحاب کهف/ یک «گوید: وي یک بار هم اسطورة اصحاب کهف را یادآوري کرده و می
)100(خط خون: » بودجاي دیگر براي خفتن می

موسوي گرمارودي بروز و ظهور فراوانی دارند و ما در همین بخش از بنابراین اساطیر دینی در اشعار 
اشعار او که مورد بررسی قرار دادیم به اساطیر دینی بسیار برخوردیم که در جدول زیر به صورت خالصه 

آمده است:
جدول اساطیر دینی در شعر گرمارودي
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اساطیرتاریخی و اسالمی
گویند به اسطوره مبدل که از آن سخن میتاریخ گاه حقیقت خود را فراموش کرده و در ذهن مردمی

ها و وقایع چنان در ذهن و زبان مردم شته است، اما برخی از شخصیتشود. قرنها از حضور اسالم گذمی
گرا و مذهبی است؛ از این رو شدن ندارند. شعر گرمارودي نیز کامالً دیناند که هیچ توجیهی جز اسطورهزنده
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هاي اسالمیکند، به شخصیتاند یاد میهاي تاریخی که مبدل به اسطوره شدهدر عین حال که از شخصیت
توجهی دوچندان دارد.
هاي تاریخی، چنگیز در نظر گرمارودي حالتی نمادین به خود گرفته و نشان از از بین شخصیت

) دو بار به نام وي اشاره کرده است. دلیل 40و 196دارد. او در باغ سنگ (ص رحمیخونخواري و بی
لم ذهن ایرانی است. همچنین تنفّر بودن وي به عنوان یک نیروي شر در عاشمردن چنگیز، برجستهاسطوره

هایی از ابهام و شگفتی پیرامون این شخصیت منفور ساخته و پرداخته است. شاعر به ایرانیان از او، هاله
پردازد مگر اینکه وجهی اساطیري به وي داده باشد.هاي تاریخی نمیشخصیت

ز کوههاي الموت دژهاي مستحکم اسماعیلیه است که بر فرافرقۀشخصیت دیگر، حسن صباح، سردستۀ
ها هاي آنو نفود ناپذیري ساخته بودند و سالها با دولت مرکزي مبارزه کردند و هیچ کس توان ورود به قلعه

رسد از او گوید که به نظر میاي با حسن صباح سخن میبه گونه» الموت«را نداشت.  گرمارودي در شعر 
هاي از قلعۀ صباح/ چرا چنان تلخ گریستم/ براي که گریستم؟/ چشمبر فر«الگو پذیري بسیار داشته است: 

هاي حسن انگار/ از پیکر تاریخ جدا مانده است جن/ در شکاف دیوارهاي خرابۀ دژ/ جا مانده است/ چشم
)134-130(خط خون: ...» 

الم و به هاي تاریخی که در شعر گرمارودي منعکس شده مربوط به تاریخ اسها و داستانباقی اسطوره
ویژه کربالست.

گرمارودي بارها به شخصیت واالي پیامبر(ص) که سرآغاز تاریخ اسالم است، اشاره کرده است. مواردي 
اي مربوط به آن حضرت را آورده است. از مهر نبوت بین دو شانه پیامبر سخن گفته(باغ نیز هست که او واقعه

). 12با از دست دادن پدر اشاره کرده است (همان: )  و یا به شروع زندگی آن حضرت متقارن134سنگ: 
) و به ویژه مسألۀ معراج را خاطر نشان 134همچنین از براق، اسب مخصوص آن حضرت یاد کرده (همان: 

گیریم/ قاب کشان اوج میپیچم/ و تا آن سوي خدا/ تنورهچون بلندترین گردباد/ به خود می«ساخته است:
)18(سرود رگبار: » المنتهیقوسین او ادنی/ و انک سدره

)124تا 117بعثت آن حضرت هم در شعر  گرمارودي متجلّی شده است(ر.ك. باغ سنگ: 
گیرد و شاعر با نام و یاد علی(ع) زیسته و با وصف او گریسته امتداد اسالم در حضور علی(ع) شکل می

م نیست؛ اما با توجه به است. اشارات این شاعر به حضرت علی و وقایع مختلف زندگی آن حضرت ک
، 302، 226مرتبه صراحتاً به نام موال اشاره کرده و (باغ سنگ: شمارشی که در کار است باید گفت دوازده

که تو را چشمی«) و در اشعار متعدد با آن حضرت به عنوان مخاطب سخن گفته است: 297و 285، 303
)55(سرود رگبار: » انۀ عمار/ یا در کاسه سر ابوذرتر/ گیرم به چشمخدیده است/ چشم خداست/ اي دیدنی

نگاه شاعر به شخصیت امام علی(ع) به صورت یک موجود فرازمینی، ایشان را به یک اسطوره مبدل 
ساخته است.
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گاه از دفتر ذهن مسلمانان و به ویژه شیعیان پاك واقعۀ عاشورا و کربال هیچاز بین حوادث اسالمی
- را چنین وصف می» حر«یز در این مورد استثنا نیست و با نگاهی زیبا به این حادثه شود. گرمارودي ننمی

.../»ست/ از توشه بار کاروان مهر جا مانده/ حر شخص نیست/ فضیلتی«کند:
هاي عاریه را/ در و اما دامنت:/ جمجمه«گوید: و در ادامه همین شعر،خطاب به امام حسین(ع)  می

)55(باغ سنگ: » کند:/ از غبطه سر گلگون حر/ که بر دامن توستتعل مییافتن/ مشحسرت پناه
) و حضرت 55) و علی اکبر (همان: 289تا 284و 55در همین راستا به حضرت ابوالفضل (باغ سنگ: 

ستاید. ) اشاره دارد و بزرگواري و دالوري آنان را می299-297زینب (همان: 
نیز در البالي اشعار گرمارودي به صورت مبهم موجود است. مثالً بروز و ظهور سایر اساطیر اسالمی

)؛ اما دربارة امام زمان یا منجی(عج) اشعار 277براي ذکر نام امام رضا(ع) از واژة توس کمک گرفته (همان: 
متعددي را به این امر اختصاص داده است. همان گونه که براي یاد از پیامبر، امام علی(ع) و حضرت 

بیت خطاب به امام زمان سروده است: توان گفت بیش از شصتس) ابیات متعددي داشت، میزینب(
)225همان: »(آن کو شنود دعوت مهدي زمان راچون دعوي دجال پذیرد به زمانه«

) 210و نیز ر.ك. همان: 276تا 272نیز خطاب به آن حضرت است. (همان: » تو بازآ«شعر 
توان تنها به دنبال اسامی ائمه گشت و تعداد دقیق و مواردي را که به این در شعر گرمارودي نمی

ها پرداخته مشخّص کرد. اشعار او مملو از نام و یاد بزرگان اسالم است و از ویژگی اشعارش این شخصیت
ماست که یک شعر را از آغاز تا پایان به صورت موضوعی پرداخته و به یکی از ائمه یا بزرگان عالم اسال

تقدیم نموده است. وي دربارة امام خمینی(ره) نیز همین گونه عمل کرده و اشعارش را از آغاز تا پایان به 
) از این گونه 200-193(باغ سنگ: » اي امام راستان«ایشان تقدیم نموده و یا به توصیف پرداخته است. شعر 

است.
توان در گوشه و کنار هر صفحه از ست و میدر کل باید گفت اساطیر اسالمی در شعر گرمارودي فراوان ا

اي به کار گرفته شده که از شمارش بیرون است. او شاعر آیین و هایی از آن دید و به گونهدفترش نشانه
توان جدولی تهیه کرد و مثالً تعداد دفعاتی را که از پیامبر، امام علی مذهب و اسالم است و بدین ترتیب نمی

ر آن ثبت کرد.و یا ... سخن گفته د
کند. ماجرا از این قرار است که در شهر صنعا کلیسایی توسط نیز اشاره می» ابرهه«او به ماجراي تاریخی 

گردد. این کلیسا بسیار زیبا و آراسته بوده و تمام مسیحیان را به شود و به نجاشی تقدیم میابرهه ساخته می
شوند و به علت سردي هوا براي بازرگانی به صنعا وارد میآورد. تا اینکه گروهی از مردم یمنسمت خود می

در پشت دیوار آن کلیسا آتش روشن کردند. نیمه شب نیز براي ادامۀ سفر مهیا شدند. باد آن آتش را به 
دیوارهاي کلیسا انداخت و سبب سوختن و ویرانی آن شد. هرچه مردم مسیحی کوشیدند آن آتش را خاموش 

برهه گروهی را به دنبال آن کاروان فرستاد و گفت: شما عمداً این کلیسا را به آتش کنند موفق نشدند. ا
کشیدید. پس تمام آنها را کشت و اموالشان را غارت کرد و سپس خبر را براي نجاشی نوشت. نجاشی 
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فراوان سوگند یاد کرد که خانۀ کعبه را در ازاي این عمل ویران سازد و ابرهه را مسئولیت داد. ابرهه سپاه 
هاي بزرگ به راه انداخت و تمام اعراب در شهرها و قبایل مختلف را یا شکست داد و یا به همراه با فیل

دار کعبه بود. مردم به او اخبار را گفتند و تسلیم واداشت تا به کعبه نزدیک شد. در آن زمان عبدالمطلب پرده
ها فرار کنید. کعبه خانۀ کسی است دارید و به کوهاي طلبیدند. عبدالمطلب گفت اموال خود را براز وي چاره

شناسند و از ابرهه که خود قدرت مقابله با ابرهه را دارد. دو تن از همراهان ابرهه عبدالمطلب را می
خواهد آید و از او میخواهند که با او سخن بگوید. ابرهه از ظاهر زیبا و آراستۀ عبدالمطلب خوشش میمی

سپارد. خواهد و خانۀ کعبه را به خدا میبگوید. عبدالمطلب تنها اشتران خود را از او میاش را که خواسته
ایستد و هر چند ضربه به بر او وارد کند، اما نزدیکی کعبه فیل بزرگ که سردسته است میسپاه حرکت می

جلّ جالله مرغانی و خداي«شوند کند. در همان زمان پرندگانی از آسمان ظاهر میکنند حرکت نمیمی
بفرستاد همچون خطاف [که آن را پرستوك خوانند] و به لب دریا شدند و هر یکی سه پاره گل گرفتندي، دو 
به پایی و یکی به منقار و به هوا اندر بیامدندي و از بر لشکرگاه بایستادندي و از دوزخ تفی بفرستاد، تا آن 

انید. پس فروهشتند. هر مردي که آن سنگ بر سر وي آمدي، ها و منقارهاي آن مرغان سنگ گردگل اندر پاي
آتش به تن وي اندر افتادي و گوشت از اندام وي بریختی و همه تنش آبله بردمیدي و به تن خویش مشغول 

) در این داستان نیز شاهد عناصر 705:1383(بلعمی، » شدي ... و هر که را آن سنگ رسیده بود بمرد.
تشین و پرتاب آنها به وسیلۀ پرندگان هستیم. گرمارودي نیز دوبار به این اسطوره هاي آاساطیري چون سنگ

آمد یکی زپی فکند خانه خداي/ اما خداي خانه فکندش به جان شرر/ مرغان آتشین سخن «اشاره کرده است: 
و ماند نه از انگار آمدند/پیالن کاغذي را کردند شعله ور/ وان ابرهه چو ابرك افتاده سوي باد/ رفت از میان 

بندي کلی این دسته از اساطیر در شعر ) براي جمع283و نیز ر.ك. همان: 148(باغ سنگ: » وي به جز سمر
توان بدین جدول مراجعه نمود:گرمارودي می

در شعر گرماروديجدول اساطیر تاریخی و اسالمی
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گیري:نتیجه
شعر گرمارودي، یکی از شاعران برجستۀ انقالب، اغلب در کسوتی آیینی ارائه شده است. او صاحب شش 

وعه و برخی شعرهاي تازه را در خود دارند. اثر مستقل و چندین گزیدة شعري است که اشعار شش مجم
شعر او، شعر مذهبی است و به اقتضاي هویت شعر، ابیاتش را با اساطیر مختلف گره زده است. در شعر او 
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شده از این شاعر اند. در بین آثار بررسیهاي مختلف آن مورد استفاده قرار گرفتهاساطیر ملّی و مذهبی و گونه
بار و اساطیر دینی قبل از اسالم با یابیم که اساطیر ملی با چهلباغ سنگ) درمی(سرود رگبار، خط خون،

با دل و جان شاعر پیوند خورده و به اند، اما اساطیر دینی اسالمیودوبار ظهور نمودهاي متفاوتی داشتهپنجاه
هاي ظهور برخی شخصیتاند، به طوري که شمارش دفعات مایۀ اصلی برخی از اشعار او نمود یافتهعنوان بن

پذیر نیست. گرمارودي شاعر ایران و انقالب است و در کنار توجهی که به مفاهیم اساطیري در شعر او امکان
ها را با شکلی تازه و نمودي مذهبی دارد، از اساطیر ملی نیز غافل نمانده است که در بسیاري موارد آن

زم به ذکر است که در بین اساطیر ملی نیز شاعر اغلب یا به امروزین مورد استفاده قرار داده است. البته ال
اي توجه داشته و یا اساطیري چون نوروز که هنوز هم در جریان هستند، در شعرش نمود اساطیر شاهنامه

هاي آن در نوع اساطیر بروز یافته در اشعارش موثر و کامالً اند. بنابراین گرایش او به انقالب و آرمانیافته
است.مبرهن

کتابنامه
1368ها و نمادهاي آشناسازي، ترجمه نصراهللا زنگویی، چاپ اول، تهران، آگاه،الیاده، میرچا، آیین-
1362..................، چشم اندازهاي اسطوره، ترجمه جالل ستاري، تهران، توس،-
1374باستید، روژه، هنر و جامعه، ترجمه غفار حسینی، چاپ اول، تهران، توس، -
بلعمی، محمدبن محمد، تاریخ بلعمی(تکمله و ترجمه تاریخ طبري)،تصحیح محمدتقی بهار، به کوشش -

1383محمد پروین گنابادي، چاپ دوم،تهران، انتشارات زوار، 
1377ذکرگو، امیرحسین، اسرار اساطیر هند، چاپ اول، تهران، فکر روز، -
1381یل پور،چاپ دوم، تهران، مرکز، روتون، ك ك، اسطوره، ترجمه ابوالقاسم اسماع-
1369فرنبغ دادگی، بندهشن، گزارش مهرداد بهار، چاپ اول، تهران، توس، -
1373هاي بین النهرین، ترجمه عباس مخبر، تهران، مرکز، مک کال، هنریتا، اسطوره-
1386موسوي گرمارودي، علی، باغ سنگ( گزیده اشعار)، چاپ اول، تهران، نشر تکا، -
1363......................................، خط خون، چاپ اول، تهران، زوار، -
1357.....................................، سرود رگبار، چاپ اول، تهران، رواق، -
یاحقی، جعفر، فرهنگ اساطیرو اشارات داستانی در ادبیات فارسی، چاپ دوم، تهران، وزارت فرهنگ و -

1375ی، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، سروش، آموزش عال
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بازي با اعداد در اشعار خاقانی   
1سودابه سلیمی خراشاد

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
چکیده

از دیر باز یکی از دالیل ابهام و دشواري هاي شعر فارسی، کاربرد واژگان و مفاهیم ریاضی در این زبان 
ران سده هاي نخستین آن بوده است.از جمله خاقانی که یکی از بزرگترین قصیده سرایان بویژه در اشعار شاع

سده ي ششم هجري است، وسعت اطالعات به همراه به کار بردن غریب ترین کلمات عربی و اصطالحات 
رینش نجومی، ریاضی، فلسفی و تاریخی و جغرافیایی و امثال آن به همراه استعاره ها و باریک اندیشی در آف

مضامین تازه و ترکیب هاي خاص رنگ و بوي خاصی به آثار این قصیده سراي بزرگ بخشیده است، لذا در 
مقاله ي حاضر نقش اعداد در اشعار خاقانی و نحوه کاربرد آن ها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است، با 

مضمون آفرینی هاي بدیع فراوان است، توجه به این فرضیه که رویکرد خاقانی در استفاده از اعداد ریاضی در 
بدین منظور ابتدا نگارنده به بررسی سیر تاریخی اعداد ریاضی در متون ادب فارسی و پس از آن به بررسی 

انعکاس گستره ي اعداد و نحوه ي کاربرد آن ها، در اشعار خاقانی پرداخته  است.
فراوان خاقانی از اعداد بعنوان یک نتیجه ي حاصل از تحقیق نشان دهنده ي توجه و تاثیر پذیري

خصیصه ي فردي است.
: خاقانی، اعداد ریاضی، دیوان اشعار،قرن ششمهاکلیدواژه

مقدمه
قرن ششم هجري از دوران هاي پر برکت و بارآور شعر فارسی است.در این عصر که مقدم بر حمله ي 

ی یابد و نهال برومند شعر فارسی سوز مغول است،شعر فارسی از جهات گوناگون وسعت و رشد مخانمان
).در این میان خاقانی، 5:1389شکوفانتر و پر بارتر می شود و بر دیگر قرون ادب فارسی برتري دارد(سجادي،

بزرگترین شاعر پارسی گوي آذربایجان و قفقاز، هنگامی که خیام به تازگی در نیشابور روي در نقاب خاك 
).11:1389هستی نهاد( ماهیار،کشیده بود، در شروان پا به دایره ي 

هاي ک شاعر عادي نباشد کوشید تا دانشخاقانی زمانی که قریحه ي شاعري خود را دریافت، براي آنکه ی
گوناگون بیاموزد و از آن همه در شعر خویش مایه ها گیرد. غیر از لغت و ادب، کالم و نجوم و حکمت و 

اي نوعی امتیاز بود، جلب کرد و انعکاس این همه در شعر طب و تفسیر نیز خاطر او را، که به هر حال جوی
). همین دانش و خالقیت خاقانی، او را در میان شاعران 16:1389او سخنش را رنگ خاص داد(زرین کوب،

روزگار او یک سر و گردن از دیگران باالتر نشان می داده، از سوي دیگر فضاي شروان براي دانش و استعداد 
ده است بی دلیل نیست که او در همین قصاید سنگین و پر مایه، همواره از  برتري خود او تنگ و تاریک بو

1 . sudabeh.salimi@yahoo.com
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بر دیگر شاعران سخن می گوید و خود را با همه ي بزرگان شعر و ادب گذشته و حتی با نامداران شعر 
).1436:1390عرب قیاس می کند و گاه همه را فروتر از خود می شمارد(استعالمی،

ت شعر در عصر خاقانی پیچیدگی و دشواري و دیر یابی آن است. در این نوع محسوس ترین خصوصی
شاعر سعی می کند از همه ي معلومات خود بهره جوید و تصاویر -که آن را شعر فنی می نامند-شعر

شعري را با اطالعات علمی زمان خود در هم آمیزد. در این قرن شعري را ممتاز و ارزشمند می دانستند که به 
ی در یافته شود. شعر خاقانی نمونه ي برتري از این نوع شعر است. تخیل شاعر در کرانه هاي دور سخت

دست دانش ها سیر می کند و معانی مختلف را به هم پیوند می زند و ترکیب ها و تصویر هاي بدیع می 
).15:1389سازد(ماهیار،

ننده بر علوم و فنون واقف نباشد نمی اشعار خاقانی آیینه ي تمام نماي همه ي علوم است که اگر خوا
تواند اشعار او را بفهمد. بدین منظور در این مقاله به بررسی اعداد و نقش آفرینی هاي این شاعر بزرگ با 
اعداد پرداخته شده است، در راستاي رسیدن به این هدف نگارنده ابتدا به بررسی سیر تاریخی اعداد و شمار 

س از آن ابیاتی از دیوان اشعار خاقانی که به نوعی با اعداد مرتبط است استخراج و انواع آن  پرداخته است، پ
نموده و در دسته بندي  اعداد قرار داده است .

پیشینه ي تاریخی علم اعداد
قدیمی ترین اسناد که نشان دهنده ي کاربرد منظم اعداد است مربوط به سومریها و مصریها ي قدیم و 

سال قبل از میالد مسیح می باشد. هم در اعداد میخی بابل قدیم، هم در اعداد 3500تقریباً مربوط به 
هیرگلیفهاي پاپیروس مصري،هم در اشکال عجیب و غریب نوشته هاي چینی،در همه جا به یک اصل 

).19:1368بر می خوریم(نشاط،"عدد اصلی"مشخص براي نمایاندن 
به شدت تحت نفوذ مدت ها در بابل بود وقدمت اعداد به زمان بابلی ها می رسد و فیثاغورس

بابلی ها بود. به همین دلیل فلسفه اي بنیان گذاشت که بر اساس نیروهاي اسرار آمیز و فوق اعتقادهاي عددي
طبیعی عدد بود. فیثاغوریان معتقد بودند که هر پدیده و یا فرایندي را می توان به وسیله ي عدد بیان 

).11:1378فرایند مثل عشق، محبت، ترس، خشونت و . . . باشد(شهریاري،داشت؛حتی اگر این پدیده یا
اعتقاد به رمز گونه بودن ویژگی هاي عدد و استفاده ي از آن براي پیش بینی سرنوشت فرد یا جامعه ، از 
کهن ترین دوران ها و بیش از هر جاي دیگر در میان دو رود(بین النهرین)و در بین مردم ساکن سرزمین بابل

). عددهایی براي 18وجود داشت و از آنجا به یونان نفوذ کرد و بویژه در میان فیثاغوریان ریشه گرفت (همان:
آنها خوشبختی می آورد و عددهایی بدبختی و به طور کلی، براي عدد نیرویی فوق طبیعی قایل بودند. از 

یگري هم براي تقدس ، عدد هفت دلیل دتاریخیجمله هفت براي آنان عددي مقدس بود. از نظر 
).10داشت(همان:

در ایران باستان خشت هاي خامی که در تخت جمشید یافت شده حاوي بسیاري از اصطالحات شماري 
و مقداري دیوانی و تجاري و دستمزدهاي عهد هخامنشیان است و از زبان پهلوي با اینکه واژهاي زیادي 
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- آمارگر-آمار کردن-کلمات متعددي از قبیل : آمار، آمار داربه باقی نمانده، از دیدگاه شمار،گذشته از اعداد،
دیده می شود که یادآور وسعت دایره ي -مره(اندازه)-شمردن–شماره -شمارش-شمار-برشمردن

).23:1368استعمال شمار و مقدار است(نشاط،
د، که بیش از دو شناخت اعداد و منشاء گرفتن آنها از واح"فیثاغورس درباره ي علم اعداد می گوید:

است، شناخت وحدت خداي تعالی است و معرفت خواص اعداد و طبقه بندي و ترتیب آنها، معرفت 
موجوداتی است که خالق متعال آفریده و وسیله ي شناختن آفرینش او و نظم و ترتیب و طبقه بندي آن 

و به اندك یادآوري نیازمند است.علم اعداد، در نفس جایگزین است و براي آنکه آشکار شود به اندك تامل
).9(همان:"است. . .

علم اعداد، در سنت هاي مردمی و باورهاي عامیانه نیز جزو جدا نشدنی زندگی بشر است، هر جا 
صحبت از انسان است شمار هم هست. از عالی ترین مراتب زندگی انسان تا پست ترین آنها، اعداد وجود 

داشته و دارند.
مذهبی بر روي برخی از اعداد تاکید شده است، یا بعضی از اعداد  براي بیان معینی در باورهاي دینی و 

انتخاب شده است نمونه ي بارز و آشکار آن در قرآن کریم است. براي نمونه قرآن کریم تعداد آسمان ها را 
هفت عدد ذکر می کند یا خلقت آسمان و زمین را در شش روز بیان می فرماید.

ه هاي قرآنی در عدد چهل نمود پیدا می کند، مانند رفتن حضرت موسی(ع) به کوه طور پاره اي از پدید
که خداوند در قرآن می فرمایند:

).141و واعدنا موسی ثالثین لیله و اتممناها بعشر فتم میقات ربه اربعین لیله(اعراف/
).160ان اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتی عشره عینا(اعراف/

ث نبوي و روایات اهل بیت (ع) هم اشاراتی به اعدادي رفته است که نشانه ي تقدس آنها به در احادی
شمار می آید:

خمرت طینته آدم بیدي اربعین صباحاً
هر مسلمانی می داند که اساس بسیاري از مسائل و مباحث فقهی اسالمی بر پایه ي عدد استوار است.مثالٌ 

و کار دارد همینطور مباحث دیه، کفارات، عبادات، حج، خمس، مبحث ارث سراسر با اعداد و کسور سر
).449:1368زکات، معامالت و بسیاري از مسائل دیگر با عدد و شمارش مرتبط است(نشاط،

دانش ریاضی در ادب ایران و عصر خاقانی
نو آوري زمینه هاي تاریخی علوم هرگز نباید این تصور را در ذهن انسان ها ایجاد کند که شرق فاقد هر

در علوم بوده است آن هم به دلیل آنکه علوم جدید همه ساخته و پرداخته جهان غرب است! (احمد 
).15:1384سلطانی،
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ایرانیان، از روزگار باستان، پیوسته توجهی ویژه به علوم داشته اند. از چند و چون رواج ریاضیات در ایران 
ایرانیان به برخی رصدهاي نجومی و تاًلیف آثاري در این باستان،آگاهی چندانی در دست نیست؛اما پرداختن 

زمینه، و رواج برخی آثار نجومی یونانی و هندي در دوره ي ساسانیان، و نیز دست داشتن ایرانیان در برخی 
فعالیت هاي مهندسی مستلزم داشتن آگاهی قابل توجهی از ریاضیات،بویژه هندسه و مثلثات، بوده است.

در این زمینه آن چنان چشم گیر است که نیاز چندانی به اثبات ندارد. نو آوري هاي ایرانیان تاٌثیر ایرانیان 
در ریاضیات در مقایسه با سایر رشته ها به مراتب بیشتر و تاٌثیر پذیري آنان از دانشمندان پیش از خود بسیار 

).34:1380کمتر است(کرامتی،
اسالم با تازیان بود،اشتغال به علوم میسر نگردید،مراکز تا پایان عهد اموي که سیادت سیاسی و اجتماعی 

علمی پیش از اسالم، در مراکزي مانند مرکز معروف علمی اسکندریه و مراکز بیزانس و ازمیر و شهرهایی از 
علیاي فرات مثل رها و قنسرین و؛ حران در حوزه ي امپراطوري روم شرقی و برخی مراکز شاهنشاهی 

تیفسون و سلوکیه و گندیشاپور و ریشهر(ریواردشهر) و مرو و جز آن،در این مراکز ساسانی مثل نصیبین و 
باختالف زبانهاي یونانی و سریانی و پهلوي ریاضی و دیگر علوم عقلی رایج بود و پس از اسالم نیز از میانه 

و بتدریج هاي قرن دوم هجري،پس از فرو نشستن تاخت و تازها و لشکر کشی ها، کم کم بدان پرداخته شد 
خلفاي عباسی، هم از عهد منصور ببعد، گروهی از منجمان و ریاضی دانان بزرگ ایرانی، مثل نوبخت اهوازي 

).34-35:1374و پسرش خورشاذماه مکنی به ابوسهل و برخی دیگر را در دربار خود جمع می کنند (صفا،
در این دوره ایرانیان که از نتایج قرن چهارم و اوایل قرن پنجم دوره ي بسیار مهمی در تاریخ علوم است

مجاهدات علمی خود در دوران هاي پیشین بر خورداري داشتند، توانستند در ابواب مختلف حکمت دانش 
هاي عقلی بترقیات بزرگی نائل گردند و بزرگانی چون زکریاي رازي، ابونصر فارابی و ابو علی سینا سرگرم 

به یی از اقتدار علمی برسند که هیچگاه از شهرت جهانی آنان کاسته تاًلیف علوم گوناگون باشند و بچنان مرت
).78نشود(همان:

به دلیل احتیاجی که دربارها و دیوانهاي سالطین بدانها داشتندمخالفت متشرعان را در کار آنان اثري نبود. 
ممنوع و آنها نظر در علم اقلیدس و المجسطی و دقایق حساب و هندسه را"مقاصد الفالسفه"غزالی که در 

را از مقدمات علوم اوایل شمرده و علوم اوایل را منشاء مذاهب و عقایدي فاسد دانسته بود به پیشرفت خود 
قطان مروزي، "زیج السنجري"ادامه داد و با نام و اثر ریاضیدانان بزرگی همچون عبدالرحمن خازنی صاحب

رن پنجم و ششم و یکی از استادان بزرگ مسعودي غزنوي و خیام نیشابوري که بزگترین ریاضد دان ق
).190رو به رو هستیم(همان:"جبر و مقابله"ریاضیات در جهان و صاحب
خاقانی و بازي با اعداد

خاقانی از قصیده سرایان درجه ي اول ایران و از ارکان شعر فارسی است. شعر خاقانی محکم، اندیشه ي 
ه از مخیله ي او بکر و مبتکرانه است. سخن وي چنان دقیق و وي قوي، ترکیبات او ماهرانه و معانی تراوید

نغز است که به    اندیشه ي هر کس نمی رسد. مشخصه ي بارز کالم خاقانی، ترکیبات دشوار و تشبیهات و 
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کنایات غامض و معانی مشکل است.آنچه دیوان خاقانی را براي خوانندگان آن مشکل می نماید همین تسلط 
و اطالعات وسیع علمی او و بیان آن در قالب ترکیبات مشکل و همچنین دقت فکر و خاقانی به معارف 

باریک اندیشی و اختراع ترکیبات خاص و ابداع مضامین و به کاربردن کنایات و استعارات گوناگون 
).217:1388است(سبحانی،

ید تا دانش هاي  خاقانی وقتی قریحه ي شاعري خود را دریافت، براي آنکه یک شاعر عادي نباشد کوش
گوناگون بیاموزد و از آن همه در شعر خویش مایه ها گیرد. غیر از لغت و ادب،کالم و نجوم و حکمت و 
طب و تفسی نیز خاطر او را، که به هر حال جویاي نوعی امتیاز بود، جلب کرد و انعکاس این همه در شعر 

).190:1389(زرین کوب،او سخنش را رنگ خاص داد
ه ذکر شد تسلط خاقانی به علوم مختلف تاٌثیر زیادي در ایجاد مضامین بکر و تازه داشته است همانگونه ک

و در این میان بازي با اعداد که موضوع مورد تحقیق حاضر است در قصاید خاقانی با بسامد باال و تناسبات 
ذیل به نمونه هاي متنوعی جلوه یافته است جلوه ي اعداد در قصاید خاقانی بسیار شگفت انگیر است در

متنوعی از این رقص با اعداد و به عبارتی نغز بازي اعداد در قصاید خاقانی پرداخته شده است. بدین منظور 
نگارنده پس از تعریف عدد و شمار و اقسام آن، ابیات استخراج شده از دیوان خاقانی را در دسته بندي انواع 

اعداد قرار داده است.
سام آنو اقتعریف عدد، شمار

شخاص و اشیاء به کار رود و عدد کلمه اي است که در تعیین عده ي ا"در تعریف عدد آورده اند:
ي آنها را بیان کند. چون یک،شش،هزار.شماره

در اصطالح دستوري عدد کلمه اي است که بر نوعی شماره داللت می کند.در کتب دستور متاٌخران نیز 
دیده می شود و تعاریف علمی و فنی دیگري هم براي عدد نوشته اند عباراتی کم و بیش مشابه تعریف فوق

).34:1368(نشاط،"که جنبه ي ریاضی دارد
شمار اسم از شمردن است به معنی عدد و گاه به معنی حساب هم آمده "و در تعریف شمار آورده اند :

).35(همان:"دن و شمار کرداست از مصدر شمردن و شمریدن و شماردن به معنی عدد و تعدیه و تعداد نمو
اقسام شمار در دستور زبان فارسی

در نامگذاري و شناسائی اقسام شمار نیز بین دستور نویسان اتفاق نظر نبوده است. براي مثال: میرزا حبیب 
اصفهانی، عدد را، اسم عدد نام نهاده و اسماء اعداد را به پنج قسمت:

اصلی یا اصلیه(یک و دو و سه. . . )-ا
کسري یا کسریه(نیمه و سه یک و پنج یک و چهار یک)-2
ترتیبی یا وصفیه(دوم و سوم و چهارم) -3
سه سه،چهارچهار)توزیعی یا توزیعیه(دو دو،-4
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نماز پنجگانه، بروج دوازده گانه) تقسیم ساخته است.-مجموعی یا همگانی(یگانه و دو گانه-5
اصلی، ترتیبی، کسري، توزیعی، مجموعی. اما عبدالعظیم قریب کاشف نیز آن را بر پنج نوع شناخته است: 

عدد را بر چهار نوع منقسم ساخته است: اصلی،ترتیبی،کسري و توزیعی و این تقسیم را اکثر متاٌخران پذیرفته 
)60و از آن پیروي کرده و آن را معتبر شمرده اند(همان:

اعداد اصلی یا اصلیه 
شمار اصلی نموده اند چنین است:نمونه ي از تعریف هایی که براي

شمار اصلی نفس اسماء شماره هاست. اعداد اصلی دوازده کلمه هستند، گروهی دیگر معتقدند که اعداد 
اصلی بیست کلمه هستند. شمارهاي اصلی خود به دو دسته تقسیم می شود شمار اصلی بسیط که جمعاً 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-100-1000دوازده کلمه می شود بدین ترتیب: 
شمار اصلی مرکب :شمار اصلی مرکب شماري است که خود از امتزاج دو عدد اصلی مفرد بوجود آمده 

-50-60-70-80-90-100-1000است و جمعاً شمارهاي اصلی و مرکب بیست و نه کلمه می شود: 
40-30-20-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-
).63(همان:1

جلوه ي بازي با اعداد اصلی در قصاید خاقانی شگفت انگیز است. گاهی هنر آفرینی خاقانی با اعداد در 
هاي ت عکس بوده است. ابیات ذیل نمونهنظم اشعارش به گونه ي منظم و زمانی نا منظم و گاهی نیز به صور

ی در نظم اشعار است.متنوعی از شگفت آفرینی خاقانی با اعداد اصل
ترتیب منظم اعداد

کاربرد اعدا در مضمون آفرینی هاي خاقانی از تنوع بسیاري بر خوردار است چنانکه گاهی در ترتیب 
اعداد رعایت نظم به صورت منظم، زمانی نا منظم و زمانی نیز در مصراع دوم عکس مصراع اول صورت 

پذیرفته است. 
از پنج حس       چار ارکان از سه ارواح و دو کون از یک خداهشت خلد از هفت چرخ و شش جهت 

).68:1390(خاقانی،
).77نتوان خالص یافت از این ششدر فنا(همان:بی مهر چار یار، در این پنج روزه عمر         

).789بردم از نراد گیتی یک دو داو اندر سه زخم    گرچه از چار آخشیج و پنج حس در ششدرم(همان:
).292تا نه سپهر و هشت جنان هفت خوان اوست(همان:جنگ یازده رخ،با ده دله                     در 

).375تا نه بس دیر چو سی پاره مجزا شنوند(همان:نه صحیفه که به ده بند یکایک بستند        
فشانده انددر رکابش هفت گیسو دار و شش خاتون ردیف      بر سرش هر هفت و شش عقد جمان ا

).391(همان:
).619یک اسبه در دو ساعت گیرد سه بعد عالم           چون از سپهر چارم اعالم مهر انور(همان:
).893گرم ساز یک تا زنی یا دو تایی                         در اندازمت، کز سه تا می گریزم(همان:
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در ترتیب اعداد دیده می شود:گاهی تنها در یک مورد به دلیل وزن عروضی اندك تغییري
یک دو شد از از سه حرفش چار اصل و پنج شعبه        شش روز هفت خسرو، نه چرخ و هشت منظر

).619(همان:
گاهی اوقات در نظم اعداد تکرار بیش از دو یا سه بار مشاهده می شود:

).282هر دوان ندیده ست(همان:دو ابر و دو آفتاب و دو بحر                                کس جز کف
).282دو روح و دو نور، کس جز ایشان                           بر یک سر خوان و خان ندیده ست(همان:

).710هر هفته هفت عید و رقیبان هفت بام                       آذین هفت رنگ ببندند بر سرش(همان:
).706تا چار ماهه روزه گشایم به شکرش(همان:چون ماه چار هفته رسیدم به بوي عید      

دو خازن، فکر و الهامش دو حارس شرع و توفیقش     دو ذمی نفس و آمالش دو رسمی چرخ و گیهانش
). 673(همان:

ترتیب نامنظم اعداد:
).323ان:چار پایی دو سه و یک دو غالم                       چار پا هم به کري خواهم داد(هم

).377از صریر او چار مالیک به سه بعد                    پنج هنگام دوم صور به یک جا شنوند(همان:
).738زان ده بنان که هشت جنان را مدد دهد             هفت اخترند و نه فلک اجرا خور سخاش(همان:

).230لف دال میم بی اعراب(همان:از این سه معنی اچهار اصل و چل صباح که هست     به یک قیام و
ترتیب عکس اعداد: در این ابیات در مصراع اول چند عدد با سیر نزولی آمده است سپس همان اعداد در 

مصرع بعدي با سیر صعودي بر عکس مصراع اول تکرار می شود:
سباببه چار نفس و سه روح و دو صحن و یک فطرت      به یک رقیب و دو فرع و سه نوع و چار ا

).231(همان:
اعداد کسري یا کسریه

کسر در عربی به معنی شکستن یا خرد کردن است و در مورد اعداد مقصود شمارهایی است که بر قسمتی 
از عدد صحیح داللت کند و پاره اي از شمار درست را نشان دهد.مانند: چهار هفتم، دو سوم، به عبارت دیگر 

داده نشود و اگر به مخرج نسبت داده شد،در هر حال عدد کسري عدد صحیح است هر گاه به مخرج نسبت 
).108:1368است(نشاط،

نمونه هایی از مضمون آفرینی خاقانی با اعداد به صورت کسري:
).648:1390ربع مسکون ز شکر پر کردي                              هم نشد گفته عشري از اعشار(خاقانی،

).270بم                            ناگزیر و از جهان گزر است(همان:از دو یک دم، که در جهان یا
).269نیک بد حال و سست دلم                                 حال دل بر دو یک نه، بر خطر است(همان:

).532ربع زمین به سان تب ربع برده پیر                        از لرزه و هزاهز در اضطراب شد(همان:
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).727در مرکز مثلث، بگرفت ربع مسکون                فریاد اوج مریخ از تیغ مه صقالش(همان:
اعداد توزیعی یا توزیعیه 

توزیع یک مصدر عربی به معنی قسمت کردن است. و در اصطالح دستوري، عدد توزیعی، شماري است 
ت دیگر معدود را در واقع به گروهها و که بر تقسیم چیزي به چند بخش مساوي و برابر داللت کند.به عبار

).115:1368مقدارهاي مساوي بخش می کند. مانند: سه سه، چهار چهار، هفت هفت(نشاط،
نمونه هایی از کاربرد اعداد توزیعی در اشعار خاقانی:

).77:1390هر چار چار عنصر ارواح اولیا(خاقانی،هر چارچار حد بناي پیمبري                    
).727لعل پیازي از خون، یک یک پشیز والش(همان:دریاي گندنا رنگ از تیغ شاه گلگون          

).332آن قدر ده گانه یی کان چند دهقان می دهد        هم دعا گویانش را دادم که آن مزد دعاست(همان:
).150سوق الثالثا(همان:فرستم نسخه ي ثالث ثالثه                             سوي بغداد، در 

).892همه حس من یک به یک هست سلطان               من از یک مشام گدا می گریزم(همان:
).498هر دو ساعت چار ارکان خواهم فشاند(همان:بر سه تشریفش که خواندم یک به یک     

اعداد ترتیبی یا وصفیه
ارم که نمونه هاي مضمون آفرینی خاقانی با اعداد ترتیبی بسیار اعداد ترتیبی مانند: دوم و سوم و چه

است. که نگارنده به دلیل پرهیز از اطاله ي کالم به ذکر چند مستند اکتفا می کند:
).292این پرده سد دولت خاقان سکندر است                اسکندر دوم که دوم سد از آن اوست(همان:

).311هفتم سپهر ما، نه! که هشتم جنان ماست(همان:ر پنجم که درگهتاي مرزبان کشو
). 272نه نتیجه ش نکوترین گهر است؟(همان:بدخشان بد                   گرچه هست اول

).272عیب شهري چرا کنی به دو حرف                کاول شرع و آخر بشر است؟همان:
).204خسرو هشتم بهشت، شحنه ي چارم کتاب(همان:هادي مهدي غالم، امی صادق کالم   

).228رضاي ثانی، ابونصر بو تراب رکاب(نجم، اجل، رضی الدین       نظام کشور پ
اعداد مجموعی یا همگانی

اسم عدد مجموعی، هیاًت "کاشف، شمار مجموعی را از اقسام عدد شمرده و در تعریف آن می نویسد:
).121:1368مانند: دو گانه، چهار گانه.(نشاط،"دي را بیان می کند . . . مجموعه ي عد

در صف یگانگی آن صف چارگانه را       بنده سه ضربه می دهد در دو زبان شاعري
).1323:1390(خاقانی،
).739جوزا صفت دوگانه هزار آفتاب زاد                هرگه که رفت همت او در بر سخاش(همان:

).617ر گشتم از دوستی دو کعبه                چرخ یگانه دشمن، نعلم کند دو پیکر(همان:تا تاجدا
).149پس از چندین چله در عهد سی سال             شوم پنجاهه گیرم آشکارا؟(همان:
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).150مرا از بعد پنجه ساله اسالم                        نزیبد چون صلیبی، بند برپا(همان:
).269من حساب العمر                         چون به پنجه رسد حساب، مر است(همان:مر ما مر 

شمار مضروبی
دو نوع شمار مضروبی داریم. یکی عقودي مانند: دو صد، سیصد، چهار صد؛ پانصد. . . و دیگر شمارهاي 

ند: دو شش به مضروبی ساختگی که به سبب تناسب با وزن شعر یا به جهات دیگر ساخته شده است. مان
).395:1368جاي دوازده(نشاط،

نمونه هایی از کاربرد این نوع شمار در اشعار خاقانی بسیار است. در اینجا تنها به ذکر چند مورد بسنده 
می کند:

).540:1390چون دو شش جمع بر آیید چو یاران مسیح       برمن این ششدر ایام مگر بگشایید(خاقانی،
).173ا                                یک نقش رسد فرو تران را(همان:شش پنج زنند برتران ر

).149چون من ناورد پانصد سال هجرت                    دروغی نیست، ها! برهان من، ها !(
).503مهره ي شادي نشست و ششدره برخاست          نقش سه شش بر سه زخم کام بر آمد(همان:

).505ري چرخ                 کز بر تختش سه چار بر آمد(همان:منبر تخت است و پیر مشت
). 580پنج یک بر گرفته باد فلک                             که دو شش را دو یک شمار کند(همان:

).344حاج را نونو در افزاي از مالیک کرده حق     هر چه در ششصد هزار اعداد نقصان دیده اند(همان:
).230ر و خشک سال هفت هزار            به سال پانصد آخر که کرد فتح الباب(همان:به تخم بوالبش

شمارهاي عربی در فارسی
استفاده از شمار در اسامی و اعالم عددي منحصر به شماره هاي فارسی نیست بلکه واژه هاي عددي 

و ترکیبات را بوجود آورده عربی مستعمل در فارسی نیز در اسم گذاریها کاربرد هائی داشته و برخی اسامی
). در اغلب متون ادب فارسی کاربرد فراوان دارد. 431:1368است. براي مثال از کلمه ي سبعه(هفت)(نشاط،

نمونه هایی از کاربرد این کلمه در قصاید خاقانی بدین ترتیب است:
).777:1390اقانی،چند از نعیم سبعه ي الوان؟ چو کافران        کار جحیم سبعه ز امعا بر آورم؟(خ

).597در تب ربع او فتد سبع شداد از نهیب      تخت محاسب شود قمه ي چرخ از غبار(همان:
).864گویم که چهار اساس عمرت                   چون سبع شداد باد محکم(همان:
).650این قصیده زجمع سبعیات                      ثامنه ست از غرایب اشعار(همان:

اس اعداد عربی نیز در اشعار خاقانی بسیار است:انعک
).230به بهترین خلف و اربعین صباح پدر        به صبح محشر و خمسین الف روز حساب(همان:

).588بانوي توست رابعه ي دختران نعش          وز رابعه به زهد فزون تر هزار بار(همان:
اصطالح هاي هندسی
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از اصول علوم ریاضی است و علمی است که در آن از احوال                        هندسه به معنی اندازه و شکل و
بحث شود و آن دانستن اندازه هاست و چندي یک از دیگر و خاصیت صورت ها و "مقدارها و اندازه ها"

شکل ها که اندر جسم موجود است. هندسه نزد حکما، پس از علم عدد مقدم بر همه بوده است زیرا که 
).538:1368آموزندگان را از امور جسمانی به امور روحانی بر کشند(نشاط،

با توجه به انعکاس اصطالحات هندسی، مانند حساب و تخت حساب، جذر اصم، به دست چپ شمردن 
و . . . در اشعار خاقانی و برقراري تناسب هاي خاص میان اعداد در می یابیم خاقانی ذهنی منظم، آشنا و آگاه 

ش ریاضیات داشته؛ و این گونه به نظر می رسد که گوي سبقت را از سایر هم عصرانش ربوده است. به دان
ابیات استخراج شده از دیوان خاقانی گواه این ادعاست، بیشتر اصطالح هاي هندسی در اشعار خاقانی مشهود 

ها بسنده شده است. در است که در ابیات ذیل به دلیل اطاله ي کالم، تنها به ذکر تعدادي از این اصطالح
ضمن الزم به تذکر است که، البته کلمه ي هندسه در اشعار خاقانی و شاعران دیگر گاهی تنها به صورت 
مفهوم لغوي و اصطالحی و زمانی نیز در معناي کنایی و استعاري،  بازتاب داشته است که در ادامه به ذکر 

ي و کنایی نیز پرداخته شده است.نمونه هایی از بازتاب اصطالح هندسه در معناي لغو
).645:1390نتوانی برون شد از پرگار(خاقانی،نقطه ي کل                     اي ز پرگار امر، 

).979هین! که در دل شکست زلزله ي نفخ صور     گوش خرد،شرط نیست جذر اصم ساختن(همان:
).135فت دریا ساخت از فیض عطا(همان:پس بر این سد مبارك ده انامل بر گماشت       جدولی را ه

).124تیغ تو هشت خلد،هند و جذر اصم(همان:ر اصم هشت خلد،سخت بود جذر هشتجذ
).824تاج تو تدویر چرخ، تخت تو تربیع عرش        در تو به تثلیث ذات، صولت و عدل و حکم(همان:

).133ور ز خط استوا کردي رها(همان:سعد ذابح سر بریدي هر شکاري را که شاه           سوي او مح
).874پرگار نیستم که سر کژروي م باشد                    کز راستی به جز صفت مسطري ندارم(همان:

).  152ز خط استوا و خط محور                                فلک را تا صلیب آید هویدا(همان:
).505بوي مثلث به هر مشام بر آمد(همان:از دم خلق تو در مسدس گیتی               

تا به چپ کردي حساب این فضیلت هاي راستاست این فضیلت کو دبر آسمان؟ صد هزار 
).333(همان:

کاربرد هاي لغوي و اصطالحی هندسه
در زبان فارسی به عناوین هندسه ي اقلیدسی، هندسه ي تحلیلی، هندسه ي ترسیمی، هندسه ي چند 

ي، هندسه ي دیفرانسیل، هندسه ي رقومی، هندسه ي سینماتیک، هندسه ي غیر اقلیدسی، هندسه ي بعد
).539:1368فضائی،هندسه ي مسطحه، هندسه ي مقدماتی یاد شده است(نشاط،

این کلمه در اشعار خاقانی نیز کاربرد دارد. نمونه:
).827:1390دي طاق پل رود زم(خاقانی،گر به زمین افتدي هندسه ي راي تو                قوس قزح ساز
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همچنین کاربرد در کنایات و استعارات و ترکیبات: تعبیر هندسه باز کنایه از محیل و مکار در کتاب هاي 
).539:1368لغت ضبط است. و تیر هندسی کنایه از عطارد است بدان جهت که دبیر فلک است(نشاط،

ر اشعار خاقانی :نمونه هایی از کاربرد کنایی اصطالح هندسه د
).478:1390ز اشکال تیغ او قلم، تیر هندسی                    بر سطح ماه خط معما بر افکند(خاقانی،

).841ز اوصاف تو تیر هندسی را                         باد طرب اللسان ببینم(همان:
نتیجه گیري

رایان سده ي ششم هجري است و یکی از با توجه به این مهم که خاقانی یکی از سرآمدترین قصیده س
مختصات و ویژگی هاي سبکی اشعار خاقانی دیر یابی معانی بلند و واالي آن است که دلیل دشواري این 
اشعار آشنایی خاقانی با علوم مختلف و به کارگیري از علوم گوناگون در اشعارش است. از جمله ي این 

خی دانش هاي تابع آن نظیر هندسه و نجوم در سبک فردي علوم، علم ریاضی است که به دلیل اهمیت بر
یره دستی و مهارت در ایجاد خاقانی با جلوه هاي گوناگونی از اعداد نمود پیدا کرده است.خاقانی با چ

هاي خاص از اعداد ریاضی و اصطالح هاي هندسی در مضمون آفرینی اشعارش بهره جسته است و تناسب
بقت را از سایر هم عصرانش ربوده است.بدون شک در این زمینه گوي س

تنوع در انتخاب اعداد در اشعار خاقانی بسیار شگفت انگیز است، گاهی ترتیب در کاربرد اعداد رعایت 
شده و زمانی به دلیل تنگناي قافیه در یک یا دو مورد ترتیب اعداد اندکی جا به جا شده است گاهی تکرار 

ر نمود فراوان دارد زمانی توالی عکس در رقص با اعداد در اشعار یک عدد در دو مصرع به گونه ي مکر
خاقانی نمود پیدا می کند. در این تحقیق نگارنده تنها به بررسی تعداد محدودي از کاربرد اعداد در اشعار 
خاقانی پرداخته است و مهمترین دستاورد تحقیق توجه و رویکرد فراوان خاقانی در نظم اعداد بوده است، 

ی در این زمینه نیازمند تحقیق گسترده تري در حد تالیف پایان نامه هاي تحصیالت تکمیلی است.بررس
کتابنامه

قرآن کریم
)ژرف ساخت فرهنگ عامه ي ایرانی،چاپ اول] تهران: نشر روزگار1384احمد سلطانی، منیره .(
)اد فروزانفر، دکتر محمد ). نقد و شرح قصاید خاقانی،بر اساس تقریرات است1390خاقانی،بدیل بن علی

استعالمی، چاپ دوم، تهران:انتشارات زوار
)با کاروان حله،مجموعه نقد ادبی، چاپ شانزدهم، تهران: انتشارات 1389زرین کوب، عبدالحسین .(

علمی
--------------)1389 ،دیدار با کعبه جان،درباره ي زندگی،آثار و اندیشه خاقانی، چاپ چهارم .(

ات سخننهران:انتشار
) تاریخ ادبیات ایران، چاپ دوم، تهران: انتشارات زوار1388سبحانی، توفیق .(
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)گزیده اشعار خاقانی، چاپ سوم، تهران:1389سجادي، ضیاءالدین .(
 )عالی جناب چکمه(گوشه اي از تاریخ ریاضیات)، چاپ اول، تهران: پژوهنده1378شهریاري، پرویز .(
)ادبیات ایران(خالصه ي جلد اول و دوم) چاپ سیزدهم، تهران: انتشارات ). تاریخ 1374صفا، ذبیح اهللا

ققنوس
------------) .1353 مختصري در تاریخ تحول نظم و نثر پارسی، چاپ هشتم، تهران: انتشارات .(

امیر کبیر
)در زمینه ي نوآوریهاي ریاضیات، نجوم و گاه شماري، چاپ-). کارنامه ایرانیان1380کرامتی، یونس

اول، تهران: موسسه ي فرهنگی اهل قلم
)گزیده اشعار خاقانی، چاپ دوازدهم، تهران: نشر قطره1389ماهیار، عباس .(
)شمار و مقدار در زبان فارسی، چاپ اول، تهران: موسسه ي انتشارات امیر کبیر1368نشاط، محمود .(
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داستان سیاوش از منظر هرمنوتیک
فتانه سمسار خیابانیان

ي دکتري ادبیات فارسی دانشگاه آزاد تبریزدانشجو
دکتر پروانه عادل زاده
دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی تبریز

چکیده
اگرچه هرمنوتیک چالشی نو به نظر می آید اما، با تعمقی حتی گذرا در آثار بزرگان ادب ایرانی، این نتیجه 

اده آنان بوده و بزرگ ترین شاهد بر این عاید است که هرمنوتیک قرن ها پیش از این، مورد توجه و استف
مدعا، تفسیرها و تأویل هاي متعدد بر کالم الهی است،  به گونه اي که اکنون می توان از این متون روایاتی 

متعدد و متفاوت، طرح نمود و پویندگان عرصه متن را به چالش کشاند.
ت که داستان سیاوش آن، موضوع مورد از جمله این آثار، شاهنامه، یادگار حماسه سراي بزرگ طوس اس

بحث ماست چراکه، این داستان به واسطه توانمندي سراینده اش، مناظر فکري رنگارنگی از تاریخ، اسطوره، 
عرفان و ...را در برابر اندیشه جوال عالقه مندان می گشاید. در این راستا قصد راقمان سطور، ضمن تبیین 

جسته نمایی نگاه فردوسی از ال به الي متن داستان سیاوش می باشد چه، دیدگاه هاي متفکران این عرصه، بر
متن زنده است و در هر زمانی پویا.

سیاوش، هرمنوتیک حماسه، عرفان و حماسه، هایدگر.ها:کلیدواژه
مقدمه:

بیان مطلبی واحد از مناظر متعدد ومتنوع کار آسانی نیست، بلکه نیازمند مهارت و توانایی پردازش 
باشد تا در آنِ واحد، از سویی بیانگر مقصود مؤلف باشد و از دیگر سو، راهی پیش روي حوزه متن میدر

هاي جدیدي از متن حاصل کند. این موضوع، تقریبا همان است که امروز از آن خواننده قراردهد تا برداشت
ها، چون دیگر روشون، همشود. هرمنوتیک اگرچه، درمدت کمی از پیدایی خود تاکنبه هرمنوتیک تعبیر می

هایی را پذیرفته، اما به هرترتیب داراي ماهیت اصیلی است که مبدأ آن متون دینی بوده، سپس به دگرگونی
شناسی شده است. .ماخر و  دیلتاي، نیت تدریج توسط شالیرماخر و هایدگر وارد ادبیات و عرصه روش

طرفداران هرمنوتیک جدید با اعتقاد به مرگ مؤلف، مؤلف را در متن هر اثري اصل می دانند در حالی که
دانند.    درك راستین را به تفسیر و درك متن، در زمان و فضاي جدید وابسته می

شود. هرمنوتیک در اصل به معناي بازگرداندن متن به زبانی هرمنوتیک به دو دوره کهن و نو تقسیم می
یابد.کوشد اما، در قسم نو، فهم خواننده اعتبار میلف میقابل فهم است که نوع کهن آن،  به کشف نیت مؤ

هایی از هرمنوتیک در متون حماسی است و نماید، وجود نشانهآنچه تعمق در این حوزه را پرجاذبه می
باشد، به طوري که نه تنها همه مخلوقات و متون از اوج استعمال این روش در حکایات شاهنامه فردوسی می
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شوندکه قادرند تأویل است، بلکه کل این مقوالت با چنان هنرمندي خالقانه اي طرح میدیدگاه وي قابل 
بارها مورد تأویل خواننده نیز واقع شوند و نگرشی  نو ارائه نمایند. 

این مقال مجمل، درصدد آن خواهد بود تا با بازشکافی داستان سیاوش شاهنامه، هم دیدگاه هاي 
ها پس از ده آن را بنمایاند و تبیین کند که این، همان روشی است که قرنهرمنوتیکی فردوسی و هم خوانن

فردوسی، با نام روشی نو در دنیاي متن معرفی شد.
پیشینه   

ساختار و تأویل «، »آفرینش و آزدي«بحث در باب هرمنوتیک، اگرچه در کتب و مقاالت متعددي چون 
آمده است و حتی درباب هرمنوتیک فردوسی نیز نظرات ، و ... به تفصیل »امکان هرمنوتیک قرآن«، »متن

و آثاري نظیر » هرمنوتیک وتأویل و تفسیر شاهنامه« یا مقاله » سیاوش«، »عرفان در شاهنامه«متعددي در کتاب 
این ها مطرح شده اما، تالش نگارنده بر آن است تا با استناد به داستانی ازشاهنامه و بررسی جزء به جزء آن، 

وتیکی را که در متون این اثر نهفته، برجسته نموده و هنرمندي و خالقیت دیگري از هزار چهره روش هرمن
ناشناخته فردوسی را متجلی سازد.

هرمنوتیک و تأویل-1
به طور سنتی هرمنوتیک را نظریه یاعلم تفسیر و تأویل دانسته اند. البته امروز، این معناها چندان دقیق « 

بازمی گردد که به معناي تأویل یا hermeneueinطالح هرمنوتیک به لفظ یونانی به نظر نمی آیند. اص
بازگرداندن گفته اي به زبانی قابل فهم براي مخاطب، چیزي را روشن و قابل فهم بیان کردن بود. این گونه به 

و منطق نظر می رسد که از همان آغاز مسئله ي مرکزي هر هرمنوتیک هم شناختن بوده، و هم اصطالح ها 
زبانی اي که یک نفر بدان نیاز دارد تا بشناسد. این نکته روشن می کند که چرا فیلسوفان همواره کوشیده اند 
تا هرمنوتیک را که فن تفسیر متون رازآمیز دینی و عرفانی و در کلی ترین شکل هم ارز با واژه شناسی 

رمنوتیک امروزي، پس از هستی و زمان ) بود، در گستره شناخت شناسی جاي دهند. هphilologyتاریخی (
مارتین هایدگر، هم منش شناخت شناسانه ي هرمنوتیک و تأویل را در مقابل منش هستی شناسانه ي آن بی 

را کنار گذاشته است..."یک نفر"اهمیت دانسته، و هم اعتبار آن 
خدایان بود، و پیام هاي تبار واژه هرمنوتیک نام هرمس یکی از خدایان یونانی است که پیام رسان میان

رمزآمیز خدایان را به افراد انسان می رساند و راهنماي زندگان در سفرهاي زمینی و روح مردگان در دنیاي 
دیگر نیز بود. این سان هرمنوتیک با سفر و مرگ پیوند خورده و از آن ها جدا نمی شود. هر تأویل سفري 

)4-5: 1377(احمدي، » ي نهایی و ذات باور خبر می آورد. است بی پایان در قلمرو معنا که از مرگ معنا
تفاوت هرمنوتیک کهن و نوین-1-1

هرمنوتیک از بدو تولد تا کنون دو دوره را گذرانده که عبارت است از هرمنوتیک کهن، یعنی آنچه 
اخت و هرمنوتیک در حوزه دین انجام می داد و دیگري هرمنوتیک نوین که توسط هایدگر،  وارد عرصه شن

وجودشناسی شد. اما، این دو حوزه داراي تفاوت هاي اساسی هستند که به طور مجمل بدان اشاره می شود.



٣٧٨٦

٣٧٨٦

مجموعه مقاالت

برخی هرمنوتیک را تفسیر همدالنه و تأویل را اصل جویانه می دانند، اما دیدگاه هرمنوتیکی به طور کلی «
وجود دارد که اولی کشف نیت داراي اصول مشخصی نیست. به عنوان مثال دوگرایش اصلی در هرمنوتیک

مؤلف و فهم اثر و پدیده را باور دارد و دومی امکان کشف نیت مؤلف و فهم اثر و پدیده را باور ندارد. به 
این دو گرایش اصلی هرمنوتیکی به ترتیب سنتی و نو می گویند.

رد ادبیات و عرصه در قرن نوزدهم در اروپا هرمنوتیک از حوزه دینی(مسیحیت) به وسیله شالیرماخر وا
روش شناسی و علوم شد و بعدها دیلتاي آن را به طور گسترده در علوم انسانی به کار گرفت. هرمنوتیک با 
هایدگر وارد عرصه شناخت و وجودشناسی شد (هرمنوتیک نو) و امروزه می رود که عرصه علوم تجربی را 

اشغال کند. 
گرفت تا خود چیزها را آشکار کند و از هرگونه تأویل هایدگر روش پدیدارشناسی هرمنوتیک را به کار«

پیشاهستی شناسیک رهایی بخشد نکته مرکزي اندیشه هایدگر معناي هستی است.
برداشته و به هستی شناسی "epistemology"هایدگر و به تبع او گادامر توجه خود را از بحث المعرفه 

"ontology"موند هوسرل آن ابزارهاي مفهومی را یافت که براي دیلتاي آورده اند. هایدگر در پدیدارشناسی اد
یا نیچه دست یابی به آن میسر نبود و هم چنین روشی را که می توانست از سیر هستی در وجود انسان به 

چنان نحوي پرده برگیرد که هستی، نه صرفا ایدئولوژي خود شخص، بتواند در در معرض دید قرارگیرد.
ت بارز و مهم فهم آن است که فهم همواره در درون مجموعه اي از نسبت ها و ...از نظر هایدگر، صف

)44-5: 1387قائم پناه، »(روابط قبال تأویل شده، یعنی کلی به هم پیوسته و مرتبط عمل می کند.
طرح نظریات درباره روش شناسی و سرمشق بودن یک نوع نگاه خاص در علوم تجربی به وسیله توماس 

» با استقبال زیادي در عرصه علوم تجربی مواجه شده است. Feyerabend)() و فرآیبندThomasKuhnکوهن (
)115: 1384(رحمانی،

هرمنوتیک سنتی بین برداشت از پدیده و اثر و نیت مؤلف فرقی نمی گذارد و به همین خاطر فهم برتر را «
وت فهم و سطوح مختلفی از آن برابر فهم نهایی نیت مؤلف و پدیده می گیرد، در حالی که انواع متفا

بخصوص در مورد پدیده ها و مقوله هاي ابدي غیرمحسوس وجود دارند...
اما هرمنوتیک نوین با نگرشی تماشاگرانه نسبت به اثر و پدیده به توضیح کشف رازهاي ناگفته در ذهن 

اخودآگاه و روان قومی خواننده توجه دارد از همین روي هرمنوتیک مدرن با تکیه بر عامل زبان و عنصر ن
مؤلف که بر خود وي نیز فهم شدنی نیست، از کشف نیت مؤلف و فهم پدیده ناامید بوده، اما نسبت به متن و 
اثر آن بر خواننده و مخاطب، بیش از کشف نیت و مقصود مؤلف توجه دارد. با این حال دید هرمنوتیکی با 

نمی کند، اما معتقد است که امکان فهم نهایی هر متن و مقوله نگاه مزبور، مقوله معناي نهایی را رد یا اثبات 
اي براي ما وجود ندارد و بالطبع به آن نمی پردازد. از همین روست که گرایشات متفاوتی را در خود جاي 

) 116: 1384(همان،» داده و داراي اصول مشخصی نیست. 
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هرمنوتیک در شاهنامه-1-2
سطوره و اسطوره مملو از رمز و راز و بالطبع هرآنچه رازآلود باشد، شاهنامه روایتی است آمیخته با ا

درخور تأویل است و تفسیر، بنابراین علی رغم برخی ادعاها که در ادامه بحث بدان پرداخته خواهد شد، نه 
ه تنها عوامل فرهنگی و اجتماعی باعث تأویل عرفانی از شاهنامه نگشته بلکه، قابلیت این متن بی بدیل و زند

بودن آن است که ذهن را در حوزه هاي متفاوتی به چالش می کشاند تا معانی بکر را از ژرفاي آن بیابد.
هیچ خواننده اي نباید تصور کند که با یافتن و کشف یک معنی باطنی از اثر یک بار براي همیشه رموز «

است که با هر بار مردن و آن را گشوده است و به معنی حتمی و قطعی آن دست یافته است رمز، ققنوسی 
سوختن، ققنوس دیگري از میان خاکسترش متولد می شود و نه ابوالهولی که با  حل معماي ساده اش نابود 

)48: 1383(پورنامداریان،» گردد و از میان برخیزد. 
ید به طور قطع از آنجا که شاهنامه نیز گنجینه اي است از مفاهیم ارزشمند دینی، اخالقی و عرفانی با

همواره در گذر زمان از نوعی دیگر تأویل شود و رموزش گشوده گردد جراکه، اثري است فرازمانی و خود 
شاعر بر آن اذعان دارد:

نمیرم از آن پس که من زنده ام
لذا اسطوره در هر متنی که وارد شود، آن را رازآلود می نماید و به خواننده این هشدار را می دهد که باید 

ما هردم در شاهنامه با نهادها، بنیادها، نمادهاي اسطوره شناختی «تن معانی متعدد در متن باشد. در صدد یاف
روبه روییم اگر نتوانیم آن ها را بکاویم و بگزاریم، هرگز به شناختی سنجیده و درست در شاهنامه  نخواهیم 

چشم اندازهایی دلفریب و رسید. هرگز راهی به جهان شگفت و جادویی شاهنامه که آکنده از نمادها و 
فسونکار است؛ و سرگذشت ایران را از کهن ترین روزگاران بازمی تابد و بازمی نماید نخواهیم خست. نغز و 
شگفت آن است که استاد فرزانه طوس باریک بین و خرده سنج، فزون از هزار سال پیش، ما را نیک هشدار 

استان ها در شاهنامه نشویم؛ و بکوشیم تا با کاوشی نهان داده است که فریفته پوسته برونی و افسانه رنگ د
گرایانه و نهادشناسانه، در پس این پوسته شگفت، رازها و راستی هایی گوناگون را که در درون آن نهفته 

و رازهاي نهانش را بازگشودیم و بازنمودیم، است بیابیم و به در کشیم؛ اگر به این شیوه شاهانه را کاویدیم؛
)59-60: 1388کزازي، »(خامی و ناآگاهی، این نامه جاودان را دروغ و افسانه نخواهیم نامید.هرگز به

تو  این را دروغ و فسانه مدان!        به یکسان، روشن زمانه مدان
)19: 1، ج.1385دگر بر ره رمز معنی برد (کزازي، از او هر چه اندر خورد با خرد

حماسه و عرفان-2
ارسطو در بحث از شعر «براي وضوح این مطلب ابتدا باید نظر اندیشه مندان را در حوزه حماسه دریابیم. 

حماسی، برخی نکاتی را که در مورد تراژدي آورده بود، بسط می دهد و در باب مسائل مهم مربوط به 
تري می پردازد. در ماهیت، حقیقت شعري و ارتباط آن با حقیقت واقعی امر مسلم تاریخی به شرح مفصل

این جا تقریبا چنین می نماید که وي به اتهامات افالطون مبنی بر این که شاعران دروغ پردازند یا تقلید می 
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کنند، از سر عمد پاسخ  می دهد  و نیز استدالل افالطون را رد می کند که به کاربرنده چیزي بیش از دیگران 
ز این لحاظ در مقام بعدي است و شاعر بیچاره که بدون استعمال یا درباره آن اطالع دارد و سازنده آن چیز ا

ساختن آن چیز فقط درباره اش سخن می گوید در درجه سوم است. ارسطو می گوید که شاعر ممکن است 
درباره حقیقتی مرتکب سهوي گردد که در هنر شعر جنبه اساسی ندارد و در حقیقت شعري اثر او موثر نیست 

ف بین معرفت عملی و حقیقت واقعی به وضوح تمایز قائل می شود و از طرف دیگر بین ارسطو از یک طر
درك تخیلی و حقیقت شعري و با این کار نشان می دهد که بیش تر بحث افالطون درباره این جنبه موضوع 

)83: 1365(ویچز، »کامال درهم آشفته است.
ان، به عوالم غیبی و فرامحسوس عقیده مند بوده مطالعه شاهنامه ثابت می کند که خالق این اثر بی گم«

است. چه نوع بشر، به طور عام، در سیر تکاملی جهان بینی خود، از مراحل اساطیري به مراتب دینی و 
مذهبی رد کرده است. لذا فردوسی نیز هم چون اغلب معاصران خویش خدامحور و باطن نگر بوده است، 

غیرقدسی براي ایشان آسان نبوده است. بر این اساس، حماسه هاي چندان که تفکیک امور قدسی از مسائل
صورتی در زیر دارد، هرچه در "پهلوانی شاهنامه، با حماسه هاي عرفانی بی ارتباط نیست و  به اصطالح 

لذا، اوال نگاه فردوسی به اساطیر و داستان هاي پهلوانی، متکی بر متافیزیک است،  یعنی افسانه ها "باالستی.
اسطوره ها، زیرساختی عرفانی دارد. ثانیا، بررسی رویکرد پهلوانان و قهرمانان به زمینه هاي مختلف احوال و

انسان به گونه اي که در شاهنامه بازتاب یافته است، این باورمندي به مبدا و معاد را تأیید می کند ثالثا، دعا و 
یده می شود. رابعا، مواردي از الهام چه در قالب نیایش از سوي خود فردوسی و قهرمانان شاهنامه فراوان د

پیغامبري و چه پیش گویی و پیش بینی وقایع پیش از وقوع، در شاهنامه بروز و ظهوري بسیار دارد. چنین 
)103: 1389(امین، »است که فردوسی، شاهنامه خود را حامل رمز و راز می داند.

عرفانی دارند و آدمی را به تصفیه نفس، رستن از آز و همه داستان هاي اساطیري شاهنامه، حال و هواي «
افزون طلبی و گرویدن به نیکی و خیر دعوت می کنند، چندان که می توان همه این داستان ها را اوال به دلیل 

(سرامی، »حالت نمادین شان و ثانیا به خاطر محتواي فراگیر سرشار از عرفان آنها، عارفانه به شمار آورد.
1388 :5-84(

اما ذکر این نکته ضروري است که برخی معتقد نیستند که شاهنامه در بطن خود عرفان داشته باشد بلکه، 
بر این باورند که این ما هستیم که به دلیل موقعیت هاي خاص و در غیاب عقل، درصدد تأویلی عرفانی از 

درتمند خردگرایی در قرن هاي شکست رنسانس فرهنگی ایران و سترونی و ناکامی جریان ق«شاهنامه هستیم، 
سوم و چهارم عوامل و زمینه هاي بسیار مساعد و مناسبی را براي تحکیم و گسترش این شیوه تفسیر پیدا 
ساخت و دست حاکمیت وقت را براي جهت دهی افکار و آمال بزرگان فرهنگ بازگذاشت تا هرآن، ریشه ها 

سترده تر سازند و با حمله مغول و صدچندان شدن و شاخه هاي این قرائت خاص از دین را عمیق تر و گ
اسالمی این مرز و بوم را بپوشانند.  در عین این که بسیاري از حرکت ها و اقوال -اسباب، همه هویت ایرانی



٣٧٨٩
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

مشایخ تعرض علیه ارباب قدرت وقت بود اما درکل، بسط بینش صوفیانه موجبات فروپاشی نظریه هاي 
ذهان کشت و در نهایت فرهنگ و ابیات و روح ملی را با تفسیرهاي تماما عقالنی و حاکمیت خرد را در ا

ماورائی و آسمانی از زمین کند و عمال همه درها و راه هاي مصلحت جمعی و اصالح اجتماعی را بست. 
نمونه گویاي این گونه تغییرجهت هاي فرهنگی را می توان در آثار دو نظریه پرداز مهم صوفیانه در قرن هاي 

-و هفتم دید. نخست شیخ اشراق است که حماسه ملی مردم ایران و جلوه گاه تبرز خرد قومیششم
را مجالي تفسیرهاي ماورایی و الهوتی می سازد و برداشتی ذهنی و صوفیانه از قهرمانان ملی و -شاهنامه

تمدن حماسی دارد...
را "مدینه فاضله"و "حکمت مدنی"و دیگر شیخ نجم الدین رازي است که در مرصاد العباد و آثار دیگر

اساسا و اصوال بررنگ و آهنگ دیگري می سازد و می نوازد و مقتدا و الگوي بسیاري از نظریه پردازي بعدي 
)446: 1379محبتی، »(تصوف در باب انسان و جهان می گردد.

چهره سیاوش در شاهنامه-3
ست که داراي وجوه متعددي بوده به طوري که از داستان سیاوش در شاهنامه، یکی از همان داستان هایی ا

هر سو نگریسته شود، جلوه اي نو می یابد. در این داستان عالوه بر روایت ظاهري آن که سرنوشت سیاوش، 
پسر کاوس با ذکر تمام جزئیات روایت می شود، داراي باطنی چند الیه است که شامل نکات اسطوره اي، 

که بدان خواهیم پرداخت.دینی، اخالقی و عرفانی می شود
باور و اعتقاد قلمداد ، اسطوره بافتی منسجم از روایات سنتی و مقدسی است که در جوامع ابتدایی بشر

حاوي سنت هایی درباره خلق هستی، خدایان، انسان و خویشکاري ،می شده است. اسطوره هاي هر ملتی
.ایشان است

ست نیافتنی بدانیم که پیوسته ذهن بشر در تکاپوي آن بوده اگر اسطوره را یک واقعیت آرمانی و حقیقت د
پیوسته مظهر ،است، می توان داستان سیاوش را نیز اسطوره نامید. این اسطوره با همه ابعاد در خور توجهش

.و نماد حقایقی قرار گرفته که پیرامون شخصیت رمزآمیز او جریان داشته است

توان به این نتیجه رسید که بسیاري از شخصیت هایی که در با کمی کنکاش در اساطیر ملل مختلف می
اسطوره هایی ،حماسه هاي ملی، موقعیت و ویژگی هاي مخصوص به خود دارند، در زمان هاي دوردست

بوده اند که بعدها توسط مردم و نیازهاي جوامع تاریخی رنگ حماسه و حتی واقعیت به خود گرفته اند. 
نان حماسی، زمانی در عرصه وسیع آسمان ها ایزدانی خاص بوده اند که هر کدام تعداد زیادي از این قهرما

حوزه محدودي از این کیهان پرشگفت را در سیطره خود داشته اند، اما در تحول و گذر زمان به هیأت 
که موجودي زمینی درآمده اند. با استناد به این تعاریف سیاوش را نیز می توان جزء آن دسته خدایانی دانست

.به زمین کشیده شده اند تا خویشکاري خود را به پایان برسانند

سیاوش در تاریخ-1-3
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سیاوش (سیاوش، سیاوخش) به معنی دارنده اسب گشن سیاه که در اوستا ملقب به کوي (شاه) است «
یانی فرزند کاووس بود و از دختري تورانی ( از خویشان گرسیوز) به دنیا آمد. بنابر روایات کهن، فر ک

چندگاهی به سیاوش پیوسته بود و مانند همه کیان، چاالك و پرهیزکار و بزرگ منش و بی باك بود. اگرچه 
در اوستا از نسبت سیاوش به کاووس سخنی نرفته، تقریبا همه متون پهلوي و روایات تاریخی او را فرزند 

)496: 1389یاحقی، »(کاووس دانسته اند. 
ان سیاوشنگاهی هرمنوتیکی بر داست-4

داستان سیاوش در شاهنامه ازجمله متونی است که بطن در بطن است و نیازمند به واکاوي ژرف اندیشانه 
چه، این داستانبا استادي سراینده اش، ملقمه اي از تاریخ، اسطوره، دین، اخالق و عرفان را در خود نهفته دارد 

تأملیصبورانه راز از این هزارتوي حماسی بگشاید.و بازنمایی این جلوه ها را کاوشگري مشرف می باید تا با
روایت اساطیري-4-1

سیاوش داراي فره ایزدي بوده و با انسان هاي معمول، قابل قیاس نیست، فردوسی از ابتدا تا انتهاي 
داستان از او شخصیتی کامال متمایز بازمی نمایاند و این تمایز مبتنی بر ویژگی هایی هم چون داشتن فره 

یکی از مشخصه هایی که بر پري زادگی سیاوش، داللت دارد، داشتن فره ایزدي است. فره، «دي اوست. ایز
نیرویی کیهانی و ایزدي است که به واسطه خویشکاري، از جهان خدایان به انسان برگزیده منتقل می 

)339: 1388زمردي، »(شود.
سیار ستوده، پرهیزگار، کارگرچست را که برتر از فر کیانی نیرومند مزدا آفریده را ما می ستاییم. آن فر ب«

سایر آفریدگان است: که به کیقباد پیوست؛ و به کی اپیوه و به کیکاووس و به کیارش و به کی سیاوش تعلق 
).2/346: 1377پورداود، »(داشت.

او و کارکردهاي ویژه فره اهورایی سیاوش، رفتار آیینی و داوري شگرف پردگیان و استقبال کنندگان 
صراحت خود او درباره خود او و فره ایزدي اش، می تواند این انگاره را تقویت بخشد که سیاوش، خداي 

چنان که بهار نیز شخصیت «غله و باروري است و داستان او از اسطوره بین النهرینی تموز، مایه گرفته است؛ 
ونده می داند که در اثر جابه جایی و ایزد شهیدشDemuzi)سیاوش را در ایام بسیار کهن، متعلق یه دموزي(

(بهار، » دگرگونی،به داستان سوگ آور سیاوش و بازگشت کیخسرو (حیات مجدد او) تبدیل شده است. 
1384 :1-170(
اساطیري نیامده است، این بی نامی ناشناختگی –نام و نشان مادر سیاوش در هیچ یک از منابع حماسی «

وج ناگهانی اش از دایره داستانی شاهنامه، پژوهشگران را به وجود اسطوره و حضور مبهم و رازآمیز او و خر
می "پري"اي کهن در زندگی او رهنمون می کند؛ برخی مادر سیاوش را در مفهوم کهن اسطوره اي خود 

)28: 1384(آیدنلو، » دانند. 
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دیس می شود و ترجمه کودك رهاشده که عناصر کیهان از او مراقبت می کنند، غالبا قهرمان، شاه و ق«
زمردي، »(حال افسانه آمیزش تقلیدي است از اسطوره خدایانی که پس از تولد بی درنگ رهایشان کرده اند.

1388 :509(
یکسان انگاري سیاوش و کیومرث

پیوند میان انسان و گیاه پیشینه اي کهن و اساطیري دارد. این پیشینه که در ماجراي سیاوش به صورت 
خون سیاوشان از خون او دیده می شود، باعث شده است که برخی از پژوهندگان اساطیر و روییدن گیاه 

به شمار آورند. » نخستین انسان«فرهنگ ایران، سیاوش را در زمره 
به نظر خالقی مطلق نیز سیاوش همچون کیومرث می تواند یکی از نمونه هاي نخستین انسان در اساطیر و 

ه که در روایت کیومرث نیز پدیدآمدن مشی و مشیانه از کیومرث، متأثر از افسانه آن گونحماسه ایرانیان باشد
دار مستتر با محاسبات خود به این نظر می رسد که بنا بر مقایسه «هندي و ایرانی جم و خواهرش می باشد

این ترتیب روایات اوستایی و پهلوانی با یکدیگر، تاریخ عالم، درست از  آغاز پادشاهی جم آغاز می شود. به
: 1363(صفا، »جمشید نه تنها اصالتا نخستین شاه قوم ایرانی است، بلکه نخستین بشر قوم ایرانی هم هست.

401(
خالقی مطلق بنا به سه دلیل و بیان سه ویژگی مشترك میان سیاوش و کیومرث به اثبات ادعاي خود 

:پرداخته است

:خوابی سهمگین و عمیق فرو می رونداول اینکه سیاوش و کیومرث هر دو پیش از مرگ در 

در مورد کیومرث در بندهش (بخش چهارم) آمده است که هنگام مرگ او که رسید خداوند او را به اندازه «
یک بند شعر به خواب فرو برد و چون کیومرث چشم گشود جهان مادي را به تاریکی شب یافت و از زمین 

)227: 1362(خالقی مطلق، » نمانده بود.جز سر سوزنی از جمله جانوران زیانکار خالی
در روایت فردوسی نیز سیاوش قبل از لشکرکشی افراسیاب به خوابی عمیق فرو رفته و حوادثی که در 

:آینده برایش پیش می آید را در این خواب می بیند

و بويبه خواب اندرون بود با رنگ چهارم شب اندر بر ماهروي
خروشی برآورد چون پیل مستبلرزید و از خواب خیره بجست

که فرزانه شاها چه دیدي به خواب؟بپرسید زود دخت افراسیاب
لبت هیچ مگشاي بر انجمنسیاوش بدو گفت کز خواب من

که بودي یکی بیکران رود آبچنین دیدم اي سرو سیمین به خواب
گرفته لب آب نیزه روانیکی کوه آتش به دیگر کران

برافروختی از سیاوش گردز یک سو شدي آتش تیز گرد 
به پیش اندرون پیل و افراسیابت آتش ز یک دست آبز یک دس

دمیدي بر آن آتش تیز دمبدیدي مرا روي کرده دژم
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)650/3: 1313فردوسی، (
.دومین ویژگی مشترك کیومرث و سیاوش، تسلیم و عدم مقاومت در برابر حمله دشمن است

کیومرث در برابر یورش اهریمن خود را بی دفاع تسلیم می کند، سیاوش نیز در برابر حیله گري گرسیوز و 
که دست از تصمیم اهریمنانه افراسیاب هیچ واکنشی از خود نشان نمی دهد و حتی از ایرانیان می خواهد

.پایداري بردارند

:سومین وجه شباهت، رستن گیاه از خاکی است که آنها بر آن می میرند

همانگونه که با مردن کیومرث قطره اي منی از پشت او در شکم خاك می رود و از آن گیاهی می روید «
ست، که خاصیت و زندگی آغاز می گردد، پس از مرگ سیاوش نیز از جایی که خون او بر زمین ریخته ا

)227: 1362(خالقی مطلق،» درمان بخشی دارد.
سودابه و اسطوره ادیپ

همه پسران ناخودآگاهانه و خودآگاهانه «اسطوره ادیپ در داستان سیاوش مطابق نظر فروید وجود دارد، 
)11-10: 1362فروید، »(به مادر یا جانشینان او عاشقندو به پدر به همین مناسبت کین می ورزند. 

زن مطابق نظام دوگانه و متضاد اساطیري، بیش تر به «اما سودابه نیز در این داستان نماد ظلمت است. 
نیروهاي منفی مربوط می شود مثل سرما، اهریمن، جادو، مار و ...اما با توجه به ارتباط او با ماه و زمین، 

داراي خصلت هاي نیک نیز هست.
غلب به صورت هاي پیرزن جادوگر، یا زن دسیسه چین و زن در ادبیات در جنبه هاي منفی خود، ا

)147: 1380(شایگان فر، »خطرناك و شهوتران ( سودابه در داستان سیاوش) ظاهر می شود.
از طرفی همان گونه که پیش تر اشاره شد، سیاوش هم چون دموزي خداي کشتزارهاست؛ او به درون 

دن و زرد گردیدن گیاه دانست؛ اما سرانجام شاد و پیروز آتش می رود، این مسئله را می توان نماد خشک ش
از آتش خارج می شود که نمادي است براي رسیدن بهار و سبز گشتن گیاه. در این ماجرا، الهه آبی که در 

است، » دارنده آب سودبخش«بود، جاي خود را به سودابه داده است. سودابه به معنی » اینین«اساطیر سومري 
و نیز هم چون اینین باعث مرگ خداي کشت و باروري می شود که در این داستان سیاوش در این مفهوم ا

)195: 1384ناپسري اوست. (بهار، 
ور سیاوش و آتش

سیاوش می بایست در برابر تهمت سودابه که به او زده و براي اثبات بی گناهی اش از میان آتش گذر 
نماید. 

است؛ او به درون آتش می رود، این مسئله را می توان نماد سیاوش نیز هم چون دموزي خداي کشتزاره«
خشک شدن و زرد گردیدن گیاه دانست؛ اما سرانجام شاد و پیروز از آتش خارج می شود که نمادي است 
براي رسیدن بهار و سبز گشتن گیاه. به زبانی دیگر، این اسطوره نمایانگر مرگ و رستاخیز و تابع الگوي 
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ژمردن سیاوش و روییدن دوباره کیخسرو، اساسی ترین نمود مرگ و رستاخیز و تابع خزان و بهار است. پ
الگوي خزان و بهار است. پژمردن سیاوش و روییدن دوباره کیخسرو ، اساسی ترین نمود مرگ ایزدگونه این 

)195: 1384(بهار، .»شهید و سبز گشتن خون سیاوشان است
خویش، به جاي سوگند، از میان انبوهی از آتش بگذرد. تن او سیاوش ناگزیر شد براي اثبات بی گناهی «

که به پاکی وبی گناهی، چون تن زرتشت و از گوهر آتش بود، بی هیچ زیانی از میان آتش تفته گذشت تا 
)46: 1389یاحقی، »(راستی پیامش را باور کنند اما سودابه جرئت نکرد به آتش نزدیک شود. 

سال پیش از آن که زردشت به هم پرسگی اورمزد آمد، از فرینی مادر چنان پیداست که چهل و پنج «
زردشت، که دغدو خواندند، بزاد. فره زردشت به شکل آتش از آن اسرروشنی (روشنی بی انتها که جایگاه 
اورمزد است) فرود آمد، به آن آتش که پیش او بود، آمیخت. از آن آتش اندر مادر زردشت آمیخت. سه شب 

هاي اطراف خانه، به پیکر آتش پیدا بود(به شکل آتش متجلی بود). رهگذران نوري بزرگ همی در همه گذر
دیدند. نیز هنگامی که مادر زردشت، پانزده ساله شد، به سبب وجود فره در او، چون به راه همی رفت، آنگاه 

)55: 1385راشدمحصل، »(فروغ از او همی افتاد(نور به اطراف می تابید).
پرسیاوشان

در جهان اسطوره گیاه و باروري ارتباط نزدیکی با انسان و زندگی انسان دارد، به گونه اي که به رابطه اي «
که در ارتباط با "پرسیاوشان"یا "خون سیاوشان"گیاه .تنگاتنگ و متقابل میان بشر و نبات منجر شده است

ست که پس از کشته شدن سیاوش از خون سیاوش از این تقابل اسطوره اي بهره برده است، گیاهی رمزآمیز ا
او می روید. این گیاه به طور حتم کارکردي اسطوره اي دارد، زیرا در روایات اساطیري ایران جایگاه خاصی 
به خود اختصاص داده است، چنان که در زندگی کیومرث زرتشت، سیاوش، کیخسرو و آیین مهر دیده می 

.شود

مونه نخستین انسان و حتی نخستین پادشاهی است که آیین تخت و تاج کیومرث در ادبیات پیش از اسالم، ن
نهاد و سی سال پادشاهی کرد. هنگامی که به حمله اهریمن زندگی اش به پایان رسید، از خاکی که نطفه او بر 

رویید که داراي یک ساقه بلند و پانزده برگ بود. این گیاه بعدها از هیأت"ریباس"آن ریخت گیاهی به نام 
» به عنوان پدر و مادر جهانیان از آن به وجود آمدند."مشی و مشیانه"نباتی به هیأت انسانی درآمد و 

)17-13: 1381(کریستین سن، 
پر سیاووشان (شعرالجن، شعرالغول) گیاهی است که در جاهاي نمناك می روید و در طب جدید به «

وش به عنوان نماد یا خداي نباتی در اساطیر عنوان مسکن و ضدسرفه مصرف می شود. به این ترتیب، سیا
مطرح می شود. در فرهنگ عامه، روایاتی مشابه نیز وجود ددارند، مثال عوام معتقدند گل محمدي از عرق 

)497: 1389یاحقی،»(روي حضرت محمد(ص) که به زمین چکیده سبز شده است. 
روایت عرفانی -4-2
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ت که پدر قصد دارد، کودکش را براي تربیت به دست امامی تأویل عرفانی از حکایت از این قرار اس
بسپارد:   

در این داستان سیاوش نماد نفس مطمئنه رستم است که با کمک و راهبردها و دستوراتی که پیر طریقتش «
(کاوس) از گیرودار نفس اماره اش آزاد شده به رستم سپرده می شود چراکه رستم با کشتن سهراب آزموده 

مقام امامت (والی) رسیده است. او اکنون الیق آن است که بر نفس خویش امام باشد و این را پیر شده و به
)141: 1387(قائم پناه، » او (کاوس) به آزمایش و به شهود دریافته است.

جهان جوي، گرد پسندیده رابه رستم سپردش دل و دیده را
)528/3: 1313نشستنگهش ساخت در زابلستان (فردوسی، تن ببردش به زابلستان       تهم

آموخته هاي رستم به سیاوش نماد معنویت و معرفت
رستم همان گونه که پیش تر ذکر شد، در مقام ولی جاي دارد و آنچه به سیاوش می آموزد، جز تعالی 

ت که براي مبارزه با نفس الزم روح و جان نیست و ذکر این ابزار نمادین، در حقیقت فراهم آوردن لوازمی اس
اما،  چه و چند و چون، خالصه سه اصطالح فلسفی است که از مقوالت معرفت به شمار می رود «است 

چراکه فهم این واژگان (که در کل به کیفیت و کمیت مربوط می شوند) درحقیقت انسان را با چیستی، 
حیطه فلسفه مورد کنکاش و پژوهش قرارمی چگونگی، چرایی، چطور و چه سانی ها آشنا می سازد که در

گیرد. بنابراین رستم به سیاوش معنویت و معرفت را آموخته است و پیداست که معنویت و معرفت چون 
)160: 1387قائم پناه، »(دوبال ملکوتی است که انسان را به سرچشمه نور و حقیقت می رساند.

ا تحمل کند تا از مرحله کودکی و خامی گذر قهرمان باید یک سلسله وظایف سخت و شکنجه آور ر«
کرده، به بلوغ فکري و اجتماعی برسد و براي مردم خود کارساز شود. از این نمونه می توان از پرورش 

)154: 1380(شایگان فر، »سیاوش توسط رستم نام برد.
ب و چه و چون و چندعنان و رکاسواري و تیر و کمان و کمند

)528: 1313(فردوسی، 
کاووس نماد قطب طریقت رستم 

کاووس در این داستان همان پیر و قطب است چراکه، او پادشاه ایران است و همه برآورده شدن 
قطب آن است که مالك و مدار چیزي، شیخ و مهتر قوم، کسی که مدار «او می خواهند. نیازهایشان را از

کارها به وجود او باشد.  قطب را از آن جهت قطب گویند که دل هاي مریدان و سالکان به دور دل او که 
، تا در آسیاي انسان کامل است، می چرخد یا به عبارتی مرید دانه خود را در انبان ارادت، تسلیم مراد می کند

محبت و والیت او نرم شود و از قشر و زاویه برهد و به روغن حقیقت برسد. قطب که غوث هم نامیده می 
)627-8: 1383سعیدي، »(شود کسی است که در عالم در هر زمانی، موضع نظر الهی است.

سودابه نماد ابلیس
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شود، داستان یوسف و زلیخا در سوره یوسف در نگاه اول، آنچه از خواندن این داستان به ذهن متبادر می 
قرآن کریم است. همان گونه که در حکایت حضرت یوسف، زلیخا، نماد نفس اماره است و در صدد فریب، 

در داستان سیاوش نیز این سودابه زن کی کاوس است که قصد فریب سیاوش را دارد.  
ید و بر تشابه این دو شخصیت حکم تایید می چنان که دکتر شمیسا در کتاب نقد ادبی بر آن اشاره می نما

به نظر می رسد که در داستان یوسف کنعانی و زلیخاي مصري، با طرح کهن اساطیري مواجه باشیم. «نهد، 
یک خداي باروري بوده باشد که می تواند خشکسالی و قحطی «خواهد افزود«ممکن است یوسف به معنیِ 

) و این دقیقا منطبق بر همان تعبیري است که بهار از شخصیت سیاوش 237: 1391(شمیسا، ».را ازمیان بردارد
می نماید و شرح آن پیش تر آمده است.

در هر دو داستان زن ها وسوسه گر هستند و نماد ابلیس. در قرآن کریم و دیگر کتب دینی، شیطان 
که خالق یکتا، پس از افتدموجودي مطرود از درگاه الهی معرفی شده است. این حادثه زمانی اتفاق  می

- سجده نماید و او امتناع می-اشرف موجودات-فرماید که در مقابل انسانآفرینش انسان به شیطان امر  می

و اذ قُلنا للمالئکه اسجدوا الدم فَسجدوا االّ ابلیس اَبی واستکبرَ و کانَ من الکافرین: و چنین بود که به «کند. 
سجده برید، آن گاه همه سجده بردند جز ابلیس که سرکشید و کبر ورزید و از کافران فرشتگان گفتیم بر آدم 

). از این پس اگرچه شیطان هفتصد هزار سال به عبادت خالق خویش پرداخته بود اما تا ابد از 34(بقره،» شد.
)871:1354درگاه معبودش رانده شده است و دشمنی او با انسان از این لحظه شروع گشته. (سنایی، 

اگر شیطان خلق نمی شد وسوسه اي نمی بود و جنگ درونی وجود نمی داشت؛ در نتیجه سالکی به «
مقام مجاهد در مصاف اکبر نمی رسید پس در کل نظام آفرینش وجود شیطان نیز رحمت است. گرچه همه ما 

ز شرشان به خدا پناه موظف هستیم که شیطان را لعن و رجم کنیم، او و پیروانش را اهل جهنم دانسته و ا
)108: 1378جوادي آملی، »(ببریم.
شهادت نوعی حماسه منفی است، چه در حسین و چه در سیاوش، آرزو یا اراده بالقوه مریدان که زاده «

نمی شود و جسمیت نمی یابد، به مرادي کامل و مردي آسمانی منتقل می شود. در دنیایی که آدمی به هر 
فرجام کار محترمان است، به ویژه که او تجسد اراده محبوس هواخواهان باشد و تقدیر ناچیز می شود، مرگ

هرچه مرگ نارواتر و غم انگیزتر، اجابت نیازهاي روح پیران تمام تر! از این نظرگاه شهادت فرجام به کمال و 
)93: 1354(مسکوب، » ضروري چنین قهرمانی است.

آتش نماد عشق الهی 
در ایران باستان سوگند یا وره و آزمایش با آتش، مرسوم و داراي ارزش و اگرچه در قدیم مخصوصا «

اهمیت ویژه اي بوده است به طوري که نشان آن را در بخش هاي گوناگون اوستا و ادبیات دینی زمان 
ساسانیان و آثار دوران پس از ساسانیان چون شاهنامه، ویس و رامین، سالمان و ابسال به راحتی می توان 

ت. وگرچه این عمل براي تمیز دادن بی گناه از گناهکار، طی تشریفاتی به اجرا درمی آمد، چنان که در بازجس
داستان سیاوش حکایت از همین امر دارد اما این ظاهر داستان است و ناظر بر جنبه عادي (غیررمزي) داستان 
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سیاوش خرامان و شادان در آن می می باشد. لیکن اگر از منظري عرفانی و رمزي به داستان بنگریم آتشی که 
)148: 1387(قائم پناه، » رود نماد عشق الهی است. 

پیران، نماد عقل افراسیاب
در داستان سیاوش، پیران نماد عقل است و در مقابل سیاوش که نماد نفس تزکیه و حقیقت است همواره 

با احترام رفتار می نماید:
همان خوب چهر دالراي اوببوسید پیران سر و پاي او     

چنین گفت کاي شهریار جوان                 مراگر بخواب این نمودي روان
ستایش کنم پیش یزدان نخست                چو دیدم ترا روشن و تندرست

)594/3: 1313(فردوسی، روي آبترا چون پدر باشد افراسیاب                   همه بنده باشیم زین
سیاوش نیز به جهت قانون کلی تبعیت از دانایان در کارها با او مشورت می نماید:

گويچنین داد پاسخ سیاوش بدوي             که اي پیر پاکیزه و راست
فاخنیده به گیتی به مهر و وفا                 ز آهرمنی دور و دور از ج

گر ایدونک با من تو پیمان کنی             شناسم که پیمان من مشکنی
)595/3: 1313(فردوسی، 

گرسیوز نماد نفس اماره 
من و ضحاك در دوران اساطیري است؛ زیرا هم چنان که در دوران سیاوش، افراسیاب نماد و نمونه اهری«

اهریمن و ضحاك، مرد نخستین و گاو یکتا آفریده و نیز جمشید و برمایون را می کشند، افراسیاب نیز 
سیاوش و اغریرث را می کشد و از این دو، سیاوش نمونه دیگري از مرد نخستین است و هم چون کیومرث، 

.زمین ریخته می شود، گیاه می رویدپس از مرگش از خون او که بر

است که بنا به روایات دینی گوپت شاه نامیده می Ewagdad "اوگ داد"اغریرث نیز گونه تغییر یافته اي از گاو 
)117-116: 1357(سرکاراتی، » شود و از پاي تا نیمه تن، گاو و از نیمه تن به باال مرد است.

بل پیران است چراکه، هرگاه پیران که نماد عقل است غیبت می در داستان سیاوش نقش گرسیوز دقیقا مقا
نفس، جامع قوه غضب و شهوت «کند جهل و نادانی یعنی گرسیوز ظاهر می شود. گرسیوز نماد نفس است و 

در انسان است چنان که این معنا بیش تر در اهل تصوف به کار می رود، زیرا آنان از نفس، اصل جامع صفات 
)865: 1383سعیدي، »(ا اراده می کنند و می گویند با نفس مجاهده کرد و آن را شکست.مذمومه انسان ر

بداندیش گرسیوز بدگمانبر شاه رفتی زمان تا زمان  
دل شاه توران برآمیختیزهرگونه رنگ اندر آمیختی
)640/3: 1313فردوسی، پراز درد و کین شد دل شهریار(چنین تا برآمد برین روزگار

عمارت سیاوش، نماد پاداش اعمال نیک او
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در داستان سیاوش نقل است که افراسیاب قسمتی از زمین توران را به سیاوش می بخشد و به او فرمان 
می دهد که در آن شهري براي خود بسازد:

هم داستانکنون بشنو از گنگ دژ، داستان                 بر این داستان باش
که چون گنگ دژ در جهان جاي نیست      بر آن سان زمینی دالراي نیست

بسی اندرون رنج ها برده بودکه آن را سیاوش برآورده بود
ز بهر بزرگی و تخت و کالهبسی رنج برد اندر آن جایگاه

اندر آن خوب جايیکی شارسان بنا کرد جایی چنان دلگشاي
درختان بسیارش اندر نشاختبدو کاخ و ایوان و میدان بساخت

گل و سنبل و نرگس و الله کشتبسازید جاي چنان چون بهشت
)618/3: 1313(فردوسی، 

رداختن به کارهاي نیک، سرمایه اي انبوه براي سراي باقی فراهم ساخته که هم چون بهشت سیاوش با پ
برایش فرحزا خواهد بود اگرچه، در این راه مرارت هاي بسیاري برده است.

فنا
در داستان سیاوش دیگر به جایی می رسیم که سالک گرم پوي داستان با تحمل سختی ها و مرارت هاي 

یان برده و پس از گذر از مراحل شناخت علم الیقین و عین الیقین به حق الیقین رسیده و جانکاه، راه به پا
نوبت آن است که به اصل پیوندد.

چهارم شب اندر بر ماهروي                       به خواب اندرون بود با رنگ و بوي
پیل مستبلرزید و از خواب خیره بجست                     خروشی برآورد چون

بپرسید زود دخت افراسیاب                          که فرزانه شاها چه دیدي به خواب؟
سیاوش بدو گفت کز خواب من                     لبت هیچ مگشاي بر انجمن

چنین دیدم اي سرو سیمین به خواب              که بودي یکی بیکران رود آب
ان                          گرفته لب آب نیزه روانیکی کوه آتش به دیگر کر

)650/3: 1313فردوسی، (ز یک سو شدي آتش تیز گرد                           برافروختی از سیاوش گرد
مرگ نمادین قهرمان آغاز «و این همان است که یونگ از آن به اسطوره مرگ نمادین تعبیر می نماید، 

ی نمادهاي قهرمانی زمانی بروز می کنند که من خویشتن نیاز به تقویت داشته باشد. پختگی اوست. به طور کل
)163: 1386یونگ،»(

پرسیاوشان نماد جاودانگی سیاوش
با کشتن سیاوش همه چیز پایان نمی یابد بلکه این آغاز راهی است که او بنا نهاده است  و جاودانه 

است که افراسیاب قبل از کشتن سیاوش هشدار می دهد:خواهد ماند و نماد این جاودانگی همان گیاه
)151:  1313نبوید نروید گیا روز کین  ( فردوسی، بباید که خون سیاوش زمین
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زیرا اگراین خون بر زمین ریزد همیشه جوشان است و خاك آن را در خود نمی کشد و حتی پس از «
سیاوش گرد رسید همان ساعت برنشست وبرفت تا مرگ افراسیاب سال هاي سال می ماند. چون اسکندر به

آنجا که گور سیاوش بود. چون آنجا رسید پنداشت که بهشت است. بر سر خاك او رفت. خاك او سرخ بود. 
خون تازه دید که می جوشید و در میان آن خون گرم گیاهی برآمده بود سبز، پرسیاوشان است. چون گروي 

...سیاوش را کشت خون او بر خاك ریخت
و این پرسیاوشان گیاهی است که هرچه آن را ببرند باز می روید و جان تازه می گیرد. این گیاه نشان 

)70-1: 1370مسکوب، »(زندگی پس از مرگ و مداومت حیات سیاوش است.
و بدین سان افراسیاب فرمان قتل سیاوش را صادر کرد و خون شاهزاده معصوم را بر زمین ریخت:

گیاهی از آن خون برست    جز ایزد که داند که او چون برستبه ساعت 
که خوانی همی خون اسیاوشانگیا را دهم من کنونت نشان 

)664/3، 1313بسی فایده خلق را هست ازو          که هست آن گیا اصلش از خون او(فردوسی،
شده و آن عصاره صمغی است سرخ رنگ که در تحفه حکیم مومن، خون سیاوشان، دم االخوین نامیده «

)497: 1389یاحقی، »(از گیاه یا درختی استخراج می شود. 
سیاوش نماد قربانی 

در این داستان که سیاوش گرفتار دسیسه و نیرنگ شهوت سودابه شده است، براي ختم غائله قربانی می 
مراسم «رار باشد ولو به قیمت جانش. شود چراکه او معتقد است، آرامش در جامعه به هر قیمتی باید برق

قربانی نیز در میان اقوام ابتدایی چنین وجهه اي داشته است برخی اقوام معتقد بودند که طی مراسمی با 
قربانی کردن حیوان مقدس، فساد و گناهان قوم را به آن انتقال می دهند و با هدیه کردن گوشت قربانی به 

ی شوند و برکت را از قوم دریغ نمی کنند و هم حیوان با فداشدن، کفاره پیشگاه خدایان، هم خدایان راضی م
گناهانم قوم را پرداخته و قبیله با تطهیر، تولدي مجدد یافته است. در اغلب آثار ادبی که قهرمان نقش فدایی 

)135: 1380(شایگان فر، »را بازي می کند و ایثار و مرگ باعث تداوم زندگی و حیات قوم می شود.
انسان و جهان در اسطوره-5

با توجه به تأویل هاي متفاوتی که از این داستان نمودیم و این نه امري عارضی، بلکه اقتضاي متن داستان 
می باشد، با نگرشی مجدد می توان به این نکته دست یافت که آنچه در درون انسان رخ می دهد، مطابق با 

به تعبیري روشن تر می توان چنین بیان نمود که اگر جنگی در همان است که در جهان به وقوع می پیوندد. 
عالم بیرون از انسان به تصویر کشیده می شود، حکایت از نزاع درونی انسان بین نفس و عقل اوست کهشاعر 
با استادي، موضوع را طرح نموده تا خواننده آگاه با تأمل در آن، رازهایی را که در گنجینه متن نهفته به دست 

د و از آن متمتع گردد و  این مسئله همان است که استاد کزازي در کتاب اسطوره، حماسه و رویا بدان می آور
پردازد:
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در جهان بینی و اسطوره اي، انسان و جهان در گوهر و سرشت با یکدیگر یکسانند؛ تنها در ریخت و «
م فروفشرده اند؛ انسان از  آن پدید پیکره از هم جدا شده اند. جهان را با همه پهناوري و گونه گونیش دره

آمده است. انسان چکیده و فشرده جهان است و دیباچه آفرینش. از دیگر سوي، انسان را درگسترده اند؛ از او 
جهان پدیدار شده است. جهان گونه گسترده انسان است. هم از آن است که در اندیشه هاي نهان گرایانه، 

امیده اند؛ و انسان را جهان کهین (عالم اصغر) هریک از این دو در خویش،جهان را انسان کهین (آدم اصغر) ن
)31-2: 1390کزازي، »( سنجیده با دیگري مهین است (= عالم اکبر و انسان اکبر).

آن گونه که مولوي نیز در مثنوي می سراید: 
از نفوس پاك اختروش مدد               سوي اخترهاي گردون می رسد

اهر آن اختران قوام ما                    باطن ما گشته قوام سماظ
)519-21: 4،دفتر1387پس به صورت عالم اصغر توي            پس به معنی عالم اکبر توي (زمانی، 

نزد صوفیان نیز این باور با قوت هرچه تمام تر موجود است چنان که ابن عربی می گوید:
ین قوم (= صوفیان)، این عالم که بیرون ایشان است از افالك و کواکب و عناصر و بدان که در اصطالح ا«

یعنی بنی آدم را عالم اصغر و انسان اصغر  –طبایع و مولدات، آن را کبیر و انسان کبیر می خوانند، و انسان را 
الم هست؛ و در و عالم جامع می خوانند؛ بدین معنی که هرچه در وجود هست آن را به صورت تفصیلی در ع

انسان مجموع است؛ و هرچه در عالم به تفصیل[است در انسان ] جمع است؛ و هرچه در انسان جمع است، 
) 33: 1390کزازي، »( در عالم به تفصیل است؛

سرانجام داستان-6
خبر قتل سیاوش در ایران غوغایی برانگیخت. رستم، سودابه را به کین سیاوش کشت و توران زمین را، به

انتقام خون شاهزاده معصوم ویران کرد.از سیاوش دو پسر به نام هاي کیخسرو (از فرنگیس) و فرود(از 
جریره) بازماندند. اگرچه کیخسرو کین پدر از دشمنان بازگرفت اما حدیث انتقام خون بناحق سیاوش در 

سه هزارسال است که اهل بخارا فرهنگ ایران هم چنان پایدار ماند؛ تا آنجا که به روایت تاریخ بخارا بیش از 
بر کشتن سیاوش سرودهاي عجیب می خوانند و مطربان، این سرودها را کین سیاوش و قواالن گریستن مغان 

گویند.
نتیجه:

با این وصف که شاهنامه متنی حماسی است و مشتمل بر سه دوره اساطیري، تاریخی و پهلوانی، باید 
بت اندیشه سراینده را ادا نمود بلکه، مبالغتی عمیق و مجاهدتی اذعان داشت که نمی توان حق معرفی صال

بسیط می خواهد تا رمزگشایی هاي آن را موجب گردد.
در این مقال کوتاه که داستان سیاوش، از منظر هرمنوتیک مورد بررسی واقع شد، این نتایج حاصل آمد:

یی که عرفان را می باید زیربناي حماسه رابطه اي استوار و متقن بین حماسه و عرفان  وجود دارد تا جا
نامید لذا، هنگامی که نزاعی در حماسه روایت می شود، می باید از ظاهر گذر کرد و به الیه درونی و اصلی 

واقعه دست یافت.



٣٨٠٠

٣٨٠٠

مجموعه مقاالت

حکایات شاهنامه مملو از رمز و راز می باشند که بخشی از این رازآلودي به وجود اساطیر در اثناي این 
شود. رازگشایی از این نمادها، به فراخور درك فردي، مسلما تعابیر متعدد و متفاوتی را براي متن مربوط می

خواننده خلق خواهد نمود و این همان روش هرمنوتیک است که باعث پویایی متن در هر زمان می باشد.
این نوشته می با توجه به نتایج تاریخی، اسطوره اي، عرفانی و اخالقی که حاصل آمد، خط سومی نیز از

توان خواند و آن عبارت از آن است که جهان چیزي نیست مگر خود انسان که در او فروفشرده اند.
کتابنامه

قرآن کریم-1
)، فرضیه اي در مورد مادر سیاوش، نامه فرهنگستان، دوره هفتم، شماره سوم.1384آیدنلو، سجاد، (-2
نجم،تهران: نشر مرکز.)، آفرینش و آزدي، چاپ پ1377احمدي، بابک، (-3
)، فردوسی و شاهنامه، تهران: دایره المعارف ایران شناسی.1389امین، سیدحسن، (-4
)، از اسطوره تا تاریخ، چاپ چهارم، تهران: چشمه.1384بهار، مهرداد، (-5
)، یشت ها، تهران: اساطیر.1377پورداود، ابراهیم، (-6
ان هاي رمزي، چاپ پنجم، تهران: انتشارات علمی فرهنگی.)، رمز و داست1383پورنامداریان، تقی، (-7
)، حماسه و عرفان، چاپ دوم، قم: اسراء.1378جوادي آملی، عبداهللا، (-8
.2، شماره 2). شاهنامه و موضوع نخستین انسان، ایران نامه، جلد 1362خالقی مطلق، جالل، (-9

هرا: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات )، وزیدگی هاي زاداسپرم، ت1385راشدمحصل، محمدتقی، (-10
فرهنگی.

)،هرمنوتیک غربی تأویل شرقی، تهران: سرایی.1384رحمانی، تقی، (-11
)مثنوي معنوي، دفتر چهارم، تهران: اطالعات.1387زمانی، کریم، (-12
ق )، نقد تطبیقی ادیان و اساطیر در شاهنامه فردوسی، خمسه نظامی و منط1388زمردي، حمیرا، (-13

الطیر، چاپ سوم، تهران: زوار.
)، از رنگ گل تا رنج خار، چاپ پنجم، تهران: انتشارات علمی فرهنگی.1388سرامی، قدمعلی،(-14
). بنیان اساطیري حماسه ملی ایران، شاهنامه شناسی، تهران: انتشارات بنیاد 1357سرکاراتی، بهمن. (-15

.1شاهنامه شناسی، جلد 
)، فرهنگ اصطالحات عرفانی ابن عربی، تهران: شفیعی.1383سعیدي، گل بابا، (-16
)،دیوان، تهران: مدرس رضوي.1354سنایی،(-17
)، نقد ادبی، تهران: دستان.1380شایگان فر، حمیدرضا، (-18
)، نقد ادبی، چاپ سوم، تهران: میترا.1391شمیسا، سیروس، (-19
هران: امیرکبیر.)، حماسه سرایی در ایران، ت1363صفا، ذبیح اهللا، (-20
، تهران: برخیم.3جلدي)،جلد 10). شاهنامه (دوره 1313فردوسی، ابوالقاسم. (-21
)، توتم و تابو، ترجمه ایرج باقرپور، تهران: موسسه انتشارات آسیا.1362فروید، زیگموند، (-22
)، عرفان در شاهنامه، تهران: حکایتی دیگر1387قائم پناه، یداهللا، (-23
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.کیانیان،ترجمه ذبیح اهللا صفا، تهران: علمی وفرهنگی). 1381. (آرتورکریستنسن،-24
)، رویا، حماسه، اسطوره، چاپ ششم، تهران: مرکز.1390کزازي میرجالل الدین، (-25
)، مازهاي راز، تهران: مرکز.1388، (---------------26
)، نامه باستان، چاپ پنجم، تهران: سمت.1385، (--------------27
.)، سیمرغ در جستجوي قاف، تهران: سخن1379محبتی، مهدي، (-28
). سوگ سیاوش، چاپ ششم، تهران: خوارزمی.1370مسکوب، شاهرخ. (-29
)، فرهنگ اساطیر و داستان واره ها،چاپ سوم، تهران: فرهنگ معاصر.1389یاحقی، محمدجعفر، (-30
محمود سلطانیه، چاپ ششم، تهران: )، انسان و سمبل هایش، ترجمه1386یونگ، کارل گوستاو، (-31
جامی.
)، شیوه هاي نقد ادبی، ترجمه غالمحسین یوسفی، تهران: انتشارات علمی.1365ویچز، دیوید، (-32
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در دیوان فیاض الهیجیبازتاب زیبایی شناختی تلمیح 
1دکتر احمد سنچولی

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زابل
2سامره شاهگلی

نشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زابل دا
چکیده

انگیزي و باال بردن ظرفیت معنایی هاي ادبی است که نقش مؤثري در زیبایی، خیالتلمیح یکی از آرایه
کشاند. تقریباً در تمام آثار سخن دارد و تاریخ فرهنگی و بار معنایی گفتارهاي گذشته را به درون خویش می

است. فیاض الهیجی نیز با توجه به ذوق و لطافت هنري آفرین استفاده شدهی، از این عنصر زیباییادب
است. در شعریش، به خوبی از آرایۀ تلمیح استفاده کرده و ظرفیت معنایی سخن خویش را دو چندان نموده

هاي مختلف آن در تا تلمیح و گونهشودتحلیلی صورت گرفته، تالش می-این پژوهش که به شیوة توصیفی
شعر فیاض الهیجی، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد و میزان استفادة فیاض الهیجی از این ترفند 
ادبی با ارائۀ جدول و نمودار مشخص گردد. احاطه و تسلط فیاض الهیجی بر اشارات قرآنی، قصص انبیاء، 

وجب گردیده که شاعر به خوبی تخیل شعري خویش را گسترش دهد اساطیر، روایات دینی و تاریخی و... م
و به آفرینش معانی و مفاهیم تازه نائل شود.

شناختی، بدیع، تلمیح.فیاض الهیجی، زیباییها:کلیدواژه
مقدمه

تلمیح در لغت به معناي نگاه کردن یا اشاره کردن به چیزي است و در اصطالح علم بدیع، اشاره به قصه، «
). در اغلب 56:1366(شمیسا،» و مثل است، به شرط اینکه آن اشاره تمام داستان و مثل را در بر نگیردشعر

اما «اند. کتب بالغی، اشاره به داستان، آیه، حدیث، مثل و حتی اشاره به اصطالحات نجومی، را تلمیح نامیده
یانی (نیمۀ دوم قرن پنجم هجري) و هاي بالغت فارسی، از جمله ترجمان البالغۀ رادوترین کتابدر قدیمی

» استه.ق) از این صنعت ادبی، نامی به میان نیامده573حدائق السحر رشید وطواط (متوفی 
بهترین تلمیح آن است «اند و معتقدند که ). برخی بین تلمیح و تضمین فرق قایل شده5:1364(پورنامداریان،

دیث پذیرفته باشد، نه آنکه آن آیه یا حدیث را عیناً از تازي که ذهن شاعر و نویسنده، تنها تأثیري از آیه یا ح
الزمۀ دریافت معنی و زیبایی تلمیح، «). از آنجا که 56:1385(حلبی،» به پارسی درآورد و نام تلمیح بر آن بنهند

ب )، لذا تلمیح از یک جهت موج76:1379(وحیدیان کامیار،» آشنایی قبلی با آن داستان، مثل، آیه و شعر است
آید، اگر از قلمرو اي و... که در کالم میاطالعات و اشارات تاریخی، اسطوره«شود، زیرا ابهام در کالم می

). 123:1389(فتوحی،» شودهاي مشترك میان مخاطب و گوینده نباشد، مانع ارتباط خواننده با کالم میآگاهی

1 . ah_sanchooli@yahoo.com
2 . shahgoli69@gmail.com
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ارزش تلمیح به «اند و معتقدند که دانستهبرخی از پژوهشگران، تلمیح را نوعی پیوند بین ادبیات و تاریخ
تر باشد، تلمیح هاي مورد اشاره لطیفشود. هر قدر داستاناي بستگی دارد که از آن حاصل میمیزان تداعی

اي است که مندي از تلمیح، آگاهی از پیش دانستهآورد. الزمۀ بهرهتري را به وجود میتداعی لذت بخش
تواند معانی بسیار ). از آنجا که تلمیح می100:1392گرمارودي،(موسوي» کنده میشاعر یا نویسنده بدان اشار

تقریباً تمام آثار برتر «است. و گسترده را در کمترین کلمات بگنجاند، از جهت هنري بسیار مهم و قابل توجه
ه.ق)، از 1071هیجی(). فیاض ال113:1380(محبتی،» اندجهانی و ایرانی از ترفند تلمیح به فراوانی سود برده

شاعران تواناي قرن یازدهم هجري است که عالوه بر هنر و ذوق شاعري، در فلسفه و حکمت و کالم نیز 
هاي مختلف آن بهره ها و عواطف و احساسات خویش، از تلمیح و گونهشهرت دارد. او براي بیان اندیشه

که در خصوص فیاض الهیجی صورت گرفته، مربوط هایی است که اغلب پژوهشاست. الزم به یادآوريبرده
است. است و تا کنون در خصوص تلمیحات شعر او پژوهشی انجام نشدههاي فلسفی و کالمی ويبه دیدگاه

گیرد. شناختی، مورد بررسی قرار میهاي مختلف آن با تأکید بر مقولۀ زیباییلذا در این پژوهش تلمیح و گونه
شود.ل انواع تلمیحات داستانی، آیه، حدیث و مثل میتلمیحات شعر فیاض، شام

پیامبران
اساطیري

تاریخیداستان-1
عاشقانه          

آیات قرآن              -2
احادیث -3
المثلضرب-4

امبرانهاي پیتلمیح به داستان
هاي پیامبران، اساطیري، توان به چند دسته تقسیم کرد: داستانتلمیحات داستانی شعر فیاض الهیجی را می

است، البته داستان عاشقانه و تاریخی. داستان پیامبران در این میان بیشترین بسامد را به خود اختصاص داده
غنایی و تعلیمی، بیشتر مورد توجه شاعر هاي زندگی و سرگذشت حضرت یوسف و خضر (ع) به دلیل جنبه

است. کمترین بسامد به داستان حضرت ایوب و حضرت داوود (ع) اختصاص دارد که شاعر به صبر و بوده
هایی کامل و آسمانی براي بشر الگو است. تاریخ زندگی پیامبران به عنوان انسانصداي خوش آنها اشاره کرده

است. سرگذشت انبیاء، زندگی آنان را از حالت تاریخی به جنبۀ اساطیري سوق دادهاست. عالقۀ مردم بهبوده
کردند و آنها را به صورت قصه در هاي خود را در زندگی پیامبران وارد میها و خواستهافراد، گرایش

و وصفی هاي آمیخته با تخیل و شرح ها، محصول تجربیات زندگی انسانی، آرماناین داستان«آوردند. می
است. در این میان، نوع نگرش شاعران به گویا از کمال مطلوب او و آینۀ تمام نماي روح انسانی بوده
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هاي پیامبران، ). داستان96:1390(محسنی و دیگران،» استسرگذشت پیامبران، دستاوردهایی تازه در پی داشته
، استواري و مستندتر کردن کالم فیاض هاي اساطیري، عاشقانه و تاریخی منبع مهمی براي استحکامداستان

است که نشان دهندة ها داشتهرود. فیاض در اشعار خود، توجۀ زیادي به این گونه داستانالهیجی به شمار می
آشنایی فراوان وي با شریعت و فرهنگ اسالمی است. شاعر در بیتی با اشاره به ماجراي حضرت علی(ع) و 

بیند که در برابر کوه ر شاعران، مشکالت عشق را همچون کاهی میگشودن دروازة خیبر، بر خالف دیگ
تواند مشکالت بسیار ناچیز است. او بر زور بازو تأکید می کند که با وجود ناتوانی، اما با قدرت ایمان می

خیبر را بگشاید:
راکند خیبر گشایی به کاه عشق کوهی بر نیاید زور بازو بین       که چون با ناتوانی می

)69:1373(فیاض الهیجی،
در بیتی دیگر با تشبیه عقل به یوسف کنعان و نفس شوم به زلیخا، به ماجراي حضرت یوسف و زلیخا و 

اي از از عنصر تشبیه و تناسب، شبکهکند و با استفاده برادران حضرت یوسف و انداختن او در چاه اشاره می
دارد:است که ذهن خواننده را به تأمل وا میها را به وجود آوردهها و تناسبتداعی

)                                                            78چاه ما دنیا و ابناي زمان اخوان ما(همان:عقلیم و زلیخا نفس شوم      یوسف کنعان
زیبایی این تلمیح به جهت آن است که شاعر با آوردن داستان عاشقانۀ یوسف و زلیخا که در قرآن آمده، 

داند و در مصراع دوم، دنیا را چون چاهی کند و زلیخا را همچون نفس شومی میخود را به او تشبیه می
داند. همچنین آرایۀ مراعات النظیري که آمده، سبب زیبایی این ان زمانه میکند و برادرانش را فرزندمجسم می
است. در بیتی دیگر شاعر در مقایسۀ خودش با حضرت ابراهیم(ع) و تشبیه دود دل به آتش بیت گشته

گوید:می
)111:بر خلیل آتش گلستان گشت و بر ما دود دل       آتش او آتش است و آتش ما آتشست (همان

است به مناظرة ) اشاره69(انبیاء:» و قُلنا یا نار کونی برداً و سالماً علی ابراهیم«با توجه به آیۀ شریفۀ 
دهد که ابراهیم را در آتش پرتاب کنند، با حضرت ابراهیم و نمرود که پس از شکست در مناظره، دستور می

یبا تبدیل شد و هیچ گزندي به او نرسانید. در این قدرت خداوند این آتش براي آن حضرت، به گلستانی ز
است. البته تکرار واژة آتش نیز نوعی بیت شاعر به نوعی میان خود و حضرت ابراهیم همانندي احساس کرده

گوید:است. در جایی دیگر با اشاره به خضر(ع) و نقش هدایتگري او میبر زیبایی بیت افزوده
کندست          خضر اینجا گام اول خویش را گم میدر بیابان محبت رهنمایی مشکل ا

)254:1373(فیاض الهیجی،
شاعر بر این باور است که در بیابان محبت حتی خضر(ع) هم که سمبل رهنمایی و هدایت است، راه را 

اي از ههاي بیابان، راهنمایی، خضر و گم شدن، رشتگیري از آرایۀ تناسب، میان واژهکند. شاعر با بهرهگم می
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دارد. در بیتی دیگر با اشاره به است و ذهن خواننده را به تفکّر وا میها را به وجود آوردهها و تناسبتداعی
گوید:است، میماجراي کلیم(ع) و نور الهی که از طور بر آن حضرت متجلّی شده

)375اغی پیداست (همان:دود این شمع چو از دور عیان دید کلیم           در شک افتاد که از طور چر
بیت اشاره به داستان حضرت موسی(ع) و کوه طور دارد که آن حضرت براي مشاهدة خداوند به کوه 

هاي کلیم، طور و چراغ، تناسب طور رفته بود. منظور از شمع در بیت باال، حضرت علی(ع) است. میان واژه
پیامبرانی همچون حضرت محمد(ص)، گیري از زندگی و سرگذشت وجود دارد. فیاض الهیجی با بهره

یعقوب(ع)، خضر(ع)، عیسی(ع)، موسی(ع)، یوسف(ع)، سلیمان(ع)، آدم(ع)، ابراهیم(ع)، ایوب(ع)، نوح(ع) 
است. در اینجا میزان تکرار نام انبیاي الهی در دیوان فیاض الهیجی، و داوود(ع)، بر غناي شعر خویش افزوده
گونه که ذکر شد در میان نام پیامبران، بیشترین شود. همانت ارائه میجدولی همراه با ذکر صفحه و شمارة بی

بسامد به حضرت یوسف(ع) و کمترین بسامد به حضرت ایوب(ع) و حضرت داوود(ع) اختصاص دارد.
جدول میزان تکرار نام انبیاي الهی در دیوان فیاض الهیجی-1

شماره ابیات:بسامد:نام:
، 50ب381، 85ب359، 53ب358، 82ب353، 155ب349، 141ب348، 98ب347، 2ب302، 9ب301، 1ب69ص21محمد

، 143ب563، 3ب527، 2ب525، 13ب499، 35ب466، 38ب448، 95ب432، 41ب426، 218ب420، 26ب397
19ب،571

، 10ب406، 3ب344، 3ب330، 8ب285، 14ب277، 5ب257، 3ب213، 4ب126، 5ب90، 3ب73، 2ب70ص13یعقوب
46ب440، 243ب421

، 1ب220، 5ب217، 1ب212، 3ب194، 3ب180، 9ب179، 7ب176، 3ب167، 9ب162، 8ب93، 10ب71ص25خضر
، 46ب387، 4ب329، 4ب314، 5ب312، 11ب301، 4ب287، 6ب281، 3ب279، 3ب263، 6ب228، 6ب220
9ب510، 2ب509، 8ب475

، 4ب181، 10ب145، 4ب142، 15ب141، 9ب136، 3ب132، 7ب132، 6ب109، 5ب105، 6ب91، 1ب73ص33عیسی
، 11ب366، 7ب328، 7ب286، 7ب281، 2ب280، 4ب222، 6ب213، 1ب212، 6ب207، 5ب193، 1ب192
، 8ب507، 12ب486، 9ب485، 19ب472، 21ب465، 9ب406، 82ب399، 23ب380، 1ب380، 97ب374
11ب508

، 6ب281، 3ب252، 3ب251، 3ب232، 3ب172، 6ب156، 6ب147، 1ب118، 2ب132، 2ب111، 4ب76ص21موسی
308ب557، 3ب509، 5ب456، 246ب421، 85ب399، 84ب399، 83ب399، 4ب396، 14ب283، 4ب272

، 2ب124، 1ب118، 7ب114، 4ب109، 3ب108، 4ب91، 3ب91، 10ب89، 3ب85، 6ب82، 6ب80، 7ب77ص48یوسف
، 7ب247، 12ب241، 4ب236، 9ب222، 10ب213، 3ب213، 3ب187، 5ب167، 5ب167، 5ب165، 6ب131
، 244ب421، 67ب409، 3ب396، 13ب356، 1ب356، 64ب346، 3ب344، 10ب307، 8ب307، 8ب285
، 29ب473، 38ب470، 50ب451، 35ب444، 45ب440، 78ب431، 310ب424، 267ب422، 245ب421
116ب579، 1ب517، 1ب510، 12ب505، 45ب478، 28ب478

، 55ب408، 63ب403، 52ب20،402ب401، 7ب312، 2ب308، 4ب252، 6ب213، 10ب194، 3ب92ص14سلیمان
165ب552، 8ب521، 9ب485، 60ب474

1ب536، 4ب521، 1ب520، 60ب445، 58ب358، 10ب313، 4ب94ص7آدم
27ب572، 37ب470، 14ب469، 69ب358، 59ب346، 1ب318، 3ب111، 4ب98ص8ابراهیم
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1ب124ص1ایوب
7ب505، 8ب503، 20ب397، 6ب312ص4نوح

5ب314ص1داوود

هاي اساطیريح به داستانتلمی
ها، جزوي از مجموعۀ اسطوره«اي نسبتاً وسیع دارد. هاي اساطیري در دیوان فیاض الهیجی، دایرهداستان

» بخشندهاي خاص شعر فارسی را هویت مییک میراث مشترك دیرینه هستند که تصویرها، رمزها و مضمون
میهنی را -با نیازهاي زمان خویش، اساطیر جهانی یا ملّیشاعران در انطباقی فعال، ). «200:1367(زرین کوب،

). آنها از اساطیر، به عنوان نمادي براي بیان 91:1370(رشیدیان،» کنندبا ذهنیت خاص خویش بازآفرینی می
کنند، تا خوانندة شعرشان با تأویل سمبل رویدادها و حوادث اجتماعی و سیاسی روزگار خویش استفاده می

ها با ها و افسانهزیرا اسطوره«، عالوه بر کشف بار معنایی آن، احساس لذّت هنري نیز نماید. آن نمادها
اي، بر حسب شرایط و اوضاع توانند در هر دورهپذیري که دارند، میهاي شاعرانه و سمبلیک و تأویلظرفیت

ی افکار و حوادث نو در خاص اجتماعی، بار معنایی جدید را بپذیرند و از طریق تأویل جدید، سمبل بعض
ها، به ویژه اساطیر ). اسطوره245:1374(پورنامداریان،» زمینۀ رخدادهاي سیاسی و اجتماعی جامعه قرار گیرند

چه نزد روانشناسان، ناخودآگاه آن«ایرانی، جایگاهی ممتاز در شعر فارسی دارند و تقریباً در شعر اغلب آنان 
). فیاض الهیجی نیز با استفاده 200:1367(زرین کوب،» استکاس یافتهجمعی نام دارد، به صورت اساطیر انع

است:ها و افکار عرفانی خویش پرداختههاي ایرانی و ملّی، به بیان اندیشهاز اساطیر، به ویژه اسطوره
)92:1373دهد مرا(فیاض الهیجی،سیمرغ پر شکستۀ اوج قناعتیم           گردون فریب بال مگس می

اند و در هاي فراوانی از آن کردهر فارسی به سیمرغ اشارة فراوانی شده و شاعران داستان پردازيدر شع
اي است که پدر رستم را بزرگ کرده و پرورش داده بود. اند. سیمرغ پرندة افسانهتنگناها از او مدد خواسته

را به زال داد و به او گفت موقع وقتی که زمان پرورش زال به پایان رسید، در هنگام جدایی، سیمرغ پر خود 
رسد، یکی سیمرغ دو بار در هنگام سختی به فریاد زال می«نیاز پر را به آتش بیندازد تا وي به یاریش بشتابد. 

). شاعر خود را به سیمرغ همانند 276:1365(گوهرین،» هنگام زادن رستم و دوم در جنگ رستم و اسفندیار
مرتبۀ واالي قناعت و بی نیازي، پرشکسته و عاجز و ناتوان است. شاعر با است، البته سیمرغی که درکرده

است و دیگري نماد آوردن سیمرغ پرشکسته در تقابل با بال مگس که یکی مظهر قدرت و عزّت و ارجمندي
ارزشی و حقارت است، به نوعی تصویر پارادوکسی متوسل شده است. فیاض الهیجی در بیتی دیگر، بی

داند که حتّی پهلوانانی همچون رستم و زال در این عرصه، چیزي به حساب ل را چنان خطرناك میطریق د
آیند:نمی

ره کمتر از زال است اگر خود رستمجا سرسري مگذر            در اینطریق دل خطرناکست از این
)140:1373(فیاض الهیجی،
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است. از این رو زاغ که نماد بدبختی و سایه کردهگوید که پرتو بخت سیاه بر سرمدر بیتی دیگر می
بیچارگی است، براي من کمتر از هما نیست. شاعر در حقیقت براي بیان شدت سیاه بختی خود، به نوعی 

است:تصویر پارادوکسی متوسل شده
)96مان:پرتو بخت سیه را بر سرم تا سایه کرد                کم ندانیم از هما اقبال زاغ خویش را (ه

است. در حقیقت داند که گرد کدورت را از دل او شستهدر بیتی دیگر شاعر آتش عشق را چنان مؤثر می
توان آینۀ جم را است، خاکستري که به وسیلۀ آن میآتش عشق، دل او را سوخته و به خاکستر تبدیل کرده

است. اسناد شستن به آتش، اسناد هساخت. آتش عشق دل او را از گرد کدورت شسته و به خاکستر تبدیل کرد
است. کشف تناسبهاي مجازي است و در واقع نوعی تصویر پارادوکسی است که بر ابهام هنري شعر افزوده

شود که پس از تأمل بسیار شاید بتواند به منظور ظریفی که در بیت است، موجب لذّت هنري خواننده می
اند.کردهبراي صیقلی دادن آینه از خاکستر استفاده میشاعر تا حدودي نزدیک شود. در ضمن در گذشته

توان کردنجم میچنان گرد کدورت شست از دل آتش عشقم              که از خاکسترم آینۀ
)313(همان:

گوید:در بیتی دیگر با تشبیه لب معشوق (ممدوح) به آب حیوان می
حیوانست طرفۀ شهریار است اینلب چو آبرخ چو ماه تابانست، خط چو موج ریحانست      

)314(همان:

است که آب حیات در درون ظلمت جاي دارد و خضر(ع) که پیر طریقت و زندة جاوید در اساطیر آمده
). هر کس از آن آب بخورد یا تن در آن بشوید، آسیب 333:1386نماید (یاحقی،ت، سالک را به آن راه میاس

اسکندر در جستجوي این آب ناکام ماند و خضر از آن نوشید و «ناپذیر خواهد شد و جاودانه خواهد زیست. 
اورها و روایات اساطیري ) فیاض الهیجی در دیوان شعر خود به برخی از ب29:1363(بهایی،» جاودانه شد
است، از جمله: هما، سیمرغ، آب حیات، آینۀ جم، فریدون، سیاوش، اسفندیار و رستم، که بیشترین اشاره کرده

بسامد به سیمرغ اختصاص دارد.
هاي اساطیري در دیوان فیاض الهیجیجدول انواع تلمیح به داستان-2

شماره ابیات:بسامد:نام:
، 44ب427، 41ب357، 16ب339، 14ب339، 5ب228، 3ب160، 4ب95، 6ب73ص12هما

31ب473، 49ب467، 10ب447، 66ب427
، 5ب283، 4ب280، 3ب279، 4ب270، 9ب257، 3ب154، 6ب105، 5ب92ص21سیمرغ

، 70ب359، 39ب357، 38ب357، 50ب345، 3ب320، 6ب311، 4ب304، 9ب301
31ب473، 12ب465، 3ب462، 306ب423، 30ب371

، 64ب445، 4ب322، 3ب314، 2ب288، 6ب220، 5ب217، 3ب194ص8چشمۀ حیوان
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106ب453
5ب315ص1آب حیات

6ب313ص1آینۀ جم
77ب346ص1فریدون

5ب396ص1سیاووش
33ب457ص1اسفندیار

6ب493ص1رستم
54ب474، 25ب456، 114ب391ص3جمشید

14ب493ص1اشکبوس
34ب411ص1نگارخانۀ چین

هاي تاریخیتانتلمیح به داس
هایی هستند که به یک شخص، واقعه و یا مکان تاریخی اشاره داشته باشد. هاي تاریخی، داستانداستان

هاي هاي اساطیري و روایات ملّی، از داستانفیاض الهیجی عالوه بر تلمیح به داستان پیامبران و داستان
اشاره به پادشاهانی از قبیل اسکندر، خسرو، است. فیاض عالوه بر تاریخی نیز در شعر خویش بهره برده

است. در میان پادشاهان تاریخی، قیصر، انوشیروان و... از پادشاهان زمان خودش، مانند شاه عباس نیز یادکرده
است. شخصیت اسکندر در مقام توصیف ممدوح خویش سود تقریباً بیش از همه به اسکندر اشاره شده

وح او، شأن شکوه اسکندر را دارد و منشور کشورستانش، شمشیر اوست:است و معتقد است که ممدجسته
)454:1373سکندر شکوهی که در دست دارد           ز شمشیر منشور کشورستانی (فیاض الهیجی،

)456پادشاه پادشاهان جهان، عباس شاه                 آفتاب دین و دولت سایۀ پروردگار (همان:
است که در سن چهارده سالگی به سلطنت رسید و ارترین پادشاهان دورة صفويشاه عباس، یکی از نامد

داند. شاعر او را آفتاب دین و دولت و سایۀ پروردگار می
هاي تاریخی در دیوان فیاض الهیجیجدول انواع تلمیح به داستان-3

شماره ابیات:بسامد:نام:
19ب495ص1انوشیروان

24ب495، 20ب495، 47ب462، 26ب456، 20ب454، 69ب389، 1ب314ص7اسکندر
25ب456، 89ب452، 53ب451، 3ب446ص4خسرو

27ب456، 35ب455ص2شاه عباس
54ب451، 5ب446ص2شاه صفی

24ب447ص1قیصر
12ب493ص1بطلمیوس



٣٨٠٩
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

11ب493، 10ب486ص2بقراط
5ب261، 2ب230، 8ب189، 6ب187، 5ب187، 8ب179، 7ب150، 4ب138ص8بیستون

هاي عاشقانهتلمیح به داستان
هاي عاشقانه مربوط اند که به حوادث و شخصیتاي از تلمیحاتدسته«هاي عاشقانه، اشاره به داستان

آیند و البته ممکن است، جنبۀ تاریخی هم داشته باشند. به هر ها و آثار ادبی میشوند و معموالً در داستانمی
» استئی بر جنبۀ تاریخی غلبه دارد و اولویت با جنبۀ غنائیحال در این نوع اشارات، جنبۀ غنا

هاي ). در اشعار فیاض الهیجی، این دسته از تلمیحات کاربرد فراوانی دارد و اشاره به داستان61:1389(اعالء،
هاي عاشقانه، نظیر لیلی و مجنون، خسرو و شیرین و یوسف و زلیخا، که برخی از آنها از جمله شخصیت

است. به عنوان نمونه، در بیت زیر اشاره اي به اشعارش دادهقرآنی نیز هستند، رنگ و بوي عاشقانهتاریخی و
کند و معتقد است که معشوقان زیبارویی همچون لیلی، دل عاشقانی چون مجنون به داستان لیلی و مجنون می

. البته شاعر میان خود و مجنون به کنندها میدهند که آنها را آوارة بیابانرا چنان تحت تصرف خویش قرار می
کند و خود را نیز بر اثر حسن معشوق لیلی وش، آوارة دشت و بیابان نوعی احساس همدلی و یگانگی می

یابد:می
تصرفی که من از حسن لیلیان دیدم            هنوز مجنون سرگرم دشت پیمائیست

)                            134:1373(فیاض الهیجی،
نشین کند و بر این باور است که حسن پردهدر بیتی دیگر به داستان حضرت یوسف(ع) و زلیخا اشاره می

است: و عشق بازاري
)                137شد از اداي زلیخا و یوسف این معلوم          که حسن پرده نشین است و عشق بازاریست(همان:

و در بیتی دیگر، فیاض الهیجی با اشاره به ماجراي عاشقانۀ خسرو و شیرین و فرهاد و کندن کوه بیستون، 
کند. در این یگانگی، غصه معشوق و بال، بیستون اوست که با به نوعی بین خود و فرهاد احساس یگانگی می

خورد:ایلی دیگر حتی بر خسرو و فرهاد هم حسرت نمیوجود چنین مس
غصه را شیرین خود کردم بال را بیستون         حسرتی بر خسرو و رشکی به فرهادم نماند

)180(همان:
داستان یوسف و زلیخا بیشترین بسامد را در دیوان فیاض الهیجی دارد و پس از آن داستان فرهاد و 

ن لیلی و مجنون در مرتبۀ سوم قرار دارد.شیرین است و تلمیح به داستا
هاي عاشقانه در دیوان فیاض الهیجیجدول انواع تلمیح به داستان-4

شماره ابیات:بسامد:نام:
، 1ب118، 7ب114، 4ب109، 3ب108، 4ب91، 3ب91، 10ب89، 3ب85، 6ب82، 6ب80، 7ب77ص48یوسف/زلیخا

، 4ب236، 9ب222، 10ب213، 3ب213، 3ب187، 5ب167، 5ب167، 5ب165، 6ب131، 2ب124
، 3ب396، 13ب356، 1ب356، 64ب346، 3ب344، 10ب307، 8ب307، 8ب285، 7ب247، 12ب241
، 50ب451، 35ب444، 45ب440، 78ب431، 310ب424، 267ب422، 245ب421، 244ب421، 67ب409
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116ب579، 1ب517، 1ب510، 12ب505، 45ب478، 28ب478، 29ب473، 38ب470
، 3ب231، 6ب194، 3ب152، 2ب150، 7ب117، 2ب113، 5ب106، 4ب100، 2ب89، 4ب77، 2ب77ص18لیلی/مجنون

80ب452، 259ب429، 12ب386، 26ب367، 5ب318، 8ب262، 6ب242
، 3ب162، 4ب154، 7ب150، 2ب132، 4ب126، 5ب106، 2ب104، 7ب103، 6ب81، 2ب79، 3ب77ص36فرهاد/شیرین

، 2ب230، 4ب223، 3ب217، 3ب215، 5ب215، 4ب198، 3ب189، 2ب181، 4ب179، 3ب178، 8ب167
، 2ب315، 2ب312، 6ب308، 13ب297، 4ب261، 6ب252، 4ب249، 6ب246، 1ب236، 2ب234، 2ب231
53ب451، 258ب422، 25ب360

تلمیح به آیات قرآن:
ت است و در جاي جاي اشعار وي تلمیح به آیافیاض الهیجی، شعر را در خدمت عقیدة خویش قرار داده

مندي از آبشخور دین و شریعت شود که نشان دهندة آشنایی فراوان وي با قرآن و بهرهقرآن کریم، مشاهده می
است.باشد. فیاض با الهام از آیات متعدد قرآن کریم، سخنان خود را تأثیرگذارتر و مستندتر کردهمی

)355الست تا محشر (همانبه حق اول و آخر به ظاهر و باطن             به مبداء و به معاد و
) همچنین 3هاي: هو األولُ و اآلخرُ و الظاهرُ و الباطنُ و هو بِکُلِ شیء علیم (حدید:بیت اشاره دارد به آیه

سورة اعراف نیز اشاره دارد. و إذا أخذَ ربک بنی آدم من ظهورهم و ذُریتهِم 172، به آیۀ »الست«با آوردن واژة 
هدأشه لَی...(اعراف:وا ببِرَبِّکُم قالو هِم ألَستلَی أنفُس172م ع.(

دوستدار اهل بیت و عترت پاك توأم                   دیگري الیق ندانم در سري و سروري
عترت پاك مرا تا بر سرند و سرورند                  حاش هللا گر پسندم دیگري در چاکري

زند             پیش من فرقی ندارد از جهود خیبريمان میمهر عترت الف ایهر که او بی
)22:1373(فیاض الهیجی،

است که بیشتر از هر چیزي مورد تأکید قرار دوستی اهل بیت علیهم السالم در دیوان فیاض الهیجی، امري
توسل به آیات باشد و این شیفتگی خود را بااست و شاعر دوستدار امامان و پیامبران معصوم (ع) میگرفته

قُل ال أسألکُم علیه أجراً إال «کند. بیت اشاره به آیۀ معروف مؤدت در سورة شوري دارد. قرآن کریم، بیان می
گوید:سورة مائده می55). در بیتی دیگر، با اشاره به آیۀ 23(شوري:» الموده فی القُربی...

آن که شاه است و مولیسزاي امامت به صورت به معنی                علی ولی 
)23:1373ولی والیت وصی وصایت                       هدي هدایت هم أعلی هم أدنی (فیاض الهیجی،

إنما ولیکُم اهللا و رسوله و الذینَ آمنوا الذینَ یقیمونَ الصلوه و یؤتونَ الزَکوه و هم «بیت ناظر است به آیۀ: 
). 55(مائده:» وله و الذینَ آمنوا فَإنَ حزب اهللا الغالبونَراکعونَ و من یتَول اهللاُ و رس

به اظهار او بوده جبرئیل مأمور               به پیغمبر اخفاي او گشته منهی
)25:1373نبوت به اظهار امرش محقق                  رسالت ز اخفاي او گشته منفی (فیاض الهیجی،

ول بلَغَ ما اُنزِلَ إلَیک من ربِک و إن لَم تَفعل فَما بلغّت رسالَته و اهللا یا أیها الرس«اشاره دارد به آیۀ: 
).67(مائده:» یعصمک من الناس إن ال یهدي القوم الکافرین
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جدول انواع تلمیح به آیات قرآن در دیوان فیاض الهیجی-5
شماره ابیات:بسامد:نام:

2ب562، 1ب561، 1ب74، 7ب56، 4ب21ص5تطهیر
4ب218، 5ب193، 12ب157، 4ب89، 9ب63، 6ب28ص6تبلیغ

6ب306، 8ب235، 1ب211ص3والیت
4ب502، 1ب500ص2مباهله
11ب86، 4ب59ص2مؤدت

9ب38ص1اولواإلمر
6ب111، 8ب99، ص6ب96ص3إخوت
3ب89ص1إکمال
7ب45ص1شاهد
6ب66، ص7ب25ص2أنذار

تلمیح به احادیث:
شاعر همانند متکلّمی «اي برخوردار است. اض الهیجی، تلمیح به احادیث نیز از جایگاه ویژهدر اشعار فی

است که نشان دهندة برهان مدار در شعر خویش، اشاره به احادیث را بر مرکب شعر نشانده و بدان پرداخته
» استاین است که فیاض الهیجی، شاعري والیت مدار و امامت شعار و منادي تفکر ناب شیعی

).160:1380(احمدي،
اگر به خصم پسندي چه باك و نقص از آنخالفتی که به قد تو راست همچو قباست       

اش نبود                    کسی که در دو جهان است صاحب القرآنهواي شوکت صاحب قرانی
)73:1373(فیاض الهیجی،

قالَ رسول اهللا صلّی اهللا علیه و آله: «قلین اشاره دارد: تعبیر صاحب القرآن، بی تردید به حدیث مشهور ث
إنّی تارك فیکُم الثقلین کتاب اهللا و عترتی ما أن تَمسکتُم بِهِما لن تضلوا بعدي و انهما لن یفترقا حتی یردا 

. باشد). در بیت باال منظور شاعر از صاحب القرآن، پیامبر(ص) می433:1369(قمی،» علَی الحوض
)25:1373خدا جمله پیغمبران امم را            به ایجاد او داده صد گونه بشري (فیاض الهیجی،

أال اَنّه الرشید السدید أال انّه المفوض إلیه أال أنّه قَد بشّر به من «خوانیم: در بخشی از حدیث غدیر می
باشد که بیت باال منظور از او، حضرت علی (ع) می). در71:1369(قمی،» سلف بینِ یدیه أال أنّه الباقی حجه...

رسد. همچنین در اشعار فیاض، به احادیث حضرت محمد (ص) و حضرت بعد پیامبر (ص) به امامت می
است.علی (ع) اشاره شده

بزرگواري که در مدیح تو عقل                        سري به جیب فرو برده با هزار بیان
جمال تو عاجزست و ضعیف             سخن به وصل جالل تو قاصر و حیراننظر به درك
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)298:1373(فیاض الهیجی،
یا علی ما عرفک «فرماید: بیت فوق ناظر است به حدیث حضرت محمد(ص) که در مورد امام علی(ع) می

).112:1369(قمی،» و أنتإلّا اهللا و أنا و ما عرَفنی إال اهللا و أنت و ما عرَف اهللا إال أنا 
جدول انواع تلمیح به احادیث در دیوان فیاض الهیجی-6

شماره ابیات:بسامد:نام:
1ب407، 2ب401، 7ب302، 7ب258، 9ب169، 9ب144، 7ب103، 1ب96ص8ثقلین
7ب299، 9ب226ص2سفینه
7ب315، 8ب257، 11ب154، ص8ب99، ص1ب63ص5منزلت
2ب459، 12ب302، 7ب267، 9ب169، 2ب148ص5کساء

5ب218، 9ب199، 8ب89، 9ب87، 7ب45ص5حضرت محمد(ص)
1ب200، 3ب198، 8ب147، 9ب111، 4ب89، 4ب78ص6امام علی(ع)

المثل:تلمیح به ضرب
باشد. در دیوان فیاض المثل میاست، اشاره به ضربیکی دیگر از اشاراتی که فیاض بدان پرداخته

لمیح نسبت به سایر تلمیحات، کمتر است.الهیجی، بسامد این نوع ت
ايیار چون با تو ندارد سر یاري فیاض                     تو چه در دعوي مهرش رگ گردن شده

)54:1373(فیاض الهیجی،
کند به کسانی که به چیزي یا شخصی بسیار نزدیک است و اشاره میالمثل عامیانهرگ گردن شدن: ضرب

ت فراوان دارند. شاعر با استفاده از آرایۀ تشبیه، مخاطب خود را در نزدیکی به رگ گردن هستند و مهر و محب
کند.همانند می

از عکس ساقی تاب می، آنگه من و دوري ز وي           در آب بیند تا به کی دیوانه روي ماه را
)74(همان:

» ته را بر سر سودا داردماه نو شیف«گوید المثل که میمصراع دوم اشاره دارد به این ضرب
). به عقیدة مردم اشخاصی که دیوانه هستند، اگر ماه را به صورت کامل و بدر ببینند، 1395:1379(دهخدا،

شوند.دیوانه تر می
به دیده داشتن مردمان چنان باشد                              که کس به خانۀ خود پرورش دهد اژدر

)157:1373(فیاض الهیجی،
).1385:1379است (دهخدا،» مار در آستین پروردن«المثل ت یادآور ضرببی

رونهم بر خاك عشق و دل نهم بر تیغ یار                      قدر زر زرگر شناسد قدر جوهر جوهري
)269:1373(فیاض الهیجی،

).1157:1379المثل وجود دارد. (دهخدا،مصراع دوم، صنعت ارسال
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فرصت فیاض                              غم فردا چه خوري روز نو و روزي نوعیش امروز مده از کف
)354:1373(فیاض الهیجی،

المثل است و به جریان تکراري و عادي امور اشاره دارد روز از نو و روزي از نو: ضرب
).877:1379(دهخدا،

جدول بسامد انواع تلمیح در دیوان فیاض الهیجی-7
المثلضربآیات قرآناحادیثنانواع داستانوع

37831265تعداد
90/8504/790/501/0درصد
%100جمع

نمودار بسامد انواع تلمیح در دیوان فیاض الهیجی-8

نتیجه گیري
کنندة اعتقادات است، بخش وسیعی از اشعار وي، بیان فیاض الهیجی از انواع تلمیحات بهرة فراوانی برده
هاي پیامبران، بیشترین بسامد را به خود اختصاص مذهبی اوست. در بین اشارات او، تلمیح به داستان

هاي است و یکی از سرچشمههاي پیامبران ارائه کردهاست. شاعر در ابیاتش، تصاویر زیبایی از  داستانداده
وسف و خضر (ع) است. اشارات در کالم وي، آفرینش پندارهاي شاعرانه در شعر فیاض، زندگانی حضرت ی

معرفتی خود را به نحوي گیرا و تأثیرگذار به مخاطبان - هاي تعلیمیاي است که او بتواند دانستهوسیله
خویش انتقال دهد. به کارگیري آیات قرآن و احادیث در کالم او، نشان از آشنایی عمیق وي با فرهنگ 

اً وسیع انواع تلمیحات در اشعار فیاض الهیجی، از یک سو موجب خلق اسالمی و قرآنی دارد. کاربرد نسبت
انگیزتر کردن، گسترش معنا و همچنین گردد و از سوي دیگر، نقش مهم و مؤثري در خیالمعانی تازه می

کند.تر ساختن تصاویر شعري ایفا میغنی
کتابنامه

قرآن کریم.-1
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انسانی ر والیت مدار، مجلۀ دانشکدة ادبیات و علوم) ، فیاض الهیجی شاع1380احمدي، احمد، (-2
.160-183، صص 2، ش 2دانشگاه تهران، س 

، 2)، کند و کاوي در آرایۀ تلمیح، فصلنامۀ رشد آموزش زبان و ادب فارسی، ش1389اعالء، محسن، (-3
.58-64زمستان، صص

انتشارات فضل. )،  قصص األنبیاء فارسی، چ اول، بیرجند:1363بهایی صمدي، علی، (-4
)، داستان پیامبران در کلیات شمس، چ اول، تهران: مؤسسۀ مطالعات و 1364پورنامداریان، تقی، (-5

تحقیقات فرهنگی.
)، سفر در مه، چ اول، تهران: زمستان.1374(____________6
)، آشنایی با علوم قرآنی، چ پنجم، تهران: اساطیر.1385حلبی، علی اصغر، (-7
ج، چ یازدهم، تهران: چاپخانۀ سپهر.4)، امثال و حکم، 1379اکبر، (، علیدهخدا-8
)، بینش اساطیري در شعر فارسی، چ دوم، تهران: گستره.1370رشیدیان، بهزاد، (-9

)، سیري در شعر فارسی، چ اول، تهران: نوین.1367زرین کوب، عبدالحسین، (-10
چ اول، تهران: فردوس.)، فرهنگ تلمیحات، 1366شمیسا، سیروس، (-11
)، منطق الطیر، به اهتمام صادق گوهرین، چ چهارم، تهران: علمی 1365عطار نیشابوري، فریدالدین، (-12

و فرهنگی.
)، دیوان، تصحیح جلیل مسگر نژاد، چ اول، تهران: دانشگاه 1373فیاض الهیجی، مالعبدالرزاق، (-13

عالمه طباطبایی.
)، ساخت شکنی بالغی نقش صناعات بالغی در شکست و 1389، (فتوحی رودمعجنی، محمود-14

. 109-135، پاییز، 3، ش1واسازي متن، فصلنامۀ نقد ادبی، س
)، بصائر الدرجات الکبري فی فضائل آل محمد، تهران: بنیاد محقق 1369قمی، محمد بن صفا، (-15

طباطبایی.
ش سخن، تهران: سخن.)،  بدیع نو، هنر ساخت و آرای1380محبتی، مهدي، (-16
)، جستاري در پیوند ادبیات و تاریخ، فصلنامۀ تاریخ و فرهنگ و 1392موسوي گرمارودي، مرتضی، (-17

.71-96، پاییز، صص12، ش4تمدن اسالمی، س
شناختی سیماي پیامبران در قصاید خاقانی، )، بازتاب زیبایی1390محسنی، مرتضی و دیگران، (-18

.95-108، پاییز، صص3، ش3ن و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان، سفصلنامۀ پژوهشهاي زبا
شناسی، چ اول، تهران: انتشارات دوستان. )، بدیع از دیدگاه زیبایی1379وحیدیان کامیار، تقی، (-19
ها در ادبیات فارسی، چ اول، تهران: واره)، فرهنگ اساطیر و داستان1386یاحقی، محمد جعفر، (-20

فرهنگ معاصر.
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واکاوي مناسبات شیخ ابوسعید ابی الخیر با اهل سیاست و صاحبان قدرت
1دوستعلی سنچولی

عضو هیأت علمی دانشگاه زابل،استادیار
چکیده

هاي تاریخ الخیر در عرفان و تصوف ایرانی نقش و مقام بسیار واالیی دارد. او در میان چهرهابوسعید ابی
اي برجسته و ممتاز است. وي در روزگارش از پایگاه اجتماعی و هتصوف ایران و اسالم یکی از شخصیت

معنوي باالیی برخوردار بوده و در بسیاري از مردم آن زمان نفوذ معنوي داشته است. هرچند سالطین غزنوي 
به پایگاه اجتماعی و نفوذ معنوي ایشان توجه الزم را ننمودند و ایشان نیز در صدد همکاري با آنان بر نیامد؛ 

گیري تالش کردند با نزدیک شدن به این عارف و لی حکام و فرمانروایان سلجوقی از همان ابتداي قدرتو
صوفی بنام ایرانی وبرقراري روابطی نسبتاً دوستانه از نفوذ معنوي ایشان جهت مشروعیت بخشی به 

- تحلیلی و استفاده از داده-حکومتشان بهره الزم را ببرند.در این نوشتار سعی بر آن داریم تا با روش توصیفی

الخیر، با صاحبان قدرت و اهل سیاست بپردازیم. هاي ادبی و تاریخی به بررسی مناسبات شیخ ابوسعید ابی
این عارف بزرگ و بیدار با توجه و درك شرایط سیاسی و اجتماعی عصر خویش حاضر به همکاري با 

ترکان صحراگرد سلجوقی با آنان روابطی نسبتاً کشیغزنویان نشدند؛ لیکن براي مهار خوي غارتگري و آدم
کردند تا رفتاري عادالنه و انسانی با مردم دوستانه برقرار نموده و به امرا و دولتمردان سلجوقی توصیه می

تحت حاکمیتشان داشته باشند.
الخیر، غزنویان، سلجوقیانشیخ ابوسعید ابیها:کلیدواژه

مقدمه
از قدیم در پرورش و تعالیعرفان و تصوف نقش بسزایی ایفا نموده است. خراسان به عنوان مهد تصوف 

» تساهل و تسامح«هاي جهانی با خط مشیهاي بارز عرفا و صوفیان این منطقه، داشتن اندیشهیکی از ویژگی
هاي قومی و نژادي و اعتقادي بوده است. این دیدگاه ها صرف نظر از ویژگیجویی و احترام به انسانو صلح

و اعتقاد عرفا و صوفیانی همانند شیخ ابوسعید موجب شد آنها مورد احترام و پذیرش مردم قرار گیرند. از 
راندند تمام اي با ویژگی دینی و مذهبی در ایران اسالمی حکم میآنجا که حکام و سالطین مسلمان بر جامعه

- هاي خویش مین با سیاستسعی و تالش خویش را معطوف به جذب رهبران مذهبی و همراه ساختن آنا
آوردند. در روزگار شیخ ابوسعید عرفان و نمودند و با جلب نظر آنان حمایت مردم مذهبی را به دست می

تصوف به عنوان نهادي مذهبی مورد توجه بسیاري از مردم ایران قرار گرفته بود و حکام سلجوقی با توجه به 
اد مذهبی نزدیک نموده و بر مشروعیت و مقبولیت خویش این شرایط اجتماعی و فرهنگی خود را به این نه

نزد مردم مذهبی افزودند. از آنجا که ارتباط رهبران مذهبی و فرمانروایان نقش بسیار مهمی در گسترش 
فرهنگ و تمدن اسالمی دارد. الزم و ضروري است که نگاهی به مناسبات و ارتباط عارف و صوفی بزرگ 

1. doostalisanchooli@yahoo.com
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لخیر با حکام و فرمانروایان عصرش پرداخته شود. در این راستا به سؤاالت ذیل اایرانی، شیخ ابوسعید ابی
شود: پاسخ داده می

الخیر از چه پایگاه اجتماعی و معنوي برخوردار بوده است؟ شیخ ابوسعید ابی-1
روابط وي با سالطین و فرمانروایان غزنوي چگونه بوده است؟-2
سلجوقی و کارگزارانشان از چه جایگاهی برخوردار بوده است؟مناسبات شیخ ابوسعید با حاکمان -3

نگاهی به زندگانی ابوسعید
الخیر یکی از عرفا و صوفیان بزرگ ایرانی ابوسعید فضل اهللا بن احمدبن ابراهیم، معروف به ابوسعیدابی

گانی در ماه شعبان هجري، در مهنه یا میهنه به دنیا آمد و پس از هزار ماه زتد357است که در اول محرم سال 
: 1،ج1376هجري، دار فانی را وداع گفت و در همان زادگاهش به خاك سپرده شد(شفیعی کدکنی،440سال 

شهرت » مانه بابا«شود و مزار ابوسعید هم از این جهت به نامیده می» مانه«بیست و هفت). شهر میهنه اکنون
اهش نزد یکی از قراء مشهور خراسان به نام ).ابوسعید قرائت قرآن را در زادگ226: 1368دارد(نفیسی،

ابومحمد عنازي فراگرفت و ادبیات عرب را نیز نزد ابوسعید عنازي که مردي مفتی و ادیب بود، آموخت. 
هزار بیت دورة جاهلی را حفظ داشت. ابوسعید در شهر مرو نزد ابوعبداهللا 30ایشان در دوازده سالگی حدود 
را گرفت. سپس او به سرخس رفت و از محضر ابوعلی زاهربن احمد فقیه از خضري و ابوبکر قفّال فقه را ف

خوانده و هنگام ظهر علم ها نزد بوعلی تفسیر قرآن میعلماي بزرگ عصرش بهره برد. به گفته خودش صبح
گرفته است. در همین زمان از طریق لقمان سرخسی به خانقاه اصول و عصرها اخبار رسول(ص) را فرا می

ل حسن سرخسی راه یافته و تحت تأثیر ابوالفضل ناگهان تغییر حالت داده و علوم رسمی را رها کرده ابوالفض
: سی و سی ویک). او به پیشنهاد ابوالفضل سرخسی راه طریقت در پیش 1،ج1376است(شفیعی کدکنی،

لی و به ریاضت و مجاهدت مشغول شد تا حق تعالی درِ هدایت بر وي بگشاد و به درجۀ اع«گرفت،
). 62: 1379کوب،ها طول کشید(زرین). این دورة زهد و ریاضت وي سال250: 1384هجویري،»(رسانید

ابوسعید در خاندانی متمایل به تصوف و خانقاه متولد شده و پدرش خود از اصحاب صفّه بوده است و در 
خانقاه ابوالفضل حسن برد. ابوسعید با پیوستن بهکودکی ابوسعید را با خودش به مجالس سماع صوفیان می

سرخسی جان خویش را از قیل و قال مدرسه آسوده کرد و علوم رسمی را کنار گذاشت و سپس در محضر 
) بوده 412برخی از مشایخ تصوف عصر خویش شرکت نمود که در صدر آنان ابوعبدالرحمن سلمی(متوفی 

سال و نیم مقیم خانقاه ابوالعباس است. همچنین وي پس از وفات ابوالفضل به آمل طبرستان رفته و یک 
: سی و دو). وي در 1،ج1376قصاب آملی شده و از دست او نیز خرقه تبرك گرفته است(شفیعی کدکنی،

نیشابور مراحل نهائی سلوك خویش را در محضر استاد ابوعلی دقّاق که از مشایخ بزرگ صوفیه بود کسب 
ي از صوفیان دیگر این روزگار پیرو مذهب شافعی بوده و نموده است(همان: سی و سه). ابوسعید مانند بسیار

ها گرایش داشت.او یکی از علماي طراز اول عصر خویش بوده و در فقه و کالم و از نظر کالمی به اشعري
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رفته است(همان: سی و هاي ممتاز به شمار میمنطق و حدیث و تفسیر و دیگر علوم رایج عصر از چهره
ر معاصرانش از اشاعره و اهل سنّت به مسأله دوستی اهل بیت پیامبر(ص) و ابراز چهار). وي بیشتر از دیگ

» اللهم صلی علی محمد«عشق و عالقه به آنان توجه دارد. یک بار که پیشنماز او در قنوت نماز بامداد خواند: 
ر موکبی چرا بر آل صلوات ندادي... ما د«را نگفت. شیخ بر وي اعتراض کرد و گفت: » علی آل محمد«و 

همان: هشتاد و پنج).»(نرویم که آل در آنجا نباشند
پایگاه اجتماعی و جایگاه معنوي و عرفانی ابوسعید

الخیر از مردان بسیار بزرگ ایران بوده و در میان مشایخ تصوف شهرت بسیار دارد. هجویري ابوسعید ابی
فیان، ابوسعید فضل اهللا بن محمدالمیهنی، شاهنشاه محبان و ملک الملوك صو«از ایشان چنین یاد کرده است: 

رضی اهللا عنه، سلطان طریقت بود و جمله اهل زمانه ورا مسخّر بودند، گروهی به دیدار، و گروهی به اعتقاد، 
و گروهی به قوت حال. و او عالم بود به فنون علم. روزگاري عجیب داشت و شأنی عظیم اندر درجت 

ن آیات و براهین بسیار بود، چنانکه آثار وي ظاهر است امروز در اشراف بر اسرار. و وي را بجز ای
).یکی از دالیل محبوبیت تصوف و عرفان در روزگار ابوسعید دوري نجستن عرفا 250: 1384عالم(هجویري،

الخیر در اسرارالتوحید و صوفیان از اجتماع و مردم بوده است. حکایت شیرین و نغزي در بارة ابوسعید ابی
». اي نیز برودسهل است، بزغی و صعوه«رود. گفت: شیخ را گفتند که فالن کس بر روي آب می: «آمده است

گفتند: فالن کس در یک لحظه از شهري ». پرداي میمگسی و زغنه«پرد. گفت: فالن کس در هوا می«گفتند: 
یزها را بس قیمتی شود. این چشیطان نیز در یک نفس از مشرق به مغرب می«شود. شیخ گفت: به شهري می

نیست. مرد، آن بود که در میان خلق بنشیند و برخیزد و بخسبد و بخورد و در میان بازار در میان خلق، داد و 
).این حکایت 199: 1376محمدبن منور،»(ستد کند و با خلق بیامیزد و یک لحظه به دل، از خداي غافل نباشد

بوسعید، بهترین راه شناخت اولیاي خدا، غافل نشدن آنان از نشانگر آن است که نزد برخی از صوفیان همانند ا
یاد خداوند به هنگام کارهاي روزمره اجتماعی است. شیخ ابوسعید کسانی را که از زندگی و مردم گریزان و 

گیري از اجتماع نیست، بلکه گیرد. الگوي تعامل اجتماعی در نزد این افراد کنارهمدعی کرامتند به استهزا می
فعال در امور دنیوي در عین دوري از دنیازدگی است و این مسئله بر پایگاه اجتماعی آنان نزد تودة حضور

افزود. برخی بر این باورند کهنیمه دوم قرن پنجم و قرن ششم و اوایل قرن هفتم هجري، مردم در این روزگار 
طق دیگر است. در نیمۀ دوم قرن پنجم هاي تاریخ تصوف، نه تنها در ایران، بلکه در منایکی از مهمترین دوره

برند که هریک در خانقاه کوچکی سرگرم در ماوراءالنهر، خراسان و عراق مشایخ بزرگ صوفیه به سر می
).و شیخ ابوسعید در چنین 282: 5، ج1371عبادت، مراقبه، و تربیت شاگردان جدید بودند(بویل، جی. آ، 

پرداخت.میکرد و به ارشاد مریدانشروزگاري زندگی می
هاي فقها و علما را در الخیر رقص و سماع صوفیه را در خراسان رواج داد و حتی مخالفتابوسعید ابی

). آوازه و شهرت این عارف و صوفی بزرگ ایران 60: 1379کوب،این باب دفع کرد و به چیزي نگرفت(زرین
ایم که و هم شنیده«گوید: در بارة وي میحتی به دورترین مناطق قلمرو اسالمی رسیده بود. ابن حزم اندلسی
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پوشد و بروزگار ما در نیشابور مردي است از صوفیان با کنیۀ ابوسعید ابوالخیر که... گاه جامۀپشمینه در می
گزارد گزارد و زمانی نه واجب میزمانی لباس حریر که بر مردان حرام است، گاه در روز هزار رکعت نماز می

: بیست و 1،ج1376شفیعی کدکنی،»(این کفر محض است، پناه بر خدا از این گمراهیو نه نماز مستحبی و
اي ). در تصوف کار شیخ ابوسعید به اندازه188: 4الملل واالهواء،جسه و بیست و چهار، به نقل از الفصل فی

مندان نیشابور باال گرفت که او را تکفیر کردند و با محمود غزنوي از او شکوه بردند و او کار را به دانش
).62: 1344واگذاشت(نفیسی،

برخی بر این باورند که واقعاً عقاید صوفیانه در اخالق و گفتار و کردار ابوسعید جلوه کرده بود. خوش 
جوئی را داد، کینهزبان و شیرین بیان و شکسته نفس و مهربان بود مال از توانگران گرفته به درویشان می

).112: 1341کرد(رضازاده شفق،حتی با دشمنان خود مدارا میدوست نداشت با همه یار بود
ابوسعید و حکام غزنوي

دهد که مناسبات آنان با حکام و فرمانروایان  بررسی سیر تحوالت در تاریخ تصوف اسالمی نشان می
اري متناسب با شرایط سیاسی و اجتماعی آن زمان بوده است. برخی از عرفا و صوفیان هرگز راضی به همک

هجري، در کوفه به 97شدند. مثالً سفیان بن سعیدبن مسروق ثوري که در سالبا حاکمان عصر خودشان نمی
اي بود. وقتی منصور، خلیفۀ عباسی، حکم قضاوت شهر کوفه را به دنیا آمد و فقیه و متکلم و عارف برجسته

ري گشت و تا زمان مرگش از ترس نام وي صادر کرد؛ این منصب را نپذیرفت و از کوفه فرار نموده و متوا
هاي زاهدانه و ). سفیان ثوري گرایش134: 1360، و اشعري القمی،499: 1992خلیفه فراري بود(دینوري،

ورزید. وي کرد و از همنشینی با آنان دوري میصوفیانه داشت و با حکام و خلفاي زمانش همکاري نمی
هاي خود کنند و بدون اجازة آنان در راه هوسغصب میمعتقد بود که خلفا و حکام آنان، اموال مردم را 

سفیان را عادت بود که در مقصورة جامع نشستی. چون از مال سلطان «گویند: نمایند. بعضی میخرج می
). 225: 1382مجمرة عود ساختند، از آنجا بگریخت تا آن بوي نشنود و دگر آنجا ننشست(عطار نیشابوري،

شدند و چه بسا از آنان و فقها بر سر سفرة خلفا و حکام آنان جمع میدرحالی که برخی از علما
ها با در پیش گرفتن زندگی زاهدمآبانه و نمودند، افرادي مثل سفیان ثوريمستمري و هدایا دریافت می

ست نوا و تهیدصوفیانه پشت به اموال دنیا و همکاري با حکام و فرمانروایان زمانشان زدند و در کنار مردم بی
نمودند. سالطین غزنوي همانند بسیاري از حکام اسالمی مردم را مجذوب خود میگرفتند و دلقرار می

هاي خویش درصدد بودند حمایت و پشتیبانی رهبران مذهبی جامعهرا بدست آورند و آنان را با سیاست
بی دریافت کردند یکی از این همراه سازند. برخی از علما و صوفیان با آنان همراه شدند و از طرف آنان مناص

گویند که بیش از افراد، ابویعقوب اسحاق بن محمشاد بود که در شور و وعظ و تبلیغ شهرت بسیار داشت. می
).  در 63: 11،ج1962پنج هزار نفر از زن و مرد پیرو اهل کتاب و زرتشتی به دست او مسلمان شدند(سمعانی،

سلطان محمود که در مالزمت امیر سبکتکین «اند: کرامی نوشتهبارة ارادت سلطان محمود غزنوي به زهاد
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متوجه دفع ابوعلی سیمجور بود، در یکی از منازل شنود که در اینجا درویشی است کرّامی مذهب، به صفت 
گویند و چون زهد و عبادت موصوف و به اظهار کرامات و خوارق عادات معروف و او را زاهد آهو پوش می

هندوشاه »(غایت داشت، میل مالقات زاهد نمودنشینان ارادت بیدرویشان و گوشهسلطان نسبت به 
). البته برخالف گفتۀ فوق سلطان به علما و فقها بیشتر از عرفا و صوفیان توجه 134: 1،ج1387استرآبادي،

کرد.می
زیادي از سلطان محمود براي جلب رضایت خلفاي عباسی و هواداران آنان به کمک فرقۀ کرامیه تعداد

استاد بوبکر محمشاد که شیخ اهل سنّت «اسماعیلیه و مخالفان مذهبی خود را از بین برد. در کشتن اسماعیلیه، 
بود و فاضل و متدین و بزرگ، درین باب موافقت راي سلطان نمود و هرکس که بدین فرقۀ غالی و اهل 

عدول جسته بود همه را مثله گردانید، و بدعت جا فی انتماد داشت، و از منهاج دین قدیم و جاده مستقیم
). ابوبکر محمد بن 371: 1374جرفادقانی،»(جاه او بسبب این احتساب و مبالغت درین باب زیادت شد

اسحاق بن محمشاد که از طرف سلطان محمود به منصب حکومتی در نیشابور برگزیده شده بود، چنان قدرتی 
دل خاص و عام متمکن گشت و او را در زي تصوف ریاستی هیبت او در «نویسند: به دست آورد که می

ها دوختند و ازیشان متمکّن و حکمی تا علیین ظاهر شد و اتباع او عامۀ مردم را زبون گرفتند و برایشان کیسه
کرد، با الحاد و فساد اعتقاد داد یا منعی میمال بسیار اندوختند، و هر کس در معرض توقع ایشان دفعی می

هاي مذهبی جریان ). در دربار سلطان محمود غزنوي رقابت دایم بین فرقه395کردند(همان: میمنسوب
ها کرد، گاه کرامیان، گاه اشاعره، یک زمان حنفیداشت و او خود در این منازعات هر زمان به سویی میل می

).307: 3،ج1964و زمانی دیگر شافعیان(ابراهیم حسن،
لطان محمود غزنوي بود و در منزل خویش در میهنه بر در و دیوار و سقف پدر شیخ ابوسعید دوستدار س

سراي خود به نام سلطان محمود و خدم و حشم وي تصاویري کشیده بود. ابوسعید که در آن زمان کودکی 
اي بسازد. وقتی خانه ساخته شد و در اختیارش قرار گرفت دستور بیش نبود به پدرش گفت تا براي وي خانه

هرکسی بر «نوشتند. پدر علت این کار را از پسرش پرسید و او گفت: » اهللا اهللا اهللا«بر در و دیوار آن داد تا
پدرش را وقت خوش گشت و از آنچ کرده بود پشیمان شد و ». دیوار خانۀ خویش نام امیر خویش نویسد

کت خود در عین حال ). ابوسعید با این حر17: 1376محمدبن منور،»(تصاویر را از سراي خود دور ساخت
که پدرش را متوجه اشتباهش نمود، بر اعتقاد خویش مبنی بر این که قدرت و سلطنت از آن خداست نیز پاي 
فشرد. و از طرفی نارضایتی خویش از غزنویان را ابراز داشت و در طول دورة حاکمیت غزنویان با آنان 

همکاري نکرد.
ضی صاعد که ریاست فقهاي حنفی مذهب را بر عهده داشت و در آغاز ورود شیخ ابوسعید به نیشابور، قا

بسیار مورد توجه سلطان محمود غزنوي بود با شیخ از در ستیز بر آمد و همراه با ابوالحسن تونی کرّامی و 
ابوبکر اسحاق کرّامی با ابوسعید به دشمنی پرداختند. ابن منور در باره مخالفت علماي حنفی و کرّامی پس از 

- مردمان بیکبار روي به وي نهادند. مریدان بسیار پدید آمدند و مالها فدا می«نویسد: به نیشابور میورود شیخ
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کردند و در آن وقت در نیشابور مقدم کرّامیان استاد ابوبکر اسحق کرّامی بود و رئیس اصحاب رأي و روافض 
بودند. و جملگی صوفیان را دشمن قاضی صاعد و هریک از ایشان تبع بسیار داشتند و شیخ ما را عظیم منکر 

کردي چنانک هزار دینار و گفتی و دعوتهاي با تکلف میداشتندي و شیخ ما پیوسته بر سر منبر بیت می
کردند و شیخ کرد و ایشان بر آن انکارهاي بلیغ میکرد و پیوسته سماع میزیادت در یک دعوت خرج می

و محضري بنوشتند و ائمۀ اصحاب رأي و کرّامیان، خط فارغ بود بر سر کار خویش. پس ایشان بنشستند 
- گوید و بر سر منبر بیت میکند و مجلس میاینجا مردي آمده است از میهنه و دعوي صوفیی می«نبشتند که 

- فرماید و جوانان رقص میکند و سماع میگوید. و پیوسته دعوتهاي با تکلف میگوید و تفسیر و اخبار نمی
گوید من زاهدم. این نه سیرت زاهدان و نه شعار صوفیان است. و خورند و میرغ بریان میکنند و لوزینه و م

اند. اگر تدارك این نفرمایند زود گردند و بیشتر عوام در فتنه افتادهراه میاند و گمخلق بیکار روي به وي نهاده
سلطان. از غزنی جواب نبشتند بر و این محضر به غزنی فرستادند پیش». اي عام ظاهر شودخواهد بود که فتنه
ائمۀ فریقین، شافعی را بوحنیفه، بنشینند و تفحص حال او بکنند و آنچ از مقتضاي شرع بر «پشت محضر که 

دهد که غزنویان مستقیماً ارتباطی با شیخ ابو ).این نشان می69-68همان: »(وي متوجه شود، بر وي برانند
تري نسبت به علما و فقها نزد سالطین غزنوي برخوردار جایگاه نازلاند و صوفیان از نفوذ وسعید نداشته

گردیده است. از بودند و یا نفوذ علما و فقها مانع توجه سالطبن غزنوي به صوفیان از جمله شیخ ابوسعید می
طرفی شاید خود شیخ به علت ظلم و ستم امراي غزنوي نسبت به مردم حاضر به همکاري با آنان نبوده و 

از ارادت پدرش به آنان رضایت نداشته است.حتی
برخی بر این باورند که اخاذي کارگزاران غزنوي سبب گردید که به زودي همگان از آن روي گردانند و 
دست از حمایت آنان بردارند. بیداد و قهر تاش فراش، چنان این سرزمین را فرا گرفته بود که مردم از خدا 

). از طرفی تعصبات مذهبی 22: 5،ج1371نویان و حکومتشان رهایی دهد(بویل،طلبیدند تا آنان را از غزمی
- اي به راه میهاي مذهبی و فرقهبردند و جنگامراي غزنوي و علما و فقهایی که در دربار آنان بسر می

گرفتند با روحیه تساهل و تسامح شیخ ابوسعید سازگاري نداشت.انداختند و جان افراد زیادي را می
ابوبکر حصیري از علماي شافعی در مخالفت سلطان محمود با اسماعیلیه و باطنیان و قرمطیان موافق فقیه 

نمود. در بارة مخالفت وي با مذاهب و هم عقیده وي بود و در این راستا سلطان را تشویق و حمایت می
است:مخالفش از جمله قرمطیان و باطنیان فرخی همشهري و هم مسلک وي سروده

کوبد سرشب مبتدعان را و هواداران را                   هر کجا یابد چون مار همیروز و 
دین بزر او را نتوانست فریفت                  ورچه شاهان جهان را بفریبند بزرهیچ بی

او به غزنین و به مصر از فزعش قرمطیان                از ره دیده ببارند همی خون جگر
)172: 1363،فرخی سیستانی(
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گویند که شاید بتوان تصوف را قیام اسالم باطنی علیه اسالم قشري تلقی کرد. اسالمی که برخی می
کند، اسالم صلح و دوستی و کرامت انسانی و تسامح و تساهل و در یک کالم، عشق است. تصوف معرفی می

بر دین بانان، که تنها قرائت خود را از دانستند و هموارهها میصوفیه، دین را هدیۀ پروردگار به همه انسان
). موارد فوق از جمله برخی از مسائلی بود 32-26: 1386کردند(چیتیک،شمردند، اعتراض میدین، بر حق می

گردید.که مانع همکاري شیخ ابوسعید با حکام و سالطین غزنوي می
مناسبات ابوسعید با حکام و فرمانروایان سلجوقی

جم هجري، خراسان به عنوان کانون اصلی تحوالت سیاسی، در ناامنی و فقر و پریشانی در آستانۀ قرن پن
هاي شدید همراه بود، در کنار شدت عمل و ستمگري برد. تشکیل دولت سلجوقی که با جنگبه سر می

دین ). خواجه رشیدال10: 1381حاکمان، قحطی، طاعون، فقر و بی خبري مردم را نیز به ارمغان آورد(لمبتون، 
سلجوقیان بعد از شکست امیر خراسان در مملکت خراسان «هاي آنان آورده است: گرياهللا در باره غارتفضل

زدن و شور و آشوب بگشودند، و دیار خراسان پراکنده شدند و در اثناي این فترت تراکمه دست تطاول و راه
سلجوقبان، خطاب به ابراهیم رحمیبی). قاضی صاعد در بارة 11: 1386را آشفته و مخبط کردند(همدانی،

اما بباید دانست که مردمان از شما «نویسد: ینال که از طرف طغرلبه شحنگی نیشابور انتخاب شده بود، می
اند بدانچه رفته است تا این غایت به جاهاي دیگر، از غارت و مثله و کشتن و گردن زدن، باید ترسیده شده

این جهان، جهان دیگر است و نیشابور چون شما بسیار دیده است و مردم که عادتی دیگر گیرید که بیرون
نویسد: ). ابن منور می428: 1364و مستوفی،551: 1350این بقعت را سالح دعاي سحرگاهان است(بیهقی،

ابراهیم ینال برادر کهین سلطان طغرل بود و شحنه نیشابور بود و عظیم بد بود و سخت بیدادگر وشیخ ما به «
یشابور بود و در آن مدت که شیخ ما در نیشابور بود، در هر مجلسی در حق او از شیخ ما دعا خواستندي و ن

گفت. ابراهیم ینال پیش تخت شیخ آمد اي، شیخ مجلس میتا روز آدینه» نیکو شود«شیخ دعا نگفتی. گفتی: 
.)116: 1376اش خبر داد(محمدبن منور،بسیار بگریخت. شیخ به او از آینده

رو سالجقه از آغاز کار خود در خراسان، با توجه روزافزون مردم به صوفیه و اعتقاد به کرامات آنان روبه
). برخی بر این باورند که در 229: 2،ج1378شدند و به سرعت تحت تأثیر معتقدات عامه قرار گرفتند(صفا،

و حدیث، آالیش مادي پیدا کرده و گیري سالجقه و قبل از آن اکثر علماي مذاهب و ارباب فقه زمان قدرت
به شغل قضا و تدریس مشغول بودند و اکثر آنها وظایف دیوانی داشتند و حدود شرع را از باب رعایت خاطر 

شدند، بدین گذاردند و در مقابل عامۀ مردم که به ظواهر امور بیشتر فریفته میدیوانیان، مهمل و معطّل می
لیکن مشایخ و بزرگان طریقت، به ترك دنیا و اعراض از امرا و عزلت و ترتیب از علما نومید گردیدند، و 

پرداختند و در آراستند و برخی هم به امر به معروف و نهی از منکر میانقطاع، ظواهر حال خود را می
حقیقت، عامه آنان را متصدي اجراي حدود و تعالیم فروع و خواص، مکمل روح و متمم انسانیت و نردبان 

پنداشتند. به این ترتیب بود که روي هم رفته عرفت و برخی هم غایت ایجاد و مغز عالم وجود میآسمان م
).از طرف دیگر بازار صوفیه را استغراق در زهد و 87: 1390ترین بازارها شده بود(کیوانفر،بازار تصوف گرم
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). 87العاده یافت(همان: کرد و تصوف به همین سبب در این دوره انتشار فوقریاضت در بین عامه گرم می
اي برخوردار بود و زهد و ریاضت در دوره سالجقه بین بسیاري از طبقات مردم رواج داشت و از ارزش ویژه

هاي از آن در اسرارالتوحید ذکر هاي ابوسعید که نمونهتوانست در جلب نظر عامه مردم کارساز شود. ریاضت
رود. به دلیل نفوذ معنوي و پایگاه آن زمان به شمار میهاي زهاد و مشایخ شده، تنها بخشی از ریاضت

اجتماعی عرفا و صوفیان بود کهوزیر سلطان طغرل و برادر او ابراهیم ینال و جغري بیک و شخص سلطان، 
هاي بسیار کردند. همه به شدت نسبت به مشایخ صوفیه از راه اعتقاد و خلوص در آمدند و در این باره مبالغه

ابوسعید ابوالخیر رفتند و بوسه بر دستان وي زدند و در خدمت مشایخ ایستادند. ابن منور در آنان به زیارت
در آن وقت که آل سلجوق از نور بخارا خروج کردند و به خراسان آمدند و به تژن «این باره آورده است: 

و گرفتند، به سبب غفلت باورد و میهنه بنشستند و مردم بسیار بریشان جمع آمد، و بیشتر از خراسان بدست فر
سلطان آن عهد مسعود از ملک و اشتغال او به فساد... شیخ ما به فراست از آن حال خبر داشت. پس جغري و 
طغرل هر دو برادر، به زیارت به خدمت شیخ آمدند به میهنه. شیخ با جمع متصوفه در شهر نشسته بود ایشان 

سه دادند و بیش تخت شیخ بایستادند شیخ چنانک پیش تخت شیخ آمدند و سالم گفتند و دست شیخ بو
ما ملک خراسان به تو «معهود او بوده است، ساعتی سر در پیش افکند پس سر برآورد و چغري را گفت که 

: 1376ایشان خدمت کردند و بازگشتند(محمدبن منور،» ملک عراق به تو دادیم«و طغرل را گفت: » دادیم
رت عرفا و صوفیان برخاسته از جایگاه ربانی آنان بود که در گفتمان تصوف ). برخی بر این باورند که قد156

شد، واژه اول ناظر به اقتدار بود و واژه دوم ناظر به تقرب به درگاه همراه می» والیت«و » وِالیت«با دو واژه 
یا » اولیاء اهللا«، ایشان شدند، به زبان قرآنالهی. آنان از آن جهت که مقرب درگاه الهی بودند، ربانی دانسته می

ها، آنان به عبارتی تسلیم فرامین و اراده خداوند و مشمول عنایت و حمایت او بودند. اما در ارتباط با انسان
گرفت.این قدیسان بی آن که به شان سر چشمه میتجسم قدرت و اقتداري بودند که از مقام اولیاء الهی

در عرصه اجتماع نیز حضور » اهل والیت و وِالیت«، به عنوان جایگاه و مقامات معنوي خود خدشه زنند
گشت حکام و فرمانروایان آنان و عامه هاي فوق موجب می).به مسلم همین ویژگی298: 1389صفی،»(داشتند

مردم به عرفا و صوفیان توجه خاص داشته باشند.خواجه نظام الملک وزیر بزرگ سلجوقیان نسبت به شیخ 
ام و بدین سبب ام از او(شیخ بوسعید) یافتهمن هرچه یافته«یش از دیگران داشت و می گفت: ابوسعید ارادت ب

ها در بالد ).به همین سبب بود که او به ایجاد خانقاه90: 1376محمدبن منور،»(غالم همه صوفیان عالمم
: 2،ج1378خت(صفا، نواکرد و صوفیه را هر سال به مال و خیرات فراوان میمختلف اظهار عالقۀ فراوان می

دادند؛ زیرا که ).سلجوقیان به مشایخ و صوفیان نسبت به علما و فقها ارادت بیشتري از خود نشان می230
هاي آسیاي اند که مشایخ صوفیه که در دشتتوسط مشایخ صوفیه با اسالم آشنا شدند. بعضی بر این عقیده

آویختند و پرشوري بودند که شنوندگان خود را بر هاویه میپرواي کردند غالباً واعظان بیمیانه تبلیغ اسالم می
هاي فردوس برین را براي آنها مجسم سازند. از ترساندند، نه اینکه لذایذ و خوشیآنها را از عذاب آخرت می
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این گذشته، مشاهدة اینکه فقها و متکلمان اهل سنّت که عمدتاً برخاسته از طبقات متمول و دولتمند بودند 
).23: 5،ج1371ه باشند به طور مطلق از قراخانیان و سلجوقیان استقبال کنند دشوار است(بویل،توانست

شیخ ابوسعید در برخورد با صاحبان قدرت، لزوم رعایت عدالت و اداي حقوق مظلومان را به آنان خاطر 
شود، صحبت میو همنشینپذیرد و با آنها همهاي چنین افرادي را میسازد و اگر احیاناً خواستهنشان می

توقع دارد که آنان از ظلم و ستمگري دوري ورزند و عدالت پیشه سازند. در واقع او با شناخت از خوي 
ظالمانۀ امراي سلجوقی قصد تغییر در رفتار و منش آنان را دارد. روزي خواجه ابومنصور ورقانی که وزیر 

کار تو امروز اداء حقوق خلق است. «شیخ گفت: طغرل بود، نزد شیخ آمد و از او وصیتی درخواست نمود. 
این خلق جمله ابناء دولت تواند، به جمله به نظر فرزندي نگر و به حطام دنیا و زحمت خلق فریفته 

). شیخ ابوسعید در رفتار و کردار ابراهیم ینال چنان تأثیر گذاشت که دست 319: 1376محمدبن منور،»(مشو
). در 233ابور برداشت و از شیخ خواست که او را به فرزندي بپذیرد(همان: از ظلم و ستم نسبت به مردم نیش

آمده و اسالم ترین وظایف و کارکردهاي یک پادشاه به شمار میداري و دادگستري از مهمایران همواره رعیت
اندیشمندان اي بود که بسیاري از علما و نیز بر این امر تأکید زیاد نموده است. اهمیت این مسأله به اندازه

و این امر را عامل بقا و داري و دادگستري تأکید ورزیدهایرانی بر ضرورت عدل پادشاه و رابطۀ آن با رعیت
اند. شیخ ابوسعید نیز جهت تحقق این امر با حکام و فرمانروایان سلجوقی همکاري تداوم حکومت دانسته

دارند دعاي خیر خود را بدرقه راهشان قدم برمیداري و دادگستري نماید و تا زمانی که در مسیر رعیتمی
نماید.می

نتیجه
کردند، ترین خدمات صوفیان به عالم اسالم و همه مردمی که در قلمرو جهان اسالم فعالیت میاز بزرگ

است. آنان با گري صاحبان قدرت و اهل سیاست بودهتعدیل تعصبات مذاهب و جلوگیري از قتل و غارت
اند. بدیهی است هاي دینی و مذهبی جلوگیري کردهگیري ارباب دیانت نسبت به اقلیتسعۀ صدر از سخت

الخیر با اهل سیاست و صاحبان قدرت در عصر خویش که برخی از عرفا و صوفیان همانند شیخ ابوسعید ابی
غزنوي بنا بر شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم بر آن روزگار  رفتار نموده و از همکاري و حمایت سالطین

اجتناب ورزیده و بر عکس با امرا و حکام سلجوقی که به جاي غزنویان بر اریکه قدرت ایران تکیه زده 
بودند،روابط نسبتاً دوستانه برقرار کردند. روابط دوستانه در واقع معامله پایا پاي بود که در آنشیخ ابوسعید به 

سازد. ر کنند، دعاي خیر خود را شامل حال آنان شرط آن که حاکمان سلجوقی با مردم به عدل و انصاف رفتا
کشی و غارتگري آنان بکاهد و برخی از آنان را تحت در حقیقت ایشان با این کار قصد داشت از خوي آدم

تأثیر پایگاه اجتماعی و نفوذ معنوي خویش قرار دهد.در مقابل دولتمردان سلجوقی نیز مراتب حق شناسی 
هاي داشتند و آنان را از حمایتگري از اهل تصوف ابراز میبه آن و حمایتورزيخود را در قالب ارادت

ساختند. بدیهی است که شیخ ابوسعید به عنوان یک عارف و صوفی بزرگ که در مالی خویش بهره مند می
هاي توانست در آن محیط تعصب آمیز که موجب جنگبین مردم و حاکمان سلجوقی محبوبیت داشت می
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آمیز با همۀ مردم از گردید، با تساهل و تسامح و گذشت و رفتار انسانی و محبتو ویرانگر میمذهبی خونین
هر فرقه و مذهبی، در حفظ آرامش جامعه و کاستن بسیاري از مصائبی که مردم در آن روزگار گرفتارش 

بودند نقش مؤثري ایفا نماید.
کتابنامه

)اسی، قاهره: مکتبه النهضه المصریه. )، تاریخ االسالم السی1964ابراهیم حسن، حسن
کتاب المقاالت و الفرق، تصحیح محمدجواد مشکور، 1963خلف(اشعري القمی، سعدبن عبداهللا ابی ،(
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فرهنگی.
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یحیی المعلمی الیمانی، حیدرآباد: مجلس دائره المعارفه العثمانیه.
) جا: سعید، بی)، تعلیقات بر اسرارالتوحید فی مقامات الشیخ ابی1376شفیعی کدکنی، محمدرضا

چاپخانه نیل.
یران، تهران: انتشارات فردوس.)، تاریخ ادبیات در ا1378اهللا(صفا، ذبیح
)سیاست/دانش در جهان اسالم، ترجمه مجتبی فاضلی، تهران: پژوهشکده مطالعات 1389صفی، امید ،(

فرهنگی و اجتماعی.
)ار.1382عطار، فریدالدین محمد نیشابوريتذکره االولیاء، تصحیح محمد استعالمی، تهران: زو ،(
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)تاریخ گزیده، تصحیح عبدالحسین نوایی، تهران: امیرکبیر.1364مستوفی، حمداهللا ،(
)تاریخ سیستان، به تصحیح محمدتقی بهار(ملک الشعرا)، تهران: معین.)،1387نامعلوم
)سرچشمه تصوف در ایران، تهران: انتشارات فروغی.1368نفیسی، سعید ،(
-----،-----)1344جا: )، تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی تا پایان قرن دهم هجري، بی

نا.بی
)کشف المحجوب، تصحیح محمود عابدي، تهران: سروش.1384هجویري، ابوالحسن علی بن عثمان ،(
التواریخ، تاریخ آل سلجوق، تصحیح محمد روشن، تهران: )، جامع1386اهللا(همدانی، رشیدالدین فضل

میراث مکتوب.
)تاریخ فرشته از آغاز تا بابر، مصحح محمدرضا نصیري، 1387هندوشاه استرآبادي، محمد قاسم ،(

مفاخر فرهنگی.تهران:انجمن آثار و 
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واکاوي عناصر ساختاري و دستوري مقاالت شمس تبریزي 
با رویکردي بر نقد ادبی پست مدرن

مریم السادات سنگی
دانشگاه آزاد اسالمی،واحد مشهد،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان،مشهد،ایران
دکتر رضا اشرف زاده

د مشهداستاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واح
چکیده

در مقاله حاضر کوشیده ام با تحلیل عناصر ساختاري و دستوري متن مقاالت شمس و با رهیافت هاي 
خواننده را به خوانشی نو و دگرگونه از این اثر سترگ، فراخوانم. همچنانکه ١معنی شناسانه(سمانتیک)

وري معینی پیروي می کنند. وجوه مطالعات ساختاري نشان می دهد که انواع ادبی از الگوهاي نحوي و دست
ضمیر، تاثیرات معنی شناسانه خاصی در زبان دارند. بدین ترتیب می بینیم که شمس فعل و انواع اسم و

چگونه با استفاده از تکنیکهاي مختلف حذف، فاصله گذاري و بهره بردن از ابزارهایی همچون وارونه سازي 
قلمروي مجاز، توسعی در نظریه تشابه ایجاد کرد که منجر به عدم معنا، ایجاد ساختهاي رمز گونه و ورود به 

تعین و عدم قطعیت و ابهام در کاربرد کلمه شد و می بینیم که چگونه در این حالت، زبان از جنبه ایضاحی 
خود می کاهد تا بتواند حالتی افراطی و پیشرو(آوانگارد) پیدا کند.

ي، فرازبان، مطالعات ساختاري و دستورمقاالت شمس ، نشانه شناسی : کلیدواژه ها

پیشینه تحقیق
مقاالت شمس نوشته هاي نسبتاً کوتاه و گاه بی سرانجامی است که عنصر زبان پریشی و گسستگی و عدم 

انسجام باعث پیچیدگی بیش از پیش این اثر بزرگ شده است.
فراهم آورد. ناصر الدین صاحب ه.ش گزیده اي از آنها را 1349نخستین بار احمد خوشنویس در سال 

نوشت که در آن از گفتار شمس یا مقاالت درج شده بود؛ اما “ خط سوم”الزمانی دو سال بعد کتابی به نام 
آن را به سامان رساند تا حدي نقص و 1369آغاز کرد و در سال 1356کاري که محمد علی موحد از سال 

فقدان مقاالت را جبران کرد. 
وي نیز اگرچه مدتی زیاد را بر سر گردآوري و تألیف مقاالت رنج برد بر این عقیده است با این حال 

که کار مقاالت ناتمام است و چه بسا هرگز به سرانجامی دلخواه هم نرسد. سبب این ناامیدي چنانکه وي 
شد. گفته پراکندگی بیش از حد مقاالت است که نمی توان هیچ وحدت عمودي و طولی براي آنها قائل

1-Semantic
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مرحوم فروزان فر با آن مایه از احاطه و صالحیت و با همه عشق و دلبستگی از تعهد ”وي می گوید: 
).39: 1384(شمس،“ آن شانه خالی کرد

یکی از سبب هایی که گفتار شمس از چشم ادبیان و منتقدان ایرانی پنهان مانده بود نبودن نسخه یا 
ان بوده است. غربی ها نیز که گاهی در برخی از مطالعات مربوط به شرق نسخه هاي خطی از گفتار او در ایر

در غرب ” پیشتازتر از خود شرقی ها هستند در این مورد کاري صورت نداده بودند. دین لویس می گوید: 
“. روي شمس کاري نشده است

اي که از سخنان کتاب شکوه شمس اثر آن ماري شیمل تقریباً به شمس ربطی ندارد و نخستین مقاله
متعلق به ویلیام چیتیک است (کسی که روزگاري، وقتی “ رومی و مولویه”شمس بهره مستقیم برده با نام 

دانشجوي فروزان فر در ایران بود، هوس تصحیح مقاالت را در سر می پروراند و هم به توصیه استاد از کار 
). با این حال، ظاهراً 181: 1384دین لوییس،میالدي نوشته شده است(1991دست کشید) که آن هم در سال 

به معرفی برخی از نسخه هاي “ انجمن شرق شناسی”نخستین بار هم هلموت ریتر آلمانی بود که در مجله 
گفتار شمس اشاره کرد. سپس عبدالباقی گلپینارلی محقق و عالقمند مشتاق، هشت نسخه از نسخه هاي خطی 

).71: 1375لپینارلی،گفتار یا مقاالت شمس را شناساند(گ
اما آنچه که اهمیت دارد آنچنانکه محمد علی موحد در آغاز کتاب مقاالت اذعان کرده صفت بارز نسخ 
خطی مقاالت عدم انسجام و پراکندگی گفتار است که ظاهراً هم چندان ربطی به قدمت و حدوث نسخه ها 

).1389حمدي،ندارد و گویی تا حدي جزو خاصیت گفتار شمس هم بوده است(م
تحلیل عناصر ساختاري و دستوري مقاالت

سخن من به فهم ایشان نمی رسد! مرا از حق تعالی دستوري نیست که از این نظیرهاي پسـت گـویم! آن   ”
اصل را می گویم. بر ایشان سخت مشکل می آید! نظیر آن، اصل دگر می گویم، پوشش در پوشش می رود تا 

)142: 1375(تبریزي ،“ شیده می کندبه آخر، هر سخنی آن دگر را پو
با وجود آنکه عرفا از زبان به بهترین شکل ممکن بهره گرفته اند، تلقی خاص از زبان دارند و پیوسته بر 
این امر تاکید می ورزند که زبان عادي براي بیان تجربه هـا و اندیشـه هایشـان نارساسـت و از بـازگو کـردن       

نها دست یافته اند، به کلی ناتوانند و اندیشـه خـود را عمیـق تـر از آن مـی      حقایقی که با معرفت شهودي به آ
دانند که در عبارت و زبان بگنجد. ابهام هنرمندانه جزو ذات زبان هنري می باشـد. در هـر متنـی از ابزارهـاي     

و بـه  مختلفی استفاده می شود براي اینکه معانی ضمنی و ثانویه خلق گردد . متنی که معانی آن صـریح باشـد  
ذهن خواننده اجازه فعالیت و تالش ندهد ، جذابیت هنري چنـدانی نخواهـد داشـت و از ذات هنـري خـود      

فاصله خواهد گرفت.  
اگرچه همه این کارکردهاي زبانی و بیانی، محصول ناخودآگاهی و فعالیت خود بـه خـود ذهـن خـالق     

الفـاظ و عناصـر زبـانی از سـوي شـاعر یـا       هنرمند است و نمی توان آن را حاصل انتخاب و گزینش آگاهانه 
نویسنده دانست ، اما همین کارکرد ناخودآگاه ذهن که حاصل لحظات ناب از خود به درشدگی هنرمند اسـت  
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و گذار از معناي ظاهري الفاظ براي دستیابی به معانی باطنی آن و به کارگیري نشانه هـاي متعـارف زبـانی در    
متعارف می باشد، به کالم ابهامی می بخشد که چنانکه گفتم ابهـام هنـري   مورد مدلول هاي غیر معمول و غیر 

است و با ابهام متن هاي مصنوع و متکلف بسیار متفاوت می باشد.  
نثرهاي پر تعقید نه تنها داراي ابهام هنري نیستند بلکه فاقد هر گونه وجهه هنري نیز می باشـند و باعـث   

لت خواننده می شوند.  ایستایی و توقف ذهن و بیزاري و مال
ابهام هنرمندانه، ابهامی است که کوشش ذهنی خواننده را براي دریافت معنا و مفهوم در پی دارد و به 
موجب آن هر خواننده اي با توجه به عمق معرفت خود، می تواند یک ارتباط و مناسبت داللتی تازه میان دال 

ه اقناع و در نتیجه لذت هنري دست یابد.و مدلول پیدا کند و از طریق این تقالي ذهنی ب
در باب یک متن ادبی فعال مانند مقاالت شمس که خصوصیت تأویل پذیري توانمنـدي دارد، هـیچ گـاه    

نمی توان آخرین حرف را زد و این نشانه ماندگار بودن یک متن ادبی ارزشمند است.  
در متون ادبی، زبـان پیـام را مـی سـازد و     «منتقد ساختگراي روس می گوید:R.Yakobson)رومن یاکوبسن(

شکل می دهد و پیام چیزي جز پیچیدگی هاي بیانی نیست و رازهاي زبانی اینجا امتیاز به حساب مـی آیـد .   
: 1375،احمـدي »(در این متون یا معناي نهایی وجود ندارد و یا در پشت تاویل هاي بی شمار پنهان می شود.

68                         (
شاید زبان پریشی، گسستگی و عدم انسجام مقاالت شمس، می توانست ابتدا به وسـیله او بـه گونـه اي    

ي تحریر در آیـد، ولـی ایـن کـار انجـام      نظام یافته و طبقه بندي شده. اصالح و تدوین شود و سپس به رشته
ر زبـانی مکتـوب را نداشـته اسـت در غیـر ایـن       نشده و بیانگر این واقعیت است که وي قصد آفرینش یک اث

صورت عناصر گفتار را نمی پراکند و به قول خودش نمی پژوالند.  
یعنی او آنچه را که می اندیشید. به زبان می آورده و کاتبان دیگري که ظاهراً موالنا و شـاگردانش بـوده   

اند آنها را ثبت و ضبط می نموده اند. 
اشته ام. هرگز! چون نمی نویسم در من می ماند و هر لحظه مرا، روي دگـر مـی   من عادت به نبشتن ند« 

)                                                    285: 1375تبریزي ،»(دهد!
ي دیالکتیک ممکن مـی  فردیناندو سوسور نیز بر این نظریه تاکید می روزد که درك زبان/ گفتار در سایه

ي زبـان قـرار نـدارد.    هیچ زبانی بدون گفتار وجود ندارد و هیچ گفتاري بیرون از حیطـه :«شود. وي می گوید
هـاي گونـاگون بـه    زبان هنجاري است فراتر از فرد و مجموعه اي است از انواع الگوهاي اساسی که به شـیوه 

جی است که توسط     گفتار فعلیت می بخشد. بنابراین زبان و گفتار جامعیت متقابل و دو جانبه دارند. زبان گن
اداي گفتار در موضوعات متعلق به یک جامعه ذخیره می شود. زبان نمی تواند وجود کاملی داشـته باشـد   

)22: 1378(بارت ،"به جز در گفتار و کسی نمی تواند از گفتار سخن بگوید مگر با به میان کشیدن زبان.
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معتقد است که در سنت فلسفی غـرب، همـواره   ژاك دریدا، از اندیشمندان و زبان شناسان پست مدرن 
گفتار از نوشتار با ارزش تر تلقی شده و جایگاه گفتار را در آن پایگان برتر از نوشتار دانسته اند.  

در متون عرفانی که عارف حالتی فرابشري دارد وآنچه می گوید بازتاب هاي عالم معنوي اي است کـه او  
واژه هـاي  « ناگفته معموال از واژه ها و تعابیري دریافت می شود که آنها را در آن راه یافته ،مضامین پنهانی و

)  342: 1380خوانده اند(مالکی ،11»هاله دار
مطالعات ساختاري نشان می دهد که انواع ادبی از الگوهاي نحوي و دستوري معینـی پیـروي مـی کننـد .     

.  ک) خاصی در زبان دارندانتیوجوه فعل و انواع اسم و ضمیر تاثیرات معنی شناسانه ( سم
کاربرد ماضی نقلی و التزامی یا وجوهی از فعل که داللت بر عدم اطمینان یا ناتمامی وقـوع فعـل دارد   
می تواند خواننده را در فضاي غیر واقعی قرار دهد و تغییر متناوب زمان افعال ، او را در ایـن فضـا نگـه مـی     

دارد ؛  
)  253: 1375تبریزي ،»(.می باید گرفتن، از سر عمر ضایع کرده استکهدیدچون نظر کرد « -

ماضی نقلی              
ناگهـان . در بغـداد   یافـت . بیابـد که مقري از اهل القرآن و اهـل اهللا خاصـه   درمی خواستو از خداي «-

همان).»(آمدمقریی به پیش او 
به نوعی شناور بودن معنی را ایجاد کند به همراه قیدهاي مناسب می توانـد بـه ایجـاد فضـاي     افعالی که 

غیر واقعی کمک کند.
آن یکی می گوید تا این منبر است در این جامع ، کسـی ایـن سـخن را بـدین صـریحی نگفتـه اسـت .        « 

نشـده اسـت و هرگـز ایـن     مصطفی علی السالم گفته است اما پوشیده و مرموز . بدین صریحی و فاشی گفته 
جنس گفته نشود . زیرا که تا این غایت این نوع خلق که منم ، با خلق اختالط نکرده است و نه آمیخته اسـت  

)719همان:»(. خود نبوده است سنت و اگر بگوید بعد من برادر من باشد . 
ت سیال می کند و تمام این جریان معنا را به صور» تا این منبر است « در مثال فوق می بینیم که عبارت 

در بر می گیرد : » الی یوم االخر « عبارت را به قول خود شمس الدین 
اگر جمالت را بدون این کاربرد هاي دستوري مورد استفاده قرار دهیم خواننده یکسر در دنیـاي واقعـی   

قرار می گیرد . 
فضاي رویایی و ذهنی را تقویت می کاربرد مناسب صیغه هاي مجهول یا صفت مفعولی و ماضی نقلی ،

کند . تلفیق جمالت با این کاربرد ها و عبارات خواننده را میان واقعیت و رویا نوسان مـی دهـد و بـه ایجـاد     
)  300: 1382فضاي فراواقعی کمک می کند .(مشرف،

)719: 1375(تبریزي،"گذرند.در میدیده توروزي بیاید که چون برق از لطف ، پیش «
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، چـرا کـه هـر چشـمی قابلیـت      » چشـم « استفاده می کند نه » دیده« جا مثال اخیر از صفت مفعولی در این
است که می تواند روزي ( یاء روزي نکره اي است که » دیده ي دیدور«را ندارد و فقط دیدن برق لطف الهی

) به دیدار نائل شودکند.از نظر بالغی افاده ي تفخیم و بزرگی می
افعال ماضی اهمیت ویژه اي دارند . زیرا کاربرد فعل در زمان مضـارع ارتبـاط فـوري بـا     در همین راستا

(Robin.1969: 21)جهان واقع را در ذهن برقرار می کند 

. اگر القاي نوعی شک یـا شـناور شـدن در فضـایی     معموالً مناسب تر استبراي بیان تخیل زمان ماضی
. عالوه بر این نویسنده با فاصله گـرفتن از  داردل ماضی تاثیر بیشتريرویایی و یا فراواقعی مورد نظر باشد فع

شیوه ي عادي کاربرد لغات ، فاصله با دنیاي واقعی را تقویت می کند . نویسنده هم چنین می توانـد بـه ایـن    
وسیله فاصله ي خود را با افراد عادي نشان دهد و در متن منعکس سازد . 

میان دنیاي واقعی و آنچه در متن می گذرد یـاري  » فاصله گذاري« غایب به انتساب افعال ماضی به فاعل 
.  رساندمی

گفته می شود . تکنیک (omission)این همان چیزي است که در مکتب پست مدرنیسم تکنیک حذف
حذف جهت حضور ذهن خواننده در معادله ي تولید و واسازي متن و تحریـک ذهـن و سـخن گشـایی بـه      

)216: 1384.(بی نیاز ،افتدء هاي مکنده اطالعاتی درون متنی اتفاق میوسیله ي خال
در کشتی بودم ، گوهري چون آفتاب پیدا آمـد در روي دریـا . یکـی نظـر کـردم در آن گـوهر،       گفت«-

. گفـتم  می گفتخواست نور چشمم را ربودن ، به دو دست دو چشم را گرفتم ... و تماشاها و عجایب دریا 
تفرج عالم خود و اندرون خود کردي تفرج –ي ؟ تماشا می خواهی ؟ بیا اندرون من تماشا کن تماشا می رو

)184: 1375(تبریزي،"عالم من و اندرون من بکن !
و هو یدرك االبصـار تمـام امیـد اسـت . چـون حقیقـت       گفتالتدر که االبصار نومیدي است . گفت«-

رویت مستغرق شد . گفت ارنی . جواب داد ، ابـن ترانـی ،   رویت رو به موسی آورد و او را فرو گرفت و در 
یعنی اگر چنان خواهی دید هرگز نبینی . این مبالغه است در انکار و تعجب که چون در دیدن غرقی چون می 

)174(همان:ص»م ؟گویی بنماي تا ببنی
در مـتن  که منتسب بـه فاعـل یـا نهـادي غایـب اسـت       » گفت« در یک برداشت کلی بسامد فعل ماضی 

.شودمقاالت شمس بسیار دیده می
ـ  « همـان:  »(ده و سـر. پسر مقري گفت : اما شرط باباي من آن است که هر عشري را دیناري . گفت بـه دی
253(

. م که کل فعل جمله حذف شده استدر مثال فوق هم می بینی
. منتقدان پست مدرن نقد پست مدرن نیز از اشتغاالت و مطالعات دستوري و نحوي بی بهره نبوده است

هر یک به نوعی نحو و ساختارهاي صرفی و نحوي را مورد توجـه قـرار داده انـد . بـا ایجـاد تغییـر در ایـن        
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ساختارها و کاربرد خاص آنها می توان ابزارهایی براي بازتر شدن زبان و حرکت به سـوي محـدوده ي یـک    
مفهوم یا فراتر رفتن از آن محدوده را فراهم کرد.

معناشناسانه مقاالتتحلیل
شمس همچنین از یک سري ابزارها براي وارونه سازي معنی و شکستن شالوده هاي منطـق حـاکم سـود    
جسته است. یکی از این ابزارها پارادوکس است . ماهیت حالت ذهنی عارف یـا تجربـه ي عرفـانی او بـراي     

م عارف است . بنـابراین مـا نمـی تـوانیم     دیگران روشن نیست . تنها دریچه ي ما به آن دنیاي وهم آلود ، کال
توضیح دهیم که چیست ولی در بهترین حالت ممکن است بتوانیم بگوییم که چطور به نظر می رسـد . آیـزر   

: 1376می داند که خواننده آن را پر می کند.(فردوسـی ، (Blank)هایی » چالش« متون ادبی را همواره داراي 
42(

ازي معنایی نیز شگرد دیگري اسـت کـه از ویژگـی هـاي سـبکی مقـاالت       در کنار پارادوکس، وارونه س
: رودشمس به شمار می

فرق میان ما و بزرگان همین است که آنچه ما را باطن است ظاهر همان است خدا ما را این داده اسـت  « 
)155: 1375تبریزي،»(تر.که با بیگانه توانیم نشستن با دوست اولی

یم که در یک برداشت پارادوکسیکال ظاهر و باطن یکی تلقی می شود حـال آنکـه   در عبارت باال می بین
از قرون  اولیه اعم توجه عرفا به باطن که مرکز تزکیه و پـالودگی هـا و وارسـتگی هاسـت معطـوف بـوده و       

.گرفته استهمیشه ظاهر در تقابل با باطن قرار می

کسی ایـن سـخن را بـدین صـریحی نگفتـه اسـت .       آن یکی می گوید تا این منبر است در این جامع« 
مصطفی علیه السالم گفته است اما پوشیده و مرموز بدین صریحی و فاشـی گفتـه نشـده اسـت . هـرگ ایـن       
جنس گفته نشود زیرا که تا این غایت این نوع خلق که منم با خلق اختالط نکرده است و نه آمیختـه اسـت .   

)719همان: »(من برادر من باشد.د بعد خود نبوده است سنت و اگر بگوی
بدین صریحی و فاشـی  « تاکید شده و مجدداً » سخن« در این عبارت می بینیم ابتدا به تصریح شدن آن 

سپس بالفاصله پارادوکسی ایجاد کرده و از رهگذر شالوده شـکنی در کـاربرد قیـد و نـوع     » گفته نشده است 
می خواهد بگوید بیان این مطلب محال است . (هرگـز) قیـد   » گفته نشوداین جنس هرگز« فعل در جمله ي 

تاکید و ( گفته نشود) که در واقع با حذف فاعل و آوردن فعل به صیغه ي مجهول تکیه ي جمله را بر بخـش  
گزاره قرار می دهد . و همچنین زمان فعل که مضارع است و به گونه اي آینده را نیز در بر می گیـرد مجـدداً   

ارت سواي از اینکه سنت نبودن اختالط کردن با خلق را متـذکر مـی شـود و بـاز بالفاصـله در      در ادامه ي عب
بیانی پارادوکسی گفتن آن سر را بعد از خود انتساب به برادر خویش می دهد ( سخنی که هرگز گفتـه نشـود   

بت مـی  چگونه بگوید بعد من برادر من باشد ؟ ) همچنین می بینیم در یک جهش چرخشی که از خود صـح 
.  دکند ناگاه فاعل جمله تبدیل به سوم شخص مفرد غایب می شود که بر ابهام جمله می افزای
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بازي مـی کنـد و حاصـل ایـن     » سر« و » سر« در این عبارت می بینیم که چگونه شمس با دو  واژه ي 
:  ن استبازي زبانی ای

سر زنده است بل هم اضل هـر کـه بـه سـر     حیوان به سرزنده است ، آدمی به سر زنده است هر که به «
زنده است و لقد کرمنا آخر سر در این سر و کله کی گنجد ؟ چون در این جا نگنجد من چـه کـنم سـر را ؟!    

)713همان:ص»(
« در مقابـل  » بل هم اضل« در عین حال می بینیم که چگونه دست به ایجاد تقابل هاي دوگانه می زند ؛ 

» ...سر« در مقابل » سر« یرد و قرار می گ» ولقد کرمنا
. مهر دو مفهومی مجازي پیدا می کند . بنابراین ما وارد قلمرو مجاز شده ای» سر« و » سر« در این جا 

پل ریکور می گوید : در کتاب استعاره ي زنده من کوشیدم نشان دهم که چگونه زبان می توانـد خـود را   
ي همیشه طنین هاي تـازه را درون خـود کشـف کنـد . آگـاهی از      تا آن حد گسترش دهد که دیگر بتواند برا

امکانات استعاري و روایی زبان یعنی دانستن این مساله که نیروهاي زبانی آن همواره می توانند با بهره بـردن  
) مساله ایـن اسـت کـه    74: 1373ریکور،»(از تمامی شکل هاي کارآیی زبان از نو آفریده شده و نشاط یابند . 

ی خواهد قلمرو نگفتنی ها را به عرصه ي گفتنی ها پیوند زند. براي حل این مشکل شـمس توسـعی   عارف م
ایجاد کرد که دیگر درك کلمه را به وجود معادل ها و شواهدي در زبان محدود نمـی کـرد   » نظریه تشابه« در 

.کردبلکه چند بعدي کردن کلمه را کامالً به خواست وي محول می
دریاي بی کران معانی که در پس یک کلمه نهفته است کلمه چیزي بـیش از یـک نکتـه ي    در مقایسه با 

بی اهمیت نیست . معنی براساس عمق تجربه و شعور فردي گسترش می یابد . وقتی کـه معنـا طبیعتـی ایـن     
ایـن گونـه   . دررسدگونه غیر مادي دارد استفاده از کلمه اي که به آن ارجاع می دهد الزاماً به غایت تشابه می

موارد براي رسیدن به مدلول باید روشی ظریف در مقابل کلمه ي دال اختیار کرد . کلمه را باید تختـه پرشـی   
.  افتدانست که به وسیله ي آن به عمق معنا می توان دست ی

عدم تعین و عدم قطعیت و ابهام در کاربرد کلمه است . » نظریه ي تشابه« 
چند مورد از گفتارهاي شمس را که حکایت از تنگ بودن میدان کلمه و اینک براي روشن شدن مطلب 

وسعت معناست بیان می کنیم . 
، یـک  شکر آنجا نهاده اسـت اندکی دال است بر بسیار یعنی لفظ اندك است و معنی بسیار مثالً جوالی«

اندکی کژي و نفاق مـرد دال  ، دال است بر بسیار و مرد. راستیارشاخ آورده اند آن اندك دال است بر آن بسی
)   122: 1375تبریزي،»(ار !است بر بسی

binary)بسیاري از جفت هاي زبانی و تقابل هاي زوجی oppositions)   به همین ترتیب در سـاختار
آخر عرصه سخن فراخ است کـه  . « آوردشکنی زبان شرکت داده می شود و زبان عرفانی خاصی را پدید می

در فراخناي او ؟! و باز معنایی است وراي عرصه ي این معنی که تنـگ مـی آرد فراخنـاي    معنی تنگ می آید
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. پس خاموشـی  ماندعبارت را فرو می کشدش ، در می کشدش ، حرفش را و صوتش را که هیچ عبارت نمی
)96(همان: » ست.، از پریاستاو نه از کمی معنی

لف را فهم کرد همه را فهم کرد هر که این الـف را فهـم   از عالم معنی الفی برون تاخت که هر که آن ا« 
نکرد هیچ فهم نکرد . طالبان چون بید می لرزند از براي فهم آن الف ، اما براي طالبان سخن دراز کردند شرح 
حجاب ها را که هفتصد حجاب است از نور و هفتصد حجاب است از ظلمت به حقیقـت رهبـري نکردنـد ،    

؟ همـه حجـاب هـا یـک     مایشان را نومید کردند که ما این حجاب هـا را کـی گـذاری   رهزنی کردن بر قومی ، 
)  99همان: »(وجود است.حجاب است جز آن یکی هیچ حجابی نیست آن حجاب این

رمز یکتایی و الوهیت است و تأویل هاي بی مورد فاعالنی مـبهم  (سـخن دراز   » الف« در عبارت فوق 
شد که (ما این حجاب ها را کی گذاریم؟) در پایـان عبـارت، شـمس بـه     کردند) باعث (رهزنی کردن قومی)

. است» وجود« که رمز » حجاب« می کند از » رمز گشایی « گونه اي 
که یکی از مهمترین عناصري است که در ادبیـات پسـت   » رمز«اساساً رویکرد شمس الدین به مقوله ي 

: ردمدرن نیز مطرح می شود به دو شکل صورت می گی
سخنان مبهم و رمز آمیز را صرفاً طرح می کند و هیچ کلید گشایش آن را ارائه نمی کنـد و شـکافتن و   -1

.کندبه عمق معنا و مفهوم رسیدن را به خواننده محول می
خصوصیت اصلیش آن است که به یک معنی مجازي محدود نمی گردد و امکان شکوفایی معنـی  » رمز«

. به عبارت دیگر معانی مجازي رمز برحسب میزان شـعور و  لقوه در خود نهفته داردرا باهاي مجازي متعددي
)20: 1372.(پورنامداریان،گرددنوع تجربه ها و دانش شخص یا موافق با آنها شکفته می

امکان دریافت معانی مجازي متعدد در سطوح متنوع، رمز را همواره زنده و پویا نگه می دارد در حـالی  
ت این امکان تنها به یک معنی مجـازي و در یـک سـطح خـاص از تجربـه هـاي عینـی و ذهنـی         که محدودی

صورخیال را به ایستایی و پژمردگی می کشاند . در نتیجه اندیشه یا عاطفه اي که از طریق صور خیال بیـان و  
.  خاص استتصویر می شود روشن و معین و محدود به زمینه اي

ت بر متن از مسیر واگشایی رموز زبان و علم انتقال معنا کـه معناشناسـی و   به این ترتیب هدایت و نظار
علم انتقال پیام را شامل می شود حائز اهمیت بسیار است . از این مجرا می توان قدرت و پتانسیل ذاتی زبـان  

بـه جانـب   را در انقیاد آورد و اینگونه خواننده از راه واگشایی رموز کارگذاري شده در متن از مجـراي مـتن   
. شودفرامتن رهبري می شود و قدرت هاي متن ، صد چندان نمایان می

این چنین فرامتن از طریق متن بدست می آید . فرامتن فرا رفت یا گذر تفسیري از متن  است . اگر متن 
. شودامکان تفسیر گري را در خود پدید نیاورد پتانسیل زبان از طریق فرامتن آزاد نمی

مامی جهت گیري هاي نقد نوین و ساختارگرا ، امکان آرایش متن براي در انقیـاد در آوردن فـرا   بنابراین ت
متن است . ایـن مهـم بـر عهـده ي هـر منوتیـک اسـت . مـتن رمـز مـی نهـد و فـرامتن آن را مـی گشـاید               

)8: 1376.(فردوسی،
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ه زبان رمز آمیز به کار مـی  همانگونه که در عبارت ذیل می بینیم شمس الدین خود اقرار می کند به اینک
. دگیرد و شرحی نمی دهد و رمز گشایی نمی کند و تماماً شرح رمز را به عهده ي خواننده می گذار

دلم نمی خواهد که با تو شرح کنم همین رمز می گویم بس می کنم . خود بی ادبی اسـت پـیش شـما    «
کی است شاخ شاخ شده گاهی آب در آن شـاخ  شرح گفتن . اما چون این گستاخی را داده اید که سرچشمه ی

جمله گاهی در این شاخ گاهی این شاخ ، آن شاخ را تهی کند ، سوي خود کشد آب را گاه این هر که از این 
دو شاخ بگذرد به سرآب رود و غوطه می خورد و آغشته فارغ شود از شاخ و همچنین درخت . هر که شـاخ  

)  646: 1375تبریزي،»(رخت را گرفت همه شاخ ها آن اوست.درا گرفت شکست و فرو افتاد و هر که 
دارد اینگونه است که در ابتـدا از بیـان رمـزي    » رمز« و اما رویکرد دومی که شمس الدین به مقوله ي -2

استفاده می کند و در پایان اقدام به واگشایی آن می کند: 
آیم تو کم در سر مـی آیـی ؟ شـتر جـواب     استر ، شتر را پرسید که چون است که من بسیار درسر می «

گفت که من چون بر سر عقبه برآیم نظر کنم تا پایان عقبه ببینم زیرا بلند سرم و بلند همتم و روشن چشمم ، 
».  یک نظر به پایان عقبه می نگرم و یک نظر به پیش پا

رد در دزدیـدن اخـالق   مراد از شتر ، شیخ است که کامل نظر است و هر کس که بدو پیوستگی بیشتر دا
او ، الشک با هر چه نشینی و با هر چه باشی خوي او گیري درکه نگري در تو پخسیتگی درآید ، در سـبزه و  

زیرا همنشین تو را در عالم خویشتن کشد و از این روست که قـرآن خوانـدن دل را   .درآیدگل نگري تازگی
)  108همان: »(ن شود.انبیا بر روح تو جمع و همنشیصاف کند زیرا از انبیا یاد کنی و احوال ایشان صورت 

در تاویل عرفانی حتی قصه ها و روایت ها نیز معنایی باطنی می یابند و به همین دلیل به آنها تمثیل می 
. ز داردگوییم . یعنی حکایت و یا مطلب حکایت مانندي که عالوه بر معناي ظاهري معناي دیگري نی

ال دیگري که توسط شمس الدین به کار گرفته شده مقوله وارونـه سـازي مفـاهیم    یکی از موارد پر استعم
است تا از این رهگذر بتواند منطق عادي گفتار را در هم شکند . آشنایی زدایی فکـري و ایـدئولوژي بکنـد و    

شی تعارض آفرینی است که به وسیله ي آن ابزاري در دست داشته باشد براي مخالفت کردن با نظام هاي ارز
.  زندزبان و به طریق اولی جامعه اي که این زبان سلسله مراتبی معیار بدان مهر تایید می

این مساله از سازه هاي پدید آورنده ي طنز و آیرونی در مقاالت شـمس اسـت . فایـده اي کـه شـمس      
کـه بـه   الدین از این روش می برد به سخره گرفتن صوفیانی قالبی و ایجـاد تعـارض در منطـق کـالم اسـت     

.  کندساختار هاي اجتماعی اعتراض می
شمس الدین با القاي معانی اي خالف معناي عرفی به نشانه هاي مالوف زبان از آنها و از زبـان وسـیله   
ي جدال می سازد . براي این منظور ابتدا الزم است سازه هاي زبانی موجـود کـه خـود اجـزاي سـاختارهاي      

.  ند که مناسب هدف اوستتا سپس قادر شوند آرایش تازه اي بیایبزرگتر زبانی اند شکسته شوند 
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در زبان را مورد توجه قرار (Intensity)»شدت«جاد فرانسوا لیوتار استفاده از ابزارهاي دستوري براي ای
داد . عنصر شدت بخش می تواند هر نوع کاربرد دستوري نـامعلوم را شـامل شـود. ترکیـب هـاي خـاص و       

نوعی مورد تاکید قرار می گیرند ، حروف اضافه ، قیدها و فعل ها ، حـروف ربـط، اصـوات و    واژگانی که به 
.  رنداصطالحاتی که داللت ضمنی بر وجود درد دارند در مقوله ي شدت جاي می گی

! دارددلوز و گتاري نشان دادند که عناصر شدت بخش در زبان گروههاي اجتماعی اقلیت کاربرد بیشـتري 
(UJ.F.Lyotard.1974: 515-517)

گروههاي اقلیت همواره با زبان خاص خود در دو رنج اجتماعی را که احساس می کننـد انعکـاس مـی    
دهند . شدت بخشی به زبان ممکن است از طریق کاربرد نادرست ( یا نامعمول) حروف اضافه و افعال و قید 

ان معمولی شدت ببخشـد و بـراي القـاي درد    ها باشد تا با به وجود آوردن یک فقر زبانی عمدي بتواند به زب
آماده گردد . در این حالت زبان از جنبه ي ایضاحی خـود مـی کاهـد تـا بتوانـد حـالتی افراطـی و پیشـرو (         

. شودفرهنگی تلقی–آوانگارد) پیدا کند . ایجاد شدت در زبان می تواند یک عصیان اجتماعی 
ویید . اینها که در روزگار بر منبرها سخن مـی گوینـد و   سلیمان ترمذي گفتی باري سخن اهل دین بگ« 

بــر ســیر ســجاده هــا نشســته انــد راهزنــان دیــن محمدنــد . بــر ســجاده ابــا یزیــد بــود و بــر منبــر شــقیق   
)  715: 1375تبریزي،»(!بلخی
کافر چه سگ است که کفر را داند ؟ کفر صفتی است از خدا آمده اگر دانستی که کفر چیسـت او یگانـه   « 

)338(همان:"ي ، کافر نبودي!بود
فلسفی منکر می شود یعنی عقل او آن باشد که هر چه او نداند نباشد عقل کل او دارد ! گیرم عقل کـل  «

او دارد عقل کل چون محیط شود آن خالق نمود را که وجود او فیض اوست . عالم فراخ خـدا را چگونـه در   
خداوند خود برنخواند . این قوم هالك جـان طالبـان انـد !    حقه اي کرد ؟ ورق خود برخواند ورق بزرگتر و

طالب راه خدا را بکشد صحبت اینها ! آري صحبت راست هم بکشـد ، اال آن کشـتن موجـب هـزار زنـدگی      
همان)»(باشد 

ولی صاحب والیت باشد اکنون کو والیت ؟ اسـیر والیـت شـده نـه امیـر والیـت ! همـین نفسـک و         « 
)337(همان: » شان را از کجا؟عنی کجا ؟ چون پیله اي باباشان را معنی نبوده است ایصورتک اند الغیر ، م

همانطور که مالحظه می کنید در این مثال ها کاربرد قیود پرسشی ، حرف هاي اضافه ، زمان هاي افعال 
بحـث کـرده ام ،   ، اغلب زمان هاي مضارع که قبالًر، اال، الغی( کجا؟و پاردوکس هاي معنایی و وارونه سازي

کشتنی که موجب هزار زندگی شود ... ) زبان به عمد از نرم رایج زبانی که ابزار مراکـز قـدرت اسـت فاصـله     
می گیرد تا علیه این مرکز  عصیان کند . بنابراین زبان به ابزاري علیه قدرت تبدیل می شود . 

ن معیارهاي زبان حـاکم عصـیان و مبـارزه    تادزا ماندلستام عقیده داشت که همین خودداري از به کار برد« 
(Dodsworth.1983: 500)اي علیه این نظام است .
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پست مدرنیست ها این ایده را توسعه دادند و در قالبی تازه ارائه کردند زبان به نفی مراکـز قـدرت مـی    
پردازد و در عین حال خود مرکز قدرت تازه اي را ایجاد می کند . 

سعی می کند آنچه را که می تواند بیان شود با آنچه نمـی توانـد بیـان شـود در هـم      زبان در این حالت
.(Ricoeur.1971: 213)آمیزد . (نحو) به فریادي علیه منش سرکوبگر زبان تبدیل می شود

فرهنگی می گردد . زبان اقلیـت مـی خواهـد    –بدین ترتیب فریاد نحوي کانالی براي عصیان اجتماعی 
مـی  » اکثریـت  « را بیافریند : کاربردي غیر معمول ، ناهمگون و متفاوت با آنچه و آنطـور کـه   رویایی مخالف

گویند . 
به کار گیري الیه هاي معنایی مختلف رمزهاي آشنا را می زداید و رمزهـایی نـو ایجـاد مـی کنـد رمـز       

ار داد عصیان می کند . مـتن  زدایی انقالبی خود نوعی از شدت بخشی به متن است که علیه نهاد و قانون و قر
هایی از این دسـت دیگـر نـه دال و نـه مدلولنـد نـه انعکـاس واژگاننـد و نـه انعکـاس اشـیاء بلکـه سـیالن              

)243: 1381!(دلوز،حضندم
سیالنی که همواره ما را دورتر می برد و به خارج از حوزه ي رمزها و نشانه هاي زبان اکثریـت رهنمـون   

مس در بعضی قطعه هایش که از حروف اضافه استفاده اي نامعمول می کنـد. او  می شود نظیر سیالن الفاظ ش
با کمک این ابزار گشایشی در نحو ایجاد می کند تا یک فرازبان بیافریند و ناگفتنی ها را ممکن سازد . 

شکسـتن اینکه او دقیقاً چه می گوید همیشه در وهله ي اول اهمیت قرار ندارد بلکه از آن بهتـر شـیوه ي  
، قراردادهایی که از رمز در می گذرند تا همواره در حرکت به فراسوي باشند . قراردادهاست

سرکشی متن در برابر قواعد نحوي حاکم نوعی سرکشی در برابر ساختار زنده ي قـرار دادهـاي حـاکم    
و نهـاد و  نیز هست . صوفی از زبان یک ابزار جنگی می سازد خالف سخن اهل ظاهر که همـواره بـا قـانون    

.)302: 1382(مشرف،ضد قرارداد و ضد نهاد استقرارداد ارتباطی استوار دارد . کالم صوفی
روالن بارت در بررسی ساختاري آثار برشت توجه ما را به وارونه سـازي معنـایی، ایجـاد نشـانه هـاي      

نشـانه هـاي وارونـه ي    وارونه و به کارگیري لغات و عبارات در معنایی دیگـر جلـب مـی کنـد . اسـتفاده از      
طبیعت، زبان را آزاد می کند و از نفوذ زبان قراردادي می کاهد در حالی که استفاده از نشانه هاي قراردادي از 
ــی         ــاد م ــار ایج ــورد انتظ ــک درك م ــد و ی ــی کاه ــاص م ــاهیم خ ــال مف ــان در انتق ــی زب ــت حقیق طبیع

(Uculler.1975: 95)!کند

رهگذر توجه به صرف و نحو در زبـان عرفـانی در دو محـور اصـلی     وارونه سازي یا براندازي معنی از
مطرح می شود : 

تغییر دستور زبان به منظور ایجاد ظرفیت هاي تازه در زبان )1
تاویل دستور زبان در جهت القاي مفاهیم عرفانی.  )2
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امکانـات  در حالت اول عارف به عمد نرم ها و هنجارهاي زبان عادي را در هم می شکند تـا فضـاها و   
بیانی تازه اي بیافریند . در حالت دوم تغییري در دستور زبان داده نمی شود و ریخت صرفی و نحوي واژگان 
و ترکیب آنها در حالت عادي خود قرار دارد ولی عارف در آنها ابعاد معنی شناسانه تازه اي کشـف مـی کنـد    

که محصول حال و هواي عرفانی خود اوست . 
نحو زبان نیز می تواند محمل افکار و اندیشه هایی نو قرار بگیرد . در این حالت صرف و

عارف در نکات دستوري جلوه هایی می بیند که بر اهل زبان پنهان است و او در شهود عارفانـه آنهـا را   
از ساختار دستوري زبان بیرون می کشد و یا به عبارتی خود چنین جلوه هایی را به دستور زبان می بخشد . 

والذیـدهم  والذین جاهد و فینا لنهدینهم سبلنا . یعنی اگـر مقـدم و مـوخر خـوانی چگونـه خـوانی ؟       « 
؟ اگر نه  اینها که مجاهده کردند در این راه بـی هـدایت مـا جهـاد     ن است مراد؟ ایهدیناهم سبلنا جاهدوا فینا

ا نه از زبان رسول باشد کـه والـذین   لنهدینهم چون باشد ؟ یتکرار؟ باشدچونراه نمودیم ماشانکردند آنگاه 
)238: 1375تبریزي،(."قناجاهد و افینا ... اي فی خدمته ظاهر جسمنا لندینهم سبلنا ، سبل ارواحنا او حقای

این خود راست است اما بنده ي خدا را و خاص خدا را چو وقت آید ، چه زهره باشد شیطان را کـه  « 
!رد او بگرددفریشته هم به حساب گگرد او گردد ؟

غیر ظاهر معنی آنجا معنی دیگر است آنچه گویند عمر رضی اهللا عنه بزدیک چشم شیطان را کور کرد ، 
! ( حالت دوم کشف ابعاد معنی  شناسانه ي نو توسط عارف) اگر نه این شیطان چیزي و سري که ایشان دانند

ق . روزي آمد شیطان که یا عمر بیا تا تـو را  مجسم نیست ان الشیطان یجري فی بنی آدم مجري الدم فی العرو
عجایب بنمایم . آوردش تا در مسجد گفت یا عمر در شکاف در بنگر . نظر کرد . گفت یا عمر چه مـی بینـی   
؟ گفت می بینم شخصی ایستاده است نماز می گذارد . گفت بار دیگر نیکو بنگر . نظر کرد گفت چه دیدي ؟ 

و دیگري در بیغوله ي مسجد خفته است پاي کشیده است . گفت یا عمر گفت همان شخص نماز می گذارد 
بدان خداي که تو را عزیز کرد به متابعت محمد و از منت خالص کرد از بیم آتـش سـینه ي آن خفتـه نمـی     

! که سگ گرسنه با انبان آرد نکندیارم در آمدن و گر نه در آمدمی و با این نماز کننده کاري کردمی
را هیچ نسوزد اال آتش عشق مرد خدا ، دگر همه ریاضت ها که بکنند او را بسته نکنـد بلکـه   این شیطان

)  233همان: »(.قوي تر شود زیرا که او را از نار شهوت آفریده اند و نار را نور نشاند که نورك اطفا ناري
اص در گفتـارش  بدین گونه شمس الدین با عدول از نرم ها و هنجارهاي متعارف و ایجاد فضـاهاي خـ  

که سبک وي را بسیار نزدیک به مولفه هاي سبکی مکتب پست مدرنیزم می کنـد کوشـش مـی کنـد پـرده از      
حقایقی بردارد که روح عطشناکش آن ها را دریافته است و به جان مشتاقان این راه هبه کند.

نتیجه گیري
ن مقـاالت از نظرگـاه معناشناسـانه،    در این مقاله سعی کردم با تحلیل عناصـر سـاختاري و فرازبـانی مـت    

مخاطب را  به رویکردي دگرگونه و خوانشی جدید از این اثر سترگ دعوت نمایم و با تحلیـل تکنیـک هـاي    
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مختلف زبانی و فرازبانی از جمله حذف، فاصله گذاري، وارونه سازي معنا،ساخت هاي رمزگونه و ... به ایـن  
بهره گیري از این عناصر، حالتی افراطی، پیشرو و آوانگارد پیدا کند.نتیجه رسیدم که چگونه زبان می تواند با

به این ترتیب هدایت و نظارت بر متن از مسیر واگشایی رموز زبان و علم انتقال معنا حائز اهمیت بسیار 
واگشـایی  است. از این مجرا می توان قدرت و پتانسیل ذاتی زبان را در انقیاد آورد و اینگونـه خواننـده از راه  

و قدرتهاي مـتن، صـد چنـدان    رموز کارگذاري شده در متن از مجراي متن به جانب فرا متن رهبري می شود
می شود.نمایان
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،خوارزمی.
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).راز درون پرده، هرمنوتیـک داسـتان شـیخ صـنعان، چـاپ اول، تهـران، شـرکت        1380مالکی،هرمز(-11
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بررسی تطبیقی مسائل زنان در ایران و مصر
(با تکیه بر شعر شوقی و بهار)

1صابره سیاوشی

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
چکیده

ک الشعراي بهار به عنوان نمایندة ادبیات مشروطه در ایران،و این مقاله قصد دارد با تمرکز بر شعر مل
احمد شوقی به عنوان نمایندة ادبیات عصر نهضت در مصر به جایگاه زنان در دو جامعۀ ایران و مصر 

به عنوان » مفهوم زن«بپردازد.هدف آن است که با معرفی راهکارهاي عملی این دو شاعر،دریافت تازه اي از 
و تعریف شده در این دو کشور بزرگ خاورمیانه حاصل شود.روش این تحقیق از نوع یک پدیدة مشخص 

تحلیلی است و اطالعات الزم براي سنجش نمونه ها به شیوة کتابخانه اي و بررسی مستقیم متون -توصیفی
حاصل شده است.یافته هاي این پژوهش گویاي این واقعیت است که الف)این دو شاعر با رویکردي انتقادي 
و اصالح جویانه،شعر خود را به بیان مسائل زنان اختصاص داده اند.ب)برخورد شوقی و بهار با مسألۀ 
حجاب،دوگانه و متناقض است. این دو شاعر از یک سو تحت تأثیر تعالیم اسالمی و شرقی خود و نیز فراهم 

یر غرب و اندیشه هاي حجابند و از دیگر سوي تحت تأثخت هاي اجتماعی و قانونی ،طرفدارنبودن زیرسا
ازدواج پیرمردان با دختران «غربیان با آن مخالفت می کنند.ج)در مسألۀ ازدواج زنان،معضل بزرگ جامعۀ شوقی

است .»تعدد زوجات «و مشکل عمدة اجتماع بهارمسألۀ » جوان
مسائل زنان،ایران،مصر،شوقی،بهار.ها: کلیدواژه

.مقدمه1
به ایشان از برجسته ترین موضوعات امروز جامعۀ بشري است.یکی از بررسی مسائل زنان و امور وابسته 

ارزشمندترین پژوهش ها در این زمینه،تحلیل نگاه ادیبان جوامع گوناگون به عنوان نمایندگان عصر خود و 
سنجش آنها با یکدیگر است که نقش مهمی در انعکاس شرایط جوامع در دوره هاي مختلف دارد.ملک 

میرالشعراء شوقی در شرایط زمانی،اجتماعی،فرهنگی و سیاسی مشابهی زیسته اندو در کنار الشعراء بهار و ا
اشتراك دینی،داراي رویکردي مشترك در زمینه هاي گوناگون هستند.این پژوهش،دیدگاه این دو شاعر را در 

حوزة مسائل زنان با یکدیگر مورد سنجش و واکاوي قرار می دهد.
.پیشینه پژوهش: 1-1

ینۀ بررسی مسائل زنان در اشعار این دو شاعر معاصر زبان فارسی و عربی تاکنون پژوهش مستقلی در زم
بررسی «صورت نگرفته است.پژوهش هاي مرتبط با این مضمون نیز اندك است که از آن جمله است:مقالۀ 

ت ادبیات )که درنشریۀ مطالعا1390» (تطبیقی سیماي زن در شعر جمیل صدقی زهاوي و ملک الشعرا بهار

1.saberehsiavashi@yahoo.com
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به چاپ رسیده است.هدیه قاسمی فرد و فاطمه 17، شمارة 5تطبیقی دانشگاه آزاد اسالمی واحدجیرفت،دورة
و بررسی قرارداده زهاوي دربارةزنان را مورد تحلیلمیرقادري؛در این مقاله نکات مربوط به دیدگاه هاي بهار و

ن نیز مقاله اي از زهرا سلیمان پور و جعفر دلشاد اند.در مجلۀ پژوهش در زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفها
منتشر شده که فقط به یک طرف قضیه می پردازد.مقالۀدیگري »تصویر زن در اشعار احمد شوقی«تحت عنوان 

از دکتر حسن » بررسی جایگاه زن در شعر بهار و شوقی«در پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی با عنوان 
نمایه شده که متاسفانه این عنوان فارسی اشتباه درج 1389لتراث األدبی تابستان شوندي مربوط به نشریۀ ا

شده چراکه با مطالعۀ اصل  مقاله  می بینیم که موضوع آن بررسی جایگاه زن در شعر بهار و رصافی است و 
یش رو است و این کار نیز ارتباط چندانی با جستار پ»المرأة عند بهار و رصافی «عنوان عربی آن نیز 

انتشارات ):1387(خود» ادبیات تطبیقی«ندارد.دکتر ابوالحسن مقدسی نیز درحدود یک صفحه از کتاب 
مفید و راهگشا بودن را به اشاره اي کوتاه به این موضوع اختصاص داده است که علی رغمدانشگاه تهران،

کوشش سعید بزرگ بیگدلی نیز : به1386»یادي دوباره از بهار«بسیار کلی و گذراست.در مجموعه مقاالت 
انتشار یافته که فقط به موضوع زن در شعر "زن شعر خداست"مقاله اي کوتاه از دکتر مریم حسینی با عنوان

بهار می پردازد. تفاوت این مقاله با پژوهش هاي یادشده درآن است که نگاه احمد شوقی به مسائل زنان و 
رسی مورد نقد و کنکاش قرارمی دهد.ردر ادبیات فاانواع آن را در ادبیات عربی هم پایۀ بها

با توجه به نگرش مستقل و جامع پژوهش حاضر از خالل بررسی زاویۀ دید دو شاعر معاصر ایرانی و
عرب  به مسائل زنان می توان به این سواالت پاسخ گفت:

در قالب چه ل زنان مسائاجتماعی مشترکی که در شعر شوقی و بهار وجود دارد، ـ در مضامین سیاسی-
بندي  شده  است؟هایی طبقهمؤلفه
رویکرد این دو شاعر به مسائل زنان داراي چه نقاط تشابه واختالفی  است؟-
نگاه شوقی و بهاربه مسائل زنان ،به صورت فردي وسنت گراست یا اینکه با گذر زمان شکلی اجتماعی -

و تجددگرا به خود گرفته است؟
آن به عنوان یکی از بن مایه ز آن جهت است که در آن، مسائل زنان و جلوه هاي نیز ااهمیت موضوع 

نوین ادبیات معاصر، به صورت تطبیقی در شعر دو شاعر صاحب سبک و داراي بینش مشترك در دو  هاي 
مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفته است.-ایران ومصر-ادبیات پربار جهان 

نگاهی کوتاه به زندگی بهار.2
درست ـ در دهۀ آخر حکومت ناصرالدین شاه قاجار اوبه دنیا آمد.تولد1304سال درملک الشعراي بهار 

رخ کردترین روزهاي تاریخ خویش را سپري میرزمانی که ایران تحت نفوذ مستقیم روس و انگلیس اسف با
1386(حاکمی،»استترین دیوان ادب پارسی درعصرمشروطهمتنوعبهاردیوان«)1361:8،داد.(نیکو همت

هاي شعري طبیعت، مدح، طنز، مرثیه هاي مذهبی، مسائل سیاسی و... ازحوزهوطنیات،وصف)80:
ایران پس از حافظ شاعري به بزرگی ملک الشعراء بهار به خود « این اعتقاد است کهر اوست.عالمۀ دهخدا ب
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اعري است قریب هفتصدسال مانند او در ایران بهار ش«استاد فروزانفر نیز بهار را چنین می ستاید:.»ندیده است
می بهارشعراصلیه هايدرونمایکوب پیراموندکتر زرین)1375:2/198،(حائري»پدید نیامده است

مساوات،دموکراسی،آزادي،همچون وطن،بهاردرهمان قالبهاي شناخته شدة شعرفارسی،مفاهیمی نو«گوید:
دیدگاهی جدید پدیدمی آورد که تا شعر فارسی فضایی نو بادرسازد وحقوق زن را مطرح میعدالت و

ازسه «عاملی معتدل دارد وتوتجدد سنت.او با)1355:315کوب،زرین».(روزگار او مانندش دیده نشده بود
قولبه)1387:335همایی،»(استمندبهرهوکافیحداعلیبهوسخنوري،نویسندگیگویندگیفضیلت بزرگ

»نمود.چهره–ماروزگاربه-کالسیک فارسیشعردرکهاستعدادي بودبارورترین«او،کدکنیشفیعی استاد
)1378:79(شفیعی کدکنی،

کوتاه بر زندگی شوقی.گذري3
این ).1970:37به دنیا آمد.تولد او همزمان با حکومت خدیوي اسماعیل بود(مندور،1968شوقی در سال 

او شخصیتی عجیب ومتضاد،و نیزآشفته ر است.همین مسأله ازداراي شخصیتی چندوجهی و متغیشاعر
شاعري که کمتر اتفاق می افتدگرایشها و اعمالش به یک جانب سمت گیري کرده «وسرگردان ساخته است.

»هاي سیاستباشد و شخصیت دوگانه اش هم درجاده هاي ادب حیران وسرگردان است و هم در جاده
شوقی در قصر،گاه با انگلیس بود،گاه «گویدمیدراین بارهضیفشوقی).691و1987/1378:692(الفاخوري،

طه حسین بر این باور است که بخش اول زندگی شوقی، )28: 1975ضیف،(.»با مردم وگاه با منصب طلبان
بخش دوم،شاعر موظف امیر و دربار متعلق به خود اوست.او در این مرحله، شاعر لذت خود بوده است در

).با پذیرفتن این نگاه شاید بتوان برخی تناقضات 1933:96،بخش سوم، شاعر هنر و مردم(حسیناست و در
عنوان به رسیدنکرد. بسیاري ازجمله عقاد معتقد بودند احمد شوقی شایستگی رموجود در شعر او را تفسی

ال و عاطفه است ، مصنوع و متکلف و عاري از خیاورا نداشته چراکه به زعم ایشان شعر امیرالشعرایی
سیاسیركباید گفت دنظر این افراد ،).برخالف1950:86العقاد،وچیزي فراتر از دیگر شاعران ندارد(

عصر خویش قرار دارد.او مورخ زمان خود و نیز سیاستمداري ،در سطحی فراتر از دیگر شاعران همشوقی
ادعاکتاب دول العرب و عظماء این اه گوبهتریناست که هماره در شیپوریکپارچگی جهان اسالم می دمد.

بزرگترین شوقی اگر شاعر همۀ جهان نیست شاعر مشرق زمین است.او«الفاخوريحنابه قول.االسالم اوست
:1987/1378الفاخوري، »(هاي جاودانه سوق داده استارکان نهضتی است که شعر عربی را بسوي ارزش

726 .(
بهارشعر شوقی ومسائل مشترك زنان در.4

زن به عنوان نیمی از پیکرة جامعه انسانی توجه اندیشمندان را در هر زمان و مکانی به خویشتن و مسائل 
فرهنگ جامعه و میزان پیشرفت یا عقب زمان،مربوط به خود معطوف داشته است. نوع این نگاه بسته به 

ود به مسائل ظاهري و جسمانی زن ماندگی آن، متفاوت است.ساختار این نگاه در آغاز بسیار ابتدایی و محد
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بوده  که با گذشت زمان و تعدیل روح مردساالري و برتري جویی و تبعیض گرایانه مردان  به موارد غیر 
مسائل حقوقی، لزوم علم آموزي و مشارکت اجتماعی زنان و ... تعمیم یافته است.آزادي،مادي همچون

عقب مانگی و ضعف علمی،اقتصادي ،نظامی و سیاسی با پایان یافتن جنگ هاي صلیبی شرقیان متوجه«
از آنجا که آب در ظروف مرتبطه در یک سطح قرار می «)6: 1952صفوت،»(خود دربرابر اروپاییان شدند

شوقی و بهار نیز به عنوان دو شاعر نئوکالسیک ادبیات فارسی و عربی )448: 1386،(شفیعی کدکنی،»گیرد
باوجود قدمت دیرین -ران عصر خود از این عقب ماندگی جوامع خودهمچون دیگر اندیشمندان و روشنفک

در رنج بودند. ایشان که در آرزوي رفع این عقب ماندگی علمی و –و تمدن کهن دو سرزمین ایران و مصر 
فرهنگی کشور خود به سر می بردند، در پی آسیب شناسی و کشف ریشه هاي آن بر آمدند. آنها با ذهن وقاد 

تعالی خود متوجه شدند که یکی از موانع اساسی این پیشرفت، بی سوادي و پایین بودن  سطح و اندیشه م
علم و دانش در میان زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشورشان است. آنها وقتی می دیدند  زنان سرزمینشان  

دند که نسلی که در که مادران نسل آینده هستند حتی از نعمت خواندن و نوشتن محرومند، با خود می اندیشی
دامان این گونه زنان پرورش می یابد، چگونه به تعالی و پیشرفتی همگام با دیگر جوامع خواهد رسید. ایشان 
عالوه بر بی سوادي، عادات و تقالید نادرست اجتماعی، تربیت ناصحیح، پوشش و حجاب زنان، ازدواج هاي 

را از مشکالت زنان زن با مرد اصل وجودي فاوت هايعدم توجه به تنامتناسب، عدم توجه عاطفی به زنان و
توان در قالب موارد ذیل مورد ه زنان در شعر این دو شاعر را میدانند.مسائل مربوط بخود میعصرجامعۀ 

تحلیل و آسیب شناسی قرار داد.
. آزادي حجاب1. 4

تۀ زنان جامعۀ خود هستند. بهار و شوقی به عنوان دو مصلح اجتماعی به دنبال احقاق حقوق از دست رف
ایشان یکی از این حقوق را آزادي حجاب و برداشتن این مانع از سر راه ترقی و پیشرفت ایشان می دانند. 
این نوع موضع گیري شوقی و بهار خواننده اي را که در اشعار آنها به غور و تعمق پرداخته باشد، دچار 

با اروپا و تعالیم ناشی از غربزدگی و استعمار و وابستگی می کند. آنها از یک سوتسردرگمی و نوعی حیر
به غرب مخالفند و از سوي دیگر در رویکرد خود در مخالفت با حجاب ، با غربیان و استعمارگران هم 

طبعاً بین سرسپردگانی که با اهداف سیاسی استعمارگرایانه و « صدایند. در تفسیر این تناقض  باید گفت:
شد فرهنگی جامعه با حجاب مخالفت کرده اند، تفاوت وجود دارد. گروه اول براي کسانی که با نیت ر

دستیابی به  اهداف باطلی از وسیلۀ باطلی استفاده می کردند، ولی گروه دوم که امثال بهار و شوقی در آن می 
تخاب شیوة گنجند، اصالح طلبانی بودند که بدون داشتن نیت سوء و قصد آسیب رسانی به جامعۀ خود ،در ان

جامعه نباشد، با یک فرهنگ متعادلهر راه حلی که منطبق با سیربه هر حال صحیح  اصالح به خطا رفتند. 
طرح مسألۀ حذف حجاب از همین گونه راه حل ها بود. شوقی و بهار هردو، ؛تقابل روبه رو خواهد شد

اد بسیار دیگري نیز آن را مرتکب شدند و افرهدف را درست دیدند، ولی مانع را اشتباه پنداشتند، اشتباهی که 
اندك نبوده است. البته ردپاي استعمار در برجسته کردن این مانع خیالی کامالً مشهود است(امین نیز هزینۀ آن 
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و شانبهار زنان باحجاب را زنانی بی ثمر به حال خودبا همین نوع نگرش است که ). 155: 1386مقدسی ،
ورش می خواهد به جاي حجاب، به دنبال کسب علم و دانش باشند و بیش از جامعه دانسته و از زنان کش

این آفتاب جمال خویش را به گل حجاب نیاالیند:
زنانی که به جهل در حجابند         زآداب و هنر بهره نیابند

چنین زن به جهان ثمر ندارد
انی می گوید:او در ادامه خطاب به زن  باحجاب ایر

برافکن حجاب رافرو خوان کتاب را         
)1354:2/573ازین بیشتر به گل              مپوش آفتاب را (دیوان ،

وجود دارد، علت آن روزگاراو با اشاره به برخی مشکالتی که در ساختار نظام خانوادگی جامعۀ ایرانی 
دگی زنان می داند. او عقیده دارد که حجاب باعث حفظ ناموس عقب مان،اصلی آن را حجاب و درنتیجۀ آن

زن در پس حجاب، آزادانه تر و راحت تر به امور خالف عفت بپردازد:چه بسانمی شود و
تا که زن بسته و پیچیده به چادر باشداز کشور ما این حرکات          نشود منقطع 

)1354:1/453زادتر اندر پس معجر باشد(دیوان ،حفظ ناموس ز معجر نتوان خواست بهار     که زن آ
به او او از فرمان کشف حجاب توسط رضاخان استقبال کرده و در قصیده اي ضمن سپاس و  بزرگداشت 

خاطر این اقدام، از زن می خواهد دعاگوي شاه بوده به جاي حجاب ظاهري بر حجاب شرم و عفت خود 
آیندة سرزمینش باشد:بیفزاید و به دنبال کسب علم و ساختن 

بیرون آیی اي زن1کز این بیغولهبزرگا شهریارا ! کامر فرمود                     
اگر پنهان و گر پیدایی اي زنبه شاه پهلوي از جان دعا گوي             

حجاب و شرم و عفت بیشتر کن                 کنون کازاد، ره پیمایی اي زن
)   647: 1ج :1354که مام مردم فدایی اي زن ( دیوان، فت کوش امروزبکار علم و ع

همچنین او با اظهار تاسف از تقید زنان به حجابی که به زعم او عقب ماندگی این قشر از جامعه را به 
دنبال داشته است، می گوید:

)510: 1ج:1354، دردا که زنان خطۀ ایران          ماندند به زیر نیلگون چادر (دیوان
بهار چادر و روي بند را باعث فقر فرهنگی می داند و بر این اعتقاد است که زنی که در حجاب و پوشش 
باشد، هرگز مجال تربیت پذیري را نمی یابد. او معتقد است شأن و جایگاه زن فراتر از آن است که در حصار 

اشتن آن را یکسان می داند:داشتن حجاب و نداست کهحجاب محبوس شود.از همین روي
چادر و روي بند خوب نبود              زن چنان مستمند خوب نبود

جهل اسباب عافیت نشود                 زن رو بسته تربیت نشود

منظور از بیغوله چادر است.-1
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).121:  2ج :1354هست یکسان حجاب و رفع حجاب ( دیوان،برتر است از این اسباب         کار زن 
رفداران جدي کشف حجاب است، اما بلوغ فکري و درك باالي او  از اوضاع شوقی نیز اگرچه از ط

اجتماعی روزگار خود باعث می شود که این مسأله را مربوط به همه مکان ها و زمان ها نداند. او با تشبیه زن 
یح هرگز به خودنمایی نپردازد بلکه برعکس، با درك صحشرایط عصر حاضربه بلبل از او می خواهد که در 

:محفوظ بداردنابسامان اجتماعی، خویشتن را از خطرات شرایطاز 
کیا مل ،احلبلِ-صدالکنارِ، ویا أَمیرَالب

والمنابرِ قَطُّ لم تترجلِ-فوق األَسرةِ
)509: 1(دیوان ،ج المالعبِ لم تدع لممثلِ-و إذا خَطَرْت علی

او که نگران زنان جامعۀ خویش و به دنبال ایجاد شرایطی براي حفظ کرامت و گوهر وجودي ایشان 
است،بلبلی را که اینجا  استعاره از زن است، مورد ندا قرار داده و به او می گوید علّت این نگرانی من، عالقه 

آن جهت که ارزشمندند شایستۀ بخل ورزي و مراقبت و اي است که به سعادت جنس زن دارم.او زنان را از 
هداري احفاظت بیشتر می داند، چراکه این یک اصل است که هرچیزي که باارزش تر باشد، به مراقبت و نگ

بیشتري نیاز دارد.
)510: 1حرصی علیک هوي، ومن         یحرِز یمیناً یبخل (دیوان ،ج 

نبال این خودنمایی ها و بی پروایی ها،  زن را تهدید می کند، می گوید: او با یادآوري خطراتی که به د
اگر از سایۀ نصیحت هاي من بگریزي و با بی پروایی و در هر شرایطی به خودنمایی بپردازي، سرنوشت 

گریزناپذیري که در انتظار تو خواهد بود این است که به دام کرکسان جاهل می افتی:
).512: 1وقعت علی النُّسور الجهلِ (دیوان ، ج -إن طرت عن کَنفی

.  از ي می کندجلوه گربا وضوح بیشتري» عبث المشیب « این نگاه جامعه شناسانه به حجاب در قصیدة 
نظر شوقی حجاب در جوامع و خرده فرهنگ هاي متفاوت داراي تعاریف و پیامدهاي گوناگونی است. به 

بردگی به ست که  از نظر او حجاب در سرزمین ترکیه باعث امنیت و آرامش است، چراکه مانعهمین خاطر ا
رفتن زن و یا مجبور شدن او به ازدواج با یک پیرمرد می شود، درحالیکه در مصر همین حجاب جنبۀ منفی 

:پیدا کرده و ارزشی ندارد
1إلی الدوارِأسفی علی تلک المحاسنِ کلَّما        نُقلت  من البالی

)354: 1( دیوان، ج 2إِن الحجاب علی فروقٍ جنَّۀٌ،               وحجاب مصرَ وریفها من نارِ
نوع موضع "قضایا المرأة فی الشعر العربی الحدیث فی مصر"است که ابوعمشه در کتاباز همین روي 

اسی حاکم بر جامعه ،متفاوت و متغیر می بسته به جریان سیمتزلزل،و گیري شوقی نسبت به قضیۀ حجاب را 
)1987:327داند.(ابوعمشه،

می گویند.» دوار « بالی واژه اي ترکی و به معناي شهر است؛ دوار: در کشور مصر بازار را -١
است.» استانبول « فروق: نام دیگر آستانه یا همان  -2
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نمی «می گوید:عبدالوهاب الحموده نیز ضمن اشاره به اشعار مربوط به مسألۀ حجاب در دیوان شوقی
حیرت و سردرگمی خود را به خاطر تناقضات گاه و بی گاه سخنان این شاعر پیرامون پدیدة حجابتوانم 

)125موده،بی تا:الح»(پنهان کنم.
ازجمله ابیاتی که نشان می دهد بهار از برداشتن حجاب به دنبال تعالی و پیشرفت زنان ایرانی و در نهایت 

این شاعرسرزمین ایران است، و در اندیشۀ پیروي از اروپاییان و استعمارگران نیست، بیتی است که در آن 
ب تشویق کرده بود،به او می گوید تو نیازي به زن را به برداشتن حجاپیش خود،ضمن آنکه در ابیات

که اهداف این بیت گویاي آن استخود، تابناك و درخشان است. ،خودآرایی نداري بلکه گوهر وجودي تو
نیست:راستایکدر بهار از برداشتن حجاب با اهداف سرسپردگان اروپا و غرب زدگان آن روزگار 

)647: 1ج :1354همانا نور چشم مایی اي زن (دیوان ،تراحاجت به آرایش نباشد               
او همچنین با دعوت به رعایت موازین اخالقی و اصول جامعه پسند یک جامعۀ سلیم درحالی که کشف 

این گونه زنان ،ایشان را عروسکانی می ناپسند می داند، در هجو ،اغیار،حجاب را نزد همۀ افراد و به اصطالح
:ااهالن پرده از رخسار کشیده اندداند که نزد ن

)542: 2ج :1354کدبانو و دخترکان و عروسکان          در نزد غیر پرده ز رخسار می کشند (دیوان، 
-از حالت اجتماعیتغییر ماهیت می دهد.در این مواقع،نگرش اوگاهی نیز نگاه بهار به کشف حجاب

پیدا می کند. گویی که شاعر  از این که زیبایی زنان حوري فرهنگی خارج گشته و صبغۀ زیبا شناختی و ادبی
وش در زیر زشتی حجاب پنهان شده و درخشش نور تابناك چهره ایشان در زیر سیاهی ابر حجاب پنهان 

شده، در حسرت و اندوه است
)179: 2ج :1354در زیر حجاب زشت، حوري است           در ابر سیه، نهفته نوري است (دیوان ،

به صراحت با به مانند شاعر ایرانی و شبیه بهار دارد. او نیز گراشوقی نیز در ادبیات مصر، دیدگاهی هم
حجاب مخالفت می کند و می گوید: نمی توان روح آدمی را از آنچه خدا آفریده محروم ساخت.او پوشش 

ا بافته شده اند.واقعی انسان را ادب و فضل او می داند نه پارچه هایی که از جنس حریر و دیب
فقل للجانحینَ إلی حجابٍ،          أتُحجب عن صنیعِ اللّه نَفس؟ 

)186: 2إذا لم یستُرِ األَدب الغوانی،           فال یغنی الحریرُ، وال الدمقس(دیوان ،ج 
معتقد  است که او بی حجابی را درصورتی تایید می کند که  با قید تقوا و عفت همراه باشد.احمد شوقی

انسان در وجود زنی که خود را از قید و بند حجاب رهانیده است چیزي جز شکوه و جالل نمی یابد؛چنین 
زنی در پاکی همچون مریم مقدس است و او در چشم بینندگان خود آنچنان هیبت و منزلتی دارد که نگاه 

ین روي خطر و آسیبی متوجه هماست و از ) اریون و کاهنان به حضرت مریم (عایشان به او همچون نگاه حو
چنین زنانی نخواهد بود.

تأَمل، هل تري إال جالالً             تُحس النفس منه ماتُحس؟
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وقَس فورٍ،          و رائیها حوارِيفی س مریم کأنّ الخُود
بها، و العینٌ تَجس مبها الرجالُ، فالضمیرٌ             یه187: 2( دیوان ،ج تهی(

نگاه شوقی نیز در نفی حجاب همچون بهار گاه جنبۀ زیباشناختی پیدا می کند. گویی که شاعر از پنهان 
شدن زیبایی ها در سایۀ حجاب، نگران و آشفته خاطر است و دغدغۀ او در این ابیات،مسائل  فرهنگی، 

د، همچون فرشتگان می داند. فرشتگانی که ابر حجاب را که بر قایق سوارنی اجتماعی نیست. او زنان زیباروی
بر خورشید چهره شان سایه افکنده و همچون گلهاي خوشبویی هستند که پوشش ایشان مانع از آن می شود 

که بوي خوش آنها  در فضا پراکنده شود:
سمها نَظَرٌ وهمه الئکفیها                م رَ الغاداتکأَنّ سواف

علی وجناتها، غَیم وشمسبراقع الغادات، تهفو              کأَنَّ 
العالینِ انْتسابا                   کأنَّ مآزِر تُزهورسوال تُم ،شَم

          ،ردفریحانٌ و و ،رَتدیوان ،ج إذا نُش) سرسرینٌ و دفن ،189و 188: 2وإن طُویت(
حجاب از سر برداشته و آزادانه در جامعه و خانواده به ایفاي نقش خود می پردازد، او زن عثمانی را که 

مورد تحسین و ستایش قرار داده، او را تاج سر جامعه می داند و در حسن درخشش بسان ستارگان فرقدین 
هدایت این زنان را شعاع نور الهی می بیند که خداوند آن را از جهان باال برايحمد شوقیمی پندارد. ا

مردمان بر زمین  فرستاده است.
قد جعلَتْه تاجها                وعزَّها، والسؤددا

            ،کما تُجِلُّ الفَْرقَداتُجِلُّ فی حسنه
)193: 2و کم أَنار مسجدا (دیوان ،ج کَم قدأَضاء منزالً،         

به مردان بود،مشهور» نصیر المرأة « قاسم امین که به در بیستمین سالگرد وفات1927شوقی در سال 
جامعۀ مصر می گوید که زنان از غل و زنجیري که حجاب برپاي جسم و روح ایشان بسته خسته شده اند و 

برهانند:محدودیتنایصبرشان تمام شده و برآنند که خود را از 
الِ متی یطیرْ؟قُلْ للرَّجالِ: طغی األَسیرْ               طیرُالحج

،الحدید ناحیهی جهالحریرْ-أَو وحزّ ساقیه
بصبرِه،             ذهب جابدیوان ج الح ) فوررَته السی195: 2وأَطال ح(

شاعر بر این گمان است که زنی که حجاب دارد در زندان است، فرقی نمی کند که او در یک کاخ زندگی 
ا یک کوخ و ویرانه:کند ی

)196: 2والسجنُ فی األَکواخِ، أَو         سجنٌ یقالُ له: القصور؟ ( دیوان ج 
با توجه به ابیات فوق به نظر می رسدمنظور شوقی از طرح مبحث حجاب و بی حجابی ،تنها پوشانیدن و 

وقی به معناي خارج شدن زن از بی حجابی از نظر ش«نپوشاندن چهره نباشد،بلکه مسأله ،عمیق تر از آن است
)143: 1959حسن فهمی،»(خانه  و حضور او در صحنۀ زندگی به عنوان شریک مرد است.
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بهار نیز یکی از زنان خوانندة مشهور زمان خود را که با سنت شکنی به عنوان سمبل یک زن بی حجاب 
ت، با تعابیري زیبا این گونه مورد در جامعه ظاهر شده و بر همۀ ارزش ها و قوانین جامعۀ خویش شوریده اس

خطاب قرار می دهد:
اي نو گل باغ زندگانی              اي برتر و بهتر از جوانی 

اي شبنم صبح در لطافت           اي سبزة تازه در نظافت
)178: 2ج :1354اي همچو فروغ مه دالرام (دیوان ، ي بلبل نغمه سنج ایام          ا

رت در فلسفۀ آفرینش و اخالق زنان. حی2. 4
حیرت و شگفتی خود را از آفرینش زن و فلسفۀ آن نشان می » به منکر عشق « بهار در ابتداي قصیدة 

هدف پروردگار از خلقت زن چیست؟!براستی:کهداین سوال را مطرح می کندهد و 
)432: 2ج :1354وان،سختم عجب آید ز خلقت زن           کایزد را زین کرده ملتمس چیست (دی

در ادامۀ قصیده با بیان مراحل مختلف زندگی یک زن، تنها راز آفرینش این عنصر هستی  را عشق خود او 
می داند. عشق همان اکسیري است که نه هدف خلقت زن که فلسفۀ آفرینش هستی است:

چیست؟من سخت فرو مانده ام در این راز           کاین معنی اگر عشق نیست پس 
)432: 2ج :1354خود زاینهمه پیرایه ملتمس چیست ؟(دیوان ،ین میانه                 ورعشق نزاید از ا

اشعاري که در آنها به تمجید از زن بهار به زن گاهی هم  رنگ منفی بافی به خود می گیرد  ورشالبته نگ
ین تناقض را بتوان از رهگذر حوادث و نوع آفرینش و خلق و خوي او پرداخته در تناقض است. شاید ا

روزمرة زندگی بهار و تجربیاتی که او در نتیجۀ برخورد با جنس زن بدست آورده، توجیه کرد: او ذات زن را 
بد می داند و معتقد است این سرشت ناسالم درمان ناپذیر است و هیچ گاه تغییر نمی یابد: 

خویشتن کاهیاي که اصالح کار زن خواهی        بی سبب عمر 
)121: 2ج :1354هیچ تدبیري چاره اش ننمود (دیوان ،از اول چنین که بینی بود       زن 

او حتی گام را از این هم فراتر می نهد و یادآور می شود که نه تنها تربیت اجتماعی در زن کارساز نیست 
ر و منش او ایجاد نمی کند و او نه بلکه خوي او آنقدر زشت است که ترس از آتش جهنم نیز تغییري در رفتا

هم جسور و بی پرواست :پروردگارفقط  در برابر همسر خود بلکه در برابر 
تو مپندار خوي منکر زن                رود از بیم دوزخ از سر زن

)121: 2ج :1354برخدا نیز هست چیر و دلیر (دیوان ،زن به مردان دلیر باشد و میر        
زنان را موجوداتی بی منطق توصیف می کند که پاي بند هیچ اصلی جز زور و اجبار نیستند. در بهار 

عوض، تنها غایت وجودي آن ها آراستن و خودنمایی است و همان اندازه که طبیعت کور و کر و در برابر 
ست که شاعر در تغییرات مقاوم است، جنس زن نیز چنین است و تنها هنر او زاد و ولد است. این درحالی ا
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« جاهاي دیگر، همین زایش و قدرت ایجاد وجودي زن را به عنوان یک حسن بزرگ شمرده و از آن به 
تعبیر کرده بود :» گوهرزایی 

زن نیست پایبند هیچ اصول                بجز از اصل فاعل و مفعول 
غایتش زادن است و پروردنخویش را صد قلم بزك کردن      

چون طبیعت عنود و کور و کر استمعنی طبیعتی دگر است           زن ب
)122: 2ج :1354هنرش جلب مایه و زاد است             شغل او امتزاج و ایجاد است ( دیوان ،

اخالق زنان باید گفت: بهار همچنان سرگشته و گنگ است و گویی هرچه می اندیشد همچنان در در باب
وجودي زنان باقی مانده است: پیچ در پیچ معماي

راست خواهی زنان معمایند         پیچ در پیچ و الي در الیند
)123: 2ج :1354زن بود چون پیاز تو در تو          کس ندارد خبر ز باطن او (دیوان ،

شاره نکات مثبت فلسفۀ آفرینش زن در شعر بهار ابرخی البته درکنار این سرگشتگی،گاهی اوقات نیز به 
شده است. مثالً آنجا که شاعر، زن را تنها گوهرخانه ؛و بلکه گوهرزا معرفی می کند:

)644: 1ج :1354تو یکتا گوهري در درج خانه       وزان بهتر که گوهرزایی اي زن ( دیوان،
شاعر که شوقی نیز اخالق زنان را متغیر و در نوسان دائمی می داند. البته این تغییرو رنگ به رنگی براي

خود طعم عشق را چشیده زیبا و لذت بخش است و او لذت و شیرینی عشق را در همین دگرگونی مزاج و 
خلق و خوي زنان می داند:

الحسنِ إلَّا غرائب األَخالقِ-فی غریبوفتاةٍ ما زادها
) 135: 2عشقِ فی اخْتالف المذَاقِ ( دیوان، ج ذُقْت منها حلواً و مرّاً، و کانت                لذَّةُ ال

بر این باور است که زنان ذاتاً نیکوکار و برخالف بهار در یک موضع گیري ثابت و نامتغیر،البته شوقی 
دیندارند:

طاعاته خیرَالنباتفی                           اللّه أَنبتهنَّ 
زهرُ المناقبِ والصفاتفَأَتینَ أطیب ما أَتی          

)349و 348: 1مساوِمات، رابحات ( دیوان ،ج -یمشینَ فی سوقِ الثَّوابِ
. جایگاه زن در اجتماع3. 4

نگاه شوقی به حضور زن و جایگاه او در جامعه نسبت به بهار رنگ فلسفی و جامعه شناختی بیشتري 
اي شوقی گاهی اوقات یک مادر است، گاه مادربزرگ، زمانی به عنوان یک دختر نمود یافته و دارد. زن بر

او رخ می نماید. شعرگاهی نیز رنگ و بوي سیاسی گرفته و در قالب یک شاهزاده یا مادر پادشاه یا خدیو در 
در این شاعری خاص.زن به طور کلی و فلسفۀ نقش او مورد نظر شاعر است و نه زنیادشدهدر بیشتر موارد 
نیست گونهو این در بناي یک جامعه اشاره می کند-به طور کلی-) به نقش مادر215: 4قصیدة االم ( ج 

تر همراه با مثال تر و عینیأله در ادبیات بهار به شکلی جزئیکه یک مادر خاص را در نظر داشته باشد. این مس
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عنوان نمونه بهار براي بیان نقش و جایگاه مادر، داستان زنی را و غالباً به صورت داستان نمود می یابد. به
عروس این زن به تحریک پسر می پردازد تا اینکه ،بیان می کند که فرزندش ازدواج می کند و پس از ازدواج 

مرد، مادر خود را به جنگلی برده و آنجا رها می کند. آنجا یک شکارچی به این زن برمی خورد و ادامۀ ماجرا 
نگاه بهار » مونس پدر«یست پیش می آید؛ و یا در قصیدة که مطالعۀ آن از فواید زیباي ادبی و تربیتی خالی ن

» پروانه«دخترش شاعر،به دخترش آنچنان رنگ احترام و بزرگی می گیرد که باوجود داشتن چند فرزند دیگر
ر خور مدح و آفرین می داند: را که همراه و مونس هماره اش بود، جانشین و فرزند شایستۀ خود و د

با این خرد و کمال و زیبایی              فرزند منی و جانشین من
)486: 2ج :1354خوي تو و رویت اي پري آمد         شایستۀ مدح و آفرین من (دیوان ،

نتیجۀ بحث آنکه نگاه شوقی به زن کلی تر است و بیشتر به فلسفۀ وجودي زن در قالب نقش هاي 
ناگون می پردازد درحالی که زاویۀ دید بهار، جزئی تر و در عین حال ملموس تر و عینی تر است.گو

البته شوقی به نقش تربیتی زن نیز نگاه ویژه اي دارد. او زن را بوجودآورندة جامعه می داند. انسانهایی که 
به نوع پرورش او ، ترسو یا این جامعه را در کنار هم تشکیل می دهند می توانند، تحت تأثیر او و بسته 

شجاع باشند. شوقی البته به همین موارد اکتفا نمی کند، او هدایت یا گمراهی جامعه را نیز از جانب زنان می 
داند و معتقد است که اجتماع از مجموع خانواده ها تشکیل می شود و این خانواده نیز پژواك وجودي یک 

هر آنگونه که بخواهد خمیر مایۀ زنرا او بگوید انجام می دهد و زن است. خانواده پیرو زن است؛ هر آنچه 
نهاد خانواده و در نتیجه اجتماع را شکل می دهد:

لوال التُّقی لقلت: لم             یخْلُقْ سواك الولَدا
إن شئت کانَ العیرَ، أَو          إن شئت کان االسدا

او تبغُ رشْداً رشداد غَیاً غَوي،        وإنْ تُرِ
الصوت ألفت ي-والبیتدوت صللص فیه، و هو

قیل له، فقلَّداکالببغا فی قفصٍ         
وکالقضیب اللَّدنِ، قد           طاوع فی الشکلِ الیدا

)194: 2والمرء ماتعودا ( دیوان،ج ماعودتَه،              یأْخذُ
او به جایگاه واالي زن در جامعه ایمان داشته ضمن ستایش مقام مادر، زنان را زیور و زینت نهادهاي 

ضمن تاکید بر لزوم حضور «"مصر تجدد نفسها بنسائها المتجددات"گوناگون جامعه می داند و در قصیدة
):2007:85(ضیف،»همگان را به پاسداشت منزلت ایشان دعوت می کندزنان در اجتماع،

راتسانَ الخیالح یح               ،راتهذي النَّی حی قُم
خفض جیبنَک هیبۀً               للخُرَّدالمتخفّراتٱو

وزینِ محرابِ الصالةِ-زینِ المقاصرِ والحجالِ
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،هاتاألَم قامأألُمها-هذا م تر345: 1ت ؟ ( دیوان ،ج فهلْ قَد(
شوقی زنان را موتور محرکه جامعه می داند. در منظومۀ فکري او این زنان هستند که می توانند مردان را 
به دالوري و شجاعت فراخوانند و یا برعکس روح شجاعت و شهامت را از ایشان باز پس گیرند. همچنین 

ا در نقطۀ مقابل آن باشند: آنها می توانند عفت و پاکدامنی را رواج داده و ی
وح الشجاعۀِ والثَّباتتیانِ من                رنفَثنَ فی الفی

،ینَ تقبیلَ المهنَّدهواو معانقۀَ القناةِ-ی
)350: 1ویرینَ، حتی فی الکري،         قُبلَ الرجالِ محرّمات ( دیوان، ج 

. رعایت حقوق زنان4. 4
علت اینکه حقوق زنان را به طور خاص، از مجموعۀ زیرمجموعۀ حقوق بشراست.،حث حقوق زنانمب

دالیل تاریخی و فرهنگی  است که زنان و دختران  را نسبت به ،جدا کرده اندکلی حقوق بشر به طور عام،
نمونه ها از شوقی و بهار به برخی از اینمردان از برخورداري از حقوق برابر خود محروم کرده است.

قرارزیر پرداخته اند:
علم آموزي1. 4. 4

یکی از حقوق اولیه و عمده اي که زنان جامعۀ ایران در گذشته از آن محروم بوده اند، حق سوادآموزي و 
است. بهار که معتقد است زنان ایرانی از نظر هوش و ادراك چیزي از مردان کمتر دانشبرخورداري از 

واهد که به طلب علم برخاسته و خویشتن را هرچه زودتر از قید و بند جهل و نادانی ندارند، از آنها می خ
برهانند:

)647: 1به جهل از این فزونتر پایی اي زن ( دیوان ج این هوش و ادراك         دریغا گر تو با
دختران کشورش او با این دیدگاه که ارزش زن تنها در زیبایی اوست، به شدت به مقابله برخاسته و به 

گوشزد می کند که ارزش آنها به علم و فضل و دانش ایشان است نه به زیبایی ظاهري. به همین خاطر از آنها 
می خواهد به زیبایی خویش تکیه نکنند و به دنبال کسب علم و دانش باشند که این امر، تأثیر زیبایی آنها را 

خواهد ساخت:چندبرابر
ال اي دختر         سعی کن در طلب علم و کمال اي دخترتکیه منماي به حسن و به جم

به که در کنج لبت دانۀ خال اي دخترگرت در وسط مغز بود             ذره اي علم ا
)462: 2ج :1354دیوان،هنر جلوه کند غنج و دالل اي دختر(باودالل  بی هنر نیست مؤثر صفت غنج

و دانش براي زنان را به خوبی احساس کرده، این مسأله را شاعر عرب نیز که ضرورت فراگیري علم 
یادآوري می کند که زنان ،مادران مردان جامعه هستند و اگر زنان افرادي بی سواد و نادان بار بیایند به مردان 
نیز شیر جهالت و نادانی می خورانند و چنین جامعه اي به طور قطع به سوي نابودي و فنا در حرکت خواهد 

بود.
)311: 1و إذا النساء نشأنَ فی أمیۀٍ                   رضَع الرجالُ جهالۀً و خموال (دیوان ،ج
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از مردان جامعۀ خویش می خواهد که در همۀ » صر تجدد نفسهابنسائها المتجدداتم«شوقی در قصیدة 
حدیث و روش هاي مطابق شؤون از جمله برخورد با زنان و مسائل مربوط به ایشان به سیرة پیامبر، قرآن و

با فطرت بشري و نظام هاي زندگی برخورد کنند. او در این باره می گوید:
،خُذْ بالکتابِ و بالحدیث-الثَّقات لَفیرةِ السو س
)346: 1واتّبع نُظُم الحیاةِ (دیوان ،ج -وارجع إِلی سنَنِ الخلیقۀِ،
ان خود را پایمال همسرزندگی پیامبر را یادآور می شود که ایشان نه تنها حقوق شاعر در این باب  شیوة

پیامبر به تجارت، سیاست و مسائل دیگرنیز می پرداختند . به عنوان نمونه، خانداننمی کردند بلکه زنان
مشهور از راویان و مفسران–) دختر امام حسین (ع–) دگان ایشان همچون حضرت سکینه (عدختران و نوا

که شهرت ایشان دنیا را پر کرده بود:بود بگونه اي و توانایی ایشان در این باب بودند، 
حقوقَ المؤْمنات صنقهذا رسولُ اللّه، لمِ                     ی

ه المتفقِّهاتکان شریعۀً                        لنسائ ألعلم
والسیاسۀَ، والشؤونَ األُخریات-رضْنَ التجارةَ،

العلومِ الزاخرات جلُج                        هببنات ولقد علت
الدنیا، و تهزأُ بالرُّواةِ-کانت سکَینَۀُ تمألُ

)347: 1روت الحدیثَ، وفسرت       آي الکتابِ البینات (دیوان ،ج 
که تاریخ اسالم از جایگاه د که تاریخ اسالم پر از سرگذشت زنان مسلمان است.زنانیاو یادآور می شو

... مراکزي هستند که هریک تعدادي از این زنان را به خود ن می گوید. بغداد، دمشق، اندلس وواالي آنان سخ
دیده اند:

عن مکانِ المسلمات- وحضارةُ اإلِسالم تنطقُ
ومنزلُ المتأَدبات-لماتداد دار العابغ

أُم الجواري النابغاتتحت أُمیۀٍ               و دمشقُ
)347: 1الهاتفات الشاعرات (دیوان ، ج - وریاض أندلسٍ نَمینَ

گز وارد جزئیات این قضیه شوقی اگرچه بارها و بارها بر ضرورت علم آموزي زنان تأکید می کند، اما هر
نشده و دقیقاً مشخص نمی کند که زنان چه علومی را بیاموزند بهتر است، اما بهار با شناختی که از نوع زن 
دارد، به خوبی دریافته که زنان با توجه به طبیعت خود بیشتر به علوم خیالی و نقلی عالقه دارند تا به مسائل 

تفکر و داشتن نیروي استدالل قوي دارد؛ پس در باره دانش اندوزي زن می فکري و عقلی که نیاز به اندیشه، 
گوید:

)121: 2علم هاي خیالی و نقلی        دوست دارد نه فکري و عقلی ( دیوان ،ج 
حضور در اجتماع2.4. 4
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ی که در ذهن شوقی می ایده آلیکی دیگر از حقوق زنان، حضور و مشارکت در اجتماع است. در مصر 
میان زنان بی معتقدند خشد، زنان، متجدد و نوگرا هستند، ایشان از کهنه گرایی و جمود می گریزند چراکه در

سواد و عقب مانده با پیکرهاي مومیایی شده تفاوتی نیست:
داتها                  بنسائها المتجدمجد دمصرٌ تُجد

،مودمن الج النافرات-شَب کأَنَّهالممات ح
)349: 1فرقٌ و بینَ المومیات ؟ ( دیوان، ج بینهنَّ جوامداً              هل 

کند که اگر میان مردان و زنان مسابقه اي پیش بیاید، آن روز است که زنان با هم متحد بینی میشوقی پیش
شده و پیروز این رقابت خواهند بود.

کیف اتّحاد الغانیات؟أَدع الرجالَ لینظروا        
)348: 1النفْع کیف أَخَذْنَ فی            أسبابه متعاونات؟ (دیوان ،ج 

د، این اگر روزي جامعه دچار انحراف و گمراهی شوپیش بینی می کندنهاده و گامی پیشترشاعرمصري،
را به پا خواهند کرد و بدین طریق، هاي روشن فکري و اندیشۀ آزادها و گروهزنان خواهند بود که جمعیت

رهبران جامعۀ خویش به سوي پیشرفت و تعالی خواهند بود:
)348: 1للنجاحِ موفّقات (دیوان ،ج -أَقبلْنَ یبنینَ المنائرَ

فی البته شوقی هم چون بهار زن را تنها با شعار حضور در اجتماع به جلو نمی راند بلکه براي او الگو معر
می کند. الگویی که شوقی به زن مصري براي حضور در جامعه معرفی می کند عالوه بر زنان خاندان پیامبر، 

انی فرهیخته، کوشا و در عین حال داراي حیا و عفت معرفی کرده بانوزنان جامعۀ ژاپن هستند. او این زنان را 
:خود قرار دهند الگوي-به جاي زن غربی–و از زنان مصر می خواهد، این زنان را 

)346: 1أذکرْ لها الیابانَ، ال        أُمم الهوي المتهتِّکات (دیوان ،ج 
بهار گرچه حضرت زهرا(س) را در اشعار خود مدح کرده، اما تنها به منقبت در باب معرفی الگو نیز 

نمونهتواند بهترین حضرت اکتفا کرده و گویی جنبه هاي گوناگون شخصیت این بانوي بی نظیر را که می 
شوقی اگرچه زنان ژاپن را سرمشق و در برابر،براي زنان هر جامعه اي باشد، به دست فراموشی سپرده است.

نمونۀ خوبی براي زنان کشورش در عصر خود می داند، اما صریحاً خواهان آن است  که زنان جامعه اش 
ي با اروپاییان تنها باعث زیان و زحمت براي غرب و تمدن آن را سرمشق خود نسازند، چراکه همانند ساز

مردم مشرق زمین خواهد بود:
الحضارة یا أَخَی التُّرَّهات-ماذا لَقیت منَ

)346: 1لم تلقَ غیرَ الرِقِّ منْ               عسرٍ علی الشرقی عات ( دیوان، ج 
آزادي زنان.3.4.4

است. –اعم از زن و مرد –هاي پروردگار و از حقوق مسلم هر انسانی رگترین موهبتآزادي یکی از بز
از همین روي است که احمد شوقی آزادي را به آسمان و انسانی را که آزادي حق اوست به پرنده اي مشتاق 
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قدامات شوقی این ا«آزادي تشویق می کند و در ادامه نیز بر اصل برابري آزادي زنان و مردان تأکید می کند.
همزمان با روزگاري است که زنان مصر داراي محدودیت هاي فراوان بودند.دیدگاه هاي او پیرامون آزادي 
زنان،رعایت حقوق مدنی و سیاسی ایشان،تقدیس نقش همسربودن،مادر بودن،و نوع حمایت او از تحکیم 

»2007:3/215جودت،«شاعر دارد.شباهت زیادي به اندیشه هاي سوسیالیستی روزگارروابط درون خانواده،
إنَّ السماء جدیرةٌ                     بالطیر، وهو بها جدیر

،المشدود هرْجنَّتها أَمیرْ-هی سعلی أع وو ه
)196: 2لقَ الذکور ( دیوان، ج لها، کما خُ-حرِّیۀٌ خُلقَ اإلناثُ

خویشتن آراست، به مردان یز با اشاره به طبیعت زن که ذاتاً موجودي خودپسند، خودنما و شاعر پارسی ن
کند که اگر می خواهید این ویژگی ذاتی زن براي شما و بنیان خانواده هایتان ایجاد مشکل نکند، توصیه می

ند و اینگونه است که اید، آزاد کنید، تا به راحتی در جامعه زندگی کید او را از قفسی که برایش ساختهبا
ثبات شخصیت می رسد. ودست از هوا و هوس هاي پنهانی خویش بر می دارد و به آرامش

گر نخواهی که خویش بنماید         بسر تو، که بیش بنماید
)212: 2ج :1354تا فرود آید از هوا و هوس ( دیوان،باید آزاد سازیش ز قفس        

ید می کند براي برطرف کردن مشکالتی که در شخصیت زنان و امور مربوط به او در جایی دیگر تأک
ایشان وجود دارد، باید معضالت را به صورت ریشه اي و از پایه و اساس اصالح کرد و این تغییر بنیادین،در 

شد؛ در حقیقت، تغییر قوانین است؛ و اگر مقررات و قوانین اجتماعی تغییر کند، کار زنان نیز اصالح خواهد 
غیر این صورت تا همیشه نیز زن این چنین باقی می ماند و به عنوان عضو الینفک اجتماع، مشکالت مربوط 

به خود را نیز بر جامعه تحمیل می کند:
)120: 2ج :1354گر قوانین ما همین باشد         ابدالدهر زن چنین باشد ( دیوان،

عدم ظلم به زنان4.4.4
هاي حقوق زنان، روا نداشتن ظلم در حق ایشان است. شوقی در نتیجه مسافرتاولین مصداق رعایت 

طوالنی مدت و زندگی در سرزمین هاي گوناگون و نیز مطالعۀ آداب و رسوم اجتماعی و چگونگی زندگی 
برده بود. از همین روي پیمردمان در دیگر کشورها، به ظلم و ستمی که در حق زنان مصر روا داشته می شد،

فریاد دادخواهی برآورده و بر روشنفکران و ادیبان جامعۀ خویش » عبث المشیب«که شاعر در قصیدة است
تفاوت و خاموش هستند:خرده می گیرد که چرا در برابر ظلمی که به نیمی از اجتماعشان می رود، بی

هلْ للنساء بمصرَ منْ أَنصار؟نساء هم و تعسفوا،         ظلم الرجالُ
یا معشرَ الکتابِ، أَینَ بالؤکم،                أَینَ البیانُ و صائب األفکارِ؟

أیهمکم عبثٌ، ولیس یهمکم                  بنیانُ أخالقٍ بغیر جدارِ؟
عندي علی ضَیم الحرائربینَکم                نبأٌ  یثیرُ ضمائرَ األَحرارِ
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 ا رأَیتمسافمم لمتاألسفارِ ( دیوان، ج راً،           و ماع فوائد بعض 351: 1والعلْم(
ازدواج با پیر مردان5.4.4

در جامعۀ آن روز مصر ازدواج مردان مسن با دخترکان جوان و کم سن و سال از دردناك ترین اموري 
عتقد است که پول، هر را آزرده است. او ماین شاعررا به درد آورده و روح لطیف وقیاست که قلب ش

حرامی را حالل کرده  و حتی باعث رواج ازدواج پیرمردان با دختران جوان شده است:
)353: 1المالُ حلَّلَ کلَّ غیرِ محلَّل،            حتی زواج الشَّیبِ باألَبکارِ ( دیوان، ج 

و سائل مربوط به خانوادهدر مشاعرنمونه اي قابل قبول از فریادهاي اصالح طلبانۀ این قصیده،«
بر مردانی است که باالرفتن سن ایشان نیز مانع از آن نشده که به اسم دین براي خود دردآلودزهرخندي 

ثروت،وسیله اي براي تحریک ایشان به .بازیچه ساخته و دخترکان کم سن وسال را به ازدواج خود درآورند
)2007:3/215این امر است(جودت،

جامعه شناسانه و موشکافانه است. او مادرانی را مورد انتقاد قرار ریشه اي،این مسأله کامالً نگاه شوقی به 
می دهد که گویی مهرمادرانه را به دست فراموشی سپرده اند و درحالیکه جادوي پول ایشان را مسحور خود 

سیر شرع توجیه می کنند. ازدواج دختران جوان خود با پیرمردان را از ماخته، شرع را بهانه کرده و جنایتس
شوقی در پاسخ این مادران می گوید که شرع خدا، قصاب و ظالم نیست.

من سحره حجرٌ منَ األَحجارِسحرَ القلوبِ، فَرُب أَم، قلبها        
دفعت بنَیتها ألَشأمِ مضجعٍ،                  ورمت بها فی غُربۀٍ و إسارِ

وتَع         ،تهکذَب:بالشَّرعِ، قلْت بالجزَّارِ ( دیوان، ج لَّلَت اللّه 354: 1ماکان شرع(
شوقی این گونه ازدواج ها را، ازدواج نمی داند بلکه، معتقد است این گونه ازدواج ها، معاوضه زیبایی و 

گی رفتن، تفاوت چندانی ندارد.ست و در مقایسه با زنا و به برداجوانی با پول و درهم و دینار 
)354: 1بعض الزواجِ مذَمم، ما بالزنا           والرقَّ إِن قیسا به من عار( دیوان، ج 

زیر سؤال بردن این گونه ازدواج ها، بهترین ازدواج را ازدواجی می داند که طرفین در پایان کار ، شاعر با
به همدیگر نزدیک و همسان باشند:از نظر سنی نیز همچون دیگر فاکتورها، 

لَم أَر ةِ األَزواجِ فی األَعمارِ( دیوان، ج فَتَّشت ةً،          ککفاء 354: 1فی الزواجِ کفاء(
ازدواج دختران جوان با -به نظرمی رسد جامعۀ ایرانی در همین دورة زمانی، با این مشکل بزرگ و اساسی

آورده است، روبرو نیست چراکه این مسأله در اشعار او دیده نمی شود. که روح شوقی را به درد-پیرمردان
، بهار، از نوع دیگري از ظلم و ستم که بر زنان جامعه اش می رود غرق در اندوه و ناراحتی است؛ و مقابلدر

بهار، یادآوري می کند که فقط وظیفۀ زن نیست که در جهت برآوردن ». چند همسري است « آن مسألۀ 
اي مادي و معنوي همسرش بکوشد  او به مردان می گوید: زن هم نیازهایی دارد که مرد باید درجهت  نیازه

مرتفع ساختن آنها بکوشد:
)452: 1ج :1354حاجتی را که تو داري به مؤنث زان بیش  حاجت جنس مؤنث به مذکر باشد ( دیوان،
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امعۀ خود است، سعی می کند با بیان در ج» تعدد زوجات«شاعر پارسی که شاهد رواج تفکر نادرست 
، هر طور شده از شیوع این شیوة نادرست ، و حتی گناه دانستن آناین پدیدهفردي، اجتماعیمنفی پیامدهاي 

حامی حقوق زنان و طرفدار این قشر نادیده که در جایجاي اشعارش او بکاهد. به عنوان نمونه ر کشور خودد
را متقاعد کند که عصر خویشن را فتنه و شر معرفی کند تا مردان انگاشته شده است، مجبور می شود ز

زندگی بهتر و آسوده تري خواهند داشت. او می گوید ،هرچه این فتنه و شر در اطراف آنها کمتر باشد، مردان
اگرچه زنان همانند قند شیرین و دلنشین هستد، اما قدر مسلم، استفادة زیاده از حد این مادة خوشگوار هم

زیان آور است:
فتنه آن به که در اطراف تو کمتر باشدزن یکی بیش مبر زانکه بود فتنه و شر  
)1:452ج :1354گرچه قند است نباید که مکرر باشد ( دیوان ،زن شیرین به مذاق دل ارباب کمال     

د یک  زن و یک مرد :همان طور که خدا یکی است، در هر خانواده هم تنها  بایاو به مردان می گوید
وجود داشته باشد. و اگر غیر از این باشد زندگی تباه می شود. مردان دو زنه بی خرد و نادانند و همانند 

مشرکان و کافران هستند که دو خدا را می پرستند:
زن یکی، مرد یکی خالق و معبود یکی        هریک از این سه، دوشد مهر به ششدر باشد

)453: 1ج:1354وآنکه دارد دو خدا مشرك وکافر باشد(دیوان ،دو زن بی خرد است  ن تبه و مردزن خائ
» تعدد زوجات « بهار براي رسیدن به مطلوب خویش می کوشد تا رنگ بوي دینی بیشتري به قبح مسألۀ 

بدهد به همین خاطر به مردان یادآوري می کند تنها پیامبر بود که می توانست عدالت را میان همسرانش
برقرار کند و اگر شما دست به چنین اقدامی بزنید، قادر به برقراري عدالت نخواهید بود و در نتیجه مرتکب 

گناه بزرگ بی عدالتی می شوید: 
کاین چنین مرتبه مخصوص پیمبر باشدان داد میان دو زن انصاف درست کی تو

)461: 2ج :1354( دیوان ،
ه شناختی و روانشناختی اي که این مسأله براي ارکان نظام خانواده به در ادامه به آفات جامعشاعر ایرانی

دنبال دارد، اشاره کرده  و تأکید می کند ریشۀ ایجاد اختالفات خانوادگی مثل دشمنی برادران و خواهران و 
ان است. به همین خاطر مردان جامعۀ ایر»تعدد زوجات « ،ۀدیگر اعضاي خانواده ها با یکدیگر در همین مسأل

را رها کنند تا معضالت و مشکالتی از این دست گریبانگیر نظام -چند همسري-باید این عادت ناپسند
خانواده نشود:

یا که خواهر به جهان دشمن خواهر باشده برادر به برادر خصمست گر شنیدي ک
) 453: 1ج :1354،کی برادر به جهان خصم برادر باشد( دیوانقعی آنست که گفتم، ورنه         علت وا

پس می بینیم که مسألۀ ازدواج زنان یکی از مهمترین موارد در شمار مسائل زنان در شعر شوقی و بهار 
است. اما به مقتضاي جامعه و نوع فرهنگ و آداب و رسوم حاکم بر هریک از دو جامعۀ مصر و ایران، هریک 
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» تعدد زوجات « ۀ ازدواج را پر رنگ تر می بینند. نمود از دو شاعر یادشده( شوقی و بهار )،یکی از ابعاد قضی
در شعر بهار فراوان است درحالیکه در سراسر دیوان شوقی اثري از این قضیه نیست؛ البته این امر نه بدان 

« سبب است که در آن روزگار مسألۀ چند همسري در مصر وجود نداشته، بلکه بدان خاطر است که این 
پذیرفته شده و نه براي مردم » هنجار اجتماعی«عربی به صورت یک یاري از کشورهايدر مصر و بس» مسأله 

مصر و نه براي شوقی، به عنوان مشکلی که شاعر مجبور شود  به طرح آن بپردازد، مطرح نیست. به همین 
مورد اشعار شوقی حتی یک بیت نیز در این رابطه یافته نمی شود. در مقابل نیز مسألۀ اصلیهمۀخاطر در 

با دادن رنگ و صبغۀ دینی به قضیه، به» ازدواج پیرمردان  با دختران جوان« ابتالي آن روز جامعۀ مصر یعنی 
، دغدغۀ اساسی شوقی است، حال آنکه در دیوان بهار، بازتابی ندارد.» معضل اجتماعی« عنوان یک 

پذیرش این باورها و وضع شوقی می داند که اگرچه ممکن است، جامعۀ سنت گراي آن روز در برابر
حقوق ویژة زنان و رعایت آنها  مقاومت نشان دهد، اما درنهایت رهبران این جنبش آزاد اندیشی و افرادي 

، گسترش یافته و به اهداف واالي خویش دست می ین هستند که اندیشه شان در جامعههمچون قاسم ام
انی،به رسمیت شناخته شده و  به حقوق خود می رسند:یازند و زنان نیز به عنوان نیمی از پیکرة جامعۀ انس

انْظُرْ: کیف ؟-یا قاسمالفکرُ، وانْتقلَ الشعور سار
،البالد قضُّیِتُک ثلٌ یسیر-جابتکأنها م

یمضی فیخلفه األَخیرْا أَولٌ                 ما الناس إِلّ
)197: 2وما سواك لها نصیرْ (دیوان ، ج -ت أمسِ،التی خَلَّفْإنَّ 

اما بهار از پیش بینی در این باره اجتناب ورزیده و قضاوت دربارة نتیجۀ این جنبش آزاد اندیشی را به 
تاریخ و جامعه می سپارد.

نتیجه گیري.5
ت و اندیشۀ شاعران ملل گوناگون ادبیات تطبیقی تنها به دنبال کشف شباهتها و اختالفات میان ادبیا

ها ها و تفاوتشباهت،نیست؛ بلکه هدف نهایی آن بیان علت و سبب اصلی آنهاست. با توجه به موارد مذکور 
تحت تأثیر عوامل اجتماعی ،سنت ها و رسوم حاکم بر دو جامعه زنان و نیز نوع نگاه شوقی و بهار نسبت به 

و نوع نگاه آنها به مسائل دینی، مسافرت هاي آنها و نیز مسائل ایران و مصر، تحصیالت دو شاعر، مذهب
سیاسی حاکم بر جامعۀ زمان ایشان بوده است.

نگاه هر دو شاعر به حجاب، گاه از یک مسألۀ اجتماعی و دینی خارج شده و جنبۀ زیباشناختی پیدا می 
د، می شوه و مانع از دیده شدن آنها کند. بگونه اي که هر دو شاعر از اینکه حجاب بر زیباییها پرده افکند

ناراحت و گله مندند.
هردو شاعر به آزادي زنان اعتقاد دارند. احمد شوقی معتقد است خداوند دو جنس زن و مرد را آفریده 
است و همان آزادي اي که مردان جامعه از آن برخوردار هستند، حق طبیعی جنس مؤنث نیز هست. بهار نیز 

دنما و خودپسند زن، تنها راه مهار این خصلت خدادادي او را دادن آزادي به زن می داند با اشاره به ذات خو
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تا بدین گونه هوا و هوس از بین برود. او همچنین بسیاري از مشکالت جامعۀ زنان را مشکل قوانین جامعه 
ی مانده و تغییري نمی می داند و می گوید اگر قوانین ما تغییر نکنند تا ابدالدهر زنان نیز به همین شکل باق

کنند.
برخورد شوقی و بهار با حجاب دوگانه و متناقض است. این دو شاعر میان سنت و مدرنیته و یا به عبارتی 
تجدد و کهنه گرایی در تردد و تردیدند. از یک سو تحت تأثیر تعالیم اسالمی و شرقی خود و نیز فراهم نبودن 

ر حفظ حجابند و از دیگر سوي تحت تأثیر غرب و اندیشه هاي زیرساخت هاي اجتماعی و قانونی ، طرفدا
تجدد گرایانۀ غربیان و نیز مشاهدة پیشرفت روز افزون ایشان آهنگ مخالفت با حجاب ساز می کنند.

مخالفت بهار با حجاب، کامالً صریح و آشکار است. او به صراحت چادر، روي بند و حجاب را مورد 
ه مخالفت شوقی بالحنی مالیم و غیر مستقیم و در قالب استعارات و تمثیل ها نکوهش قرار می دهد، حال آنک

صورت گرفته است.
زنان پیامبر و نوادگان بههر دو شاعر به ضرورت آموختن دانش در میان زنان اعتقاد راسخ دارند؛ شوقی 

می کند.شوقی در این و نیز مراکز اصلی  حضور اجتماعی زنان دانشمند در گذشته جهان اسالم  اشارهیشان ا
راستا،بیشتر از بهار از تعالیم اسالمی و تاریخ اسالم بهره برده است.

بهار ضمن ضروري دانستن علم آموزي براي زنان یادآور می شود که زنان به اقتضاي آفرینش خود بیشتر 
به علوم نقلی و غیر عقالنی عالقه مند هستند تا علوم استداللی و استنتاجی.

به عنوان یکی از مسائل زنان در دیوان هر دو شاعر اگرچه داراي اشتراکات » ازدواج « سألۀ بازتاب م
ازدواج پیرمردان با «. معضل بزرگ جامعۀ شوقی ساختار دو جامعه،اختالفاتی نیز داردفراوانی است اما بنابر 

است .»تعدد زوجات « و مشکل عمدة اجتماع بهار مسألۀ » دخترکان جوان
عر در اندیشۀ یافتن فلسفۀ وجودي زن هستند. هر دوي آنها زنان را موجوداتی عجیب و غیر هر دو شا

قابل شناخت می دانند. البته نگاه شوقی به ذات زن و فلسفۀ آفرینش او از بهار خوش بینانه تر است. 
بب علّت اصلی مخالفت شوقی و بهار با حجاب پیروي کورکورانه از فرهنگ غرب نیست بلکه بدان س

است که ایشان حجاب را مانعی بر سر راه پیشرفت و تعالی زنان و در نهایت، جامعۀ خویش می دانستند. 
بهترین دلیل ما بر این مدعا ،ابیاتی است که در آن شوقی و بهار زنان را از خودآرایی منع کرده و آن دسته از 

زنان را که موازین اخالقی را رعایت نمی کنند، هجو می گویند.
وقی و بهار هردو، زنان را به حضور در اجتماع فرا می خوانند با این تفاوت که بهار الگوي خاصی را ش

براي حضور زنان در اجتماع ارائه نمی کند درحالیکه شوقی عالوه بر معرفی الگوهاي دینی همچون زنان و 
زنان سرزمینش معرفی می کند؛ اهل بیت پیامبر، زنان ژاپنی را به عنوان یک الگوي ملموس و پویاي شرقی به 

و در همین حال زنان مصر را از اقتدا به الگوهاي غربی برحذر داشته و معتقد است که همانندسازي با 
اروپاییان ،تنها، زیان و زحمت  اهالی مشرق زمین را به دنبال خواهد داشت. 
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بررسی عوامل تحدید صلح و امنیت  در دیوان حافظ
رقیه سیدي
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز
سعیده صمیمی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز
کامران پاشایی فخري
استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز

چکیده
ترین حقوق افراد جوامع بشري است و زیر بناي بسیاري از تحوالت سیاسی، ترین و اصیلآزادي از طبیعی

ي هر موضوعی که اراده کند، تواند دربارهرود. بر این اساس هر فردي میشمار میاجتماعی و فرهنگی به
آزادانه عمل نماید یا فکر کند بدون اینکه کسی حق داشته باشد که افکار یا عقاید او را کنترل نماید.

یابد. از ي آن تحقق میي بشري در سایهترین عاملی است که صلح و امنیت جامعهآزادي یکی از شاخص
اندازد در این برهه از زمان است که که آزادي سلب شود امنیت و صلح را به مخاطره میاین رو زمانی

-از مردم جامعه سلب کردههاي حکومتی مستبد که هر گونه آزادي راي روشنفکران، با نظاماعتراض و مبارزه
هاي مختلف تاریخ و در دوران خفقان، شاعران روشنفکري بودند که با هنر شود. در دورهاند،پدیدار می

خویش، براي احراز هویت و آزادي و اعتالي فرهنگی جامعه، در مقابل زورمندان و مستبدان قد علم کرده و 
ذعان نمود که حافظ در این مورد، گوي سبقت را از دیگر توان اها برخاستند. به حق میبه مبارزه با آن

ها پیشی گرفته است.شاعران ربوده و از آن
- کند، میقدر حکایت میي آزادمنشی این شاعر گرانبدیل حافظ که اشعار آن، برآمده از روحیهدیوان بی

اردي که با کرامت انسانی تواند منبعی بسیار ارزشمندي باشد براي استخراج مطالب مربوط با آزادي و مو
-هاي واالي این شاعر آزاديهاي موجود در اندیشهپیوند خورده است. لذا در این مقاله سعی شده تا پتانسیل

خواه را به بالفعل درآوریم و مورد بازکاوي قرار دهیم.
آزادي، کرامت انسانی، امنیت، صلح، دیوان حافظها:کلیدواژه

مقدمه
ي خود خواهی و آزاداندیشی از حقوق اولیههایی بودند که به جرم عدالتانساندر طی اعصار پیشین، 

کند، توجه اي که در آن زندگی میمحروم بودند، از این رو، انسان همواره نسبت به سرنوشت خود در جامعه
ي مردم را تأیید نکند سکوت نکرده و دارد و در صورتی که، حقوق حاکم بر سرنوشت خویش و توده

- کند. از همین جا است که اصطالحاتی چون مبارزه، آزادي، عدالت و ... رنگ معنا به خود  میتراض میاع
بخشد.
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ي اجتماعی با اموري برخورد کند که ناقض حقوق انسانی و مغایر با کرامت زمانی که انسان در عرصه
سیدن به محیطی که توأم جوي راهی است براي ري خویش باشد در جستي مردم جامعهانسانی وي و توده

باشد. از این رو شاعران و عدالتی میبا امنیت، صلح و آزادي است و فارغ از هر گونه دروغ، ریا، تجاوز و بی
ي خویش، در جهت اثبات و احیاي حقوق و کرامت هنرمندان با دیدن تألم سیاسی و اجتماعی مردم جامعه

دانند در نتیجه با خلق آثار خود ي مردم میرا وامدار تودهانسانی که شامل آزادي و عدالت و... است خود 
آیند.سعی در ایفاي رسالت خویش بر می

ي اي مدرن امروزي است زیرا آزادي، مقولههدف از این تحقیق ضرورت تفحص در باب آزادي در جامعه
امل ایجابی آزادي و سلبی نماید عوگیرد، لذا ایجاب میاست که با وجود آن صلح و امنیت در جامعه معنا می

آن مورد مطالعه قرار گیرد .
گیرد. انسان به آزادي یعنی رهایی از قیود و موانعی که جلو رشد و بروز استعدادها و تجلیات را می«

ي خدادادي از نظر فکري، فنی، جسمی، معنوي، استعدادهایی دارد که باید بروز و ظهور حسب استعدادها
نباید مانعی براي بروز آن استعدادها بشوند. پس آزادي، یعنی آزادي و رهایی از موانع و هاي دیگر کند. انسان

سدها. اما انسان، نیازمند به یک سلسله نیروهاي غریزي و اکتسابی است که براي تعالی او ضروري است، و 
» ( ود زنده هستند.ها، یعنی فاقد بودن شرایط تربیت و یا امنیت که دو رکن دیگر تکامل موجآزادي از این

)33-34: 1379آزادي از نگاه استاد مطهري، 
1هاي عمومیهاي مختلف از حقوق فردي و آزاديبرداشت

حقوق فردي محدود کردن ياساس تدوین مواد و اصول موضوعه در زمینهنظریه محدودیت: -الف«
د رها شود ممکن است فرد را که مهار و سد و بنماهیت توسعه طلب و احیاناً ستمگر، قدرت است که اگر بی

ي غایت اصلی قوانین است، فداي مصلحت و امیال قدرت سیاسی کند. لیبرالیسم براي جدا کردن محدوده
ي مبانی هاي الزم در جهت حمایت از فرد انسانی و حیثیت و کرامت او، از کلیهدولت و فرد و ایجاد حفاظ

هاي اشخاص یا جست. مقوالت مربوط به آزاديی بهره میهاي مربوط به حقوق فطري به نحو وسیعاندیشه
هاي مذهبی در این راستا، پیش ویژه آزاديهاي فکر و اندیشه بههاي اقتصادي، آزاديهاي فردي، آزاديآزادي

شد.کشیده می
ي مقاومتنظریه-ب

اصولی حقوقی که گرایان عالوه بر ترسیم حریم فردي این بود که حتی در قلمرو دولتی نیزهدف آزادي
ها جلوگیري کند و امکان مقاومت افراد را در برابر قدرت فراهم آورد وضع کنند.از خودکامگی
مقاومت در برابر ستم، نتیجه و ناشی «آمده است: 1793ي حقوق بشر و شهروند اعالمیه» 133«در اصل 

هنگامی که حکومت، حقوق مردم را «این اعالمیه می خوانیم: » 135«و در اصل» ازسایر حقوق انسانی است.

)141-147: 1391هاي حقوق اساسی: (بایسته١
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ترین تألیف ترین حقوق و واجبي مقدسمورد تجاوز قرار دهد، شورش براي همه یا بخشی از مردم از زمره
است. 
ي مشارکتنظریه–ج 

گذاران قرارداد اجتماعی، نشأت گرفته و سایر پایه» ژان ژاك روسو«براساس این نظریه که از بینش 
بندي قدرت به معناي مقاومت وي در برابر قدرت نیست، بلکه مشارکت وي در صورتاست. آزادي فرد

خواست بلکه تضاد فرد و جامعه را به نحوي ي قراردادي ساختمان جامعه می، با نظریه»ژان ژاك روسو«است.
ي امور، جا دست دولت و حاکم را در کلیهحل کند. ولی این نظریه که ظاهري بسیار دمکراتیک داشت، از آن

ي هاگیر شود، به شدت از سوي لیبرالتوانست منجر به خودکامگی و حتی استبداد همهگذاشت و میباز می
که » مابلی شاگرد روسو«هاي مورد انتقاد قرار گرفت. از دیدگاه کنستان نوشته» بنیامین کنستان«مشهوري نظیر 

-می» مابلی«کرد: او گیري قدرت را صادر میبود در واقع جواز جباریت و همهنظریات وي را شرح کرده

برده باشد تا » فرد«حاکم شود. » ملت«آورد تا اراده به درخواهد، شهروندان را به شکل مملوك و رعیت بی
آزاد گردند. » مردم«

ي آزادي صوري و آزادي واقعینظریه-د
« کارگر در برابر دکترین لیبرالي هاي طبقههاي قرن نوزدهم، فلسفه مارکس که مبین خواستدر میانه

اي در قبال اندیشه آزادي عنوان کرد. در این هنگام با گسترش بود دید تازه» مربوط به طبقات متوسط شهري
ها و حقوق فردي معطوف شده ي صنعت، نظرها بیشتر به اجراي مادي آزاديي کارگر و به دنبال توسعهطبقه

هاي حقوقی آن.بود تا به جنبه
ي و اعالمیه» 1790«هاي حقوق آمریکاهاي حقوق در کشورهاي مختلف به ویژه اعالمیهرسی اعالمیهبا بر

ي جهانی چنین اعالمیهو تطورات آن تا زمان حاضر و هم» 1789اوت 26«حقوق بشر و شهروند فرانسه
لف در قوانین هاست و مفاهیم آن به اشکال مختکه در برگیرنده بیشتر حقوق و آزادي» 1948«حقوق بشر 

» شود.اساسی مدون اکثر کشورها دیده می
گذاري کرد و در اند، کوروش بزرگ پایهاولین قانون رفتاري که از آن به عنوان منشور آزادي نام برده

امپراطوري بزرگ دوران هخامنشی ایران در اعالمیه حقوق بشر منظور و منتشر نمود و در فتوحات به آن 
عمل نمود. 
کوروش کبیر، امپراطور بزرگ ایران: (منشور آزادي)اعالمیه 

منم کوروش، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه بابل، شاه سومر و آکد، شاه چهارگوشه جهان، پسر کمبوجیه، «
هاي مرا با شادمانی پذیرفتند. در بارگاه پادشاهان گاه که بدون جنگ و پیکار وارد بابل شدم، همه مردم گامآن

هاي پاك مردم بابل را متوجه من کرد. زیرا من او را ار نشستم. مردك خداي بزرگ، دلبابل بر تخت شهری
ارجمند و گرامی داشتم. ارتش بزرگ من به صلح و آرامی وارد بابل شد. نگذاشتم رنج و آزاري به مردم این 
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ن براي صلح اش قلب مرا تکان داد. مهاي مقدسشهر و این سرزمین وارد آید. وضع داخلی بابل و جایگاه
داري را برانداختم و به بدبختی آنان پایان بخشیدم. فرمان دادم که همه مردم در پرستش کوشیدم. من برده

» خداي خود آزاد باشند و آنان را نیازارند. فرمان دادم که هیچ شخصی اهالی شهر را از هستی ساقط نکند.
)154: 1388(صلح مسلح، 

میالدي در حفاري 1879قرن پیش صادر شده ، به سال 25که )آزاديرمنشو(کبیر،کوروشمتن اعالمیه«
بابل کشف شد که اکنون در موزه بریتانیا در لندن محفوظ است. این فرمان از نظر اهمیت موضوع و تفویض 

دانان باشد که در محافل حقوقحقوق اجتماعی و آزادي به ملل تابعه در آن عصر، چنان حائز اهمیت  می
اي از گل و رس در عنوان اولین منشور آزادي تلقی شده است و فرمان مزبور که بر سطح استوانهجهان به 

چهت و پنچ سطر حک شده معروف به اعالمیه کوروش می باشد و آن استوانه نیز به استوانه کوروش مشهور 
)19: 1380(حقوق بشر در مذهب زرتشت ،» شده است.

دانست. به این معنی که انسان یگانه حیوانی است که سیاست را در انسان را حیوانی سیاسی می» ارسطو«
زندگی عملی پیاده نموده است، شئونات فردي و اجتماعی خویش را نظم بخشیده، و قابلیت آن را دارد تا 

عدالتی که همواره با عدم آزادي و تجاوز و بی» زور« هاي جنگل را پشت سر گداشته و بر سر قانونسنت
ه، خط بطالن کشد. لذا انسان در سرشت و ذات خود حیوانی است مدنی. انسان یگانه موجودي همراه بود

باشد و خیر، شر ، آزادي ، عدالت، ظلم و ستم در نهاد وي به ودیعه گذاشته شده است که داراي شعور می
است. 

. لذا انسان آزاده ستیزي در فرد آزاده مبرهن استخواهی ، آزادمنشی، ظلمطلبی، عدالتصفاتی چون حق
بندد، اعتنایی به صاحبان زور و زر هاي فنا پذیر دل نمیدهد و به قدرتها تن نمیهمان گونه که به پستی

کند و از محنت مظلوم و تألم وي در غم و اندوه است. ندارد. همیشه با ظالم و ظلم مخالفت می
یجاد صلح و احساس امنیت داراست و شک آزادي در تمام ابعاد زندگی انسان نقش بسزایی در ابی

نظران شوند و نسبت به انتقادات صاحبي سیاسی و استبدادي اداره میجوامعی که تحت حکومت بسته
رود. تفاوت بماند، روز به روز دچار اضمحالل و نابودي میحقوقی بی

و غیره که در تعامالت آزادي، ابعاد زیادي دارد از جمله آزادي بیان، آزادي اندیشه، آزادي دینی 
شود.ترین شاخص محسوب میفرهنگی و اجتماعی اصلی

هاي فکري این آزادي از واژگان و اصطالحاتی است که همواره مورد توجه حافظ بوده است و از دغدغه
شاعر روشنفکر بود. آزادي در  دیوان حافظ هم بار سیاسی و اجتماعی دارد (آزادي مدنی) و هم بار انسانی 

د. (آزادي اخالقی).دار
ي عرفا،  به معنی رهایی از تعلقات مادي و وارستگی از ماسوي اهللا است. در تذکر اولیا آزادي در اندیشه

: 1385(تذکره االولیا، » گفت به حقیقت آزادي نرسی، تا از عبودیت بر تو هیچ باقی مانده بود.« آمده است: 
21(
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ست، تصوف عبارت است از آزادي از تعلقات و کسی که به سو ااز دیدگاه عرفا آزادي با تصوف هم
کمال آزادي و رهایی از تعلقات رسیده،  صوفی و عارف است. از این رو در برخی از کتب عرفانی، تصوف 

همان)» ( تصوف آزادي است و جوانمردي و ترك تکلف و سخاوت.« اند. را آزادي نام نهاده
گیرد. با آزادي خواهی وي معنا میشک صلح خواهی و صلح دوستی حافظ بی

)54:1391(دیوان حافظ،ز هر چه رنگ تعلق گیرد آزاد استغالم همت آنم که زیر چرخ کبود
نهد و به این خاطر است که سرو حافظ، براي آزادي و آزادمنشی در هر برهه از زندگی ارزش و ارج می

ستاید مسلماً این قضیه را به جامعه زمان هد و میدرا که از اسارت هر چیزي آزاد است مورد مدح قرار می
شمارد.دهد و نبودن هر مانعی را براي وصول به آزادي الزم میخود تعمیم می
ي غرایز و شهوات و اهریمن درون رهایی دهد در آن که انسان خود را از سلطهي حافظ، زمانیدر اندیشه

که انسان در باطن خود آزاد واند پیشه کند. لذا، زمانیتصورت است که اخالق آزادمنشی و آزادگی را می
باشد و براي انجان کارهاي معنوي و رسیدن به آزادي و رستگاري اخالقی و اعتالي روح خویش در عالم 

کند. چراکه  میسر می» آزادي درونی«معنا در باطن و درون خود بند و زنجیري نداشته باشد، وصول وي را به 
نسبت به این جهان تعلق داشته باشد و براي رسیدن به مادیات و زخارف دنیوي به اعمال زمانی که انسان 

شوند براي رسیدن به آزادي وي.غیر اخالقی گرایش یابد این اعمال مانع و سدي می
)233(همان: سرو که از بار غم آزاد آمداي خوشازیر بارند درختان که تعلّق دارند

ي آن یابد که الزمهحافظ، آزادي در مفهوم کمال بندگی خداوند سبحان معنا میياز این رو در اندیشه
رهایی و آزادي انسان از ماسوي اهللا، تعلقات و مکرهاي درونی خویش است. 

)246(همان: دکه بستگان کمند تو رستگاراننخالص حافظ از آن زلف تابدار مباد

)33(همان: ها که در سر ماستاز این فتنهتبارك اهللاآیدسرم بدنیی و عقبی فرو نمی
ي حیات خویش با اعتقاد طلب کسانی هستند که در عرصههاي آزادمنش و آزادياز دیدگاه حافظ، انسان

) به غیر از خداوند سبحان به کسی اتکاء 36(زمر:» ألیس اهللا بکاف عبده« ي شریف قرآن: و ایمان به این آیه
) بنابراین دست نیاز به سوي غیر 70نساء: » (بِاللَّه علیماًو کَفى«) و 81نساء: » (لَّه وکیلًابِالو کَفى« نکرده و

ها و هاي زندگی مادي خویش، در مقابل ابرقدرتنیازي کردند. لذا در فراز و نشیباند، از ماسوي اهللا بینبرده
کمال آزادمنشی و وارستگی، زخارف و ظواهر حاکمان ظالم و مستبد روزگار سر تعظیم فرود نیاورده و در 
خورد.   دنیوي در وي اثر نکرده در نتیجه فریب مادیات دنیوي را نمی

اي خوشا سرو که از بار غم آزاد آمدزیر بارند درختان که تعلّق دارند
)528(همان:

ت سروم که این قدم داردغالم همنه هر درخت تحمل کند جفاي خزان
)160(همان: 
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درویشی و خرسنديخدایا منعمم گردان بهدر این بازار اگر سودیست با درویش خرسندست 
)599(همان: 

در ،توان گفت: شعر حافظمیبه حقزند کهنیازي و استغنا چنان در شعر حافظ موج میزادگی و بیآ
تعلقی قیدي و بیکند، همین بیآنچه خود وي را مستوجب نام رند میاست. تعلقیآزادگی و بیستایش
در پیشگی کشد. او از هر دو جهان آزاد است و با وجود عاشققیدي به هر آنچه انسان را در بند میبیاوست،

.کندورد و همه تعلقات را ترك میآسر فرود نمیمقابل مستبدان و زورمندان
ام و از هر دو جهان آزادمي عشقبندهشادمي خود دلگویم و از گفتهفاش می

)427(همان: 
دهد و نبودن هر مانعی را براي وصول به آزادي حافظ، مسلماً این قضیه را به جامعه زمان خود تعمیم می

رد.شماالزم می
نوعی رهایی انسان از قید و بندهاي ذلّت آور است و نیز به معناي رهایی عقل و جان حریت و آزادگی«

هاي انسان به بنديآدمی از زندان نفس و شهوت و گام برداشتن در وادي عشق و حیرت است. تعلّقات و پاي
کند و اسارت در برابر تمنّیات جاد میدنیا، ثروت، اقوام، مقام، فرزند و... در مسیر آزادي روح او، مانع ای

اي براي رسیدن به نفسانی، نشانه ضعف اراده بشري است. این آزادي درونی، پله اول نردبان کمال و مقدمه
هاي انسانی قرار دارد و آدمی را از درجات باالي آزادي، یعنی آزادگی نفس است. آزادگی در اوج ارزش

: 1381هاي عاشورا، پیام.» ( رساندو معنویت و از خاك به افالك میخوي پست حیوانی به بلنداي معرفت 
55(

نهد و به این خاطر است شک حافظ، براي آزادي و آزادمنشی در هر برهه از زندگی ارزش و ارج میبی
ي حافظ، هر ستاید. به عقیدهدهد و میکه سرو را که از اسارت هر چیزي آزاد است مورد مدح قرار می

گیرد. از نظر ن اسیر و در بند تعلقات دنیوي باشد به همان اندازه نیز از آزادگی و حریت فاصله میقدرانسا
دارد. حافظ وارستگی انسان چون سرو، او را از درهم شکستن عزت نفس مصون می

به راستی طلب آزادگی ز سرو چمنطریق صدق بیاموز از آب صافی دل
)528(همان:

وابستگی به خدایی که فراتر از دو عالم است عین حریت و آزادگی است، حریت و رفع تعین و تعلّق و«
آزادگی پیوستن به خداست و فراغت از هر چیزي که تعین و تعلیق به دنبال داشته باشد. با این تعریف همان

ي گوید نهایت عبودیت خداست و آن این است که انسان تعلق خاطر به هیچ چیزطور که صاحب لمعه می
که ماسوي اهللا است نداشته باشد، این فرد نباید خود بنده کسی و یا ملک دیگري باشد و این عین بندگی 

)98: 1388(بحران آگاهی و روشنفکري در ایران، » خداست.
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بارانی هستند که از هر غم و اند، سبکي حافظ کسانی که خود را از بار تعلقات آزاد کردهبه عقیده
هاي معنوي در ترك تعلقات ي حافظ، راه وصول به شادي و خوشیستند. چرا که به عقیدهناراحتی به دور ه

و ظواهر دنیوي است.
کاندرین دیر کهن کار سبکباران خوشستگوشام آمد بهاز زبان سوسن آزاده

تا نپنداري که احوال جهانداران خوشستحافظا ترك جهان گفتن طریق خوشدلیست
)62(همان: 

کسی که سر تعظیم در مقابل زورمندان زرمدار فرود نیارد و تنها به قدرت الیزال الهی متکی باشد، از 
کند.اسارت ذهنی و روحی رهایی یافته و با آزادي و امنیت روحی زندگی می

ستاسیر عشق تو از هر دو عالم آزادگداي کوي تو از هشت خلد مستغنیست
)51(همان: 

)56: 1385ي رندان، (از کوچه» تعلقیي ابدي است، در ستایش آزادگی و بیشعر حافظ یک ترانه«
ي عشقم و از هر دو جهان آزادمبندهشادمي خود دلگویم و از گفتهفاش می

)427(همان: 
تنهاکهاستامانتیوالهیموهبتیکهعقلان در ذات خویش به واسطه برخورداري از روح الهی و انس
اي الهی است که براي همۀ امت است و این کرامت عطیه کرصاحبموجودياست،انسانخاص
اخالقیوانسانیمکارموایمانیدیگر کسب فضایلو تنها برتري افراد از یکمسلم استهاي جهانانسان
است.

- دارد که انسان میحافظ، ضمن تأکید ارزش واالي انسان و شأن و منزلت و کرامت انسانی وي، بیان می

تواند مکانی ي انسانی به اوج افالك نیز دست یابد. بنابراین این دنیاي دون نمیتواند از نظر کمال و مرتبه
خود را از تعنیات دنیوي آزاد کرد و رهایی جست. شایسته براي انسان باشد لذا باید با نگاه و همت عالی 

زنانتا به خلوتگه خورشید رسی چرخي، پست مشو، مهر بورزکمتر از ذره نه
)527(همان:

روم به گلشن رضوام که مرغ آن چمنمچنین قفس نه سزاي چو خوش الحانیست
)464(همان: 

در بینش حافظ، صفا و صمیمت در ارتباطات اجتماعی و فردي در چارچوب اخالقی و انسانی بزرگترین 
آورد.امنیت و صلح را براي انسان آزاده به ارمغان می

چو هست حافظ مسکین غالم و چه باشد ار شود از بند غم دلش آزاد
چاکردوست

)86(همان: 
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هاي رسیدن به آرامش و امنیت روحی را در آزادي روح با توجه به مطالبی که ذکر شد، حافظ یکی از راه
اي نیستند و در بند تعلقات هاي وارسته و آزادهداند (آزادي اخالقی). زیرا کسانی که انساناز تعلقات می

هاي مستبد و دیکتاتور تمام حقوق ر حقیقت انسانهستند، همیشه متوسل به زور و ظلم خواهند بود و د
آور باعث سلب آزادي از جامعه خواهند بود.انسانی را زیر پا گذاشته و با ایجاد محیط اختناق

آزادي عقیده و اندیشه و بیان
توان امنیت او آزادي عقیده و اندیشه مبتنی بر اصل کرامت انسان است. چون انسان کرامت ذاتی دارد، نمی

توان براي تحمیل اندیشه و عقیده متوسل به زور را سلب و از حقوق فردي و اجتماعی محروم نمود. لذا نمی
اکْراه فی الدینِ قَد تَبینَ الرُّشْد منَ الْغَی فَمنْ یکْفُر بِالطاّغُوت و ال«ي شریف قرآن: و الزام شد. با استناد به آیه

پسندند اختیار کنند از این رو تحمیل اي را که خود میها آزادند که هر عقیده) انسان256(بقره: » یؤمنْ بِاهللاِ
گیرند. عقیده روا داشته نشده است. چرا که عقاید قلبی اکراه پذیر نیستند و مورد اکراه و نفی هم قرار نمی

ادي است.اي را اختیار کنند و چون اکراه نیست اختیار و آزمردم آزاد هستند که هر عقیده
هاي تابناك حقوق انسانی است. هواداران حقوق فردي معتقدد که اگر غل و آزاد اندیشی یکی از جلوه«

هاي خود آزاد ها برداشته شود و فرد بتواند براساس تعقالت و گرایشزنجیر از دست و پاي اندیشه انسان
اشته باشد خواهد توانست کرامت و باشد تا هر گونه باور و اعتقاد فلسفی، مذهبی و اجتماعی خود را د

ي خود را شکوفا سازد و در فضایی آزاد به کشف و شناسایی شخصیت خود را پرورش دهد و اندیشه
)148: 1391هاي حقوق اساسی، (بایسته»  ها بپردازد و در نتیجه به حقیقت مورد نظر خود دست یابد.واقعیت

باوري نسبت به اخالق، مذهب، سیاست و فلسفه داشته گونه اعتقاد وفرد، حق دارد در درون خود هر«
تواند وي را به علت باورهایش موأخذه کند و زندگی فیزیکی و اجتماعی او را به خطر باشد و کسی نمی

(همان)» اندازد.
ترین استعدادي که در نهاد انسان به ودیعه گذاشته شده است و به شدت به آزادي نیازمند یکی از با ارزش

نبود هیچ مانع در مقابل _ي تفکر و اندیشه است و نیازمند پرورش است و این پرورش به آزادي قوهاست 
ي اندیشه و تفکر است. نبود موانع بر نیازمند است از این رو انسان نیازمند آزادي در عرصه_تفکر و اندیشه 

ها تنها این نیست آورد.  آزادي انسانسر راه اندیشه و تفکر، همواره رشد و بالندگی را به جوامع ارمغان می
تر از این است که اندیشه انسان آزاد باشد، وضع نظام اجتماعی آزاد باشد، آزادي مهمکه لحاظ اقتصادي و 

هاي خاصی در باطن چنان در قید و بند مکتب،ها در ظاهر منادي آزادي هستندچرا که بسیاري از انسان
چه این افراد به عنوان کارگزار حکومت باشند براي اند. و چنانها کردهبي این مکتهستند که خود را برده

- ي مردم تنگ میکه عرصه را براي زندگی آزادانهتحمیل عقیده خویش بر ملت به زور متوسل شده تا جایی
کنند. 

آزادي، اند. همواره در مقابلاصطالحاتی چون آزادي و استبداد، با مفاهیم و مقوالت متضاد شناخته شده
هاي اقتدارگري، زورمندي و ي آزادي هستند از واژههاي مردم ساالر که تداعی کنندهبه ویژه حکومت
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شود و ي استبداد میشود. سلب آزادي در جامعه به هر نوعی که باشد، موجب پدیدهدیکتاتوري استفاده می
ي مردم جامعه، بندد و در نهایت تودهبا حاکمیت استبداد در جامعه، صلح و امنیت از آن جامعه رخت بر می

شوند.ي حاکم مستبد میبرده و بنده
شان را بر حسب منافع ملی تصورکرده مورد بحث قرار بازیگران سیاسی نه تنها تمایل دارند که اهداف«

رکت به شان همان منافع ملی است. ادعایی که غالباً حمایت الزم براي حاند ادعا کنند اهدافدهند، بلکه مایل
انگیزاند. بنابراین اگرچه منافع ملی جاذبه خود را به عنوان ابزاري تحلیلی از سوي عملی کردن اهداف را برمی

اي را دست داده، اما از مطلوبیت قابل توجهی به عنوان مبانی اقدام سیاسی برخوردار بوده و جایگاه برجسته
)134: 1383(مطالعات امنیت ملی،» در مباحث پیرامون امور حکومتی به دست آورده است.

نامد. که حافظ او را محتسب میرانی مبارزالدین دوره استبداد بود. او پادشاهی ظالم بود چناندوره حکم
گري و ... مورد نکوهش قرار گرفته گیري، تجسساي است که به دلیل سختدر شعر حافظ، محتسب چهره

ي دین خود را قاضی جراي احکام شریعت و با استفاده از حربهي اصالح جامعه و ااست. چراکه وي به بهانه
- ي خلق تحت ستم و عوامپردازد. امیرمبارزالدین که خود را برگزیدهنامد و به چپاول مردم میاسالم   می

شد و خانه به خانه، به ظاهر به دنبال اهل پوشید، خود گزمه و شحنه میلباس زهاد می «...دانست! میالناس
)1383:19(تصویري نو از غزلیات حافظ شیرازي، » گشت.کر میمن

به بانگ چنگ مخور می که محتسب تیز است بخش و باد گل بیز استاگر چه باده فرح
)667(همان: 

ات و سنگ به جام اندازدبخورد بادهباده با محتسب شهر ننوشی زنهار
)204(همان: 

کنندچون به خلوت می روند آن کار دیگر میکنند میواعظان کین جلوه در محراب و منبر

)270(همان: 
دراز دستی این کوته آستینان بینبه زیر دلق ملمع کمندها دارند 

)549(همان: 
دانی که چنگ و عود چه تقریر می کنند
ما از برون در شده مغرور صد فریب
می خور که شیخ و مفتی و محتسب

کنند ...  پنهان خورید باده که تعزیر می
.کنند ..تا خود درون پرده چه تدبیر می

کنندچون نیک بنگري همه تزویر می

)271-272(همان: 
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بدون شک این دور از انتظار نیست کسی که به عنوان حاکم یک جامعه، خود را از ریا و سالوس و تزویر 
آوري است که ظلم، شود، در چنین محیط اختناقامعه دچار نابسامانی هرج ومرج میکند وضع آن جمبرا نمی

شود و این همان زند و رنگ آسایش و آرامش از مردمان آن جامعه زدوده میستم، فساد و ناامنی موج می
.چیندباشد که مبانی صلح را برمینظران میتضاد در منشور و قوانین به اثبات رسیده در بین صاحب

اي معرفی کرده است که مجبور نیست از طرز فکر و روش دیگري حافظ روشنفکر، خود را فرد آزاده
تبعیت کند. چرا که به اعتقاد وي انسان آزاد و مختار آفریده شده است بنابراین در مقابل حاکم مستبد و 

ن و روحی آزاد و رها به امید ي فاشیستی برخوردار بود سر تعظیم فرود نیاورد و با ذهدیکتاتور که از روحیه
ي مردم را به مبارزه در برابر ظلم و جور فراخواند. چراکه به اعتقاد وي استقرار برقراري امنیت و صلح، توده

باشد.پذیر میي فاضله با امنیت و آزادي و صلح امکانمدینه
عیب حافظ گو مکن واعظ که رفت از 

خانقاه
رفت پاي آزادي چه بندي؟ گر به جائی

رفت

)   116(همان: 
کنیکنند، تو باري نمیگر جمله میحافظ برو که بندگی پادشاه وقت

)657(همان: 
فرما کند؛ زمانی که آزادي عمل و عقیده در جامعه حکمحافظ، رندانه در این بیت به نکته ظریفی اشاره می

دهند؛ چرا که اگر افراد یک جامعه ي اصلی خود را بروز میباشد، در آن زمان است که افراد هویت و چهره
د، که از روي اجبار یا ترس از مجازات ملزم به رعایت برخی اصول و قوانین باشند، در محیطی زندگی کنن

کنند و در حقیقت هویت رنگ جماعت میکشند و با ریا و تزویر و سالوس خود را همنقاب بر چهره می
ماند.افراد پنهان می

پوشدر عهد پادشاه خطابخش جرم
صوفی ز کنج صومعه با پاي خم نشست

کش شد و مفتی پیاله نوشرابهحافظ ق
کشد به دوش تا دید محتسب که سبو می

)385(همان: 
بهترین متون هاي مختلف گردیده است. شاید یکی ازهاي حقوق به زباناصل آزادي بیان در اکثر اعالمیه«

است: هر فرانسه1964ي حقوق از اعالمیه14که متذکر این اندیشه شده و آن را به نیکی بیان داشته، اصل 
جا که از این حق گونه افکاري را تا آنکسی آزاد است سخن بگوید، بنویسد، چاپ کند و انتشار دهد و هر

این اعالمیه یا حسن شهرت دیگران لطمه وارد نیاید، هاي تضمین شده در سوءاستفاده نشود و مثالً به آزادي
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هاي بایسته» ( خواه از راه مطبوعات و خواه از طرق دیگر بیان نماید یا نشر دهد و مورد مدافعه قرار دهد.
)149: 1391حقوق اساسی، 
اینی. یعنجهانی حقوق بشر حق آزادي عقیده همراه باحق آزادي بیان مطرح استياعالمیهبا توجه به

نوعهربدونراخودو عقایدافکاربتوانداوبلکهنباشد؛ناكبیمخوديعقیدهداشتنازکسیتنهانهکه
سان بدون آزادي عقیده و بیان یک ان.باشدداشتهنیزراآنانتشار و بیانآزاديوکندبیانممانعتیوبیمی

زادي بیان آمسأله آزادي عقیده و گیرد.نا به خود میو هستی انسان با کالم و بیان رنگ معمفهوم ناقص است
.اجتماعی کشور ها برخوردار است-اهمیتی در حیات سیاسیهمواره

ي ترین استعدادي که در نهاد انسان به ودیعه گذاشته شده است قوهکه اشاره شد، یکی از با ارزشچنان
همه ظرفیتی که دارد ناگزیر از آن ساخت که چگونه می توان انسان را با اینتفکر و اندیشه است، حال 

؟خاموش بنشیند
در نهایتي، سیاسی، اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و اامروزه بشر هر آنچه که از تنوع فکري، اندیشه

ها و در اثر وجود آزادي بیان است که افکار و اندیشه.آزادي بیان به دست آمده استيمذهبی دارد، در نتیجه
ف در جامعه مطرح شده و مشکالت و مسائل جامعه مورد نقد قرار گرفته و زمینه براي اصالح و عقاید مختل

گردد. ریزي میشکوه و بالندگی جامعه پی
استبدادي به ظاهر دینی، در چارچوب تفسیري که خود از دین هايحکومتهمواره در طول تاریخ 

ردند. و حکومت دیکتاتوري زمان حافظ نیز از این کي خویش سلباز مردم جامعهراآزاديهرنوع، داشتند
شد که مردم آزادانه به بیان افکار خویش قاعده مستثنی نبود و وضعیت خفقان آن عصر مانع از این می

بپردازند.
زیست، اوضاع نابسامان و توأم با فضاي ریا آلود بود که ریاکاران دین و روزگاري که حافظ در آن می

رسیدن به منافع دنیوي قرار داده بودند. این زاهدان ریایی و مقدس مآب، براي فریب مذهب را، دستاویز 
ها دادند، حال آن که درون و باطن آندار و موجه نشان میي مردم، ظاهر خود را پسندیده، مقدس، دینعامه

ودند و دست به یکی درکار ب» زر، زور و تزویر«ي عوامل گه هر فساد و پلیدي بود. به بیان دیگر همهجوالن
ي مردم سلب کرده بودند.شده و در نتیجه مثلث شومی را تشکیل داده بودند و هر گونه آزادي را از توده

بسش زمانه چو مقراض در زبان گیردچو شمع هر که به افشاي راز شد مشغول

: قصاید)1387ام؛ دیوان حافظ،( آئینه ج
با کس نگفت راز تو تا ترك سر نکردي حافظ در انجمنکلک زبان بریده

)189: 1391( دیوان حافظ، 
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براي افشاء و تبیین حقایق  و انتقاد حافظ آزاداندیش در مقابل نقض آزادي بیان و عقیده، سکوت نکرد و 
هایی که بر آن جامعه سایه افکنده بود، اعتراض کرد اما، با زبان طنز. چرا که زمان          پر از مفاسد و ظلم

ها را داشت و هم کرد؛ زبانی که هم قابلیت بیان ناگفتهي حافظ، از ظاهر معترض، زبانی خاص طلب میفتنه
داشت، لذا حافظ براي ایفاي رسالت اجتماعی خویش با زبان طنز هاي زمان در امان مینهاش را از فتسراینده

ي خویش پرداخت، مسائلی که با ناامنی و عدم آرامش و آسایش همراه بود. به مسائل حاد دوره
اهرمظوعللآن،درسراینده،یانویسندهکهاستادبیانواعازیکیـقالبنهـمحتوالحاظازطنز«

طوربهخنده،چاشنیبااصالح،قصدبهرا،جامعهدردناكهاينارواییومفاسدوعیوبوماندگیواپس
- و بیرندحافظ عاشقی.» (کندمیبیانزندگی،مأمولوضعبهاشاراتیباتوام،گاهیآمیزاغراقوبرجسته
)285:1384سامان،

ریزد، و با درهم ریختن مرز میان قدرت را در هم میدر این حرکت، نویسنده مرزها و خطوط ممنوعۀ 
آفریند تا خواننده لحظاتی عوالم ممنوعه و هاي فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و مذهبی فضایی آزاد میبافت

آمیز حافظ که فرهنگ اقتدار را نشانه گرفته است از درهم آمیختن خطرآمیز تابوها را تجربه کند. طنز سخره
.گیردمایه می،هاي قدرتگفتمان

خند تعریف کرد و آن را طرزي جویی آمیخته به ریشتوان انتقاد و نکتهتر، طنز را میبه عبارت ساده
خاص از انواع ادبی برشمرد که با تعریض و به طور غیرمستقیم در شرایطی که:

طفلی که خوش محاوره افتد نماندنی استاشکی که راز عشق بگوید فشاندنی است

)5-6: 1378(طنز و طنزپردازي در ایران، » شود.ار میاظه
هر اثر طنزآمیز، بانگی است در مبارزه با بیدادگري و ندایی است در حفظ حرمت آزادي و ارزش 

بخشیدن به شرف انسانی و معتقدات ملی و اجتماعی.
ی خودش و در وضع دهند انسان در ساختمان فرهنگی و اجتماعی و بومطنز همه عواملی را که اجازه نمی

ویژه زمامداران و رهبران به«دهد، سیاسی و اقتصادي سرزمینش موثر باشد مورد طعن و استهزاء قرار می
هاي منحط و ناهنجار باشند و براي هاي پلید و اندیشههاي حقیر، روحسیاسی و فکري را که داراي شخصیت

ریزي متوسل شوند و در جنب قلدري زور و خوناستقرار حکومت جابرانه و تحمیل عقاید مرتجعانه خود به
و کشتار و زندان و طرد و نفی ارزشمندان، به دروغ و دغل و کید و ریا و خیانت و نفاق و مغالطه و شیادي 

نظیر امیر مبارزالدین -روي برند و براي استقرار فرمانروایی خود از هیچ خیانت و جنایتی روگردان نباشند 
ها ترین موضوعمناسبشانهايها و قساوتها و وحشیگرياینان با همه خشونت-هشتمفرمانرواي جابر قرن

-اي که طنز انعکاس اعمال رذیالنه یا به گفته روانگونهآیند، بهخند و استهزاء و طنز، به شمارمیبراي ریش
لق تحت ستم بدانند و شود. هرچند خودشان را برگزیده خو غیرانسانی آنان می» سبعانه«شناسان پاسخ رفتار 

)1378:363(طنز و طنز پردازي در ایران ، » الناس! عوام
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در حق ما هرچه گوید، جاي هیچ اکراه نیستزاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست

)99(همان: 
که گناه دگران بر تو نخواهند نوشتعیب رندان مکن، اي زاهد پاکیزه سرشت 

)112(همان: 
ي رندان به سالمت بگذرزاهد از کوچه

اي گدایان خرابات خدا یار شماست
ا خرابت نکند صحبت بدنامی چند ...ت

چشم انعام مدارید ز انعامی چند

)245(همان: 
نشودبیا که رونق این کارخانه کم

توان دیدنز تندباد حوادث نمی
چو منیه فسق همچو تویی یا ببه زهد هم

در این چمن که گلی بوده است یا سمنی

)657(همان: 
بیند که کارگزاران حافظ در چنین اوضاع سیاسی که پیرامون خود را آکنده از شرارت ها و ریاکاري می

ي اشعار کند به وسیلهاند، سعی میدارند، و هر گونه آزادي را از آنان سلب کردهمستبد نسبت به مردم روا می
آن که خویش، خواننده را نسبت به رازهاي پشت پرده، آگاه سازد. زیرا مردم روزگار حافظ، در رنج بودند، بی

ایی براي منعکس کردن دردهاي خود برکشند اما هاي خود بیابند یا فریادهاي براي اظهار رنجبتوانند واژه
الي اشعار خویش، به نمایش بگذارد.ستیز، توانست رویدادهاي دردانگیز آن روزگار را، در البهحافظ ظلم

-ي سقوط حکومت یکتاتوري و برچیده شدن بساط ظلم، ستم و سختدر نهایت حافظ امیدوارانه، مژده
دهد. امنیت و آزادي در جامعه است، براي مردم ستمدیده میي استقرار صلح وگیري را که زمینه

وز می جهان پر است و بت می گسار همحتسب نماند اي دل بشارتی دهمت م
)171(همان: 

استنتاج
یوان حافظ شهري است که مجال توان اذعان نمود؛ دبا توجه به نگرش حافظ به مسائل اجتماعی، می

.دهدبه خواننده میتجربه آزادي و دموکراسی را

ي اندیشهکه با تحمیل عقیده و کشد کسانیاشعار کوبنده و انتقادي حافظ متولیان مذهب را به چالش می
خود آزادي و امنیت مردم را ضایع کرده بودند بنابراین شرایط استبدادي مذهبی در آن دوره، وضعیت خفقانی 

الي اشعار حافظ ی تحمیل عقیده و نبود آزادي اندیشه درالبهرا براي توده مردم رقم زده بود. این موضوع یعن
بخش خویش توانسته به زیبایی اعتراض خود را به خواه و آگاهیکامالً مبرهن است و حافظ با اشعار آزادي

عدم آزادي که توام با نامنی و اضطراب است، به تصویر بکشد.
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هاي یک حکومت سست شده و ظلم و ستم پایهکه با ي مذموم و شومی است، چنان ظلم و ستم پدیده
کنند و عدالتی باشند سکوت نمیشود. زیرا مردم آزاداندیش، زمانی که شاهد ظلم و بیباعث سرکوب آن می

کنند.براي احقاق حقوق خویش شورش و انقالب می
کتابنامه

قرآن کریم
) انتشارات کویر) بحران آگاهی و روشنفکري در ایران، تهران: 1388آبادیان، حسن
) حقوق بشر از منظر اندیشمندان،  تهران: اتشار1380بسته نگار، محمد (
) طنز و طنزپردازي در ایران، تهران: نشر صندوق1378بهزادي اندوهجردي، حسین ،(
هاي استاد مطهري، تهران: انتشارات صدرا ) دیوان حافظ همراه با یادداشت1387الدین (حافظ، شمس
دیوان حافظ، تهران: انتشارات صفی علیشاه1391لیل(خطیب رهبر، خ  (
) مطالعات امنیت ملی، تهران:انتشارات وزارت امور خارجه 1383ربیعی، علی (
) ي رندان، تهران: امیر کبیر) از کوچه1386زرین کوب، عبدالحسین
)صلح مسلح،  تهران: نشر امیر محمد 1388رفیعی، عبداهللا (
) هاي حقوق اساسی، تهران: نشر میزان)بایسته1391قاضی، سید ابوالفضل
) هاي عاشورا، قم: انتشارات تحسین) پیام1381محدثی، جواد
) تذکره االلیاء؛ مصحح احمد آرام، تهران: متفکران نامی دانش 1385نیشابوري، عطار (
) آزادي از نگاه استاد مطهري، تهران: صدرا1386یزدي، حسین (
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واژگان زبان فارسیشناسی شماري از ریشه
رویا سیفی

هاي باستانیآموخته زباندانش
چکیده

شناسی مورد بررسی واقع خواهند شد. از دیدگاه ریشه1شماري از واژگان زبان فارسی،رودر نوشته پیش
ترین زمان کاربرد آن تا زمان حال هم از ها از کهنشناسی که مطالعه و بررسی واژهبا توجه به تعریف ریشه

ایرانی آغازي که واژه از آن ریشهظر آوایی و هم از نظر معنی و مفهوم کاربرد آن است, براي یافتنن
هاي کهن این واژه را در فارسی میانه و هم در فارسی باستان سرچشمه گرفته, در صورت امکان صورت
هاي ایرانی براي اثبات اینکه هاي برابر آن را در دیگر زبانو واژهمطابق قوانین تحوالت آوایی شناسایی کرده

ایم. ریشه فعلی مذکور در زبان ایرانی آغازي همان مفهوم را دارا بوده ذکر کرده
هاي کهن.شناسی, واژه, زبانزبان فارسی, ریشهها:کلیدواژه

: مقدمه
اي را ند هر واژهکوشهاي تازه و ناآشنا میدر برخورد با واژهیهر زبانبا ها در هر زمان و هر مکان و انسان

در شاهنامه آمده است که همانند مثال زیر کهبیابند. ییو برایش معنادر نظر بگیرندآشنا واحدهاي زبانیاب
که گذاشت. 2»سلم«چون پسر بزرگ فریدون از برابر اژدها گریخت و راه سالمت را برگزید پدرش نامش را 

بخشی از 4شناسی. دانش ریشهشودنامیده می3»هشناسی عامیانریشه«شناسی، در اصطالح دانش زبان
ویژه هاي دیگر و بهها و ارتباط و پیوندشان با همدیگر و با زبانرود که به واژهشناسی به شمار میزبان
شناسی تاریخی و قانون و شناسی علمی بر پایۀ دانش زبانپردازند. ریشهمیو خویشاوند خانواده هاي همزبان

هاي هاي موجود و بازسازي واژگان در خانوادهو نیز متندر گذز زمان آوایی هايو تحولیلهاي تبدقاعده
هاي ها، پایههاي تغییر آوایی در زبانقاعدهتشخیص و تعیین هاي زبانی و زبانی است. با شناسایی خانواده

هاي مختلف زبانی و ضبطهاي گوناگونهاي بازمانده از دورانشناسی نیز استوارتر شد با بررسی متنریشه

خانواده آن گفته هاي همها الزم است که مختصري در مورد نیاي زبان فارسی و زبانشناسی واژهبراي درك بهتر تغییرات زبانی و ریشه-1
هاي هخامنشی است. زبان فارسی باستان و یانه است که آن نیز دنباله فارسی باستان, زبان کتیبهشود. زبان فارسی نو بازمانده زبان فارسی م

هاي ایرانی از لحاظ زمانی به سه دوره باستان: هاي ایرانی باستان هستند که از آنها آثار مکتوبی برجاي مانده است. زباناوستایی تنها زبان
هاي ایرانی میانه شرقی: سغدي؛ هاي ایرانی میانه غربی: فارسی میانه و پهلوي اشکانی, زبانمیانه: زباناوستایی, فارسی باستان, مادي و سکایی؛ 

هاي ایرانی همانند آسی, کردي, پشتو, بلوچی و ... ها و گویشسکایی (ختنی و تمشقی), خوارزمی و بلخی؛  نو: زبان فارسی و دیگر زبان
). 22-20: 1388بیدي, (رضایی باغ

عربی پیوندي ندارد. در اوستایی به شکل » سالمت«اي ایرانی است و با نام سلم در زبان پارسی میانه (پهلوي) و نو (دري) واژه٢-
روند. از نظر تاریخی این گروه ایرانیان همان هاي آریایی (ایرانی) است که جزو سکاها به شمار میاي از قومآمده است و نام تیره» سیرَمه«

کند.کردند. در شاهنامه نیز سلم در روم زندگی میستند که در قفقاز و شرق اروپا زندگی میها هسرمت
٣ - folk etymology

٤ - etymology
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گیري از و با بهرههاي مختلف همان زبان، مختلف و نیز شکل واژگان در گویشتاریخیهايواژگان در دوره
همین عالقه روز افزون انسانها به .ه نگارش درآوردعلمی بپیشینه توان براي هر واژه میشناسی علمی ریشه

هایی در این زمینه ها باعث شده است که فرهنگژگان زبانریشه یابی واژه ها و نامشخص بودن ریشه وا
کند که به هایی را تدوین مینگار با توجه به امکانات موجود، فرهنگنگاشته شود. در چنین مواردي، فرهنگ

نگار با استفاده از مواد و آثار به جاي مانده از دوران پردازد.. همچنین فرهنگشناسی واژگان زبان میریشه
و صورت نخستین و معنی اولیه آن را به کندها را معرفی میها و معانی تاریخی واژهشین آن زبان، صورتپی

براي مثال اندشناسی نه چندان علمی نگاشته شدههاي ریشهمیانه سده هفدهم م. فرهنگازآورد..دست می
شده است. بعد از این دوره، نگاشته1671در 1توسط استفان اسکینرشناسی زبان انگلیسی فرهنگ ریشه

هاي هند و ویژه در حوزه زبانشناسی نگاشته شده اند. بههاي متعدد و بیشماري در زمینه ریشهفرهنگ
بیستم م. هنوزدهم م. و آغاز سدهپایان سدشناسی بسیاري تألیف شده است, و در هاي ریشهاروپایی فرهنگ

تري را در هاي علمید که روشها پدید آمدنو تاریخی زبانشناسیهاي ریشهفرهنگنوع دیگري از به بعد 
ها به کار گرفتندشناسی واژهبیان ریشه

روش پژوهش:
هایی را برگزیده است که در طول مدت مطالعات چندین ساله در براي نگارش این نوشته, نگارنده واژه

شناسان و از این واژگان توسط ایرانشناسی واژگان زبان فارسی به آنها پرداخته است. شماريزمینه ریشه
هاي نوین علم اند, اما با توجه به پیشرفتشناسی بررسی شدههاي پیشین از دیدگاه ریشهشناسان در سالزبان

هاي رسد. با توجه به کمبود منابع مکتوب از زبانشناسی تجدید نظر در بررسی آنها ضروري به نظر میریشه
هاي واژگانی ها ذکر کرد. روشی که براي تدوین مدخلشناسی واژهکاملی از ریشهتوان شرح ایرانی کهن نمی

هاي این نوشته برگزیده شده چنین است: پس از گزینش واژگان, نخست معنی و مفهوم آنها را از فرهنگ
ژه استخراج کرده و در صورت امکان صورت وا» برهان قاطع«و » نامه دهخدالغت«معتبر زبان فارسی همانند 

را در فارسی میانه ذکر کرده و سپس صورت ایرانی آغازي واژه را بازسازي کرده و ریشه فعلی آن را از کتاب 
نوشته چانگ آورده است. براي بازسازي صورت فرضی ایرانی آغازي از » هاي ایرانیشناسی فعلریشه«

ته شده است. سپس در صورت شناسی تاریخی بهره گرفتحوالت تاریخی آواهاي زبان فارسی یا همان واج
هاي برابر را از ریشه یا واژهریشه فعلی در زبان فارسی باستان و اوستایی آن را ذکر کرده آنگاه واژگان هم

هاي ایرانی میانه براي اثبات اینکه ریشه فعلی مورد نظر در زبان ایرانی آغازي معنی و مفهوم مورد دیگر زبان
/ در - اند نشانه /نشان داده شده2*هاي فرضی بازسازي شده با عالمتصورتنظر دارا بوده آورده شده است. 

هاي هاي صرفی است و در زبانهاي ایرانی باستان نشانه ستاك واژه بدون کاربرد پایانهانتهاي واژگان زبان
هنده واجی هاي ایرانی آغازي نشان ددر صورتHهاي ماضی یا مضارع هستند. نشانه ایرانی میانه نشانه ماده

١ - Stephen Skinner (1623–1667)
زبان شناس آلمانی است. August Schleicher (1821 1868))هاي اگوست شالیخر (این عالمت از نوآوري-٢
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هاي اي سه گانه هند و اروپایی آغازي هستند, ولی در زبانهاي حنجرهیا واج1هااست که بازمانده الرینگال
هاي ایرانی وجود این هاي موجود در زبانمنشعب از ایرانی آغازي این واج حفظ نشده و برخی ناهماهنگی

2ه ایرانی آغازي از شیوه آوانویسی مایرهوفرکند. براي آوانویسی واژگان بازسازي شدواج را اثبات می

) استفاده شده است.   1992(
اهداف پژوهش:

شناسی واژگان زبان فارسی است, زیرا که هایی از ریشههدف از انجام این پژوهش روشن ساختن گوشه
دند و بسیاري گربسیاري از واژگان عالوه بر تغییر و تحوالت آوایی در گذر زمان, دچار تغییر معانی هم می

-شوند, به گونهروند همچنین برخی از آنها هنگام کتابت نسخه خطی توسط کاتبان تحریف مینیز از بین می
هاي علمی جدید است. اي که شناخت صورت صحیح واژه نیازمند پژوهشی جدید بر مبناي یافته

از تاریخ و فرهنگ را آشکار بخشی یکند و حتتر میشناسی علمی درك ما را از زبان بهتر و دقیقریشه
که گویاي این مطلب استسیستان) ˂سگستان ˂(سکاستان » سیستان»شناسی واژهکند. براي نمونه ریشهمی

شناسی موقعیت زبان فارسی را در میان بر این, ریشهعالوهکردند.در این منطقه زندگی میییقوم ایرانی سکا
- ر گذر زمان با آنها در تماس بوده است به عنوان بک زبان ادبی تعیین میها که دهاي ایرانی و دیگر زبانزبان

سازد که از زبان فارسی هاي ارمنی آشکار میشناسی شمار زیادي از واژهکند, براي نمونه هنگامی که ریشه
تا هاي دور (از سده سوماند, نشان دهنده این واقعیت است که زبان فارسی در زمانوارد زبان ارمنی شده

تسلط داشته است, زیرا که فرهنگ جامعه فارسی زبان فرهنگی غالب بوده است. 3هفتم م.) بر زبان ارمنی
پیشینه پژوهش:

اي با عنوان در مقاله4»مانارنْست ویلهِلم فورسته«دانی آلمانی به نام م. تاریخ1852نخستین بار در سال 
هاي آلمانی و یونانی سنجشی در زبانشناسی همهاي زبانپژوهشمجلۀ «در » شناسی عامیانۀ آلمانیاندر ریشه«

هاي درس«در همان دوران، در کتاب به کار برد. را » شناسی عامیانهریشه«اصطالح پرداخت»و التین
کوتاهی به صورتبه» شناسی ترازمانیزبان«کتاب در , 5اثر فردیناند دو سوسور» شناسی عمومیزبان

اي ناآشنا شناسی عامیانه را تالش براي توضیح تقریبی واژهپرداخته است. سوسور ریشه» نهشناسی عامیاریشه«

١-laryngeal اصطالحی عمومی براي آواهاي چاکنایی و حلقی فرض شده هند و اروپایی آغازي است که به صورت :h1 ,h2 وh3

).173: 1390شوند (بیکس, نشان داده می
٢ - Manfred Mayrhofer (1926 –2011)

هاي زبانکردند که زبان ارمنی یکی از م تصور میربع سده نوزدهمشناسان در سهاي بود که زباناندازهواژگان ایرانی در زبان ارمنی به-٣
اي جداگانه از خانواده زبانی هند و اروپایی است کرد که زبان ارمنی شاخهم. هاینریش هوبشمان ثابت 1877است. تا اینکه در ایرانی

).10: 1383(ابوالقاسمی, 
٤ - Ernst Wilhelm Förstemann (1822-1906)

٥ - Ferdinand de Saussure (1857-1913)
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در زمانی ». از راه پیوند زدن آن به چیزي که شناخته شده است و یافتن تفسیري ساده براي آن واژة ناآشنا
دهد.کنونی پیوند میتر به دوران نزدیک

شناسی عامیانه را تغییر ریشه»سنجشیی تاریخی و همشناسفرهنگ زبان«در کتاب 1رابرت تراسک
دهدآنها که لزوماً معناي آنها را تغییر نمیشکلسازي مبهم به منظور شفافصورتیدلخواه در واژگانی با 

فرهنگ جامع و هنوز. نگاشته شده استيکمترآثارشناسی زبان فارسی است ریشهاما در زمینه .داندمی
هایی شده باشد اما هنوز سازمان یافته . شاید جسته گریخته تالشوشته نشده استنفارسیزبانشناسیریشه

شناسی علمی واژگان زبان فارسی، ها چنین شده است. در زمینۀ ریشهنیست و براي شمار اندکی از واژه
1893که در سال آلمانی است2اثر پاول هرن»شناسی در فارسی نونقشۀ زیربنایی ریشه«نخستین کتاب به نام 

ترجمه کرده » اساس اشتقاق فارسی«خ. با نام 1356چاپ شد. این کتاب را جالل خالقی مطلق در سال . م
است که در "Persische Studien"با عنوان آلمانیآلمانی3است. کار بعدي از آن یوهان هاینریش هوبشمان

داخته و واژه هاي زبان فارسی را ریشه و در آن به نقد کتاب هرن هم پرچاپ شده است. م1895سال 
تحول "توسط بهزاد معینی سام به فارسی ترجمه شد و با عنوان 1386شناسی کرده است.  این کتاب در سال 

توسط انتشارات امیر کبیر منتشر شد."آواي زبان فارسی از هند و اروپایی تا امروز
شناسی علمی به ریشهاي نه چندانگونهخود به شاید در ایران معاصر نخستین بار محمد معین در فرهنگ

شناسی علمی بیان کرد. معین در ویرایش هاي فراوانی در فرهنگ معین ریشهها پرداخت و براي سرواژهواژه
هاي خویش و آنچه تا شناسی نوین و دانستههایش با تکیه بر دانش زباننیز در یادداشت» برهان قاطع«فرهنگ 

هاي شناسیشناسی برخی واژگان پرداخت و اشتباه بودن برخی ریشهه بود به ریشهزمان وي شناخته شد
کرد. یکی از کمبودهاي فرهنگ معین براي کاربردهاي امروزي آن است که این ذکرعامیانه در برهان قاطع را 

ر زمینۀ شناسی به ویژه دشناسی و ریشهخورشیدي انجام شده و دانش زبان1340ي ها در دههشناسیریشه
تر یا ها دقیقشناسیهاي ایرانی از آن زمان تاکنون بسیار پیشرفت کرده است و برخی از این ریشهزبان

تر شده استروشن
شناسی ریشه«شناس اتریشی کتاب شناس و زبانم. مانفرد مایرهوفر ایران2001-1986هاي در طی سال

هاي ایرانی نیز به چشم هایی از زبانشناسی واژهالي آن ریشهرا منتشر کرده که در البه» هاي هند و آریاییزبان
منتشر ساخته و در آن برخی از "شناسیریشه"محسن ابوالقاسمی کتابی را با عنوان 1374خورد. در سال می

شناسی و ریشه"کتاب 1383شناسی کرده است. جواد برومند سعید در سال هاي زبان فارسی را ریشهواژه
1383شناسی شماري از واژگان زبان فارسی پرداخته است. در سال ا انتشار کرده و او نیز به ریشهاشتقاق ر

توسط فرهنگستان زبان فارسی منتشر شده است. این فرهنگ توسط "فرهنگ ریشه شناسی زبان فارسی"
شود. میرا شامل » الف تا ت«دوست و زیر نظر بهمن سرکاراتی تألیف شده است. و از حرف محمد حسن

١ - Robert Lawrence "Larry" Trask (1944-2004)
٢ - Paul Horn (1863-1908)

٣ - Johann Heinrich Hübschmann (1848–1908)
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1384هاي زبان فارسی میانه یا پهلوي و فارسی نو در سال یداهللا منصوري دو اثر در زمینه ریشه شناسی فعل
یشناس ارمنستانایران1به تازگی نیز گارنیک آساتریانبه نگارش درآورده است. 1388و دیگري در سال 
ترین تازههاین فرهنگ بر پایه است. منتشر کرد2013در سال شناسی زبان فارسی را فرهنگ بزرگ ریشه

ها از شعر فارسی، ویژه زبان فارسی است. نمونههاي ایرانی و بهزبانهشناسی در زمیندستاوردهاي زبان
اند. عالوه بر هاي فارسی قدیمی و نیز زبان امروزي آورده شدههاي پزشکی گذشته، فرهنگها و رسالهکتاب
هاي هایشان در زبان هندي و یونانی و دیگر زبانهایی هم پرداخته شده که ریشهواژههاي فارسی، به وامواژه
هاي شناسی فعلفرهنگ ریشه«. م2006، در سال 2در همین راستا، جانی چونگگردد.قفقاز برمیهناحی

را در همۀ پردازد بلکه هر کارواژه یا فعلها در زبان فارسی نمیرا منتشر کرد این کتاب تنها به فعل» ایرانی
هاي و فرگشتگیرددربرمیارسی میانه، سغدي، ختنی، و ... نیز فهاي ایرانی مانند اوستایی، پارسی کهن، زبان

دهد.(تحول) آنها را نشان می
واژگان:
سایه دار باشد و خواه بینقش ناتمام خواه سایه: مدخل انگاره), و 1377(دهخدا, هر چیز ناتمامانگاره: 

)174: 1: ج1376(برهان قاطع, رتصویهمانند
) است واژه فارسی میانه نیز 87: 1388/1971(مکنزي, hangārag*این واژه برگرفته از واژه فارسی میانه 

(Cheung, 2007: 238)» انجام دادن«به معناي -kar*از ریشه -ham-kār-aka*بازمانده صورت ایرانی آغازي 

گیري از پیشوندها و پسوندها ساخته و با بهره-kar*رانی از ریشه فعلی هاي ایاست. واژگان بسیاري در زبان
:kar-(Bartholomae, 1904: 376), (Kent, 1953اند. در زبان اوستایی و فارسی باستان این ریشه به صورت شده

-رسی نو, واژهاند. در زبان فاباقی مانده است و واژگان بسیاري از آن مشتق شده» انجام دادن«به معناي (179
, -pati-kar-a*ایرانی آغازي: <, پیکر -us-kār-a*ایرانی آغازي: <» -سگال«و » سگالیدن«هایی همانند 

-ham*ایرانی آغازي: <» -انگار«و » انگاریدن», «انگاشتن, «-ni-kār-a*ایرانی آغازي: <» -نگار«و » نگاشتن«

kār-a-» ,ایرانی آغازي: <» کار*kāra- ایرانی آغازي: <» -کن«و » نکرد«و*kŗ-nau- ,2: ج1350(معین :
هستند. »  انگاره«ریشه با )هم40؛ 25, 3؛ ج573: 1؛ ج651: 4؛ ج709

: 1: ج1376: مدخل اندوه) و غم وگرفتگی دل (برهان قاطع, 1377اندوه: گرفتگی دل, دلگیري (دهخدا, 
171(

) است که 139: 1388/1971(مکنزي, » اندوه«به معناي andōhاین واژه گرفته شده از واژه فارسی میانه 
» مشغول بودن, کار کردن«به معناي -tuxš*از ریشه فعلی -ham-tuxš-a*خود بازمانده واژه ایرانی آغازي 

(Cheung, 2007:400) است. این ریشه در اوستایی به صورتθβaxš-(Bartholomae, 1904:483)> ایرانی

١ - Garnik Asatrian
٢ - Johnny Cheung
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ساخته شده است. (ibid, 483)» تالش و کار« به معناي -θβaxšahباقی مانده که از آن واژه -θṷaxš*1آغازي: 
tuxšāgīو » تالش, اشتیاق«tuxšišn», تالش کردن, کوشا بودن«-tuxšهاي در فارسی میانه مانوي واژه

:ibid)» تالش کردن«عناي نیز به م-tuxš, در پهلوي اشکانی واژه (Durkin-Meisterernst, 2004: 331)» کوشش«

-ham-tuxš*2ایرانی آغازي: <) 45: 1374(قریب, »  تالش کردن«ntwxs-ɔو در سغدي هم ماده آغازي (331

sa- وntwxc-ɔ »از این 723: 1: ج1350(معین, » تخشا«و » تخشیدن«) و در فارسی نو 45(همان: » اندوه (
ریشه برجاي مانده است.

فر، شکوه، )  و 183: 1: ج1376: مدخل اورنگ), (برهان قاطع, 1377(دهخدا, تخت پادشاهاناورنگ: 
).510: 1: ج1350(معین, شأن

<) 31: 1388/1971(مکنزي, » اورنگ, شکوه«در معناي abrangاین واژه برگرفته از واژه فارسی میانه 

است. از طریق (Cheung, 2007: 314)» رنگ کردن«در معناي -ranj*از ریشه فعلی -abi-ranj-a*ایرانی آغازي: 
این واژه āranjanam<ha-ra-an-za-na-am4(Hinz, 1975: 23)باستان واژه فارسی 3الواح ایالمی تخت جمشید

و » رنگ کردن«-ranj, ریشه فعلی -āکه از پیشوند » تزئین«در معناي āranjana–حالت مفعولی از ستاك 
) نیز 128: 1388/1971(مکنزي, » رنگ«rangاست. در فارسی میانه واژه تشکیل شده - ana-ساز پسوند نام

» رخش», «رنگ«ریشه با این واژه در فارسی نو عبارتند از: هاي همریشه با این واژه است. دیگر واژههم
بان اي از زواژهاین واژه وام» داراي رنگ سفید و قرمز, اسب رستم«) در معناي 283, 355: 2: ج1350(معین, 

) وجود دارد. 347: 1374(قریب, » اسب رستم«rxšسغدي است زیرا که در زبان سغدي بودایی واژه 
: 1: ج1350(معین, raj-a-6*<» -رز«و » رزیدن«و -abi-ranj-ana*<» النگو, بازوبند«در معناي 5»ابرنجن«

).297: 2؛ ج190
)111: 1: ج1376قاطع, ارویس: ریسمانی که از موي بز تافته شده باشد (برهان 

) که 42: 1388/1971(مکنزي, » ریسمان و رسن«به معناي arwēsاین واژه برگرفته از واژه فارسی میانه 
,Cheung)» چرخیدن, ریسیدن«در معناي -ṷrais*از ریشه فعلی -ṷraisa*خود بازمانده صورت ایرانی آغازي 

-uruuaēsاز ریشه فعلی » گردش, چرخش«-uruuaēsaاست. برابر این واژه در اوستایی (2007:437

اي به آن نکرده است. است که چانگ اشاره-θṷaxš*ایرانی آغازي صورت ضعیف ریشه -tuxš*ریشه -١
/ ادغام شده است. s/ با همخوان /šهمخوان /-٢

هاي گلی در زمان حکومت داریوش اول می هستند که بر روي لوحالواح ایالمی تخت جمشید مدارك اداري به زبان ایال-٣
- اند و در دو مرحله توسط موسسه باستانم)حک شدهپ424-465م) و اردشیر اول (پ465- 485م), خشایارشا (پ486-522هخامنشی(

. (Dandamayev, 2002: 299)اند. کشف شده1938-193م. و 1934-1933هاي شناسی دانشگاه شیکاگو در طی سال
فارسی باستانی است. āranjanamصورت ایالمی واژه -٤

ایرانی باستان به صورت -abi*).  پیشوند 117: 1383نیز کاربرد داشته است (حسن دوست, » اورنجن«به صورت » ابرنجن«واژه ٥-
-وام» اورنجن«و » اورنگ«هاي توان گفت واژهمیهاي ایرانی شرقی کاربرد داشته است.  پس در گویش-auبه فارسی نو و به صورت » - اب«

هاي ایرانی شرقی هستند. هایی از یکی از زبانواژه
٦-*raj- صورت ضعیف ریشه*ranj- .است
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و » رشته, رسن«rištagاست. در فارسی میانه از این ریشه فعلی (Bartholomae, 1904: 1521)»چرخیدن«
abrēšom»در پهلوي اشکانی هم واژه 31, 130: 1388/1971(مکنزي, »  ابریشم ,(ārwis-» به دور خود
,Durkin-Meisterernst)» چرخیدن هاي , در سغدي واژه-ā-ṷrais-a*ایرانی آغازي: <(53 :2004

ɔrwxš»1و » مسدود, گلوگیرɔrwɔštɔk»رشته«هاي فارسی ) و واژه59, 60: 1374(قریب, » ساخته, بسته «>

و -ṷrais-a*ایرانی آغازي: <» -ریس«و » ریسیدن, «-ṷrais-ta-ka*ایرانی آغازي: <rištagفارسی میانه: 
: 1؛ ج372, 305: 2: ج1350(معین, -abi-ṷrais-ama*ایرانی آغازي: <abrēšomفارسی میانه: <» مابریش«

اند. ) ساخته شده211
)167: 1: ج1376انجوغ: چین و شکن (برهان قاطع, 

هاي ایرانی شرقی است, زیرا که واج /غ/ در زبان فارسی اصیل نیست اي از یکی از زبانواژهاین واژه وام
از ریشه فعلی -ham-kauč-a*توان به صورت ها وجود دارد. ایرانی آغازي این واژه را میواژهفقط در وامو 

*kauč- خم شدن«در معناي «(Cheung, 2007:249) بازسازي کرد. از ترکیب این ریشه با پیشوند*ni- ایرانی
njwγ. در زبان خوارزمی هم واژه به وجود آمده است» خم شدن«nigōz-(Boyce, 1977: 61)آغازي, واژه 

ni*ایرانی آغازي:<(Mackenzie, 1971: 88)» چین و چروك« -kauč-a- و در زبان ختنیuskuj-»برخاستن «>

uz*ایرانی آغازي:  -kauč-a-(Baily, 1979: 43)اند. از این ریشه ساخته شده
)333: 1: ج1376بیدار: اگاه و هشیار (برهان قاطع, 

) است که آن نیز برگرفته از 158: 1388/1971(مکنزي, » بیدار«wigrādواژه بازمانده فارسی میانه این 
r-āγ(اوستایی: (Cheung, 2007: 172)» بیدار بودن«-Hgar*از ریشه -ṷi-Hgar-ta*صورت ایرانی آغازي 

/ -wigrāsی میانه زرتشتی ) است. در فارسی میانه مانوي و فارس(Bartholomae, 1904: 524)»محافظت کردن«
wigrād-»158: 1388/1971(مکنزي, » بیدار شدن, برخاستن ,((Durkin-Meisterernst, 2004: 353) پهلوي ,

) از 160: 1374قریب, »(محافظت کردن«-γɔr, سغدي: (ibid: 353)»بیدار شدن«-wiγrās- /wiγrādاشکانی: 
اند.ایرانی آغازي ساخته شده-Hgar*ریشه 
)1812: 3: ج1376: مدخل گزند) (برهان قاطع, 1377زند: آسیب, آفت و رنج (دهخدا, گ

-jan(اوستایی: (Cheung, 2007:404)»زدن«-jan*از ریشه -ṷi-jan-ta*این واژه بازمانده ایرانی آغازي 

(Bartholomae, 1904: 539) :فارسی باستان ,jan-»کشتن«(Kent, 1953: 184)بسیاري در زباناست. واژگان-

گنجد, اند, اما ذکر تمام این واژگان در محتواي این مقاله نمیهاي ایرانی با استفاده از این ریشه ساخته شده
-zan- /zad- ,ōzanشود. در فارسی میانه زرتشتی و مانوي:بنابراین فقط از هر زبان یکی یا دو نمونه ذکر می

 /ōzad- ,168, 116: 1388/1971(مکنزي,((Boyce, 1977: 19,104),اي: فارسی میانه کتیبهwzɔd-»کشتن «>

», زدن«-jn, سغدي: ōžan- /ōžad- ,žan- /žad-(ibid: 19,104), پهلوي اشکانی: -ṷi-jan-ta*ایرانی آغازي: 

ریشه با این واژه است.که هم(Bartholomae, 1904: 1522)» ساخته شده«-aruuištaبرابر این واژه در اوستایی -١
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ɔwzyɔn»هم) 428: 2: ج1350(معین, » -زن«و » زدن«) و در فارسی نو 416, 352: 1374(قریب, » کشنده-

ریشه با این واژه هستند. 
)229: 1: ج1376بانگ: فریاد و آواز بلند (برهان قاطع, 

), است و 152: 1388/1971(مکنزي, » فریاد و بانگ«wāngاین واژه گرفته شده از واژه فارسی میانه 
,Cheung)» سخن گفتن«-ṷač*از ریشه فعلی -ṷānča*صورت بازسازي شده این واژه در ایرانی آغازي 

) است. در دیگر (Bartholomae, 1904: 1339)» سخن گفتن«-vaoc-/vāc( در اوستایی ریشه فعلی (2007:404
ēwāz», واژه«wāzعبارتند از: فارسی میانه زرتشتی: -ṷač*هاي ایرانی واژگان ساخته شده از ریشه فعلی زبان

), فارسی میانه 45, 71, 156: 1388/1971کنزي, (م» ندا دادن«-āwāzو -abi-ṷāc-a*:ایرانی آغازي<» بیان«
:Durkin-Meisterernst, 2004)» سخن گفتن«-wāžپهلوي اشکانی: ,(Boyce, 1977: 4)» سخن«āwāgمانوي: 

333) ,niwāg»آهنگ «(Boyce, 1977: 63) , :سغديwxs-»بیان شدن ,«asfrāčē»1374(قریب, » واژه, سخن :
» -نواز«و » نواختن», «آواز», «آوازه«هاي و در فارسی نو واژهus-fra-ā-uc-a-1*: ایرانی آغازي<) 416, 352

. -ni-ṷāc-a*ایرانی آغازي: <) 707: 4؛ ج144: 1: ج1350(معین, 
)170: 1: ج1376اندرز: پند دادن (برهان قاطع, 

), که گرفته شده از صورت 86: 1388/1971(مکنزي, » اندرز«handarzاین واژه بازمانده واژه فارسی میانه 
متصل «-darǝz(اوستایی: (Cheung, 2007: 63)»متصل کردن«-darz*از ریشه -ham-darz-a*ایرانی آغازي 

(مکنزي, » پند دادن«-handarzēn) است. همچنین در فارسی میانه واژه (Bartholomae, 1904: 615)» کردن
:Boyce, 1977)»گره زدن«-handēšو » محکم بستن«-darzي ها), در پهلوي اشکانی هم واژه86: 1388/1971

ایرانی <) 81: 1374(قریب, » نگه داشتن«-βδɔyz, سغدي: ham-dŗšta-2*ایرانی آغازي:<(36 ,60
ایرانی آغازي: <» درزن«و فارسی نو: (Baily, 1979: 153)» محکم کردن«-dalś,ختنی: -abi-darz-a*آغازي:

*darz-ana- ,«ایرانی آغازي: <» پدرزه«و » سوزن*pati-darz-aka- ,از 641: 1؛ ج433, 74: 2: ج1350(معین (
اند. این ریشه ساخته شده

: مدخل افغان)1377), سوگواري (دهخدا, 150: 1: ج1376افغان, فغان: فریاد و زاري (برهان قاطع, 
» آواز خواندن, ندا دادن«در معناي -gaH3*از ریشه -apa-gaH-na*این واژه بازمانده ایرانی آغازي 

(Cheung, 2007:145) است. در اوستا واژهgāθa-»سرود «(Bartholomae, 1904: 532)> :ایرانی آغازي*gaH-

θa- :فارسی میانه ,gāh»ایرانی آغازي: <» سرود*gaH-θa- ,ختنی: 76: 1388/1971(مکنزي ,,(gāha-»سرود ,«
اند.) از این ریشه ترکیب یافته479, 352: 1374(قریب, » نصحبت کرد«-žɔyسغدي: 

: مدخل دستور)1377), حاکم و موبد (دهخدا, 862: 2: ج1376دستور: وزیر و منشی (برهان قاطع, 

ه پیشوند همراه با صورت ضعیف ریشه ساخته شده است. این واژه از س-١
ساخته شده است. -darz*در ایرانی باستانی صفت مفعولی است که از صورت ضعیف ریشه -٢
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), که خود 62: 1388/1971(مکنزي, » وزیر, باقدرت«dastwarاین واژه بازمانده واژه فارسی میانه 
(Cheung, 2007: 56)» یاد دادن, آموزش دادن«-danh*از ریشه -danh-ta-bara*تان برگرفته از واژه ایرانی باس

صفت مفعولی است که در -danh-ta*است. )(Bartholomae, 1904: 601)» آموزش دادن«-daiŋh(اوستایی: 
ر هاي ایرانی باستان صورت ضعیف ریشه به کادر زبان1ايساخت صفت مفعولی مطابق قاعده گردش واکه

به همخوان سایشی /t/پیش از همخوان /h/بوده که -dah*به صورت -danh*رفته صورت ضعیف ریشهمی
/s/ تحول یافته است. در فارسی میانه مانوي واژهdastan»و در زبان پهلوي اشکانی »  قدرتمندdast»توانا «

(Durkin-Meisterernst, 2004: 142)اند.از این ریشه به وجود آمده
)624: 3: ج1376: مدخل گله), (برهان قاطع, 1377له: شکایت (دهخدا, گ

),, بنابراین صورت فرضی آن را در 78: 1388/1971(مکنزي, » گله«gilagبرابر این واژه در فارسی میانه 
شکایت«-garz*برگرفته از ریشه ایرانی آغازي » گله کردن«-gard*از ریشه -gard-aka*فارسی باستان به شکل 

توان می(Bartholomae, 1904: 513)» گله کردن«-gǝrǝz(اوستایی: (Cheung, 2007: 112)» کردن, گله کردن
), 80: 1388/1971(مکنزي, » گریه کردن«-griyریشه با این واژه در فارسی میانه: هاي همبازسازي کرد. واژه
هاي ایرانی است, فارسی میانه مانوي: یگر زباناي از دواژهکه وام» گله کردن«-garzاي: فارسی میانه کتیبه

abgriyišn»پهلوي اشکانی: » گریه کردنgarzišn»شکایت «(Durkin-Meisterernst, 2004: 10, 165) :فارسی نو ,
).223: 3: ج1350(معین, » -گري«و » گریستن», «گریه«

: مدخل بستر)1377بستر: رختخواب (دهخدا, 

١ -ablaut:اي در زبان ایرانی آغازي بوده که آن را از زبان هند و اروپایی آغازي به ارث اي یک نظام نوسانات منظم واکهگردش واکه
اي ). گردش واکه42: 1382/1983هاي ایرانی باستان همانند اوستایی و فارسی باستان نیز وجود داشته است (مایرهوفر, ده بود و در زبانبر

کرده است: ایرانی آغازي به چهار صورت عمل می
ت ضعیف خواهند داشت. در ریشه, پسوند, پیشوند و اجزاي صرفی حزف شود, آنها صور/a/صورت ضعیف: در صورتی که واکه -1

هاي همخوان ستاك از صورت ضعیف و برابر مؤنث صفت-ta-*کاربرد صورت ضعیف بیشتر براي ساخت صفت مفعولی گذشته با پسوند 
شده است. ساخته می-i-*ساز ستاك با پسوند پسوند صفت

باقی بماند, آنها صورت افزوده خواهند داشت. در ریشه, پسوند, پیشوند و اجزاي صرفی/a/صورت افزوده:  در صورتی که واکه -2
رفته است.ها به کار میصورت افزوده صورت معمولی بوده و در بیشتر ساخت

تبدیل شود, آنها صورت بالنده خواهند داشت. /ā/در ریشه, پسوند, پیشوند و اجزاي صرفی به /a/صورت بالنده: در صورتی که واکه -3
شده شد و ماده سببی ارانی آغازي معموالً از صورت بالنده ریشه ساخته میها ستاك با صورت بالنده ظاهر میامندر حالت نهادي برخی ریشه

). 22: 1383است (ابوالقاسمی, 
هاي هند و اروپایی آغازي و همچنین ایرانی آغازي در صورت افزوده شماري از ریشهschwebeablaut):اي آونگین (گردش واکه-4

آید. زیرا هاي دوهجایی هم به شمار میاي ریشهاي گردش واکهها را نشان می دهند. این نوع گردش واکهواکه و همخوانجابجایی بین
.(Anttila, 1963: 31)هاي دوهجایی نیز وجود دارد اي در ریشهگردش واکه
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) و آن نیز بازمانده 160: 1388/1971(مکنزي, » بستر«wistarاژه فارسی میانه: این واژه گرفته شده از و
-stǝrǝ(اوستایی: (Cheung, 2007: 365)» گستردن«-starH*از ریشه -abi-starH-a*واژه ایرانی آغازي 

» شفر«prštrn) است. در سغدي واژه (Bartholomae, 1904:1682)»  فرش«-upastǝrǝnaو واژه » گستردن«
:Baily, 1979)» گستردن«-basṯarr, در ختنی -upari-starH-na*ایرانی آغازي: <) 290, 352: 1374(قریب, 

» بساط, فرش«pastarها همانند ارمنی به صورت . این واژه از زبان فارسی میانه به دیگر زبان(274
» بالش«bstrqو آرامی -pati-starH-na*ایرانی آغازي: <pastar*فارسی میانه: <) 211: 1383(حسندوست, 

(Shaked, 1986: 261)> :فارسی میانهwistarag1350(معین, » -گستر«و » گستردن«هاي و در فارسی نو واژه :
-ایرانی آغازي مشتق شده-starH*از ریشه -ṷi-starH-a*ایرانی آغازي: <-wistar*فارسی میانه: <) 241: 3ج

اند.
گیري:نتیجه

هاي هاي تازه از زبانکند و آگاهیشناسی پیشرفت میشناسی تاریخی و واژهکه دانش زبانهمچنان
شوند و برخی هاي علمی نیز دستخوش دگرگونی و بهبود میشناسیآید برخی از ریشهگذشته به دست می

زبان تجدید شناسی واژگاننماید هر چند وقتی یک بار در ریشه, در نتیجه ضروري میشوندهم نامعتبر می
دهد که زبان فارسی ظرفیت شناسی این چند واژه از زبان فارسی نشان مینظري انجام شود. بررسی ریشه

- شناسی زبانهاي ایرانی در زبانهاي زیانتوان از دادههاي ایرانی دارد و حتی میشناسی زبانبزرگی در زبان
هاي هند و اروپایی استفاده کرد. 

اي هاي پیشین این نوشته اشاره شده است شماري از واژگان زبان فارسی از ریشهشهمان گونه که در بخ
اند و در موارد دیگري به دلیل ترکیب آنها با پیشوندها و پسوندهاي گوناگون بر یکسان سرچشمه گرفته

اما در گذر روند,کنند و در برخی موارد به عنوان مترادف همدیگر به کار میمعانی کامالً متفاوتی داللت می
گیري اند به همین خاطر, امروزه بدون بهرهزمان به دلیل تغییرات آوایی که هر کدام از آنها پشت سر گذاشته

و » آوازه», «آواز», «بانگ«هایی همانند برد. واژهریشه بودن آنها پیتوان به همشناسی هرگز نمیاز علم ریشه
», اورنگ«هاي اند. همچنین واژهیرانی آغازي مشتق شدها» سخن گفتن«-ṷač*همگی از ریشه » نواختن«
اند. شمار ایرانی آغازي گرفته شده» رنگ کردن«-ranj*همه از ریشه » رزیدن«و » ابرنجن», «رخش», «رنگ«

فریاد و زاري و » «فغان«چندي از واژگان در طول تاریخ خود معانی گوناگونی را دارا بودند براي مثال: واژه 
ایرانی آغازي است در زبان ایرانی آغازي به » آواز خواندن, ندا دادن«در معناي -gaH3*و از ریشه » سوگواري

-سرودي که در سوگواري خوانده می«و پس از آن مفهوم » شودسرودي که براي کسی خوانده می«معناي 
را دارد. » فریاد و زاري«را داشته و امروزه معناي » شود

هاي مبهم و نقاط تاریک جنبهشناسی واژگان بسیاري از جه گرفت که ریشهتوان نتیروي هم رفته می
ها به فهم متون کهن ادب فارسی کمک سازد و آشکارسازي این جنبههاي زبان فارسی را روشن میواژه
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که در کند هاي ایرانی نمایان میمعنی واژه را در دیگر زبانهاي برابر و همبر این, واژهکند. عالوهشایانی می
کنند  ها بر چه معانی و مفاهیمی داللت میآن زبان
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بررسی باورهاي عامیانه در دیوان سید حسن غزنوي
1دکتر علی حسن سهراب نژاد

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور
وحیده بسطامی
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده
تواند بود؛ تی میاي از هنر، فرهنگ، اندیشه و تاریخ و... هر ملجا که شعر شاعران به مثابه نمایندهاز آن

توانند آید، چراکه این باورها، میاي به شمار میهر ملت و جامعهباورهاي عامیانه نیز بخشی از فرهنگ عامه
هاي روحی و ذوقی یک جامعه باشند و اعتقادات، خرافات، اساطیر و... واقعی و ویژگیچهرهنشان دهنده

مورد توجه قرار ه و چونان منبع و مدرکی عینی و مستنداعصار قدیم بیرون کشیدمردم را از دل قرون و 
گیرد. در این راستا، یکی از ارزشمندترین و قابل اعتمادترین مواد و مطالب مربوط به باورهاي عامیانه را در 

توان به دست آورد. بدون تردید، از این ها میسخن منظوم آنبه ویژه دیوان شاعران و در لفافهآثار ادبی، 
- ه سید حسن غزنوي از ارزش و جایگاه خاصی برخوردار است. سید حسن غزنوي عارف، فقیه، ستارهدیدگا

دان و شاعر قرن ششم به علت آگاهی از علوم مختلف زمان و ارتباط با مردمان و درباریان، شناس، موسیقی
توان تأمل در دیوان وي میمختلف و متنوع استفاده کرده است. با در دیوان خود به کرّات از باورهاي عامیانه

تواند کوششی اندك در راه فهم و درك این باورها را کشف، گردآوري و مورد مطالعه قرار داد. این مقاله می
تري از شعر و جهان این شاعر و هم عصران او باشد که با نگاهی اجمالی به شاعر و تعریفی از صحیح

تنوع و بسامد این باورها را با اتکا به معیاري عینی و استناد به ها، بندي آنفرهنگ و باورهاي عامیانه و دسته
رغم گرایش عمده اشعار او به مدح دهد. نتایج تحقیق بیانگر این است که علیآمار، براي نخستین بار نشان 

شاهان غزنوي، باورهاي عامیانه(باور به عناصرزمینی و آسمانی) در دیوان سید حسن غزنوي نمودي کامالً 
نشین در اشعارش انعکاس یافته است، اما شدت و ضعف انواع این خص دارند و به نحوي زیبا و دلمش

هاي باورهاي عامیانه نسبت به برخی دیگر از باورها در دیوانش یکسان نیست به این معنا  که برخی از جنبه
ورهاي مربوط به عناصر گستردگی بیشتري برخوردار است. از کل باورهاي به کار رفته در دیوان شاعر، با

طبیعت بیشترین بسامد را دارد.
سید حسن غزنوي، سبک، فرهنگ عامه، باورهاي عامیانهها:کلیدواژه

مقدمه
) که جزء اول را در فارسی به مردم، Loreو لور ()Folkي فولکلور مرکب است از دو جرء فولک(کلمه«

م را به دانش، آگاهی، دانستنی، معلومات، حکمت و اند و بخش دوي خلق و عوام ترجمه کردهتوده، عامه
اند. روي هم رفته مترجمان پارسی زبان در برابر فولکلور، اصطالحات کلماتی از این گونه ترجمه کرده

هاي عوام، فرهنگ عوام، ي عوام، معرفت عامه، دانستنیفرهنگ مردم، دانش عوام، حکمت عامیانه، فلسفه

1 . sohrabnejad23@gmail.com
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و اعتقادات عامه، اخالق عامیانه، توده شناسی و عباراتی از این قبیل آورده فرهنگ قومی، آداب و رسوم 
).448:1349هدایت، »(اند

بسامدي،فرهنگکنایات،فرهنگچونهاییفرهنگازکالسیک،شاعراناشعارفهمودركبرايامروزه
عامهفرهنگها،فرهنگاینکناردر. کنندمیاستفاده... وموضوعیفرهنگواژگان،واصطالحاتفرهنگ
کاربهيباورهاي عامیانهدر... واساطیرقومی،فرهنگباورها،ازايعمدهبخشزیرادارد،ايویژهاهمیت

وقصصپیدایشچگونگیبهتوانمیباورها،اینيمطالعهباواستکردهپیداتبلورشاعران،دیواندررفته
روانوشناختیجامعهروحیاتومفاهیمبرخیحتیوبزرگانسرگذشتواساطیريهاياسمحکایات،
.بردپیو فرهنگیفکريمنابعبااوآشناییوشاعرشناسیک

دهند. زندگی امروز با تمام دستاوردهاي بشر اي را تشکیل میباورهاي عامیانه بخشی از فرهنگ هر جامعه
ايها و اعتقادات هر جامعهرهنگ، تمدن، ارزشهاي گذشتگان دارد اگر بخشی از فباز هم ریشه در اندیشه

ها و اعتقادات گذشته است. فرهنگ هاي امروز باشد،  بخش دیگر آن تحت تأثیر اندیشهتحت تأثیر اندیشه
ي اعتقادات، باورها دهد و همهباالترین عنصر براي موجودییت یک جامعه است که هویت آن را تشکیل می

شوند.میها جزء فرهنگ محسوبو ارزش
یمیندرباردرکهاستغزنوييدورهبردارناموبزرگشاعرانازاشرف،بهملقبغزنوي،حسنسید

دولتارکانوپادشاهآنمدحوتقربغزنويمحمودبنمسعودبنابراهیمبنمسعودبنشاهبهرامالدوله
زمانمردمگفتارواندیشهادب،فرهنگ،ازمتأثرويشعرکهگفتتوانمیوکردمیرااوعهدنامورورجال
انتشاراتتوسطوتصحیحرضويمدرسوسیلهبه1342سالدرشاعرایناشعاردیوان. استخویش
: عنوانبااينامهپایاناست،گرفتهصورتشاعرایناشعاريزمینهدرکهپژوهشیتنها. رسیدچاپبهاساطیر

واقعدرمقالهاینو. است1382یزد،دانشگاهابراهیمی،مهدي) شرفا(غزنويحسنسیددیوانتحلیلونقد
باورهاي بهويتوجهچگونگیومیزانوغزنويحسنسیدباورهاي عامیانه در دیوانمحتواییبنديطبقهبه

دهشبنديدستهبخشبه پنجمقالهایندرويدیواندررفتهکاري بهباورهاي عامیانه. استپرداختهعامیانه
مقالهاین. استآمدهقدرگرانشاعرایناشعاردیوانيباورهاي عامیانهنموداروگیرينتیجهپایاندر. است

يشیوهبهاطالعاتگردآوري. استگرفتهصورتمحتواتحلیليشیوهبهوکاربرديروشيپایهبر
. استايکتابخانهعلمیمنابعازاستفادهبااستنادي-استقرایی

اوسبکوحسنیدس
وعاظوعلمايجملهازکهاستسخنهايویژگیوفندراستادشاعرانازیکیغزنويحسنسید

سبکسرایانسخنپیشروانازوقصیدهدرخراسانیسبکگویندگانپیروانازوي. استبودهخودزمان
وهاغزلدرردیفوآوردنظیلفهايآرایشبااو. استاستواروپختهسیدکالم. «استغزلدرعراقی
وتعقیدازخالیوسادهغالباًاوکالم. استمتمایلبسیارمخصوصيتازهترکیباتداشتنوخوشقصاید
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صفا،(»استکردهحفظراخوداثردراوسخن،واندیشهصراحتدرخراسانشاعرانروشواستابهام
388:1366.(

شوند:ي در این مقاله به پنج بخش تقسیم بندي میباورهاي عامیانه دیوان سید حسن غزنو
باورهاي عامیانه مربوط به عناصر طبیعت-3باورهاي عامیانه علوم  -2باورهاي عامیانه خرافی -1
ي پراکندهباورهاي عامیانه-5باورهاي عامیانه مربوط به موجودات ماورایی -4
ي خرافیباورهاي عامیانه-1
فال، قرعه اعتقاد به استخاره،1-1

گویی و به خصوص ي پیشلهأشود، مسترین باورهاي عامیانه که هنوز هم در میان ما مشاهده میاز رایج
گویی، عاقبت آن را ل زدن است. مردم دوست دارند پیش از اقدام به کارهاي مهم زندگی با کمک پیشأتف

ارهاي مهم خودداري نمایند. باز کردن قرآن، فال از انجام آن ک،خواهند نباشدها میچه آنبدانند، تا اگر چنان
توان از مصادیق این باور دانست. حافظ، استخاره با تسبیح و... را می

استخاره 1-1-1
: ذیل 1375(معین، » ل به قرآن براي اقدام به کاريأنیکی خواستن، طلب خیر کردن، فال نیک زدن، تف«

استخاره). 
))1(30(دیوانفتاد اندر بحار استخارت د خرد مسکین در این خدمت فرومان

80موارد دیگر: 
فال 1-1-2
االرب آمده است که آن را به معنی نیک و بد در عربی فال به معنی شگون و ضد طیره است. در منتهی«

. : ذیل فال)1375(دهخدا، » گوییگویی و غیببینی، عاقبتکنند. طالع و بخت، پیشهر دو استعمال می
)59(رودها بسیار میوین فال بر سر زباناز عمر حاسدان تو مانده است اندکی 

137/173/194موارد دیگر: 
زدن قرعه1-1-3
). 953: 1387(شمیسا، » چه از برنج و رویین سازند که بدان فال گیرندپاره یا آنچوب«

)332(قرعه حالی داندخواهد که به فال و ها درماند هر شب که دلم به حیله
333موارد دیگر: 

بند، طلسم بد و...، چشم بند، زباناعتقاد به افسون، چشم1-2
افسون 1-2-1
دار محفوظ دارد، افسون، عزیمه و چیزي که شخص را از آفت و صدمه چشم زخم و زهر حیوانات زهر«

ل افسون). : ذی1375(دهخدا، » کلماتی که جادوگر و عزایم خوان بر زبان راند
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)43ها به افسون پرورد    (ي جادوي او جانخامهها به حجت خون کند ناوك غدار او دل
43/44/329/371/229موارد دیگر: 

د، چشم زخم و چشم شور ناعتقاد به چشم ب1-2-2
)19بانی آمده است    (چشم خواب نرگس اندر دیدهتا عروس ملک شاه از چشم بد ایمن شود 

177/229/233/271/ 170/ 166/ 163/ 112/ 111/ 21/84/97/107یگر: موارد د
بند چشم1-2-3
). 366: 1387(شمیسا، » افسونی که بدان چشم مردمان را ببندند تا نتوانند حقایق را ببینند«

))2(231بندد                   (چشم جادوش خواب میبندي ببین که خوش خفته چشم
بند زبان1-2-4
). 576همان،» (بند نوعی از عزایم است که زبان حریف را ببندندزبان«

)204(بند چون بنان تو بادگشاي و زبانگرهچو عقد گوهر سحر حالل کردم نظم 
طلسم 1-2-5
دهند. شکل و صورتی عجیب که العاده انجام میکه توسط آن عملی خارقاي شامل اشکال و ادعیهنوشته«

). :ذیل طلسم1375،(دهخدا» و خزاین تعبیه کنندبر سر دفاین 
)241جهد از دام یاسمین            (یک مرغ دل نمیدام چهار شاخ نهاده است و زین طلسم 

هاي دفع چشم زخم و چشم بد راه1-3
اسپند 1-3-1

اسپند سوزاندن و ریختن آن در آتش براي دفع چشم زخم هنوز هم مرسوم است.
)73بر مجمر خورشید زدي کوکب سیار         (را چو سپند از جهت دفع گزندش خود 

بنامیزد 1-3-2
اهللا گفتن از سر حیرت و تعجب است و نیز براي دفع چشم زخم معادل چشم بد بنامیزد معادل بسم«
). 462: 1372(اهور، » دور

)64ماس قدر گیرد     (که تیغ عزم تو گوهر ز البنامیزد بنامیزد زهی شاه قضا قدرت 
174موارد دیگر: 

چشماور 1-3-2
آور ضبط شده است. به معنی چیزي که براي دفع چشم زخم به عمل آرند، به صورت چشمهادر فرهنگ«

). 364: 1387(شمیسا، » اعم از آن که براي آدمی یا حیوان و کشت و باغ و خانه و سرا باشد
)348شمارو را چو بر خاك نهی                (چافزاید بر حسن و جمال پیش می

چشم بد دور 1-3-3
هاي دفع چشم زخم بوده است. نیز از راه،»چشم بد دور«گفتن
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)93که ولی را همه آب است و عدو را آذر      (چشم بد دور از این تعبیه او نهاد 
256/ 247/ 231/ 180/ 119موارد دیگر: 

حرز و تعویذ 1-3-4
ثور اعم از خواندنی و آویختنی. حرز و تعویذ تنها براي چشم أز و تعویذ، چشم پناه، طلسم، دعاي محر«

: ذیل حرز). 1375(دهخدا، » گرفته استها مورد استفاده قرار میشور نبوده بلکه براي رفع دیگر بال
)40(ناخن شیر ژیان از بن دندان آرد           بهر تعویذ تو نشکفت که پیل سرمست 

231/ 139/ 93/ 73موارد دیگر: 
شبه 1-3-5
هاي صدفی و حلزونی و کبود و سیاه و سپید مانند جزع و شبه و پتر و آهن را هاي پیسه و مهرهمهره«

). 157: 1387(ماهیار، » اندکردهجهت دفع چشم زخم استفاده می
)203(امو نهرقیب این در یکدانه بودمیوگرنه چون شبه دفع گزند نام تو را 

الکمال عین1-3-6
الکمال عین،دانستند، به جهت چشم زخم جهت ایمنیها را شوم میقدما برخی از نظرها و چشم«
). 365: 1387(شمیسا، » گفتندمی

)107(عین کمال دور ز عین کمال ملکعین کمال ملک خداوند عالم است 
233موارد دیگر: 

نیل کشیدن 1-3-7
: 1387(ماهیار، » کشیدندبوده است که براي دفع چشم بد بر رخسار کودکان خطی از نیل میمعموالً«
614 .(

)17(ز سرمند جهان را که چون نگار شده استزمانه نیل کشیده است بهر دفع گزند 
325/ 244/ 51موارد دیگر: 

اعتقاد به سعد و نحس بودن، طالع، قضا و قدر 1-4
سعد و نحس1-4-1
ي قضا و قدر دارد (بعداً به آن اشاره خواهد شد) دو مفهوم لهأز جمله مفاهیمی که ارتباط تنگاتنگی با مسا

باشد. به این معنا که قضاي الهی چنین بود که یکی داراي بخت سعید و دیگري داراي طالع سعد و نحس می
و ،قدمیابد. مثالً کسی را خوشها تعمیم میله به اشخاص و حاالت رفتاري آنأنحس و شقی باشد. این مس
ها داشته باشند. از دیدگاه آناياي برکه توجیه عقالنی و پسندیدهآورند بدون ایندیگري را بدشگون به شمار 

ي مردم به قضا و رسد اعتقاد تودهباشد. به نظر میله مربوط به مباحث نجومی و طالع نیز میأدیگر این مس
ثیر اجرام آسمانی در زندگی از سوي دیگر باعث شده است که در برخورد أبه تقدر از یک سو و باور شدید
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با مفهوم سعد و نحس دچار سردرگمی شوند. زیرا از یک سوي قضا و قدر را امري حتمی در زندگی 
کوشند آورند و در عین حال با توسل جستن به عوامل و اسباب مانند نجوم، فال و... میها به شمار میانسان

له کامالً روشن است که اگر سعد یا نحس بودن أسرنوشت خویش با دیگران تغییر ایجاد کنند. این مسدر
توان آن را تغییر داد. پس اگر کسی باور داشته طالع کسی از پیش تعیین شده است، با کوشش و تالش نمی

ه در تالش است تا به بینیم همین شخص همیشباید با آن کنار بیاید، ولی می، باشد که طالعش نحس است
نوعی سرنوشت خود را به سوي خوشبختی سوق دهد. 

)169(وز نحس باد حال بد اندیش تو تباهاز سعد باد کار نکوخواه تو به کام 
329/ 310/ 298/ 281/ 267/ 255/ 310/ 218/  208/ 172/ 133موارد دیگر: 

طالع 1-4-2
اند، باوري بسیار اند و براي او طالعی در نظر گرفتهکردهاین باور که سرنوشت هر کس را از قبل مشخص

رود، هر دار است. براین اساس طالع هرکس سعد باشد، کارهایش بنابر میل و کام او پیش میکهن و ریشه
چند در این راه تالش چندانی ننماید و کسی هم که طالعش نحس باشد کوشش او در جهت رسیدن به 

االیام هنگام تولد کودکان و حتی پیش از تولد ماند. به همین دلیل از قدیمثمر مییهایش بآرزوها و خواسته
ها را از آینده باخبر نمودند تا طالع فرزندانشان را بنگرند و آنبینان و منجمان درخواست میها از طالعآن

سازند. 
)50کشد     (وي که دامن طالعت بر سعد اکبر میبرداي که موکب همتت بر چرخ اعظم می

309/ 305/ 282/ 281/ 235/ 218/ 217/ 208/ 173/ 167/ 111/ 99/ 86/ 61موارد دیگر: 
اعتقاد به قضا و قدر 1-4-2

ي ي تودهاز باورهاي اصیل دینی و دیرینه،اعتقاد به قضا و قدر و تأثیر آن در تمام جوانب زندگی انسان
آمدي را در زندگی خویش به آن منسوب است که مردم هر پیشثیر تا به جایی أاست. عمق این تبودهمردم

کنند. می
)36ز فضل حق شمرد هر چه از قدر یابد          (قدر ز دیده و اصل کارها نکرد 

325/ 245/ 203/ 173/ 133/ 46موارد دیگر: 
باورهاي عامیانه مربوط به علوم-2
جغرافیا2-1
ربع مسکون 2-1-1
: 1387(شمیسا، » شود، یک ربع آن مسکون و سه ربع آن نامسکون استبع تقسیم میزمین به چهار ر«
542 .(

)170که ربع مسکون همراه او سوار شده است      (چنین نمود به چشم من و زیادت باد 
176موارد دیگر:



٣٨٩٢

٣٨٩٢

مجموعه مقاالت

هفت کشور (هفت اقلیم) 2-1-2
عرب -2هندوان، -1قلیم تقسیم کرده بودند ي زمین را به هفت منطقه یا کشور یا اهاي قارهقدما خشکی«

(همان، » چین و ماچین-7جوج، أترك و ی-6صقالب روم، -5شهر، ایران-4مصر وشام، -3و حبشیان، 
1216  .(

)49کشد    (مردي قلم بر هفت کشور میوز جواننهد از خداوندي قدم بر هفت گردون می
247/ 342/ 173/ 134/ 85موارد دیگر: 

علم طب2-2
باشد که هنوز باورهاي نشأت گرفته از ي باورهاي عامیانه، طب سنتی میهاي بسیار گستردهیکی از شاخه
اي که این اعتقادات چندین هزار ساله هنوز ي مردم از پویایی خاصی برخوردار است، به گونهآن در میان عامه

و کاربردهاي مثبت آن در زندگی نسبت به طبابت ها هم معتقدان زیادي دارد، این باورها به علت استفاده
دهد.توجه مانده و چون جریانی مستقل راه خود را ادامه مینوین بی

اخالط اربعه (چار طبع) 2-2-1
ي پیشینیان، سالمت و اعتدال آدمی در ترکیب متناسب و متعادل اخالط چهارگانه یعنی مطابق عقیده«

). 85همان، » (ز مراد از چار طبع گرمی، سردي، خشکی و رطوبت استصفرا، سودا، بلغم و خون است و نی
)114که چار بند طبع گشایند شهپرم                  (ام چندان در این مشبک سربسته خاکی

285موارد دیگر: 
انار 2-2-2
فاطمه دانستند. نقل است که حضرتبراي انار خواص بسیاري قائل بودند و آن را در حکم دارو می«

). ظاهراً براي درمان 129(همان، »براي او انار یافت،بیمار بود و حضرت علی (ع) با سعی بسیار)س(
.اند کردهمیدرد، از آب انار استفادهدل

)80درد دل را چه تشفی بود از آب انار              (ناردانی شده اینک من و هم نیست شفا 
پنح حس 2-2-3
ي باطنی، حس مشترك و خیال و واهمه و حس، سمع، بصر، شم، ذوق، لمس، پنج قوهمنظور از پنج«

). 151: 1381کن، (معدن» حافظه و متصرفه
)110به بارگاه دل از شاهراه پنج حواس              (ز خلق و خلق تو هر لحظه مژده برسید 

117موارد دیگر: 
تریاك (تریاق)2-2-3

اي که ظهر درمان انواع درد و زهر در ادبیات کاربرد بسیار زیادي یافته است، به گونهتریاك، به عنوان م
معجونی از داروهاي مسکن و مخدر است که به عنوان ضد درد و سم به . «ترین سنن ادبی استیکی از رایج
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است(معین، رفتهي شقایق و خشخاش به کار میي گیاهان خانوادهرفته است و در ترکیب آن عصارهکار می
:ذیل تریاك).1375

)158(دردسر آز راست چندن زهر تن فضل راست تریاك 
312/ 291موارد دیگر: 

توتیا 2-2-4
: 1387(شمیسا، » کردنددارویی بوده است از براي منفعت چشم و نیز رمد یا درد چشم را با آن مداوا می«
290 .(

)48(از خاك پاي تو به فلک توتیا رسد گر اي آنکه چشم انجم روشن شود ا
342/ 318/ 302/ 247/ 49موارد دیگر: 

چندن 2-2-5
مالیدند. در طب قدیم از صندل، دردسر و ساید و به موضع درد میچندن همان صندل است، آن را می«

).232:1390(ماهیار،»اندکردهتب را عالج می
)123(زمه گالب وز خورشید چندنم باید درد سرم مباد که گر یابدم گلی 

158موارد دیگر: 
خونابه خوردن جنین 2-2-6
). 310: 1380(کزازي، » خوردماه خون مینهي قدما، کودك در زهدان مادر مطابق عقیده«

) 114(خورمخونابه چون جنین دهن بسته میي طفالن وقت خویش با این شرف ز غصه
زعفران 2-2-7
شود و اگر زیاد خورده شود، ممکن است آدمی از خوردن زعفران باعث خنده و شادي می،دمابه اعتقاد ق«

). 588: 1387(شمیسا، » شدت خنده هالك شود
) 770(آن مشک تازه گونه و آن عود پر بخار آن ارغوان تبسم و آن زعفران فرح 

52موارد دیگر: 
زهره 2-2-8

). 624(همان، » ترکدر ترس زیاد میبر اث،ي زردابزهره یا کیسه«
)105ي آنش  (ز بیم آن که خون گردد نباشد زهرهدلم خواهد که بگریزد ز بند زلف او لیکن 

فصد 2-2-9
راند و منظور از ي همگانی است که زیادي را بیرون میفصد یا رگ زدن در طب سنتی، نوعی تخلیه«

.)471(همان، ». دیگري در عروق استي خلطی نسبت به بیشتر شدن اندازه،زیادي
) 98در کرد مر آن پنجه بر نیشتر نیش  (ي فصاد گهی ناز و گهی نیش چو پنجه

کوکنار (افیون) 2-2-10
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جا که مخدر است، در هنگام جراحی (مثالً کشیدن تیر از بدن) آن را به بیمار گیاهی است تلخ و از آن«
). 121(همان، » خوراندند تا درد را احساس نکندمی

)70وز نهیبش فتنه بیمار خورده کوکنار (ي امید گشته سیر شیر از نوالش بچه
گالب 2-2-11
). 1047(همان، » گالب دواي دردسر است و مانند کافور و صندل داراي طبعی سرد است«

)123باید زمه گالب وز خورشید چندنم (درد سرم مباد که گر یابدم گلی
ناخنه 2-2-12
یابد و گویند به نگاه به شود و به تدریج افزایش میمرضی است در چشم که گوشت زیادي پیدا می«
.) 1149(همان، » رودي سهیل از بین میستاره

)190(کین ناخنه به پیریست وین ناخنه زالی همچون الف قد بتان الم کند شاخ  
کیمیا2-3
ي پیشینیان مس و قلع را به زر و سیم مبدل تواند کرد. بعضی ي مکمل به عقیدهدهکیمیا یعنی اکسیر و ما«

ها به نقص و اند که نقره و قلع و طال و مس در اصل از هم جدا نیستند و تفاوت آناز متقدمان معتقد بوده
اند که کردهکمال است. یعنی قلع و مس، نقره و طالي ناقص و نقره و طال، قلع و مس کامل است و گمان می

توان در قلع و مس کمال نقره و طال به وجود آورد و عمرهاي دراز براي به به مدد و دستیاري صنعت می
اند و اصول و قواعدي را که متضمن بیان و دست آوردن ماده مکمل که او را اکسیر گویند صرف کرده

). 1028همان، » (راهنمایی بدین منظور است کیمیا گویند
) 36(بهر یکی که جدا شد صدي دگر یابد ر کشد اقبال کیمیاگر او ز خاك اگ

350/ 302/ 235/ 196/ 171/ 149/ 51موارد دیگر: 
باورهاي مربوط به عناصر طبیعت-3
آتش و سنگ3-1

» اندشود. از این روي آتش را در دل سنگ فرض کردهاز برخورد شدید دو سنگ آتش حاصل می«
). 28همان،(

) 83ز بادي جسته چون نکبا ز سنگی رسته چون آذر(غازي رفته چون تنین ز خاکی زاده چون افعی ز
آفتاب و لعل 3-2
شود. به وجود ها موجب به وجود آمدن گوهر میمطابق باور گذشتگان تابش خورشید به برخی از سنگ«

اي مستعد تبدیل به احجار کریمه هتابد و سنگآمدن معادن بر اثر تابش آفتاب است. آفتاب به سنگ می
). 48(همان،» کنایه از آفتاب است» وجود ساز معادن«رو شوند. از اینمی

) 47چو خاك و سنگ را خورشید در ظل نظر گیرد (ت این معنی که گردد الله و گوهر محالی نیس
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183/ 159/ 151موارد دیگر: 
گنبد اخضر 3-3

ن سبز رنگ است. قدما بر این باور بودند که آسما
)35(گنبد خضرا به حق سر بر ید بیضا نهاد اي سرافرازي که اندر کلک جادو طبع تو 

215/ 167/ 88/ 73/ 49موارد دیگر: 
بادها 3-4

:بادهاي انواع مختلفی دارنددر باورهاي عامیانه و در دیوان سید حسن غزنوي 
سموم 3-4-1

). 142همان،باد گرم و سوزان (
) 90ار (زکه آتش سوزان بر ابراهیم شد چون مرغبوي گشت آگه شدم موم بادیه گلچون س

323/ 108موارد دیگر: 
باد صبا 3-4-2
(همان). » باد معروف. اگر کسی روي به مشرق بایستد، بادي که از مقابل آید باد صبا نام دارد«

) 8(که خیز اي در دریاي طهارتصبا دوش آمد و دادم بشارت 
276/ 160/ 48/ 45/ 39موارد دیگر:

باد صرصر 3-4-3
(همان). » باد سخت و تند«

)14(پیکر اسبش در تک چو صرصر استوان کوهآن آب رنگ تیغش در تف چو آتش است 
/ 89/ 57/ 47موارد دیگر: 

نکبا 3-4-4
(همان). » بادي که از جهت باد صبا و باد قَبول بوزد«

)83ز بادي جسته چون نکبا ز سنگی رسته چون آذر(ي رفته چون تنین ز خاکی زاده چون افعی ز غاز
(چار اضداد)چار ارکان 3-5
ثیر آباي علوي أاند. از تي موجودات از چهار عنصر خاك، باد، آب و آتش به وجود آمدهبه نظر قدما همه«

آید. به یعنی جماد، نبات و حیوان به وجود می(هفت سیاره) در چهار عنصر (امهات سفلی)، موالید ثالث 
). 347(همان، » چهار عنصر چهار ارکان، چهار اسباب، چهار مادر و امهات سفلی نیز گویند

) 10(پیش حزمش کوه در پستی به نادانی نشست پیش عزمش باد در باال به واجب ایستاد 
248/ 247/ 151/ 146/ 142/ 133/ 130/ 127/ 60/ 49/ 18/ 16موارد دیگر: 

صبح صادق3-6
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گردد. این صبح موقت را شود، مجدداً هوا تاریک میهوا روشن میکه معموالً پیش از رسیدن صبح صادق 
رسد، این صبح را صبح گردد و صبح واقعی فرا میگویند، سپس مجدداً آسمان روشن میصبح کاذب می

گویند. صادق می
) 10(به گاه دعوي بس بود گواه تو را ست زبان تیغ تو آن صبح صادق دگر ا

343/ 230/ 198/ 111/ 53/  40موارد دیگر: 
مهرگیا3-7
سار روید. سرازیر و نگونگیاهی است شبیه آدمی و در سرزمین چین مییا استرنگگیامهرگیا یا مردم«

(هدایت، » را بکند به زودي بمیردگویند هر کس آن ي موي سر اوست، میي آن به منزلهکه ریشهاست، چنان
1356 :18 .(

)114(خورم گیاالخ غیبت مردمدر دیوچند از زبان براي دل دیو مردمان 
213/ 123موارد دیگر: 

ستارگان3-8
بنات النعش3-8-1

شود. اخترشماران هفت النعش گفته میي هفت ستاره در صورت فلکی شمالی بناتبه مجموعه«
ي نسبتاً کم فروغ صورت فلکی النعش کبري و هفت ستارهي روشن صورت فلکی دب اکبر را بناترهستا

النعش در نگاه نخستین، هفت کوکب دور از هم هستند که در اند. بناتالنعش صغري گفتهدب اصغر را بنات
اند و با توجه مظهر تفرقه پنداشتهاند، بدین سبب ادیبان و شاعران آن را هاي تقریباً دور از هم واقع شدهفاصله

).49: 1357(مصفی، » اندبه نثر قرار دادهالنعش را مشبهبه معنی لغوي نثر (پراکندگی) بنات
)106النعش گرداند پریشانش (ز بخشش چون بناتاگر گنجی به دست آرد فراهم کرده چون پروین 

138موارد دیگر: 
تیر (عطارد) 3-8-2
ي روزي و رزق است. هاي عطارد است. تیر یا تشتر (عطارد) ایزد نگهبان باران و فرشتهمتیر از دیگر نا«

ي عطارد که چهارمین ماه سال و سیزدهمین روز هر ماه شمسی به نام این فرشته است. برخالف مشهور، واژه
(یاحقی، »ه) استي فارسی و به معنی (بهترین داور برانگیخترسد عربی باشد، به قولی از ریشهبه نظر می

ي فلک است که در آسمان دوم ي شمسی و دومین سیارهي منظومهترین سیارهعطارد کوچک).282: 1386
کنند. جاي دارد و از او به عنوان دبیر و نویسنده در آسمان یاد می

) 20تیر چرخ از کلک او در ترجمانی آمده است (گشایی یافته است کلک عقل از تیر او عالم
/ 260/ 255/ 236/ 228/ 196/ 192/ 151/ 135/ 134/ 127/ 124/ 112/ 81/ 73/ 50/ 25ارد دیگر: مو

261 /289 /296
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ثریا (پروین، پرن) 3-8-3
» البروج است و در ایام زمستان از اول شب نمایان استثریا منزل سوم از منازل ماه و واقع در منطقه«

النعش قرار دارند. شش ستاره است که در مقابل ستارگان بنات).ثریا مجموع ذیل ثریا: 1364(رامپوري، 
ي پروین، نمودار جمعیت و همبستگی و اتحاد است. بدین جهت در شعر گاهی با نظم در مقابل نثر مجموعه

). 118: 1357(مصفی، » همراه به آن مانند شده است
)24(است گرچه شعر تو مسدس چو نجوم پرنآمد ارکان ثناي تو مثمن چو بهشت 

266/ 331/ 167/ 186/ 169/ 138/ 126/ 121/ 106/ 68/ 62موارد دیگر: 
زحل (کیوان) 3-8-4
نام کورونوس فرزند زمین و آسمان و پدر مشتري و مریخ و نپتون و افرودیت زحل به،در اساطیر یونان«

فاصله آن از ،مدار اورانوس استافشانی و خرمن بود. مدار آن بین مدار مشتري واست و خداي بذر
).337همان،» (ي مشتري از خورشید استدو برابر فاصله،خورشید

جا که زحل نحس اکبر زحل نحس اکبر است که در فلک هفتم قرار دارد و به دوري معروف است. از آن
که زحل در جاشوند. رنگ زحل سیاه است از آناست و مشتري سعد اکبر گاهی در تضاد با هم مطرح می

ي زحل است. گویند. جدي خانهفلک هفتم است او را پاسبان فلک نیز می
) 9(خسرو سیارگان بر اوج کیوانی نشست چشم رعنایی بدوزند اختران روز کور

/ 185/ 152/ 149/ 144/ 142/ 134/ 133/ 126/ 124/ 108/ 101/ 82/ 70/ 51/ 42/ 15/ 10موارد دیگر: 
197 /229  /288/309
زهره (ناهید) 3-8-5
زهره داللت دارد ،در نجوم کهن.هاست که در فلک سوم قرار داردترین ستارهزهره یا ناهید از درخشان«

ي مخصوص زنان و مخنثان و ظرفا بر تأنیث و خنثی بودن و شادي و در اصطالح، کوکب اهل طرب و ستاره
هاي نجومی کهن، روز آدینه به دارند. بنابر کتابو اهل زینت است و لهو و لعب و عشق به او اختصاص

انگیز زهره اختصاص داشته و شاید به همین دلیل است که در شعر فارسی، این روز، روز شادي و طرب
). 434: 1386(یاحقی، » شمرده شده است

) 55(ي ساغر گیرندگاه عشرت چو به کف گوشهزهره در ساغرشان رقص کند هم چو حباب
159/ 157/ 145/ 138/ 136/ 135/ 134/ 130/ 126/ 124/ 102/ 82/ 78/ 77دیگر: موارد 

سها 3-8-6
ي خردي در دب اصغر که به کم نوري و دوري معروف است و تیزي چشم را به رویت آن ستاره«
).   700(همان، » آزمودندمی

)42(سها از چرخ بردارد به ناوك هر یک ار خواهدبه نیزه هر یک ار یابد کمر از کوه برباید 
174/ 170/ 149موارد دیگر: 
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شعري 3-8-7
ي روشن است شود. شعري نام دو ستارهنام شعري هم بر شعراي شامی و هم بر شعراي یمانی اطالق می«

دانند  که همان ي هاتور، میاند. گروهی از منجمین شعري را ستارهکه به شعریان و اختا سهیل معروف
ونانی و سیروبوس التین است و در پشت سر جوزا واقع است. مصریان طلوع آن را موجب برکت آفرودیت ی

ي درخشش و زیبایی خود، در ي شعري به واسطهدانستند، نزد بابلیان نشان خشکی و قحطی بود. ستارهمی
). 560همان،» (ادبیات فارسی نیز شناخته شده است

) 117(له روي حسودت به خون دیده طلی چو البسان شعري راي تو باد تابنده 
256موارد دیگر: 

مریخ (بهرام) 3-8-8
خداي جنگ و دالوري است که در فلک پنجم قرار دارد. مریخ نحس اصغر است. نور ؛مریخ یا بهرام«

). 194: 1387(شمیسا، » ي جنگجویان استاند که جامهاز این رو رنگ مریخ را سرخ گفته،مریخ سرخ است
همی طپید دلم چون بر آینه سیماب همی فروخت رخش چون بر آسمان مریخ 

)20 (
309/ 305/ 292/ 248/ 187/ 177/ 163/ 138/ 135/ 134/ 77/ 72/ 66/ 51موارد دیگر: 

مشتري (برجیس) 3-8-9
النوع خطابه و رب،سعدترین کواکب و به اصطالح سعد اکبر است. مشتري،مشتري یا برجیس«

). 1103(همان، » سخنوري، داوري و قضاست
)50(کشد وي که دامن طالعت بر سعداکبر میبرد اي که موکب همتت بر چرخ اعظم می

/ 178/ 163/ 159/ 157/ 143/ 137/ 136/ 135/ 128/ 126/ 124/ 116/ 108/ 82/ 70/ 62موارد دیگر: 
181 /185 /186 /187 /191 /215 /224 /229 /233 /243 /309 /310 /335
موجودات ماورایی-4
پري 4-1
آید، پري موجودي لطیف و بسیار جمیل که اصلش از آتش است و با چشم که از روایتی کهن برمیچنان«

).141: 1386(یاحقی، » فریبدالعاده آدمی را میي زیبایی فوقشود و به واسطهدیده نمی
) 14(چون پري راست که با دیو شود بازیگر جستند یون میرویان که بر اسبان هماه

338/ 321/ 229/ 187/ 157/ 91موارد دیگر: 
جن 4-2
جن موجودي نادیدنی با امکانات و نیروي فوق بشري است که گاه بر انسان نیز تسلط ،ي قدمابه عقیده«
). 681: 1372(اهور، » گیردیابد و او را در اختیار خود میمی
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)128(شهریار تاج و تخت و پادشاه انس و جان کدخداي شرق و غرب و پیشواي ملک و دین 
141/ 136موارد دیگر: 

دیو4-3
گردان گرند که از خوردن گوشت آدمی رويدار و حیلهرو و شاخدیوان موجوداتی زشتبنابر روایات،«

گري چیره هستند و در رند و در انواع افسوندل و نیروي عظیمی داکار و سنگماینان اغلب ستنیستند. 
).202: 1386(یاحقی، » آیندهاي دلخواه درمیها به صورتداستان
) 14(چون پري راست که با دیو شود بازیگر جستند رویان که بر اسبان هیون میماه

260/ 187/ 138/ 122/ 121/ 114/ 91/ 32/ 84موارد دیگر: 
سیمرغ 4-4
نام » 41و 24یشت «دهد. در اوستا معنی می» سن«) پهلوي است که مرغ senmuruن مورد (همان سی«

ي اساطیري تجلی شود و به صورت یک پرندهي شکاري و احتماالً عقاب اطالق میبه یک پرنده» سن«
» ردسرشتی نیک دا،آور در عین قدرتي نامگاه این پرنده بر کسی روشن نیست. این پرندهکند. جايمی

). 103: 1353(کریستنسن، 
) 22(چو باز چتر رفیعش ره شکار گرفت گرفت شهپر سیمرغ نصرت از منقار 

271/ 232/ 231/ 200/ 122/ 68/ 47/ 39موارد دیگر: 
عنقا 4-5
کرد. دادار یکتا این ها را خیره میپروردگار مرغی آفرید که زیبایی آن چشم،در ادوار نخستین آفرینش«

اي بود همانند مرغان و پر و بالی رنده را به نسبت مساوي از جمیع کماالت برخوردار ساخت. مرغ را چهرهپ
ترین الوان و چهار اندام این مرغ به بال و دو دستش به چنگال زیور یافته بود و ترین و غنیآراسته به زیبا

جفتی همانند آن مرغ به هستی آورد و انتهاي منقارش در سختی به منقار عقاب شبیه است، سپس پروردگار 
نژاد عنقا، ،گاه خداوند بین موسی و این پرنده دوستی برقرار کرد. در زمان یوشعها عنقا نام نهاد و آنبر آن

قوم اسرائیل را ترك گفت و در نجد و حجاز آشیانه گزید و دست به اوباریدن کودکان، حیوانات وحشی و 
اي به نام خالد بن صفوان در ي بین عصر مسیح و دوران محمد، خلیفهفاصلهچهارپایان یازید. سرانجام در

شد، سوخت و ي عنقا میگاه وي را دل به حال مردانی که فرزندانشان طعمهي عنبر ظهور کرد و آنقبیله
نابودي نسل این پرندگان را خواستار شد. پروردگار  نسل آنها را ،دست به دعا برداشت و از پروردگار

). 104(همان، » برانداخت
) 117(ي عنقاست آشیان کرم وراي خانهوفا ي میناست بارگاهبرون ز قبه

156/ 154موارد دیگر: 
غول4-6
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نوعی از دیو زشت که مردم را در صحراها هالك کند و به هر شکل که بخواهد درآید و مردم را در «
ي باالي تن او به شکل غول موجودي وهمی است که نیمه،گمان عوامبیابان به نام بخواند و از راه برد. به 

گفتن الحول و ال... ،راه دور کردن غولي پایین به شکل اسب یا بز تصور شده استانسان و نیمه
).316: 1386(یاحقی، «است

)660(نماید از این غوالن بیابان میمگر الحول بشتابد که شه ره 
فرشته (حور) 4-7
اند و به فرشته، ملک، حور، موجودات روحانی و آسمانی که به تسبیح خدا و اجراي اوامر او مشغول«

: ذیل فرشته).1375(معین، » چشم سر آنها را نتوان دید
) 84(که باز آمد به تخت ملک سلطان سلیمان فر فرشته کرد پنداري هزاران دیو را قربان 

170/ 129/ 121/ 119/ 111موارد دیگر: 
ي پراکندهباورهاي عامیانه-5
)  ي حیوان، آب زندگانی، چشمهآب حیات (آب حیوان5-1
ي این ها بوده است. آدمی از زمانی که پا بر عرصهي انسانداشتن زندگی جاوید همواره آرزوي دیرینه«

است. آب حیات، آب حیوان، آب زندگانی یابی به جاودانگی به سر برده ي دستخاك نهاده است، در اندیشه
ي قدما، در ظلمات و اي که به عقیدهاي افسانهها اشاره است به آب چشمههاي دیگر مانند اینو ترکیب

یافته است. گویا خضر به همراه مرگ و جاودانه مینوشید زندگی بیتاریکی نهان بوده و هر کس از آن می
اند تنها خضر آب حیات نوشیده و به زندگی جاوید و چون بدان رسیدهاسکندر در جستجوي این آب برآمده

: 1372(اهور، » توفیق از نوشیدن آن بازگشتدید اسکندر نهان ماند و وي بیرسیده است ولی آب حیات از
197.(

) 18(در ده آن آتش که آب زندگانی آمده است خاك را از باد بوي مهربانی آمده است 
/ 179/ 161/ 160/ 159/ 148/ 133/ 117/ 104/ 92/ 75/ 64/ 62/ 42/ 41/ 32/ 31/ 26/ 23: موارد دیگر

186 /193 /215 /218 /218 /222 /225 /247 /264 /275 /301 /304 /305 /312 /327 /347 /348 /349
سگ و مهتاب5-2
). 1387:679شمیسا، » (کندکند و گویی به ماه پارس میسگ در شب مهتابی زیاد عوعو می«

)34(مه را چه خاصیت سگ چنان افتاکند فشاند و سگ بانگ میمه نور می
گنج و ویرانه 5-3

ي قدما گنج در ویرانه است. مطابق عقیده
) 276(تا بوکه مگر گنج به ویرانه بماند اي گنج روان در دل ویران کنمت جاي 

303/ 278موارد دیگر: 
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ماه و دیوانه 5-4
شود مخصوصاً در سر ماه با دیدن ماه نو، جنون او شدت دیوانه و صرعی از دیدن ماه بدحال و آشفته می«
). 1076(همان، » یابدمی

)276(خورشید فلک را ز رخش سایه درافتد ي آن ماه توان بود که هر روز دیوانه
گیرينتیجه

باورهاي استخراجوششمقرنمشهورشاعرانازغزنويحسنسیداشعاردیوانبررسیباپژوهشاین
اینبیشتروبهترشناختجهتابزاريمثابهبهباورهاي عامیانه رااستکوشیدهها،آنبنديدستهوعامیانه
باورهاي عامیانه در دهد.نشانوکندبررسیاونگاهدرراآناهمیتوگیردکاربهفارسیکالسیکشاعر

دیوان سید حسن غزنوي نمودي کامالً مشخص دارند و هر چند بیشتر اشعار وي در مدح شاهان غزنوي 
نشین در اشعارش انعکاس به نحوي زیبا و دلاست ولی از مردم روزگار خود دور نبوده و باورهاي عامیانه

هاي ان نیست به این معنا  که برخی از جنبهیافته است اما شدت و ضعف انواع این باورها در دیوانش یکس
ي باورهاي عامیانه نسبت به برخی دیگر از گستردگی بیشتري برخوردار است. بدین منظور باورهاي عامیانه

گردید.آمارگیريوشرحوبنديدستهبخشدیوان استخراج و در درپنج
ورهاي پراکندهباموجودات ماوراییعناصر طبیعتباورهاي علومباورهاي خرافی

24%11%44%10%11%
% کل باورهاي عامیانه به کار رفته در دیوان را دارد و در این بخش 24بخش باورها و اعتقادات خرافی 

% بیشترین درصد آماري را دارد (نمودار شماره 38باورهاي  مربوط به سعد و نحس، طالع و قضا و قدر با 
).2و1

% 65دهد و علم طب با ي دیوان را تشکیل می% کل باورهاي عامیانه40بخش باورهاي مربوط به علوم 
).3و 1بیشترین درصد آماري را دارد (نمودار شماره 

ي به کار رفته در دیوان را % بیشترین درصد باورهاي عامیانه44بخش باورهاي مربوط به عناصر طبیعت با 
دهند( نمودار شماره این بخش را تشکیل می% بیشترین درصد آماري80دارد و در این بخش ستارگان با 

).4و1
ي به کار رفته در دیوان را دارد % کمترین درصد باورهاي عامیانه10بخش مربوط به موجودات ماورایی با 

).5و1% بیشترین درصد آماري را دارد( نمودار شماره 26و در این بخش دیو با 
دیوان را دارد و در این بخش باورهاي مربوط به آب ي% کل باورهاي عامیانه11بخش باورهاي پراکنده 

).6و 1دهند( نمودار شماره % بیشترین درصد آماري این بخش را تشکیل می88حیات با 
هانوشتپی

.استرضويمدرساستادتصحیحغزنويحسنسیددیوانازارجاعاتتمامی)1(
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یک مورد آمده است که در مقاله آن یک مورد ) در دیوان سید حسن غزنوي براي برخی از باورها فقط 2(
ذکر شده است.

نمودار آماري باورهاي عامیانه در دیوان سید حسن غزنوي
1نمودار شماره

2نمودار شماره 

3نمودار شماره 

4نمودار شماره
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5نمودار شماره

6نمودار شماره 

کتابنامه
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) انگیز، تهران: اساطیر.)، کلک خیال1372اهور، پرویز
) ادات و علوم)، تهران: )، فرهنگ اشارات ادبیات فارسی (اساطیر، سنن، اعتق1387شمیسا، سیروس

فردوس
تاریخ ادبیات در ایران، تهران: فردوس.1366اهللا (صفا، ذبیح ،(
) دیوان اشعار، تصحیح مدرس رضوي، تهران: اساطیر.1362غزنوي، سیدحسن ،(
هاي دیوان خاقانی شروانی، تهران: نشر مرکز.)، گزارش دشواري1380الدین (کزازي، میرجالل
) کار در روایات ایرانی، تهران: مؤسسه تاریخ و فرهنگ ایران.)، آفرینش زیان1353کریستنسن، آرتور
) سحر بیان خاقانی، تهران: جام گل.1387ماهیار، عباس ،(
) پنج نوش سالمت، تهران: جام گل.1390ماهیار، عباس ،(
) فرهنگ اصطالحات نجومی، تبریز: نشر تاریخ و فرهنگ ایران.1357مصفی، ابوالفضل ،(
بزم دیرینه عروس، تهران: مرکز نشر اسالمی1381عدن کن، معصومه (م ،(
) فرهنگ معین، تهران: امیرکبیر.1375معین، محمد ،(
) نیرنگستان، تهران: جاوید.1356هدایت، صادق ،(
) هاي پراکنده، تهران: فرزین.)، یادداشت1349هدایت، صادق
) ایرانی، تهران: سروش.)، فرهنگ اشارات و اساطیر1386یاحقی، محمدجعفر
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»هاي دردارآینه«بررسی موردي رمان دگردیسی اسطوره در رمان فارسی
اکبر شامیان ساروکالیی

استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه بیرجند 
1حامد خیرآبادي

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
چکیده

گرایی است، اما نه به آن ترین آن اسطورهبی شک مهمهایی دارد که نوگرایی در آثار ادبی و هنري مؤلفه
شود. شکند یا به سخره گرفته میاي در چنین آثاري میي گفتمان اسطورهشکل گذشته، بلکه تقدس و غلبه

دهد تا آثارشان را به هاست که به نویسندگان معاصر این امکان را میپذیري اسطورهالبته این ویژگی انعطاف
ي نویسندگان قرن بیستمی هاي گوناگون تبدیل کنند. با این نگاه، دلیل رویکرد گستردهاندیشهي تبلور عرصه

بریم که ادبیاتی که نه فقط به موضوعات ازلی و ابدي بشریت، بلکه به یابیم و نیز پی میبه اسطوره را درمی
-اي مدرن به چشم میسطورههاي اهایش در داستانپردازد، نشانهي خود میمشکالت و مسائل عصر و زمانه

کوشند در درك موقعیت تاریخی، سیاسی و اجتماعی به خواننده ها میهایی که نویسندگان آنخورد؛ رمان
ها، در رمان فارسی نیز اتفاق افتاده پذیري وي را برانگیزند. این نوع رویکرد به اسطورهکمک کنند و مسئولیت

هاي مایهاي به بررسی کاربرد درونمقایسه-از روش تحلیلیاست. در این پژوهش، نگارنده با استفاده
هاي هاي دردار پرداخته است. هوشنگ گلشیري در رمان آینهشکنی در رمان آینهاساطیري قربانی، سفر و بت

ي ادردار، ساختار روایت اساطیري را تغییر داده است؛ وي با واژگون کردن و دگرگونی روایت اسطوره
کشد. ابراهیم سعی وطنش را به تصویر میي همفکران وازدهبار روشنو خفّتی از زندگی آشفتهابراهیم، بخش

-در مجموع کردن بتی شکسته دارد، در حالی که خود، قربانی عشقی شده که در تمام زندگی او را از واقعیت
داشته است.هاي موجود باز

هاي دردار.سم, آینهاسطوره، دگردیسی، رمان فارسی، مدرنیها: کلیدواژه
مقدمه

هاي خود، تمایل چندانی نداشتند؛ بلکه ها به اثبات عقالنی پنداراند که انسانها مربوط به زمانیاسطوره
اي به نام اي از توهم و خیال زندگی کنند، اما با ظهور عصر مدرن و پیدایش پدیدهدادند در هالهترجیح می

گرایی محض قرن ها عرصه را خالی کرده و جاي خود را به عقلطورهرفت که اسمدرنیته، این انتظار می
هاي سنتی مشاهده کنیم. اما همگام با ورود به ها و داستانها را فقط در نقّالیبیستمی دهند و رد پاي اسطوره

بلکه ها عرصه را ترك نکردند، تنها اسطورهها و پیدایش رمان نو، نهو آغاز نوگرایی در داستانعصر جدید
-ها از جمله کالن روایتاسطوره«مدرن نیز هستیم. چراکه هاي مدرن و پستها در رمانشاهد خودنمایی آن

1 . Salvatore_kh2000@yahoo.it
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ها، تجربیات و هاي گوناگون اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، محمل اندیشهتوانند در موقعیتهایی هستند که می
هاي اساطیري با برخورداري از روایت).53:1389زاده، بیگدلی؛ قاسم(بزرگ» مسائل نوظهور بشري باشند

دهند تا با هاي روایی مناسبی را در اختیار نویسندگان رمان نو قرار میساختار داستانی منسجم خود، طرح
ها به طرح مسائل امروزین بپردازند. با وجود این، نباید رویکرد نو هاي داستانی اسطورهاستفاده از قالب

تواند در ردیف رویکرد نویسندگان و ره، آن هم در عصر مدرنیته که قطعاً نمینویسندگان معاصر را به اسطو
اي هاي اسطورهدلیل دانست. چراکه در این عصر تعداد پرشماري داستاننویسان سنّتی قرار گیرد، بیداستان

حتی تغییر ساختار اند، بلکه به بازنگري وها بهره نگرفتهتنها از اسطورهها اند که نویسندگان آننگاشته شده
کارگیري اساطیر توسط ي استفاده و بهاندیشی در این آثار و نحوهاند. بنابراین با ژرفاساطیر نیز دست زده

خواهد از رسم رایج زمانه در این عصر، انسان نمی«توان به نتایج قابل تأملی دست یافت. نویسندگان، می
خواهد در آن رسم نهفته است به پیش رانده شود. انسان میپیروي کند و چشم بسته با فشار هر نیرویی که

)، 55:1372(کاسیرر، » ي اختیار خود درآوردها را به ضابطهاین نیروها را بشناسد و در پرتو این شناخت، آن
در واقع انسان قرن بیستم نیروي نهفته در اسطوره را کشف کرده و از پتانسیل آن براي پیشبرد اهداف خود 

برد.یبهره م
علی، هوشنگ گلشیري، سیمین دانشور، در رمان فارسی، نویسندگانی چون صادق هدایت، محمد محمد

-ها و روایات اساطیري ملی و فراملی پرداختهعباس معروفی و غیره، به تغییر و بازساخت یا تلفیق شخصیت

انواع نوگرایی در ادبیات داستانی جا که یکی از ها و دالیل آن باید بررسی شود و از آناند که این دگرگونی
هاي ها در رمان فارسی است و شناخت این امر، به درك بهتر رمانها و کاربرد آنمعاصر، دگرگونی اسطوره

رساند، انجام تحقیق حاضر ضروري است.مدرن فارسی یاري میمدرن و پست
دگردیسی اسطوره:

اند، از این رو شاهد انواع جه نویسندگان و ادیبان بودهاي، از دیرباز مورد توها و مضامین اسطورهاسطوره
هاي گوناگونی اي در این آثار به شیوهویژه رمان هستیم. روایات اسطورهها در آثار ادبی و بهکاربرد اسطوره

ها را در اي هستیم و گاهی اسطورهشوند؛ گاهی شاهد بازخوانی و تکرار روایت اصیل اسطورهنمایان می
در رمان معاصر کاري کهن. اما، نوع خاصی از کاربرد اسطورهبینیم، ولی با همان خویشروزي میلباسی ام

تر به آن پرداخته شده و آن دگردیسیِ اسطوره است. نویسندگانی که به دگردیسی اسطوره وجود دارد که کم
، بلکه از قدرت نهفته در ها توجه ندارندهاي اساطیري و تکرار آنپردازند، صرفاً به بازروایی روایتمی

ها را با یکدیگر تلفیق کرده یا در ساختار برند؛ بدین منظور، اسطورهها براي بیان مقاصد خود بهره میاسطوره
کارند. در واقع ممکن است این ها را در فضایی نو میدهند و آنها تغییرات جزیی انجام میروایت آن

هاي اند، شباهتی به اسطورهها اعمال کردهراتی که نویسندگان در آنهاي بازآفرینی شده، پس از تغییاسطوره
کهن نداشته باشند.
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دوران مدرن، آن روزگاري است که آدمی خود را پیش از هر چیز، محصول «هگل بر این عقیده است که 
-ها را به منزلهاي که دیگر، سنّت). هر جامعه، از لحظه6:1382(احمدي، » یابدمناسبات انسانی و اجتماعی می

دارد، جنبش ها را از دوش خود برمیپذیرد و رفته رفته بارِ آني خود نمیي یک الگو، در زندگی روزمره
ي هنر و ادبیات آن جامعه به سرعت آشکار یابد و این تغییر، در عرصهمدرنیته در ضمیر و تفکرش راه می

شود.می
ها را در پی خوانی آنها و دوبارهد مدرنیسم، شک به اسطورهي ادبیات داستانی ایران نیز، ورودر مجموعه

ریزد و از نو گریزي و هنجارافزایی، همه چیز را فرو میگرایی، قاعدهاین ادبیات با شاخص شک«داشته است؛ 
شوند و در جریان این فردي شدن، عنصر تقابل، بیشترین سهم را ها فردي میگونه، اسطورهسازد و اینمی

هاي مدرن با کنار هم نهادن سنت و تجدد، اسطوره و مدرنیسم و در یک کالم کهنه و ي داستاننویسندهدارد.
خوانی این مفاهیم است و از این رهگذر باورهاي جدید خویش نو، و ایجاد تقابل میان این دو، خواهان بهتر

ر تقابل با معیارهاي غالب جامعه )، باورهایی که اغلب د145:1389(ستاري و دیگران، » کشدرا به تصویر می
ها و روایات اساطیري کهن، قطعاً ریشه در نگاه متفاوت این نویسندگان به است. این نگاه متفاوت به اسطوره

ي نسبیت و عدم قطعیت مفاهیم و تعاریف، در مدرنیسم، با فرضیه«ي خود دارد. عصر خود و باورهاي جامعه
د. چراکه اسطوره باور است و باور، حقیقت محض. در حالی که دنیاي مقابل دنیاي اسطوره و یقین ایستا

).146(همان: » سازي هر حقیقتی استمدرن در پی متزلزل
گام با این روند که به دگرگونی تعاریف و مفاهیم انجامید، ادبیات نیز از این قاعده برکنار نماند و آن هم

کند، در این گونه که وارگاس یوسا تأکید مین داد. همانمفهوم سنتی ادبیات جاي خود را به مفهوم جدید آ
گونه که هست چه دارند خرسندند، براي آنان که از زندگی بدانادبیات براي آنان که به آن«کارکرد جدید، 

خرسند و عاصی است. زبان رساي هاي ناراضی هستند، چیزي ندارد که بگوید. ادبیات، خوراك جان
). به تعبیري، 23:1389یوسا، (وارگاس» چه دارند خرسند نیستنده کسانی است که به آنگاناسازگاران و پناه

هاي انسان عصر مدرنیسم است تالش در راستاي احیاي مجدد سو با بیان دغدغههدف ادبیات مدرن که هم
یخی، امان اجتماعی، میراث تاري خویش در مواجهه با فشارهاي بیآزادي، هویت و فردیت از دست رفته

فرهنگ و سبک مسلط اجتماعی است؛ با وجود این، توجه به این نکته ضروري است که مدرن بودن، تنها به 
ي مستقیمی با زمان دارد؛ اما این تناقض نباید معنی زندگی در زمان حال نیست، هرچند مدرن بودن رابطه

ي خود را به خوبی درك کرده هموجب گمراهی شود. چرا که کسی واقعاً مدرن است که توانسته باشد گذشت
ي حال را داشته باشد، اما این نگرانی حاصل نامیم که دغدغهاي را واقعاً مدرن میطور، نویسندهباشد. همین

اي وجود نداشته است.حال طوري بنویسد که گویی گذشتهدرك کامل وي از تاریخ باشد؛ با این
اندازند، در صدد ها به راه میدگان مدرنیسم با اسطورهاي که نویسنبازي هنرمندانه«چنین است که این

). 148:1389(ستاري و دیگران، » شکستن مرزهاي اسطوره و نفی آن و گاه، کسب معناي دیگري از آن است
پیرایی از زدایی یا اسطورهها از سوي نویسندگان مدرنیسم، به معناي اسطورهاما این نوع رویکرد به اسطوره
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هاي خود ها در داستانچون گذشته از طرح داستانی اسطورهنیست؛ چرا که این نویسندگان، همآثار داستانی 
ها سعی در آشکار اي و بازآفرینیِ آنبرند، با این تفاوت که با دریافت جدیدي از روایات اسطورهبهره می

ساختن نارضایتی خود از وضع حاکم دارند.
زدایی، جداي از زدایی در هم آمیخت، چراکه در اسطورهاسطورهبنابراین، دگردیسی اسطوره را نباید با

ها مواجهیم؛ در حالی که در شود، با نمایشی کمدي از اسطورهکه اسطوره و قدرت آن مردود شمرده میاین
اسطوره » گرنیروي ویران«هاي بیان اندیشه هستند و با ها از بهترین قالبتنها اسطورهدگردیسی اساطیر، نه

گوید: زدایی میروییم. الیاده در مورد اسطورهبهها روجهیم، بلکه نهایتاً با نمایشی از نوع طنز تلخ از اسطورهموا
این شکل از کاربرد اسطوره، یعنی از دست دادن معناي مذهبی یک اسطوره و تبدیل آن به حکایت یا افسانه «

- 117:1386(الیاده، » شودگفته می» زداییاسطوره«یا » پیراییاسطوره«شناسی، یا قصه براي کودکان، در اسطوره
که هنگامی که انسان بدوي براي جهان پیرامون خود به دنبال یافتن معنایی است، این ). توضیح این116

اسطوره است که به کشف و نمودار ساختن الگوها و از این رهگذر، تدارك معنایی براي دنیا و وجود بشر «
بخش اسطوره به منطقی به نظر برسد، نقش معناامی که اعمال خدایان براي مردم غیرپردازد؛ [اما] هنگمی

).1384:163(فرهادي، » یابدشود و در حد یک حکایت تنزل میجهان و چگونگی خلقت، کاسته می
- گرایی است. به عبارتی میگرایی است، اما دگردیسی اسطوره در جریان عقلي عقلاسطوره زدایی نتیجه

گرایی است، در ي عقلگفت که بحث فرآورده و فرآیند مطرح است. ساختارشکنی، فرآورده و نتیجهتوان
گرایی است.حالی که دگردیسی اسطوره، فرآیند عقل

-یکی پنداشت. ساختارزدایی یا ساخت» ساختارشکنی اسطوره«چنین نباید دگردیسی اسطوره را با هم
مدرن است، مکتب و جنبشی هاي ادبی متون پستکه یکی از ویژگی) deconstructionشکنی یا ساختارشکنی (

آن را 1967) فیلسوف فرانسوي در سال Jacques Deridaبار، ژاك دریدا (ادبی است که نخستین-فلسفی
توان داراي معنایی واحد دانست، بلکه ساخت معنایی هر متن مطرح کرد و بر آن است که هیچ متنی را نمی

شود.کسته میهنگام خواندن ش
نزد دریدا، ساختارشکنی که وجه دیگر نقد متافیزیک است به معناي ضد ساختارگرایی نیست. دریدا با 

خواهد کشف حجاب کند و در این مسیر، خواستگاه و نقش مرکز اوراق کردن ساختارها در حقیقت می
ن رو، ساختارشکنی دریدایی هرگز مقتدر، مسلط و متعالی را در ساختارمنديِ خود ساختار آشکار سازد. از ای

که در دگردیسی اساطیر، گاهی کند؛ حال آنمفهوم منفی نابود کردن و خراب کردن را با خود حمل نمی
پردازد. کند و سپس به بازآفرینی آن مینویسنده، یک اسطوره (روایت اصلی اسطوره) را به کلی ویران می

دارهاي درآینه
کلمه) از هوشنگ گلشیري 33000گونه (حدود ) رمان خاطره1370شهریور هاي دردار (نگارش:آینه

رود.در چند کشور اروپایی پیش می1360ي است. داستان در اواخر دهه
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- خوانی و پرسش و پاسخ، به چند کشور اروپایی سفر میي ایرانی براي شرکت در جلسات قصهنویسنده

رسد. خصی که ظاهراً یک آشناي قدیمی است به دستش میکند. در یکی از این جلسات، یادداشتی از ش
شود که این آشنا، صنم بانو، معشوق دوران نوجوانی و جوانی نویسنده بوده که دست سرنوشت معلوم می

هاي نویسنده هایی از این رابطه، به شکلی تحریف شده در داستانآنان را از هم جدا کرده است، اما گوشه
کند و در این بین، بخشی از اي که دارد برگزار مینده جلسات خود را از روي برنامهرسوخ نموده است. نویس

بانو کند. سپس در پاریس، با صنموطنش را مشاهده میي همفکران وا زدهبار روشنزندگی آشفته و گاه خفت
بان شود و سرگذشت او را از زکه اینک چند سال است از همسرش جدا شده است، بیشتر محشور می

جوانیِونوجوانیکودکی،کهدور استهايگذشتهبهابراهیمذهنهايبرگشتورفتشنود. درخودش می
آشناییانقالب،ازپیشهايسالسیاسیوقایعبرخیصنم،ازدواجبانو،صنمبامشترکشخاطراتاو،

.شودمیروایتنیزرد،گذمیهاآنبرحالدرچهآنوهایک از آنهريگذشتهمینا،باابراهیم
- تر در پاریس بماند، هر دو با نیمکند بیشبانو به نویسنده پیشنهاد میدر پایان داستان، هنگامی که صنم

اند، اگرچه اذعان شان را باختهفایده است و زندگیرسند که بینگاهی به گذشته و حال خود، به این نتیجه می
شد.به باخت دیگري منجر میدارند هر مسیر دیگري در زندگی احتماالً

ايروایت اسطوره
ي ادبیات، تبدیل به اسطوره شده، ابراهیم هاي تاریخی و مذهبی که پس از ورد به عرصهیکی از شخصیت

اي ابراهیم نوشته و بدین هاي دردار، داستان را بر اساس روایت اسطورهنبی است. هوشنگ گلشیري در آینه
ي هاي اساطیري که در این متون دربارهیهمان و تورات بهره برده است. از جمله بنهاي قرآمنظور، از روایت

ها، شکنی ابراهیم است و دیگري، آیین قربانی کردن. افزون بر اینها اشاره شده، یکی روایت بتابراهیم به آن
-ايِ زن هستیم؛ همورهبینیم و شاهد سیماي اسطدر این روایات، نقش همسران ابراهیم (سارا و هاجر) را می

ايِ سفر و هجرت (هجرت به سرزمین شام) نیز، در این روایات ي اسطورهمایهچنین روایت گذر از آتش و بن
وجود دارند.

دستبههابتشکستنماجراىصافات،يسوره96تا90وي انبیاءسوره67تا57آیاتدرکریمقرآن
جدىراپرستىبتضدبراوقیاممشرکان،کهکندمىبیانانبیاءيسورهآیات. استگفتهبازراابراهیم
ازیااىآوردهمابراىراحق] سخن[آیا: . گفتند»اللـعبینمنأنتأمبالحقأجئتناقالوا: «بودندنگرفته

،57يآیهردوداشتهاعالمراخودجدیت،56يآیهطبق) السالمعلیه(ابراهیم .)55قرآن، انبیاء:(بازیگرانى؟
به:] گفتدلدر[و: . ترجمه»مدبرینتولواأنبعدأصنـمکمالکیدناهللاو«که شده استبازگواوقولاز

تصمیمابراهیم. کردخواهماىچارهشماهاىبتبراىقطعاًرفتید،وکردیدپشتکهآنازپسسوگندخدا
این.)57قرآن، انبیاء:» (مدبرینتولواأنبعد: «شدباتنهاشهردربتواندکهکردموکولزمانىبهراخویش
عذرابراهیماماکنند؛عید تركمراسمدرشرکتبراىراشهرتابودندشدهآمادهمردمورسیدفرافرصت

کهآنازپس.»سقیمإنىفقال: «ماندجاآندراوورفتندبیرونشهرازهاآننتیجه،دراست؛بیمارکهآورد
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هاآنازخشم،سرازیاوپرستانبتتقبیحها یابتاستهزاىسرازآمد،هابتسراغبهشدند،دوراوازمردم
أالفقالءالهتهمإلىفراغ: «بخورندبودند،نهادههاآنپیشتبركبراىمشرکانکهغذایىازتاخواست

نمىچیزىچرا: گفت] یشخندربه[ورفتخدایانشانسوىبهمخفیانهپس:»التنطقونتأکلون مالکم
بهتبریانجارىيتیشهباگاهآن.)92-91قرآن، صافات:(گویید؟نمىسخنکهشدهچهراخورید؟ شما

هاآنو[کوفتآنهاسربرضربتىراستدستبامخفیانهپس»بالیمینضرباعلیهمفراغ: «رفتهابتطرف
پس»جذذافجعلهم: «کردقطعهقطعهراهاآنخویش،اىهضربهباو) 93قرآن، صافات:] (شکستدرهمرا
إال: «نمودخوددارى) افلون(بزرگبتبهتعرضازاما.)58قرآن، انبیاء:(را بزرگشانجزکرد،خردراهاآن

رابزرگبتاواو،ازعلتشدنجویابا. بزرگ گذاشتبتنزدیکراو تبر)58قرآن، انبیاء:» (لهمکبیرا
ونداردراکاراینقدرتاوکهگفتنداوبهچون. کنندسؤالاوازکهخواستوکردهابتکستنشبهمتهم

خویشازقدرتیکهپرستندمیراهاییبتمردم،چگونهپسکهکردسؤالاوبگوید،سخنتواندنمینیز
منظور،همینبه. دادنداوسوزاندنبهدستورگردید وکاهناننیزوحاکمخشمموجباو،عملاین. ندارند
ابراهیمبرايآتشخداوند،دستوربهقرآن،آیاتطبق. انداختنددرآنراابراهیموکردندفراهمبزرگآتشی
.شدگلستانبهتبدیلوسرد

هادیناینازیکهرکهطوريبه. داردخاصیعظمتاسالمومسیحیتیهودیت،دینسهدرابراهیم
وموحدفرديراابراهیمعتیق،عهدبخشمقدس،کتابدر. کنندمیحسابابراهیمملتيزمرهدرراخود
ذکردرهمجدیدعهددر. هستنداونسلازاسرائیلبنیوموسیوکنندمیمعرفیخداعنایتوتوجهمورد

شکن،بتپیامبريابراهیم،نیزقرآنشده. درمعرفیاواعاليجدابراهیمعیسی،انتسابیينامهشجره
پیامبر(محمد اعاليجداواسالمی،منابعدروشدهمعرفیمسلموحنیفکعبه،يسازندهاولوالعزم،
دین،سهایندرکلیطوربه. استشدهمعرفیخدا)(دوستاهللاخلیلعنوانبهقرآندرواست) مسلمانان

شده.معرفیاالنبیاشیخوپیامبراننیايابراهیم
هاي درداردر رمان آینهدگردیسی اسطوره

هاي دردار را بر اساس داستان ابراهیم که در قرآن و تورات به آن اشاره شده، هوشنگ گلشیري، آینه
نام با زندگی ابراهیم، نخست، نام قهرمان داستان را، همنوشته است. وي براي پیوند دادن داستانش با روایت

فاده از روش دگردیسی اسطوره، با تغییراتی که در جزئیات ابراهیم نبی انتخاب کرده است؛ سپس، با است
روایت اصلی پدید آورده، ابراهیمِ زمان خود را خلق کرده است و به فرجام دیگري، جز پایان روایت اصلی، 

رسیده است.
کهپریشانیذهنشود،میروایتابراهیمذهنبهمحدودنظرگاهیبامفرد،شخصسومشیوهبهداستان

:بگیردسامانیهانوشتن آنباتاکندمیجمعراخاطراتهايتکهورودمیپسوپیشهبمدام
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تاگاهیوبیایدیادمانتانویسیممی–داردتعلقکییاکجابهچیزهابعضیداندنمیآدمگاهی«گفت:
- پارچهبرايوصلهمثلراچیزيهمگاهی. تراشیممیمکانوزمانبرایشکنیممتحققراآمدهیادبهپارهآن

گلشیري، (»هستچنانهمعریانیآنفهمیممیبعداما-بپوشانیمراشدهعریانيتکهآنتادوزیممیاي
9:1389.(

:گویدمیکهآنجایا
حتیوآوردنیادبهبراياستتالشیاست،فرديکابوسبهدادنشکلداستان،یکنوشتنگاهی

نشاننیزراجمعیمانهايکابوسبتوانیماستممکنکارهاهمینباگاهیاست.رفتهیادمانکهخوابیتثبیت
برتوانیمنمینبینیمعینهبهراچیزيتاکهایننهمگر. بشودبدویتمانيماندهتهآنالسحرباطلشایدتابدهیم

: گویدمیوبخشدمیتجسدکند،میاحضاررامانخبیثهارواحگاهیهمنویسداستانخوبکنیم؟غلبهآن
).14:1389(گلشیري، »تاناجنهاینوشماایندانید،خوددیگرحاال«

ونویسنده،ابراهیمیعنیاصلی،شخصیتهموارهفرعی،هايداستانيهمهوجودبااصلی داستان،محور
کهبیندمید،گردمیجهانگردبه«است، کجاییوکیستکهپرسدمیخودازآغازدر. اوستهاينگرانی

-نمیفراموشراخودبودنایرانیوهستندکجاییکهاستاینشانمسئلههم،پراکندههايایرانیاینيهمه
ازراهاتکهرو،ایناز. دهدپاسخآنبهبایدکهاستکاردرمسئولیتیپس،)806:1380گلشیري، (» کنند

ها.نادانستهبرشدنآگاهوهاعریانیپوشاندنرايببرسدايتکهچهلبهتاکندمیمجموعنوشتنطریق
صنم،اول،نگاهدر. رو استروبهمینا-صنم-ابراهیمعشقیمثلثباخوانندهدردار،هايآینهدر داستان

گلشیري، در جهت دگردیسی امامینوي؛عالمبرناظريوشاهدو مینا،آیدمینظربهشکنبتو ابراهیم،بت
بتیاست،ابراهیمعشققربانیخودصنم،: دهدها را مد نظر قرار میاد دیگري از این شخصیتاسطوره، ابع

اوزندگی،تمامدرکهشدهعشقیقربانیخود،نیزابراهیمدارد؛کردنشمجموعدرسعیابراهیمکهشکسته
کند تا خشم ربانی میانسان بدوي، ق«ي روالن بارت: به گفتهداشته است؛بازموجودهايواقعیتازرا

-ي دیگري را به جاي قربانی کردن میخدایان را فرونشاند و بال را از سر خود بگرداند؛ انسان بورژوا، پدیده
شود، جا، قربانی درونی میگیرد. در ایننشاند: نیرنگ. نیرنگ کردن در کار خدایان به کمک خرد صورت می

).18: 1389(بارت، » دهدکند و تن به خفتی درونی میی مییعنی قهرمان، عنصري از شخصیت خود را قربان
بهرااومداماستمجبوروشدهابراهیمذهنیتو قربانیصنمحسادتقربانینیزمینارابطه،ایندر

کهبیدنوارو!) کالمبیحتی(خواند میدختركیاخوانندهکهبیديترانهوبیدشعر.  دهدگریزهاواقعیت
بر همینشاهدي،)87:1389گلشیري، (ببرد صنميخانهبهخودباتاگذاشتهکیفشدرراآنابراهیم

درریشهوشودمیبیددرختبهتبدیلآبکناردراش،شدهغرقمعشوقِانتظاردرکهعاشقی:مدعاست
رسند:مییگانگیبهنوعیبهکهدواند،میرودخانهآبهمان

. ايرودخانهکنارروندمیشنابرايمعشوقوعاشقگویندمی«: گفتداد،ننشاراماندابسويآنبید
دستهایشوموهاودوانندمیریشهپاهایشتاایستدمیقدرآنآبلببریکیآنوشودمیغرقشانیکی
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آوردبیرونآبازسرمحبوب،اگرتاآبسطحبهرسندمیتاشوندمیبزرگودهندمیبرگزنند،میجوانه
).77:1389(گلشیري، بیرونبیایدبگیردرااوبلندهايدستیاافشانموهايکرددرازدستیا

-شکنی ابراهیم می، ذهن خواننده را متوجه بت»بانوصنم«گلشیري، با انتخاب نام مناسب براي شخصیت 
است و کردهتکهتکهرازنایناشزندگیسراسردرشکسته؛راآنابراهیمکهاستبتیبانو،کند. گویی صنم

خواند:نویسد و براي مردم میحال، خاطرات او را می
).118(همان: » ايي مرا به کسی دادهبینی، هر تکهمی«بانو گفت: صنم

و در جاي دیگر:
).137ایش را داده بود به کسی (همان: ها مدام شکسته بود و هر بار تکهصنمش را این سال

ي بت هاي شکستهشکن نیست؛ او در پی مجموع کردن تکهها دیگر، ابراهیم بتن سالاما ابراهیم، ای
است:

خواستم با تو مصالحه کنم تا شاید به قول خودت مجموع بشوي (همان).[ابراهیم گفت:] من راستش می
بلکهتاپنداردمیبترويآنازکرده،آوردنشمجموعوقفهاسالاوکهراتکهتکهصنمِایناصالًو

بنشیند:تماشابه-راخوديشدهکاملو-را خودآینه،آندر
يبسته، نیمهايدایرهاگرباشد،کاملاگر. بوداومیراثمیانی،وداردموییکهآنشمایلبابازيخیال
(همان: استناقصدیگريآنبیکدامهرکهگیاه،مهرریشهداردآدمیپايوتن. خواهدنمیدیگري

138.(
انگار«کرده است،جمعاشکتابخانهدر-ایرانادبازدیگريهايتکهبا-راهاتکهآنبانو نیزخود صنم
هاي موزهدرکههاییمجموعههمانمانند،)816:1380گلشیري،(»باشدآوردهفراهمجایکرافرهنگی کهن

:شودمینگهداريپاریس
جمعاي،گفتهیااينوشتههرجاهرچههاپوشهآنتويام،کردهجمعراتووخودميگذشتهيهمهمن

).119:1389گلشیري، (ام کردهجمعهمرادیگراناظهار نظرهايونقدهاام،کرده
شکنی ابراهیم، که گلشیري در این داستان، هنرمندانه به دگردیسی آن پرداخته است، اشاراتی افزون بر بت

اي است که به اروپا سفر کرده است و براي دیگر بینیم. ابراهیم نویسندهاین داستان میي سفر نیز در مایهبه بن
اي به مهاجرت ابراهیم نبی به سرزمین شام. اما گلشیري، پشیمانی خواند؛ اشارهمهاجران ایرانی داستان می

کند:مهاجران از این سفر را روایت می
-مان شده بود که بود و حاال در این شهر و آن شهر در خانهخواسته بودند دنیا را عوض کنند، اما دنیا ه

داري مقرر اي که سرمایهکردند، با ماهانههاي یک اتاقه، یا حداکثر دو، گاهی حتی با زن و بچه، زندگی می
شدند، ها میها هم پرستار بچهشویی و زنتر ظرفکردند، بیشها، دیده بود، کار سیاه هم میکرده بود. بعضی

).15:1389کرد (گلشیري، ر کسی صالحیتشان را تأیید میاگ
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- قتلبهاشارهوصنمخانهپلکانازابراهیمرفتنبااليصحنهمریم،عروسیداستانشتر،نمودبهاشاره

هاي دردار با داستان بر پیوند آینهنیز،) 156:1380سناپور، (گاهقربانکوهازپیامبرابراهیمیادآور صعودگاه،
کند:اي تأکید میراهیم پیامبر و دگردیسی این روایت اسطورهاب

- میقربانیهمهنوزکاشاندر«کنند یا آدابش چیست. گفت: مراسم را مو به مو تعریف کرد که چه می
- دست. استرسیدهارثاوبهاجدادشازکاراینکهشودمیبانییکیهمکدامهردر. محلهچنددرکنند،

آذینششداختاوباخوبکهبعدبشود،گوشتیتادهدمینوالهاوبهماهیچندخرد،میشتريگردان
طبلونقارهباوکشدمیسرمههمراهایشچشم. پیشانیشرويگذاردمیهمايآینه. گیاهوگلباکندمی

-مینحرشومحلهمیدانبهآیندمیهمهکهعیدروزتاگیردمینیازيخانهسرهرازوگرداندمیدورش
»برند.میوکنندمیتکهتکهراگوشتشوکنند

کسیتاهستندهممواظب. کوبندمیطبلنشنوندراصدایشتانحرموقع«مکث کرد. سکوت بود. گفت: 
».نکندکارديراشتررقیبمحالتاز

چونبگیرددستبهراشترافسارتواندمیفقطبانی«عینکش را پاك کرد و به چشمش گذاشت. گفت: 
قصابتواند از جلو لگد بزند. اسالیدش هست، وقتیشود، شتر تنها حیوانی است که مینمیوگرنهآشناست

سرمهدو چشمآنباکند،میگریهوکندمینگاهبانیبهشترکند،فروشترگلويزیرراتیزشکاردتاآیدمی
دوباپاهایش،بعدوشودمیخمدستشدواول. کندمیگریهوکندمینگاهپیشانیمیانآینهآنوکشیده
-مینگاهوخودشخونيچهحوضرويگذاردمیراگردنشوسرش. بانیبهروبستهاشکوبازچشم

.)28-29:1389گلشیري، (»کشیدهسرمهچشمدوباکند
هاي دردار تصمیم نهایی اهیم آینهها به داستان ابراهیم پیامبر، ابردر پایان داستان، پس از تمام این اشاره

عریانیآنکهبیندمیهم،بهکردنشانوصلهوخاطراتکردنپیداپارهتکههاسالازپسگیرد. اوخود را می
بانو:صنمقولبهوهستچنانهم

.)93همان: (» استنبودهواقعیتدرحتیهمتوعروسیداستانآنایم،نبودهاصالًتوومنکهانگار«
:ایستادههممیناایستاده،صنمکهکجاهربیندمیابراهیم
همهنوزروروبهآنبهکیفشباوبودایستادههممینا. بودزیرسرشبود،ایستادهبانوصنمگشود،چشم

).96کرد (همان: میاشاره
مربعکاغذهايازکهق،دقیايبرنامهباآنجاست؛درابراهیمکردنماندگارپیبانو دراز طرفی نیز، صنم

داند اگر ابراهیم با او صنم می«کشاند. میپاریسدرخوديخانهبهرااوشود،میشروعکلنمعطر درشکلِ
):817:1380(گلشیري، » شودجا ماندگار میبستر شود، دیگر آنهم

. چرخید. خندیدمی. دبوریختهشانهبرراموهایش. بودپوشیدهآسمانیآبیآستینبیپیراهنبانوصنم
ایناز. خریدمپیشيهفتههمیندیگررایکیایننیاور،فشاراتحافظهبه«: گفتدستبهدامنيگوشه
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».پوشیدمشتوخاطربهپوشمش،میکهاستباراولینراستشاما«: گفتزد،چرخیباز».آمدخوشمهاچین
).110-111:1389بود (گلشیري، کردهبلندانگارراضبطصداي

امید از سفر، تصمیم خود را گرفته است:شکنی و نااما ابراهیم، پشیمان از بت
که بدانم، هر جزیی از او را به این و ام، یا بی آن[ابراهیم گفت:] به احترام همان که گاهی به خواب دیده

شوم. مینا براي من، راستش خواهم تو بشکنی یا خودم بیش از این پریشان بخواهم بروم، نمیام، میآن داده
دهد، حتی اگر من نروم. من با او روي زمین حضور حی و حاضر همان خاك است که با صبوري ادامه می

خواهم این تکه خاك را از کنم، لحظه به لحظه. نمیها، گیرم پوسیده، تغذیه میکنم، از همان ریشهزندگی می
طور که هست دوست دارم، و تو را...او را همینتوانم به او هم دروغ بگویم، دست بدهم، نمی

»ام.طور که بودههمان«مکث کرده بود حتماً که صنم گفت: 
»شاید.«

خواهم دفاع ها، گو که کهنه، میخواهم بنویسم، از همین ارزشمن همین چیزها را می«بعد هم گفت: 
ن، یا این تعلیق میان آسمان و زمین، همان جا بودجا بودن و آنپارگی، این، ایندانم این دوکنم، چون می

).151:1389(گلشیري، » هاي ماستایم، ریشهچیزي است که ما داشته
شکنی پشیمان است، از ، ابراهیمی خلق کرده که از بتگلشیري در این داستان، با دگردیسی اسطوره

- تنها از قربانی کردن پرهیز میههجرت گریزان است، از تعلیق بین دو دنیا (هاجر و سارا) سردرگم است و ن

- ها میي بتهاي شکستهوجو میان تکهکند، بلکه خود، قربانیِ وضع موجود شده است. بنابراین، به جست
پردازد تا گذشته را باز یابد.

برراآینهحقیقت،دردارد،میبررادردارهايآینهکتابهرکس«گوید: نویسنده، خود در این مورد می
بهبپردازدوببنددراآنبعد،وکیستبانویشصنمحقیقتدرببیندکهاینبرايکند،میبازراآنوداردمی

.)835:1380گلشیري، (عکسبرومینایش

هاي درداري دگردیسی اسطوره در رمان آینهخالصه
هاي درداررمان آینهايروایت اسطوره

بانو) استوع کردن بت شکسته (صنمابراهیم، در صدد مجمشکن استابراهیم، بت
ابراهیم، خود، قربانی عشقی است که در طول زندگی، او را کندابراهیم فرزند خود را قربانی می

هاي موجود باز داشته استاز واقعیت
اش اش و همسر کنونیابراهیم، بین عشق دوران نوجوانیابراهیم، دو همسر دارد

گزیندر میمردد است و سرانجام، یکی را ب
ي وضع مهاجران، از ابراهیم، پس از سفر به اروپا و مشاهدهکندابراهیم به سرزمین شام مهاجرت می
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شودجا پشیمان میماندن در آن

گیرينتیجه
ها عدم قطعیت، هاي بارز آنهاي دیگر این عصر از جمله مدرنیسم، که از ویژگیبرخورد اسطوره با پدیده

هاي تحمیل شده بر تجربیات زندگی است، باعث ها و مردود شمردن قالبانتقاد از سنتها،شک به اسطوره
هاي نوگرایی در ادبیات داستانی وجود آمدن نوگرایی در ادبیات داستانی معاصر شده است. یکی از مؤلفهبه

ه تقلید و بازسازي گونه آثار، هنرمندان خالق، صرفاً بهاي دگرگون شده است. در اینمعاصر، کاربرد اسطوره
ها ها الهام گرفته، ساختار آناند؛ یعنی از آناند، بلکه به دگردیسی اساطیر روي آوردهاساطیر کهن دست نزده

هاي نو نیز خلق ها را با یکدیگر تلفیق کرده و اسطورهاند، آنها کردهرا تغییر داده، لباس امروزین به تن آن
اند و براي مطرح کردن مشکالت کنونی جهان و ي بهینه کردهاساطیري استفادههاي مایهاند. آنان از بنکرده

اند.ها از اسطوره کمک گرفتهوضعیت انسان در جهان معاصر و چگونگی طرح آن
هاي ملی و مذهبی و حتی با استفاده هاي معاصر فارسی، نویسندگان بسیاري با استفاده از اسطورهدر رمان

هاي خود، ها و انگیزهاند و از این طریق دغدغههاي خود پرداختهبه طرح داستاناز اساطیر کتاب مقدس،
اند. برخی هم از ویژگی استعاري گرایی و بازگشت به شکوه ایران باستان را به نمایش گذاشتهمانند باستان

ش را بیان ي زمان خویاي در طول تاریخ، معضالت جامعهاساطیر بهره برده و با گستردن روایت اسطوره
هاي دردار، ساختار روایت اساطیري را تغییر داده است؛ وي با واژگون هوشنگ گلشیري در رمان آینهاند.کرده

-ي همفکران وازدهبار روشنو خفّتي ابراهیم، بخشی از زندگی آشفتهاکردن و دگرگونی روایت اسطوره

بتی شکسته دارد، در حالی که خود، قربانی کشد. ابراهیم سعی در مجموع کردنوطنش را به تصویر می
داشته است.هاي موجود بازعشقی شده که در تمام زندگی او را از واقعیت

هایی که از روش کند که نویسندگان رمانهاي بررسی حاضر، این نکته را بر ما پدیدار میمروري بر یافته
اند و در رین معضالت جامعه، حساسیت نشان دادهتاند، پیوسته نسبت به مهمدگردیسی اسطوره استفاده کرده

اند؛ آن هم در قالب که خطر جدي شود، زنگ اخبار وضعیت بحرانی را به صدا درآوردهتر از آنمواردي، پیش
اثري ادبی و با ساختاري هنرمندانه و منسجم.

نامه:کتاب
.قرآن مجید
) .مرکز.). معماي مدرنیته. چاپ سوم. تهران:1382احمدي، بابک
) .ي جالل ستاري. چاپ دوم. تهران: توس.اندازهاي اسطوره. ترجمه). چشم1386الیاده، میرچا
) .دخت دقیقیان. چاپ پنجم. تهران: مرکز.ي شیرین). اسطوره، امروز. ترجمه1389بارت، روالن
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انعکاس روایات نویسی درهاي رمانترین جریانعمده). «1389زاده، علی. (بیگدلی، سعید و قاسمبزرگ
ي اول، تابستان ي تخصصی پیک نور زبان و ادبیات فارسی. سال اول، شمارهدر فصلنامه» اياسطوره

.51-77، صص1389
بررسی تقابل مدرنیسم و اسطوره در آثار ). «1389کریمی، مریم. (ستاري، رضا؛ عزیزي، محمود؛ بنی

.145-159، صص 1389، زمستان 46ي ي زبان و ادبیات پارسی. شمارهدر فصلنامه» گلشیري
،دیگر.نشرتهران:کاتبان.خوانیهم).1380حسین. (سناپور
) .ي تخصصی نامهدر فصل» هاي بهرامي ورهرام در حکایتدگردیسی اسطوره). «1384فرهادي، علی

.149-179، صص 1ي زبان و ادبیات فارسی. سال اول، شماره
) .ي نجف دریابندري. چاپ اول. تهران: اندیشی. ترجمهروشني). فلسفه1372کاسیرر، ارنست

خوارزمی.
) .(عهد عتیق) خان همدانی (و ویلیام گلن و هنري مرتن). تهران: ي فاضل). ترجمه1380کتاب مقدس

اساطیر.
.نیلوفر.تهران:.2و1جدرباغ.باغ).1380(گلشیري، هوشنگ
___________) .1389پنجم. تهران: نیلوفر.هاي دردار. چاپ ). آینه
ي عبداهللا کوثري. چاپ چهارم. تهران: لوح فکر.). چرا ادبیات. ترجمه1389یوسا، ماریو. (وارگاس
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بررسی تطبیقی انواع کشمکش 
در داستان شیخ صنعان منطق الطیر و داستان فرود شاهنامه

1محمود شاهرودي

مدرس گروه ادبیات فارسی دانشگاه زابل
چکیده

مندي به جاي مانده است، ادبیات عرفانی و ها آثار ارزشي مهم ادبیات فارسی کهن که در آندو حوزه
ها، عطار و فردوسی هستند. این نوشته، با انتخاب دو داستان از حماسی است. و دو تن از ناموران این حوزه

ترین کی از اساسیها پرداخته است. کشمکش یها، به بررسی تطبیقی عنصر کشمکش در آنمیان آثار آن
عنصر در طرح یا پیرنگ داستانی است. پیرنگ، طرح کلی داستان است با تکیه بر روابط علت و معلولی. در 

شود. یکی از عوامل بسیار موثر در واقع، پیرنگ قوي باعث باورپذیري داستان و کشش مخاطب به آن می
اند. در این انواع گوناگون تقسیم کردهجذابیت آثار داستانی براي مخاطب، کشمکش است. کشمکش را به

هاي موجود در دو داستان، کشمکش به شش نوع تقسیم شده است. و هر نوع آن نوشته با توجه به کشمکش
ي نمودار، درصد و تعداد هر نوع به تفکیک در هر دو داستان مورد بررسی قرار گرفته است و به وسیله

ده شده است. در پایان نیز با آمار و ارقام، دالیل جذابیت و اثر کشمکش در هر یک از دو داستان، نشان دا
ها بر مخاطب تجزیه و تحلیل شده است. گذاري داستان
کشمکش، شیخ صنعان، فرود سیاوش، پیرنگ، شخصیتها:کلیدواژه

مقدمه
ت هاي آشکار و نهان بسیاري است که توانسته اسآثار بزرگ ادبی وهنري هر ملتی، داراي ویژگی

گران بسیاري ها را به خود جلب کند. پژوهشهاي مدیدي توجه مردم سرزمین خویش و دیگر سرزمینمدت
ي ذهن خویش، و تا حد توانایی اند. و از دریچهي علت مقبولیت این آثار در میان مردم مطالبی نوشتهدرباره

اند. زمان نشان داده است که رار دادهها را مورد بررسی قهاي آنخویش، امتیازات هنري و ادبی و دیگر مزیت
ها پی برد تري در آنهاي بارز بیشتوان به ویژگیشود، میتري مینگري بیشهر چه در این گونه آثار، ژرف

کند. ها را از دیگر آثار ادبی متمایز میکه آن
سنگ حکیم اثر گرانیکی از آثار بزرگ ادب پارسی که در واقع شناسنامه و هویت ملی ما ایرانیان است، 

ابوالقاسم فردوسی است. شاهنامه نه تنها از نظر ادبی و هنري در جایگاه بسیار باالیی قرار دارد ، بلکه باورها 
هاي فراوان هنري و ادبی و عقاید و احساسات ملتی بزرگ را در خود جاي داده است. شاهنامه داراي ارزش

ت زیادي نوشته شده است که ها و مقاالفردوسی، کتابهاي ادبی و زیبایی سخني ارزشاست. درباره
هاي هنري شاهنامه نیز اند. ارزشهاي کالم فردوسی را استادانه بررسی کردههاي گوناگون و ظرافتآرایه

1.mim24shamim@yahoo.com
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گران را به گران است. یکی از مواردي که توجه بسیاري از منتقدان و پژوهشهاست مورد توجه پژوهشسال
هاي گوناگون داستان نویسی نوین در شاهنامه است که عناصر داستانی برسی ویژگیخود جلب کرده است،

کند.وجو میسنگ حماسی زبان پارسی جستموجود در رمان و درام غربی را در این اثر گران
اي عرفانی است. ترین اثر حماسی زبان فارسی است، منطق الطیر عطار نیز حماسهاگر شاهنامه بزرگ

گیرد؛ پهلوانی که پیوسته مالزم درگاه سلیمان بوده، هاي پهلوانی قرار میبه جاي پهلوان حماسههدهد هادي «
اي عرفانی و سمبلیک است که با ). منطق الطیر منظومه150: 1374ذاکري،»(شناسدراه و چاه را به نیکی می

از پرندگان است که براي رسیدن قدر، داستان گروهی کند. این کتاب گرانزبان رمز، مسایل عرفانی را بیان می
- چه خوب و چه بد–تواند در زندگی هایی را که انسان میي ویژگیعطار همه«کنند. به سیمرغ تالش می

-ها هستند، برمیاي از آن ویژگیها نمونهها آراسته باشد در پرندگان متفاوت و گوناگون که خود آنبدان
). پرندگانی که به سیمرغ 364: 1374فروهر،»(ن موضوع نهفته استشمارد. زیبایی کالم رمزي او نیز در همی

یابد خدا در منظور آن است شخص خواجو پس از گردش در کائنات در می«رسند، سی مرغ هستند و می
). 264: 1374ریتر،»(قلب خود اوست

نوي عطار. ترین مثترین شاعران و پیشرو طریقت عرفان است و منطق الطیر معروفعطار یکی از بزرگ
اي که تعارض و کشمکش همیشگی میان انسان با نیروهاي موجود اي است بزرگ. حماسهمنطق الطیر حماسه

دهد. بنابراین در هر دو اثر سترگ ادب پارسی که در این نوشته مورد بررسی در نفس انسانی را نمایش می
نی یا بیرونی قرار دارند. بنابراین ها درگیر و دار جنگ و تعارض با نیرویی دروگیرد، شخصیتقرار می

یی مسلم از ادبیات عرفانی و داستان رمزي در برابر داستانی از تواند به عنوان نمونهداستانی از منطق الطیر می
الطیر و داستان شاهنامه مورد بررسی قرار گیرد. در این نوشته تالش شده است داستان شیخ صنعان از منطق

ها، ، از نظر وجود انواع کشمکش مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد و با تطبیق آنفرود سیاوش از شاهنامه
ها آشکار شود.موارد مشابه و متفاوت آن

ي هنر فردوسی در داستان پردازي و به کار بردن عناصر نوین داستانی، آثاري منتشر شده است. از درباره
ي داستانی در ردوسی به برخی عناصر برجستهجمله سعید حمیدیان در کتاب درآمدي بر اندیشه و هنر ف

هاي نمایشی شاهنامه به بررسی برخی عناصر شاهنامه اشاره کرده است. محمد حنیف نیز در کتاب قابلیت
چنین سید محسن هاشمی در کتاب فردوسی داستانی و تطبیق آن با درام و ادبیات نمایشی پرداخته است. هم

اي با ي فردوسی پرداخته است. اسداهللا جعفري در مقالهي سینمایی شاهنامههاو هنر سینما به بررسی قابلیت
اي با عنوان بررسی عنصر عنوان پیرنگ و بررسی آن در داستان سیاوش و سید کاظم موسوي در مقاله

اند. اما در هیچ یک از کشمکش در داستان سیاوش، به بررسی پیرنگ و کشمکش در داستان سیاوش پرداخته
اند.هاي دو داستان حماسی و عرفانی نپرداختهر به تطبیق کشمکشاین آثا
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کشمکش در داستان شیخ صنعان و فرود سیاوش
پیرنگ یا طرح یکی از عناصر بسیار مهم در ادبیات داستانی نوین از جمله رمان و درام است. در واقع 

ا استفاده از روابط علت و معلولی به ي راه نویسنده است که ماجراي اصلی داستان را بپیرنگ به عنوان نقشه
ها را اي از حوادث و رویدادها در یک داستان واصلی که آنکند بر زنجیرهداللت می«سرانجام برساند. پیرنگ 

بخشد وجود ناپایداري در آن است. ناپایداري چه که به پیرنگ جذابیت می). آن7: 1373میور،»(بافددر هم می
پیرنگ است. هر پیرنگی که فاقد عنصر ناپایداري باشد پیرنگ نیست. ناپایداري جوهره و دلیل وجودي هر 

شود و این سنگ بناي هر پیرنگ داستانی محصول شرایط و وضعیتی است که از آن به کشمکش نیز تعبیر می
- ). بنابراین کشمکش یکی از عناصر اصلی در هر داستان است و یا بهتر بگوییم اصلی19: 1384است(مستور،

- کشمکش، عنصر مهم در شکل«شود، کشمکش است. ترین عنصر داستانی که موجب کشش مخاطب می
ها، باشد. در هر نوع داستان، خواه ساده باشد خواه پیچیده، به محض خلق شخصیتگیري پیرنگ داستان می

).385: 1378داد،»(آیدکشمکش نیز به وجود می
این گونه آمده است: » واژگان توصیفی ادبیات«اند. در هاي گوناگونی تعریف کردهکشمکش را در کتاب

تر، رقابت و تضاد دو نیرو یا دو تاثیر متقابل اشخاص با نیروهاي مخالف در یک روایت و به عبارت دقیق«
-ها و رویدادها مینامه است که موجب ایجاد احساس و هیجان در کنششخصیت در داستان یا نمایش

هاي متفاوت، در آید که دو یا چند شخصیت با نگرشمکش زمانی به وجود می). کش62: 1382رضایی،»(شود
تر ي آن موضوع خاص متفاوتها دربارهدیگر قرار گیرند. هر چه این نگرشموقعیتی واحد رودرروي هم

شود. این همان تر میتري داشته باشند، کشمکش عمیقها هم بر نگرش خود تاکید بیشباشد و شخصیت
اجتماع ضدین باید به قدري محکم و قوي باشد «گوید. می» اجتماع ضدین«به آن » جوس اگريال«است که 

ي کار از ادامهفتوري در تصمیم خود نشان دهند ونامه نتوانند ضعف  وکه اشخاص بازي در وسط نمایش
استان است ها یا نیروهاي رودرو در دتضاد و تعارضی که میان شخصیت).1383:424اگري،(»منصرف شوند

باید به حدي قوي باشد که پیروزي یکی بر دیگري به معناي از بین رفتن نوع نگرش دیگري و یا از بین 
رفتن شخصیت باشد.

آید که فاعلی (ماهیت دقیقش هر چه باشد) به دنبال هدفی خاص (عشق، کشمکش هنگامی پدید می«
یگر (یک شخص، یا یک مانع روانی یا اخالقی) قدرت، آرمان) است و در اقدام خود، مورد مخالفت فاعلی د

). بسته به این که هدف فاعل و مورد مخالفت فاعل دیگر چه باشد، 69و70: 1383شاهین،»(گیردقرار می
ها روي دهد؛ یا تواند میان دو یا چند تن از شخصیتتوان به انواعی تقسیم کرد. کشمکش میکشمکش را می

تواند جدال شخصیت با نیروهاي ). و یا می116: 1388فتد(سبزیان،در ذهن یک شخصیت واحد اتفاق بی
کشمکش را به چهار نوع تقسیم دیگري چون جامعه، طبیعت، یا سرنوشت و تقدیر باشد. جمال میرصادقی 

: 1376میرصادقی،کشمکش اخالقی(؛ کشمکش عاطفی؛ کشمکش ذهنی؛: کشمکش جسمانیاستکرده
یا بر اساس ماهیت نیروي اش وشکل تجلیي بروز وا به اعتبار نحوهکشمکش رابراهیم مکی نیز ).73و74
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آدمی بر ضد است: کند، به شش نوع تقسیم کردهمخالفی که در مقابل شخص بازي محوري قد علم می
جامعه بر ضد ؛ آدمی بر ضد سرنوشت؛آدمی بر ضد خود؛آدمی بر ضد جامعه؛آدمی بر ضد آدمی؛طبیعت
هاي موجود در دو داستان مورد مطالعه، در این نوشته، ). با توجه به کشمکش190تا199: 1383مکی،جامعه(

ها به تفاوت میان دو نوع داستان حماسی گیرد تا با تحلیل آنموارد زیر در هر دو داستان مورد بررسی قرار می
ها، و نیز ها و تشابهات آنبه تفاوت-که در ادبیات سنتی ما از جایگاه بسیار باالیی برخوردار است-و عرفانی

.کشمکش درونی(عاطفی) 2.کشمکش ذهنی 1تر پی ببریم: شان بیشگوییي داستانتوانایی دو شاعر در شیوه
.کشمکش با نیروهاي ماورایی.6.کشمکش جسمانی 5.کشمکش گفتاري 4.کشمکش اجتماعی 3

.کشمکش ذهنی: 1
ي یک یا چند موضوع، در موقعیتی اوت دربارههاي کامال متفهنگامی که دو یا چند شخصیت با نگرش

آید. هر گذارد، کشمکش ذهنی به وجود میها بر هم تاثیر میآیند، در حالی که رفتار و کردار آنگرد هم می
شود. تر میها بیشهاي متناقض باشند، درگیري میان آنهاي مقابل در یک داستان، داراي نگرشچه شخصیت

زند. رش پیرنگ و تعارض داستانی دامن میاین مسئله به روند گست
.داستان شیخ صنعان1.1

شود. شیخ صنعان ها میي عشق، باعث کشمکش ذهنی میان آننوع نگاه شیخ صنعان و مریدان به مسئله-
ها زندگی نصیب او شده است. او معتقد است تا زمانی که شخصیتی داند که پس از سالعشق را موهبتی می

تواند درك صحیحی از آن داشته باشد. او عشق را موجب پاکی نه ماجرایی وارد نشود، نمیخود در این گو
ي اعتقادات خود پشت کند و داند و حاضر است به خاطر رسیدن به معشوق، به همهوصفاي دل خویش می

توانند ، نمیخبرندي این عشق در آتش دوزخ گرفتار شود باکی ندارد. اما مریدان که از عشق بیاگر به واسطه
شان را متقاعد کنند از این توانند شیخدانند نمیرفتار و گفتار پیرشان را درك کنند. بنابراین هنگامی که می

ي ارادتی که به او دارند ترك گویند و تنها به دعایی براي عشق بدنام کننده دست بردارد، پیرشان را با همه
کنند. شفاي شیخ بسنده می

.داستان فرود1.2
ي داند و کی کاوس که پادشاهی را به نوهي فریبرز میتقابل تفکر طوس که پادشاهی ایران را شایسته-

اي چون سپارد. تفاوت دیدگاه این دو، سرآغاز به وجود آمدن حادثهخویش، کی خسرو فرزند سیاوش، می
داند، نظر خود را محق میداند و یا این کهي پادشاهی میداستان فرود است. این که طوس خود را شایسته

دهد.نشان از خود برتر بینی طوس می
)621/306ي نوذرم/ جهان را به شاهی خود اندر خورم(بهمی گوید از تخمه
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ي با تقابل ذهنی کی خسرو که پادشاهی خردمند و با کفایت است و به اتحاد ایرانیان براي مبارزه-
داند، ناپذیر است و چون خود را براي پادشاهی محق میاندیشد و طوس که خودکامه و پندافراسیاب می
کند.کند و از راه کالت گذر میي کی خسرو عمل میبرخالف گفته

ي طوس و دیگر پهلوانان ایرانی که تنها به پیروي از فرمان شاه واتحاد تقابل میان تفکر خودخواهانه-
بخشد.شاه در طوس تاثیر نمیيها بر عمل به گفتهاندیشند. اما اصرار آنایرانیان می

ي ایرانی.ي فرود شاهزادهتقابل نگاه بهرام گودرز با طوس درباره-
.کشمکش درونی: 2

این نوع کشمکش حاکی از تضاد درونی شخصیت است. دو نیروي متضاد در درون شخصیت به مبارزه 
وقتی است «کند. کشمکش درونی یي هر نیرو بر دیگري در رفتار و کردار شخصیت بروز مپردازند و غلبهمی

). هنگامی 74: 1376میرصادقی،»(که عصیان و شورشی در میان باشد و درون شخصیت داستان را متالطم کند
اي که در پیش ي خویش و راه تازهها و باورهاي گذشتهکه شخصیت با وارد شدن به ماجرایی، بین اندیشه

شود. به این نکته هم باید توجه کرد که ونی دچار میگرفته است تعارض و تضاد ببیند، به کشمکش در
-هاي انسانی بیش از حد فردي یا جهان شمول، به از هم پاشیدگی عناصر نمایشی میانتخاب کشمکش«

).72: 1383شاهین،»(انجامد
.داستان شیخ صنعان2.1

ست به ناگاه دچار اش را وقف دین و اعتقاد خود کرده اي زندگیدر داستان شیخ صنعان، پیري که همه
بخشد. شیخ صنعان دچار شود که بر تمام اعمال وکردار او تاثیر میعصیان و شورشی در درون خویش می

اي است که کل ادبیات عرفانی ما را تحت شود. این همان مسئلهتضاد عمیقی میان انتخاب عقل و عشق می
یابد. شود و بر آن برتري میعقل چیره میتاثیر خود قرار داده است. در ادبیات عرفانی، همیشه عشق بر

جایگاه عشق، دل است وجایگاه عقل، سر. بنابراین دل ارزش مندترین بخش  وجود انسان است.
ي این داستان وجود دارد. گاهی عشق بر تقابل عشق با عقل و دین و ایمان و آبرومندي و... در همه-

شوند. حتی آن هنگام که شیخ صنعان، دختر برعشق چیره میها گردد و گاهی نیز آنموارد دیگر پیروز می
گوید هم با تمام وجود عاشق اوست واین از رفتار شیخ، پس از اسالم آوردن دختر ترسا ترسا را ترك می
کامال هویداست.

ریش راچون بدید آن ماه شیخ خویش را/ غشی آورد آن بت دل
ش فشاند از دیده آبچون ببرد آن ماه را در غشی خواب/ شیخ بر روی

)1580/142-1582بارید چون ابر بهار(ب چون نظر افکند بر شیخ آن نگار/ اشک می
دیگر موارد کشمکش درونی شیخ صنعان به قرار زیر است:

چند شب خواب دیدن پی درپی شیخ صنعان، در ابتداي داستان، نشان از آشوب درونی شیخ است. این -
دهد. شیخ نیز با برگزیدن راه روم به این نی شیخ را به خوبی نشان میهاي پی درپی کشمکش دروخواب
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زند. گویا شیخ در این مرحله از زندگی خویش، به تضادي درونی دچار شده است و به کشمکش دامن می
دهد به کند. هم چنان که بعد در جوابی که به مریدان میراهی که تاکنون در زندگی برگزیده است، شک می

ي خویش و عقیده وایمان خویش را در ي زندگی گذشتهد پی برد. او با رفتن به روم، در واقع شیوهاین مور
دهد.چالشی جدید قرار می

آخر از ناگاه پیر اوستاد/ با مریدان گفت کارم اوفتاد
)1209/128و1210بباید رفت سوي روم زود/ تا شود تعبیر این معلوم زود(بمی

شود و زندگی او ر این کشمکش درونی عشق بر عقل و ایمان شیخ چیره میپس از دیدن دختر ترسا، د
شود.دگرگون می

دختر ترسا چو برقع برگرفت/ بند بند شیخ آتش درگرفت
چون نمود از زیر برقع روي خویش/ بست صد زنار از یک موي خویش
گر چه شیخ آن جا نظر در پیش کرد/ عشق آن بت روي کار خویش کرد

ست و در پاي اوفتاد/ جاي آنش بود و بر جاي اوفتادشد بکل از د
هر چه بودش سر به سر نابود شد/ زآتش سودا دلش چون دود شد

عشق دختر کرد غارت جان او/ کفر ریخت از زلف بر ایمان او
شیخ ایمان داد و ترسایی خرید/ عافیت بفروخت رسوایی خرید

ان سیر گشتعشق بر جان و دل او چیر گشت/ تا زدل نومید وز ج
)1232/129-1240گفت چون دین رفت چه جاي دل است/ عشق ترسازاده کاري مشکل است(ب

هاي سخت با شود تا شخصیت دریابد میان آن عبادات طوالنی و ریاضتاین کشمکش درونی باعث می
کند.داند که عشق حقیقی با انسان چه مییی بسیار است و اکنون میعشق فاصله

را روز نیست/ یا مگر شمع فلک را سوز نیستگفت یارب امشبم
ها کسیها بسی/ خود نشان ندهد چنین شبام شبدر ریاضت بوده

همچو شمع از سوختن خوابم نماند/ بر جگر جز خون دل آبم نماند ...
امام/ من به روز خویش امشب بودهروز و شب بسیار در تب بوده

تاختندن شبم میپرداختند/ از براي ایکار من روزي که می
یارب امشب را نخواهد بود روز/ شمع گردون را نخواهد بود سوز

یارب این چندین عالمت امشب است/ یا مگر روز قیامت امشب است
یا زآهم شمع گردون مرده شد/ یا زشرم دلبرم در پرده شد

شب دراز است و سیه چون موي او/ ورنه صد ره مردمی بی روي او
)1252/130-1265ندارم طاقت غوغاي عشق(بسوداي عشق/ میبسوزم امشب از می
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خواهد میان عشق او ودین و ایمان خویش یکی اوج این کشمکش زمانی است که دختر ترسا از شیخ می
کند و ي پرافتخار خویش را رها میي گذشتهرا برگزیند. شیخ که عشق بر جان ودل او چیره شده است همه

یند.گزعشق دختر ترسا را برمی
شود. او که با عشق خویش، دین و ایمان و کشمکش درونی دختر ترسا هنگام خواب دیدن او آشکار می-

ي شیخ صنعان را بر باد داده است، اکنون که شیخ تصمیم به ترك عشق او گرفته است به آبروي چندین ساله
هاي او به درگاه نالد. از میان نالیدنمیدهند و او به درگاه خداوند آید. در خواب راه را به او نشان میخود می

توان به کشمکش درونی او از ابتدا پی برد.خداوند می
ام مانده از هر کار بازگفت اي خداي کارساز/ عورتیزار می

آگه زدممرد راه چون تویی را ره زدم/ تو مزن بر من که بی
ندانستم، خطا کردم، بپوشبحر قهاریت را بنشان زجوش/ می

)1565/142-1568دین مگیر(بچه کردم بر من مسکین مگیر/ دین پذیرفتم برین بیهر
ترین کشمکش درونی در داستان شیخ صنعان، کشمکش میان دل و نفس است. ي عطار، بزرگبه گفته-

ترین جنگ درونی انسان است.این کشمکش اصلی
)1601/143اي در ده که ماتم سخت شد(بجنگ دل با نفس هر دم سخت شد/ نوحه

.داستان فرود2.2
ها آماده ي این که با لشکر ایرانیان چگونه رفتار کند. براي جنگیدن  با آنکشمکش درونی فرود درباره-

خواهد تا ها براي کین خواهی پدرش، سیاوش. مادرش جریره از وي میشود یا براي پذیرایی و همراهی آن
- م کند اما رفتار ایرانیان، او را دچار تردیدي جدي میخلعت و وسایل جنگی براي یاري ایرانیان فراه

).300و470/301-492کند(ر.ك: ب
عمل کند و با فرود -طوس–کشمکش درونی بهرام گودرز مبنی بر این که به فرمان فرمانده لشکر -

رود مبارزه کند؛ یا بر طبق احساسات و عواطف خویش و احترام و ارادتی که به سیاوش و بالطبع به پسرش ف
شود از فرود بخواهد که اگر هر کسی دارد، با احترام با فرود برخورد کند. همین کشمکش درونی باعث می

جز خودش به سمت فرود بیاید به او اعتماد نکند. زیرا با نابخردي و خودخواهی طوس کامال آشناست. کسی 
کند تا او را آرام کند و صحبت میگوید با طوس که براي دست بسته بردن فرود آمده است اکنون به او می

آید تا با افتخار او را پیش لشکر ایران برد.پس از آن به نزد او می
به مژده من آیم چو او گشت رام/ تو را پیش لشکر برم شادکام

) 626/306-627وگر جز زمن دیگر آید کسی/ نباید برو بودن ایمن بسی(ب
پهلوانان ایرانی. فرود به دلیل احساس تعلقی که به کشمکش درونی فرود در جنگ با طوس و دیگر -

بیند که خواهد به همراه ایرانیان براي گرفتن انتقام خون پدر به تورانیان حمله کند ولی میایرانیان دارد، می
خیزند. این احساس عالقه به ایرانیان و از سوي دیگر حمله کردن پهلوانان ایرانی براي جنگیدن با او برمی
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شود آورد. همین کشمکش درونی باعث میان براي دربند کردن او، تضادي درونی در وي به وجود میایرانی
دهد تا ایرانیان پیش از جنگ هایشان را هدف قرار میکه فرود به جاي از پاي درآوردن پهلوانان ایرانی، اسب

با تورانیان،دچار ضعف نشوند وپهلوانی را از دست ندهند.
زندي رسد/ به خسرو زدردش نژندي رسدوگر طوس را زین گ

) 712/310-713به کین پدرت اندر آید شکست/ شکستی که هرگز نشایدش بست(ب
دست ایرانیان یا خودکشی کردن ي او بهي به اسیر گرفته شدن خانوادهکشمکش درونی فرود درباره-

تی خودشان را نابود کنند تا به دست خواهد تا همه چیز حگزیند و از مادرش میها. فرود راه دوم را برمیآن
).893/318-897ایرانیان نیفتند(ر.ك: ب

ي بیند و نتیجهجان فرود و مادرش را میکشمکش درونی طوس و پشیمانی او پس از این که جسد بی-
شود که پس از کند. کشمکش درونی طوس از آن جا آشکار میاش را مشاهده میخوکامگی وخیره سري

کند و در ها را مانند عزیزان خویش تشییع میکند و آنها با احترام برخورد مید، با جسد آنکشته شدن فرو
دهد.ي شاهوار قرار میدخمه

ي شاهوار/ بکردند بر تیغ آن کوهساربفرمود تا دخمه
نهادند زیر اندرش تخت زر/ به دیباي زربفت و زرین کمر

ی خواستند ...تن شاهوارش بیاراستند/ گل و مشک و کافور و م
)946/320-951زراسپ سرافراز با ریونیز/ نهادند در پهلوي شاه نیز(ب

.کشمکش اجتماعی: 3
هاي اخالقی و قراردادهاي اجتماعی بایستد و از نظر اگر شخصیتی در برابر قوانین حاکم بر جامعه، ارزش

دامن زده است. این نوع ي خویش رفتاري نابهنجار داشته باشد، به کشمکش اجتماعی ي زمانهجامعه
توان به دو دسته تقسیم کرد: الف) کشمکش انسان با جامعه: در این نوع کشمکش، شخصیت کشمکش را می

کشد و یا با رفتار و کرداري متضاد با عرف جامعه، را به چالش میهاي موجود در جامعهیا نیرویی، ارزش
شود.جامعه، در برابر خویش میگیري بخشی از جامعه و یا افراد حاکم برموجب موضع

ب) کشمکش جامعه با جامعه: جامعه در ادوار گذشته بیش از آن که مفهوم ملی داشته باشد، از پایگاه 
). ممکن است 316: 1390کرده است(هاشمی،هاي خونی و نژادي و طبقاتی تبعیت میاي ونظامقومی و قبیله

توان در تعارض و تقابل دو شخصیت و کشمکش باشد. این را میاي دیگر در تضاد اي از جامعه با طبقهطبقه
که نمایندگان دو طبقه از اجتماع هستند، مشاهده کرد.

.داستان شیخ صنعان3.1
کند، ماجراي اي بدانیم که شیخ در آن زندگی میاگر در داستان شیخ صنعان، مریدان را نمایندگان جامعه-

هاي دینی. مریدان مال متضاد هم با باورهاي اجتماعی و هم با ارزشعشق شیخ به دختر ترسا رفتاري است کا
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کنند او را از این کار منصرف خیزند و تالش میبه عنوان اعضاي این جامعه، به مخالفت جدي با شیخ برمی
رك کرده و توانند او را از این کار نابهنجار اجتماعی و اعتقادي بازدارند، او را تسازند؛ اما به دلیل این که نمی

کنند.ي خویش طرد میدر واقع شیخ را از جامعه
عاقبت رفتند سوي کعبه باز/ مانده جان در سوختن تن در گداز

شان در روم تنها مانده/ داده دین بر باد ترسا ماندهشیخ
)1459/138-1461اي پنهان شده(ب وانگه ایشان از حیا حیران شده/ هر یکی در گوشه

ي آن چیزي ي رومی است که در این داستان دربارهترسا نیز بر خالف عرف وجامعهمسلمان شدن دختر -
بیان نشده است.

.داستان فرود3.2
نافرمانی طوس از دستور کی خسرو که از او خواسته بود از راه کالت نگذرد و او برخالف فرمان شاه -

ه.عمل کرد، یک نافرمانی مدنی است و کشمکش بر ضد نظام حاکم بر جامع
دانست فرود پسر سیاوش و از خاندان شاه است، برخالف عرف اجتماعی طوس در حالی که می-

ي طبقاتی آن زمان هماهنگی ندارد. خواست تا او را دست بسته به نزدش بیاورند. این عمل با قوانین جامعه
رفتار، خود شورش و ي حاکم این گونه برخورد کنند. این گونه تر حق ندارند با طبقهمردم طبقات پایین

طغیانی علیه نظام اجتماعی متداول است.
هاي جامعه ي بی توجهی به فرهنگ و ارزشي ایرانی، خود نشانهجنگیدن لشکریان ایران با شاهزاده-

شود.محسوب می
ي نظامی جامعه بدانیم، ي حاکم و طوس را از طبقهاگر فرود را به عنوان شاهزاده و شخصیتی از طبقه-
ي حاکم تلقی کرد. هنگامی که فرمان و تاکید توان درگیري نیروهاي نظامی با طبقهرد میان آن دو را میبرخو

توان این تري میکی خسرو و نافرمانی آشکار طوس از این دستور را نیز در نظر بگیریم، با اطمینان بیش
مطلب را تایید کرد. 

.کشمکش گفتاري: 4
شود. در واقع نمود انواع دیگر ر کشمکش گفتاري نشان داده میها دتعارض و تضاد میان شخصیت 

در خلقیات نیز، همچنانکه در « شود. در کشمکش گفتاري است که موجب هیجان مخاطب میکشمکش
چنان دارد باید ضرورت پیروي شود. یعنی کسی که اخالقی چنین وترکیب وقایع، باید از اصل احتمال و

چنان سخنی را یا چنین وچنان عملی را مرتکب شود وضرورت چنین وبرحسب احتمال، یا به حکم
»دهد، باید نتیجه ضروري یا احتمالی آن باشددیگر روي میيی که پس از واقعهیواقعهبگوید. و

).127: 1337ارسطو،(
.داستان شیخ صنعان4.1
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ي اول زمانی است که مریدان شود. مرحلهکشمکش گفتاري میان شیخ و مریدان در دو مرحله ایجاد می-
خواهند که عشق دختر ترسا را کنار بگذارد و به دین و آیین خویش برگردد. در این کشمکش، از شیخ می

خبري مریدان از مسایل آید که بیي زیبایی میان مریدان از یک سو و شیخ از سوي دیگر به وجود میمناظره
توانند شیخ را متقاعد کنند تا به کعبه بازگردد.ان نمیدهد و مریدعشق و عاشقی را به خوبی نشان می

هم نشینی گفتش اي شیخ کبار/ خیز این وسواس را غسلی برآر
خبرام صد بار غسل اي بیشیخ گفتش امشب از خون جگر/ کرده

آن دگر یک گفت تسبیحت کجاست؟/ کی شود کار تو بی تسبیح راست؟
بر میان زنار بستگفت تسبیحم بیفکندم ز دست/ تا توانمک 

آن دگر یک گفت اي پیر کهن/ گر خطایی رفت بر تو توبه کن
گفت کردم توبه از ناموس و حال/ تایبم از شیخی و حال و محال
آن دگر یک گفت اي داناي راز/ خیز خود را جمع کن اندر نماز

گفت کو محراب روي آن نگار؟/ تا نباشد جز نمازم هیچ کار
زین سخن؟/ خیز در خلوت خدا را سجده کنآن دگر یک گفت تا کی 

گفت اگر بت روي من اینجاستی/ سجده پیش روي او زیباستی
آن دگر گفتش پشیمانیت نیست؟/ یک نفس درد مسلمانیت نیست؟
گفت کس نبود پشیمان بیش ازین/ تا چرا عاشق نبودم پیش ازین ...

ه بازآن دگر گفتش که با یاران بساز/ تا شویم امشب به سوي کعب
ام در دیر مست ...گفت اگر کعبه نباشد دیر هست/ هوشیار کعبه

آن دگر گفتش که دوزخ در ره است/ مرد دوزخ نیست هر کو آگه است
گفت اگر دوزخ شود همراه من/ هفت دوزخ سوزد از یک آه من
آن دگر گفتش که امید بهشت/ بازگرد و توبه کن زین کار زشت

)131و1276/132-1301/ گر بهشتی بایدم این کوي هست(بگفت چون یار بهشتی روي هست
توانند شیخ را از عشق دختر ترسا منصرف کنند. دانند که نمیي دوم هنگامی است که مریدان میمرحله

شان را مشخص کند.خواهند تا تکلیفجویند و از او میبنابراین از شیخ راه چاره می
ن باز باید گفت رازرویم امروز سوي کعبه باز/ چیست فرمامی

یا همه همچون تو ترسایی کنیم/ خویش را محراب رسوایی کنیم
این چنین تنهات نپسندیم ما/ همچو تو زنار بربندیم ما

یا چو نتوانیم دیدت هم چنین/ زود بگریزیم، بی تو زین زمین
)1440/137-1444معتکف در کعبه بنشینیم ما/ دامن از هستیت درچینیم ما(ب
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یی جز ترك شیخ ندارند.یابند که او در تصمیم خود مصمم است و راه چارهشیخ، مریدان درمیبا پاسخ 
شیخ گفتا جان من پردرد بود/ هر کجا خواهید باید رفت زود

)1445/137و1446تا مرا جان است دیرم جاي بس/ دختر ترسام جان افزاي بس(ب
گوید و شیخ از جایگاه باالتر سخن میکشمکش گفتاري میان شیخ و دختر ترسا که دختر ترسا از-

دارد.بردار. اما دست از عشقش برنمیجایگاه مطیع و فرمان
قرار؟خویشتن را اعجمی ساخت آن نگار/ گفت اي شیخ از چه گشتی بی

کی کنند اي از شراب شرك مست!/ زاهدان در کوي ترسایان نشست؟ ...
ايدزدیدهاي/ الجرم دزدیده دلشیخ گفتش چون زبونم دیده

یا دلم ده باز یا با من بساز/ در نیاز من نگر چندین مناز ...
)132و1316/133-1322عشق من چون سرسري نیست اي نگار/ یا سرم از تن ببر یا سر در آر(ب

اند و ها شیخ را در روم تنها گذاشتهداند آنکشمکش گفتاري مرید خاصه با مریدان دیگر، هنگامی که می-
تازد که چگونه در ها با بدرفتاري مینامد و به آنوفا میها را یاران نیمه راه و بی. مرید خاصه آناندبرگشته

اند.هنگام سختی پیر خود را تنها گذاشته
چون مرید آن قصه بشنود از شگفت/ روي چون زر کرد و زاري برگرفت

با مریدان گفت اي تردامنان/ در وفاداري نه مردان نه زنان ...
متان باد! آخر این یاري بود؟/ حق گزاري و وفاداري بود؟شر

)1473/138-1478بایست بست(بچون نهاد آن شیخ بر زنار دست/ جمله را زنار می
.داستان فرود4.2

گوید اما چون کشمکش گفتاري بهرام گودرز وفرود. بهرام در ابتدا از موضع قدرت با فرود سخن می-
گوید.شناسد، با احترام با او سخن میشود و هنگامی که او را میتر میآرامبیند نرمی گفتار فرود را می

تر شد به تیغ/ بغرید برسان غرنده میغچو بهرام نزدیک
شمارچه مردي بدو گفت بر کوهسار/ ببینی همی لشکر بی

ي بوق و کوس/ نترسی زساالر بیدار طوسهمی نشنوي ناله
ي ندیدي تو تندي مسازفرودش چنین پاسخ آورد باز/ که تند

)569/304-573دیده مرد/ میازار لب را به گفتار سرد(بسخن نرم گوي اي جهان
ي کی خسرو از گیرد برخالف گفتهکشمکش گفتاري میان طوس و گودرز، هنگامی که طوس تصمیم می-

ن که کی خسرو چناورزد که طوس لشکر را از راه کالت گذر ندهد و آنراه کالت بگذرد. گودرز اصرار می
دهد.گفته است از راه بیابان برود اما طوس به سخنان گودرز اهمیتی نمی

بدو گفت گودرز پرمایه شاه/ تو را پیش رو کرد پیش سپاه
بر آن ره که گفت او سپه را بران/ نباید که آید کسی را زیان
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)448/299-450آزرده شاه/ بد آید از آزار او بر سپاه(بهمان نیز گردد دل
ي ایرانی کشمکش گفتاري بهرام با طوس پس از مالقات فرود. بهرام اصرار دارد که او فرود شاهزاده-

نامد و از لشکریان است و نباید کسی از ایرانیان با او قصد جنگ کند. اما طوس با نابخردي، بهرام را ترسو می
).307و634/308-659خواهد که به سوي فرود حمله برند و او را نزدش بیاورند(ر.ك: بمی

آورد.کشمکش گفتاري بیژن با گیو، پس از آن که فرود با تیر اسب گیو را از پاي درمی-
هاي ناخوش همی کرد یادبیامد برش گرد بیژن چو باد/ سخن

که اي گرد شیراوژن تیز چنگ/ کجا پیل با تو نیاید به جنگ
چرا دید پشت تو را یک سوار/ که دست تو بودي دل کارزار

ز ترکی کنون اسب خسته بدست/ برفتی سراسیمه بر سان مست
بارگیبدو گفت چون خسته شد بارگی/ بدو دادمی سر به یک

)771/313-776همی گفت گفتارهاي درشت/ چو بیژن چنان دید بنمود پشت(ب
دژ خواهد که از جنگ با طوس بگریزد و بهکشمکش گفتاري فرود با تخوار، وقتی که تخوار از فرود می-

).701/310-707پناه ببرد. (ر.ك: ب
کشمکش گفتاري بهرام با طوس و پهلوانان ایرانی. هنگامی که ایرانیان به فرمان طوس به سوي فرود -

).319و916/320-944نامدشان(ر.ك:بخرد میگوید و بیها ناسزا میبرند، بهرام به آنحمله می
.کشمکش جسمانی: 5
و شخصیت درگیري جسمانی دارند و به زور و نیروي جسمی کشمکش جسمانی وقتی است که د«

). این کشمکش آشکارترین و هیجان انگیزترین نوع کشمکش است. 73: 1376میرصادقی،»(شوندمتوسل می
در واقع، صورت حماسی «کند. به ویژه اگر در درام مورد استفاده قرار گیرد جذابیت اثر را چندین برابر می

).72: 1383شاهین،»(تري داردنمایشی قابلیت بیشبراي توصیف دقیق کنش 
.داستان شیخ صنعان5.1

ترین نوع کشمکش در داستان شیخ صنعان، هیچ نوع کشمکش جسمانی وجود ندارد. در حالی که جذاب
در آثار دراماتیک، کشمکش جسمانی است.

.داستان فرود5.2
ي تیر فرود.ه وسیلهکشمکش جسمانی ریونیز داماد طوس با فرود وکشته شدن او ب-

چو با تیغ نزدیک شد ریوشیر/ بزه برکشیدش کمان آن دلیر
ز باال خدنگی براند از برش/ که بردوخت با ترگ رومی سرش
)676/309-678بیفتاد و برگشت ازو اسب نیز/ به خاك اندر آمد سر ریونیز(ب

کشمکش جسمانی زراسپ پسر طوس با فرود و کشته شدن او به دست فرود.-
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فرود دالور برانگیخت اسپ/ یکی تیر زد بر میان زراسپ
)309و693/310-694ي زین تنش را بدوخت/ روانش زپیکار او برفروخت(بکه با کوهه

کشد، خود به بیند فرود، پسر و دامادش را میکشمکش جسمانی طوس با فرود. طوس پس از این که می-
دهد و آن را پهلوانان ایرانی دارد، اسب طوس را هدف قرار میرود. فرود به دلیل ارادتی که به نبرد فرود می
آورد.از پاي درمی

ها شنید/ کان را به زه کرد و اندر کشیدفرود از تخوار این سخن
خدنگی به اسب سپهبد بزد/ چنان کز کمان سواران سزد

)727/311-729نگون شد سر بارگی جان بداد/ دل طوس پر کین و سر پر زباد(ب
ي تیر فرود.ش جسمانی گیو با فرود و کشته شدن اسب گیو به وسیلهکشمک-

ي چرخ بر کف بسودکمان را به زه کرد جنگی فرود/ سر خانه
ي اسب گیو/ فرود آمد از اسپ و برگشت نیوبزد تیر بر سینه

)766/313-768زبان سپد کوه خنده بخاست/ همی مغز گیو از گواژه بکاست(ب
زند بیژن پیاده به سر گیو با فرود. پس از آن که فرود اسب بیژن را با تیر میکشمکش جسمانی بیژن پ-

شود بیند، وارد دژ میي بیژن را میآورد. فرود چون حملهآورد و اسب او را از پاي درمیسوي فرود حمله می
).315و820/316-835کنند(ر.ك: ببندند و از دیوار دژ بیژن را سنگ باران میو در دژ را می

ي جنگاوران لشکر فرود کشته کشمکش جسمانی میان لشکر ایرانیان و لشکر فرود. در این جنگ همه-
شود.شوند. فرود نیز به دست بیژن و بهرام به سختی مجروح میمی

چو رهام وبیژن کمین ساختند/ فراز و نشیبش همی تاختند
چو بیژن بدید اندر آمد نشیب/ سبک شد عنان و گران شد رکیب

ود جوان ترگ بیژن بدید/ بزد دست و تیغ از میان برکشیدفر
همی خواست کآن بر سرش برزند/ به یک زخم خود و سرش بشکند

چو رهام گرد اندر آمد به پشت/ خروشان یکی تیغ هندي به مشت
بزد بر سر سفت آن مرد شیر/ فروماند از کار دست دلیر

بختکعمود دگر بیژن گیو سخت/ بزد بر سر و ترگ آن نی
چنان خسته بازو و دوش/ همی راند اسب و همی زد خروشجوان هم

شد آن نامور مرد جنگی فرود/ به دژ در شد و در ببستند زود
)317و876/318-885ي او برید(ببه نزدیک دژ بیژن اندر رسید/ به زخمی پی باره

.کشمکش با نیروهاي ماورایی: 6
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ن با اصل یا اشتیاقی که نیروي مافوق نیروي او دارند (خدا، پوچی ي اخالقی یا ماوراء طبیعی انسامبارزه«
). کشمکش شخصیت با سرنوشت، تقدیر، آسمان و هر نیروي ماورایی دیگر و 71: 1383شاهین،»(و غیره)

گیرد.ها در روند داستان، در این مقوله جاي میشریک کردن آن
.داستان شیخ صنعان6.1

خورد؛ یعنی بیند، روال عادي و آرام زندگی او بر هم میي خوابی که میشیخ صنعان در ابتدا به واسطه-
شود که این در واقع نیرویی ماورایی باعث ایجاد ناپایداري و بر هم زدن روال عادي زندگی شخصیت می

زند. نیروي ماورایی کل ماجرا را رقم می
آخر از ناگاه پیر اوستاد/ با مریدان گفت کارم اوفتاد

)1209/128و1210د رفت سوي روم زود/ تا شود تعبیر این معلوم زود(بببایمی
داند.شیخ در پاسخ به مریدان نیز، گرفتاري خویش در عشق را از جانب حق و نیروهاي ماورایی می

)1303/132گفت این آتش چو حق در من فکند/ من به خود نتوانم از گردن فکند(ب
ی داند.او در جاي دیگر، خود را گرفتار دهر م

گر زما پرسند برگویید راست/ کان ز پا افتاده سرگردان کجاست
)1450/137و1451چشم پرخون و دهن پر زهر ماند/ در دهان اژدهاي دهر ماند(ب

خواهند بر این نیروي ماورایی پیروز شوند. مریدان براي دست با وجود این اعتقاد، شیخ و مریدان می
- کنند تا این که همان نیروهاي غیبی به آنه درگاه خداوند دعا وتضرع میبرداشتن شیخ از عشق دختر ترسا ب

دهند که شیخ به راه دین برگشته است و از ماجراي عشق دختر ترسا رها شده است.ها خبر می
مصطفی گفت اي به همت بس بلند/ رو که شیخت را برون کردم زبند

)1514/140و1515کرد(بهمت عالیت کار خویش کرد/ دم نزد تا شیخ را در پیش 
ي خویش ي نیروهاي ماورایی، بر اعتقادات گذشتهبیند، به وسیلهدختر ترسا نیز در پی خوابی که می-

شود.کند و به دست شیخ صنعان مسلمان میغلبه می
)1553/141داد از دلش چون آفتاب(بچون درآمد دختر ترسا ز خواب/ نور می

.داستان فرود6.2
هاي روزگاران پیشین است و در در تراژديشخصیت با سرنوشت از بارزترین ویژگیبا این که کشمکش

هاي شاهنامه و از هاي یونان این نگاه تقدیرگرایانه، حضوري مشخص و موثر دارد، اما در داستانتراژدي
ه امر رغم اعتقاد بهاي شاهنامه، علیاند. شخصیتجمله داستان فرود خرد و سرنوشت دو وجه یک نتیجه

مگر آن زمان که دیگر سرنوشت کار خویش را –دهند هایشان بروز نمیبودنی، تاثیر این اندیشه را در کنش
تواند نقشی تسکین بخش براي بازماندگان و خطاکاران داشته کرده باشد که این آشکارسازي، تنها می

).311و312: 1390باشد(هاشمی،



٣٩٣١
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

ن را از بیابان عبور دهد و به راه کالت نرود. این تصمیم کی خواهد که لشکر ایراکی خسرو از طوس می-
اي گریز از تقدیر و سرنوشت قلمداد کرد. اما گویا سرنوشت و نیروهاي ماورایی توان گونهخسرو را می

دهد.خسرو رقم زده است. این گونه است که فاجعه رخ میي کیچیزي برخالف اندیشه
داند. ز بخت بد وي میطوس هم عاقبت کار فرود را ناشی ا

)945/320چنین پاسخ آورد کز بخت بد/ بسی رنج و سختی به مردم رسد(ب
با نگاهی به نمودارهاي درصدي و آماري انواع کشمکش در دو داستان شیخ صنعان و فرود سیاوش 

له نشان تر از داستان شیخ صنعان است. این مسئیابیم که تعداد انواع کشمکش در داستان فرود بیشدرمی
تر است. هر چه در ي این مطلب است  که تضاد و تعارض میان نیروهاي مختلف در داستان فرود بیشدهنده

تري براي مخاطب برخوردار تر باشد، داستان از جذابیت و کشش بیشتر و بیشها عمیقداستان، کشمکش
ها وجود ترین تعارض میان آنیشاي است که بها، به گونهچنین در داستان فرود انتخاب شخصیتاست. هم

ها داراي تناقض بنیادي و دارد و هیچ راهی براي کوتاه آمدن یک طرف به نفع دیگري نیست. شخصیت
ها محال است. یا یکی از دو طرف درگیر باید از موضع هاي کامال متفاوت هستند که جمع بین آننگرش

دهد؛ یا این که یک نیرو بر دیگري از دست میخود عقب نشینی کند که در این صورت، هویت خویش را 
افتد. چیره شود و آن را از بین ببرد. در داستان فرود اتفاق دوم می

ترین درصد کشمکش در داستان فرود، گفتاري و دهد که بیشاز سوي دیگر، نمودار درصدي نشان می
هاي درصد را دارد. کشمکشترینجسمانی است. در حالی که در داستان شیخ صنعان کشمکش درونی بیش

دهد، به این ها را براي مخاطب نشان میگفتاري و جسمانی است که ظهور و بروز اختالف میان شخصیت
ها، در این دو نوع کشمکش براي مخاطب آشکار ي آنها و اختالف عقیدهمعنی که، تعارض میان شخصیت

ر متون نمایشی و درام به آن بنگریم، همین نوع افزاید. حال اگر از منظشود و به جذابیت داستان میمی
کشاند.هاي نمایش میهاست که تماشاگران را به صحنهکشمکش

ها یکی پس از دیگري، در شود. بحرانتر میها بیشرود، تعارض میان شخصیتهر چه داستان پیش می
تا حد هر بحرانی در تئوري و«د. آیهاي پیشین به وجود میکند و هر بحرانی ، از دل بحرانداستان ظهور می

تري برکشد، چندان که خواننده پا به پاي ي عالیزیادي در عمل، باید سطح احساس داستان را به مرحله
این ).475: 1379یونسی،»(تا داستان به اوج خود برسدتري بیابدهیجان بیشپیشرفت داستان رغبت و

هاست که داستان به اوج ا این که از مجموع این کشمکشانجامد تتري میهاي بیشها، به کشمکشبحران
کشمکش میان تنش ونقطه ي اوج داستان هنگامی است که بحران اصلی داستان به اوج می رسد ورسد. می

دو نیرو، در شدیدترین حالت قرار دارد.
کشمکش هاي ایجاد شده در داستان شیخ صنعان، ازي کشمکشبه این نکته باید توجه کرد که همه

کند. از سوي دیگر، تقابل میان دو هاي دیگر را ایجاد میگیرد و کشمکشدرونی شخصیت اصلی نشات می
توانند در نیرو یکسان نیست. شیخ صنعان در جایگاه بسیار باالتري از مریدان خود قرار دارد و مریدان نمی
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بینیم که مریدان، تنها به درگاه خداوند ه میبرابر اراده و خواست پیر خود، اقدامی عملی انجام دهند. در نتیج
جویند. در پایان نیز همان نیروهاي ماورایی هستند که کنند و رهایی پیرشان را از درگاه او میرجوع می

چنان استوار و قوي نیست دهند. بنابراین در داستان شیخ صنعان، پیرنگ آنکشمکش ایجاد شده را پایان می
یک ي مرده ونامهگویند که تفاوت بین یک نمایشمی«ها به نتیجه برسد. شخصیتکه با عمل و عکس العمل

در نمایش کند واشخاص را هدایت می» طرح«شود که در نمایش اولی ي زنده، از آن جا معلوم مینامهنمایش
چنان ها آن. در داستان فرود، شخصیت)197: 1363ملک پور،»(برددومی بر عکس، اشخاص طرح را جلو می

زند، که مخاطب به هیچ ها سر میها از شخصیت واقعی و درونی آناند و رفتار و کردار آنقوي پردازش شده
هاست. ها را بپذیرد و این برگرفته از پردازش قوي شخصیت آنتواند آشتی میان آنوجه نمی

نتیجه گیري
شود. البته به انی مخاطب میترین عناصر پیرنگ است و باعث جذابیت و کشش داستکشمکش از مهم

ي دو داستان شیخ صنعان و فرود سیاوش به شرط این که برخاسته از نگرش واقعی شخصیت باشد. با مقایسه
آوریم. بی دلیل نیست که ي فردوسی در داستان پردازي و ایجاد کشش داستانی ایمان میتوانایی فوق العاده

هاي خویش ناگون، مردم این سرزمین را به شنیدن داستانهاي گوشاهنامه سالهاي سال است در موقعیت
ترین تردیدي به دل راه داد، توان کمواداشته است. با وجود این که در هنر و نبوغ داستان پردازي عطار، نمی

سرایی برتر، بر تارك پردازان کهن فارسی، باید گفت فردوسی به عنوان داستانبا احترام به او و دیگر سخن
درخشد. درخشان کهن پارسی میادبیات
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نمودار درصدي انواع کشمکش
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کتابنامه
)، هنر شاعري(بوطیقا)، ترجمه فتح اهللا مجتبایی، چاپ اول، تهران: اندیشه.1337ارسطو: (-
فروغ، تهران: پگاه.)، فن نمایش نامه نویسی، ترجمه مهدي1367اگري، الجوس: (-
)، فرهنگ اصطالحات ادبی، تهران: مروارید.1383داد، سیما: (-
، سایه در خورشید (مجموعه مقاالت »هاي سبکی منطق الطیراي از ویژگیپاره«)، 1374ذاکري، احمد: (-

.129-155کنگره جهانی عطار)، تهران: آیات، صص
یات، تهران: فرهنگ معاصر.)، واژگان توصیفی ادب1382رضایی، عربعلی: (-
، سایه در خورشید (مجموعه مقاالت کنگره جهانی »عطار«)، 1374ریتر، هلموت و محمد زاده، حسین: (-

.243-253عطار)، تهران: آیات، صص
)، فرهنگ نظریه و نقد ادبی، تهران: 1388سبزیان مراد آبادي، سعید و کزازي، میر جالل الدین: (-

مروارید.
)، فرهنگ جامع تحلیلی تئاتر، تهران: دانشگاه تهران.1383هناز و قویمی، مهوش: (شاهین، ش-
)، منطق الطیر، مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمد رضا شفیعی کدکنی، 1387عطار، محمد بن ابراهیم: (-

تهران: سخن.
انتشارات امیر هاي جیبی با همکاري)، شاهنامه، تهران: شرکت سهامی کتاب1376فردوسی، ابوالقاسم: (-

کبیر، جلد دوم.
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، سایه در خورشید (مجموعه مقاالت کنگره »رمز و راز در شعر عطار«)، 1374فروهر، نصرت اهللا: (-
.353-378جهانی عطار)، تهران: آیات، صص

زاده، تهران: پژوهشگاه علوم )، فرهنگ اصطالحات ادبی، ترجمه منصوره شریف1382گري، مارتین: (-
انسانی.
)، مبانی داستان کوتاه، تهران: مرکز1384ستور، مصطفی: (م–
)، شناخت عوامل نمایش، تهران: سروش. 1383مکی، ابراهیم: (-
)، ادبیات نمایشی در ایران، چاپ اول، تهران: توس.1363ملک پور، جمشید: (-
)، عناصر داستان، تهران: سخن.1376میر صادقی، جمال: (-
اي، تهران: علمی و فرهنگی.ساخت رمان، ترجمه فریدون بدره)،1373میور، ادوین: (-
)، فردوسی و هنر سینما، تهران: علم.1390هاشمی، سید محسن: (-
)، هنر داستان نویسی، چاپ ششم، تهران: نگاه. 1379یونسی، ابراهیم: ( -
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نقد اجتماعی کتاب هاي روشنان و هراس (جمال میرصادقی)
١اندکترکامران شاه مرادی

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق
الهه پلوئی
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز

چکیده
–یستی از جمله ادبیات رئال–هـ.ش) و آشنایی ایرانیان با ادبیات اروپا 1227ایران (ورود ماشین چاپ به

ر زمان هایی با مضامین اجتماعی مهیا کرده و به مروو بعد از آن انقالب مشروطه، زمینه را براي خلق داستان
هـ.ش با نویسندگان 1340اي که بعد از سال ها رواج بسیاري یافت به گونهنگرایش به خلق این گونه رما

این روزگار خود را به تصویر می کشند. از جملهاجتماع نگار مواجه هستیم که در آثار خود شرایط اجتماعی 
نویسندگان، جمال میرصادقی است. او در آثار خود، بیش تر به زندگی عادي افراد توجه کرده و حوادث 

کند و از طریق آن آداب و رسوم، فرهنگ، عادي و معمولی و گفت و گوي افراد با یکدیگر را بیان می
هاي کودکانه، ضرب المثل و حتی بینش هاي نشات گرفته از مباحث اعتقادات مذهبی و خرافی، ترانه

هاي ضمیر ناخودآگاه افراد رسوخ کرده و به شکل هاي گوناگون در زندگی افراد نمود اساطیري را که در الیه
کند به تصویر می کشد. در آثار او اختالف نسل ها و جایگاه افراد در جامعه و خانواده و از سویی پیدا می

شود. همچنین شرایط سیاسی حاکم بر جامعه ها مطرح میها در البه الي داستانایط اقتصادي و فرهنگی آنشر
کند. او در آثار خود بیش تر زندگی قشر کارمند و فرهنگی و ضعیف را در دایره بسیار محدودي مطرح می

هاي ها گویی بخشی از جنبهآنکند و در ترسیم زندگی جامعه را با مشکالت و معضالت حاکم بر آن بیان می
ها را برش زده و در قالب داستان سطحی و ظاهري و یا بخشی از اتفاقات عادي و پیش پا افتاده زندگی آن

کوتاه ریخته و در معرض دید خوانندگان قرار می دهد. 
نقد اجتماعی، جمال میرصادقی، روشنان، هراس. ها:کلیدواژه

مقدمه
ي آشنایی هاي اروپایی به زبان فارسی، زمینهي رمانهـ.ق) و ترجمه1227ایران (با ورود ماشین چاپ به

ها هـ.ق) مردم عوام را از کنج خانه1285ایرانیان با فرهنگ و ادب اروپا مهیا شد و از سویی مشروطیت (
یجاد کرد. از این اها در جامعهي سیاسی جامعه کشانده و جایگاه خاصی را براي آنخارج کرده و به عرصه

هایی هستیم که زندگی مردم عادي و شرایط جامعه را از بعد سیاسی، زمان به بعد شاهد خلق داستان
ي معاصر داراي تاریخ پر ایران در دورهکشند. از آن جا کهاقتصادي، اجتماعی، فمنیستی و ... به تصویر می

اي خاص از ادبیات هستیم. به نحوي که اج گونهي خاص تاریخی شاهد روفراز و نشیبی است؛ در هر دوره
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هـ.ش به علت شکست سیاسی، جامعه در ورطه سکوت و تاریکی و ناامیدي 1340-1332در طی سال هاي 
ها و اوج گرفتن ادبیات بازاري گرایی فرو رفت در این دوران با افول مضامین اجتماعی در داستانو پوچ

ي ادبیات شاهد ظهور نویسندگانی هستیم که مضامین ـ.ق در عرصهه1340مواجه هستیم ولی از سال 
کنند که در ادبیات هاي خود کرده و به خوانندگان عرضه میاجتماعی و زندگی عادي مردم را وارد داستان

ایران به عنوان نویسندگان اجتماع نگار شناخته شدند و یکی از این نویسندگان، جمال میرصادقی است. او در 
است و در بیش تر هاي خود کردهر خود شرایط سطحی و ظاهري زندگی عوام را برداشته و وارد داستانآثا
ها شرایط جامعه، نحوه زندگی، آمال و آروزها هاي سنتی را ترسیم کرده و در بین داستانها محیط خانوادهآن

است. او در خلق آثار کر کردهو مشکالت مردم و همچنین آداب و رسوم و ادبیات رایج در بین مردم را ذ
توان تا حدودي به شرایط جامعه پی برد. از ها مینگر دارد ولی از بین آنخود حالت شتاب زده و سطحی

این ویژگی ها را دارند؛ روشنان و هراس هستند. جمله کتاب هاي او که
نقد اجتماعی 

ي خود ها تحت تاثیر شرایط جامعهتر از آناز آنجایی که نویسنده مانند سایر افراد جامعه و حتّی بیش
کند: زیرا (موضوعات باشد، به همین جهت شرایط حاکم بر جامعه را کم و بیش در آثار خود منتقل میمی

نگاري اجتماعی هاي اجتماعی هستند و همچنین رمان وقایعحقیقی آفرینش فرهنگی نه افراد منفرد بلکه گروه
) گاهی اوقات اثر ادبی 267: 1385صر خود است.) (ویلفرد گرین، لی مورگان؛ ي عي جامعهو بازتاب دهنده

شرایط جامعه و حکومت زمان نویسنده را منتقل کرده و گاهی اموري را که از سالیان قدیم در بطن جامعه و 
فرهنگ، کند. اموري مانند مذهب،است؛ بیان میاذهان مردم ریشه دوانده و به مرور زمان بالیده و رشد کرده

آداب و رسوم، خرافات و اموري دیگر از این دست. هر گاه اثري با توجه به محیط اجتماعی بررسی شود در 
است (این نقد اساساً به عوامل برونی آفرینش هنر توجه دارد، زیرا مدعی واقع نقد اجتماعی صورت گرفته

و نهادها و فرا روندهاي اجتماعی را به است که براي شناخت باورها و هنرها و زبان و رسوم، باید انسان 
کند و در خانواده و زیر تاثیر میراث طور دقیق و علمی آزمود و به بحث گذاشت انسان در جامعه زیست می

شناسی پیش از هر چیز با بالد و هنجارهاي آن را می پذیرد. ادبیات نیز مانند جامعهتمدنی و فرهنگی می
سان با آن و آرزوهاي انسان به دگرگون ساختن آن سروکار دارد.) . (دستغیب؛ ي اجتماعی، سازگاري انحوزه
) به طور کلّی نقد اجتماعی شرایط جامعه را با تمام زوایا و ابعاد مختلف حاکم بر آن کالبد شکافی 78: 1378

کجا نشات می ها حاکم بوده و این امور ازدهد که چه شرایطی بر جامعه و فکر آنکند و به مردم نشان میمی
اي اجتماع نگار است لذا دو کتاب روشنان و هراس که شامل گیرد. از آن جایی که جمال میرصادقی نویسنده

داستان کوتاه هستند از جهت اجتماعی مورد نقد و بررسی قرار می گیرند. 27

شخصیت پردازي و فضاسازي
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ر آثار خود، زندگی مردم عادي را در نگار است که دجمال میرصادقی از جمله نویسندگان اجتماع
هاي سطحی و بیرونی و وقایع دهد ولی جنبهبازتاب می–در بیش تر مواقع قشر کارمند -قشرهاي مختلف 

ي هاي فکري و مشکالت عمدهکم اهمیت را مطرح کرده و از بیان مطالب عمیق و مهم زندگی، دغدغه
هاي خود، گفت و زده دارد و در بیش تر داستانن حالت شتابکند و در بیان داستازندگی افراد اجتناب می

کند دیالوگ ها با یکدیگر را مطرح میها و اختالف و درگیري آنگوي افراد با یکدیگر، تفریح و سرگرمی آن
ها منولوگ و تنهایی شخصیت داستان با خود وجود ندارد و هاي او دارد و در داستانجایگاه مهمی در داستان

ها شخصیت اصلی داستان مرد است و زن در جایگاه پایین هاي او بیرونی است و در داستاننوعی داستانبه 
تواند نظام مرد ساالر حاکم بر این میتر از مرد و در سایه ي وجود او قرار دارد و شخصیتی منفعل است که

این قشر است؛ بیان کند و هها مربوط بجامعه را به خصوص در قشر متوسط جامعه که بیش تر داستان
ها حالت است ولی شخصیت مرد داستاناین صورت بیان کردهمیرصادقی این تفکّر حاکم بر جامعه را به

کند و گاهی از افسرده، ناراحت، دلزده از دیگران و گاهی عصبی دارد گویی از همه چیز و همه کس فرار می
د این حالت در کتاب روشنان بیشتر است. (حسین گیج و منگ کند و حالت انزجار از خود دارخود فرار می

به او نگاه کرد از حرف هاي او چندشش می شد. سرش گیج می رفت ناراحتی را مثل جانوري توي تنش 
حس می کرد آشفته بود. ناگهان سراپالرزید به سرعت خودش را از اتاق بیرون انداخت به چشم هاي سرخ 

) .در داستان 126یر لب به خود گفت: تو هم یه خوکی (هراس، خرچسونهخود توي آینه نگاه کرد و ز
کند و به کوهستان پناه می برد و روشنان شخصیت مرد داستان از شهر و زندگی شهري و مردم آن فرار می

براي بیان زشتی شهر و بیان شدت کراهت و نفرت مرد از شهر می گوید: (روزي سحرگاه از شهر بیرون آمد 
) .شخصیت 21هاي گل آلوده و مرداب ها و گنداب روها گذشت و به کوهستان رسید.) (روشنان، هو از در

کند و شخصی افسرده و کند و دوري اختیار میها از دیگران و محیط زندگی خود و ... فرار میمرد داستان
و عمیق آن وجود شود. تنهایی به معناي واقعی ناراحت است ولی این حالت ها به صورت سطحی بیان می

شود که خواننده بدون تاثیر پذیري از کنار داستان می گذرد و به نوعی اي مطرح میندارد و داستان به گونه
این حالت تنهایی و ناراحتی را بصورت عمیق و ها تاثیر ژرف بر خواننده نمی گذارد زیرا نویسندهداستان

است به عنوان در ترسیم چهره و ظاهر افراد بیان شدهاست هر چند که حالت افسردگی ملموس بیان نکرده
هاي نور چراغ اتاق جا به جا روي گونه«مثال در داستان پرواز درناها براي بیان ناراحتی شخص از عبارت 

است. (فضا و رنگ، استفاده کرده» تر می کرد.هاي زیر چشمش را مشخّصنشست و سایهالغرش می
احساس و حال و هواي داستان که حاصل عناصر دیگر داستان چون پیرنگ، ي وسیعی که براي کلّاستعاره

اي از عناصر توان نتیجهشود. پس فضا و رنگ را میصحنه، شخصیت، سبک، نماد و آهنگ اثر است؛ اطاق می
).فضا و رنگ متناسب با موضوع داستان می 403: 1367دیگر داستان بدانیم نه عنصر مستقل) (میرصادقی؛ 

هاي میرصادقی، مرگ است و شد و هر داستان فضا و رنگ مخصوص به خود را دارد. موضوع بیشتر داستانبا
ها تناسب هاي افسرده داستانها حالت تراژیک دارند و این موضوع غمگین با شخصیتدر بیشتر مواقع داستان
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کند تا با موضوع برفی مطرح میها را تاریک و سرد و یا ابري و بارانی یا دارند و نویسنده فضاي داستان
آلود، شتاب زده به میان خیابان آمده و مرگ به هیات داستان هماهنگ باشد. (در آن هواي گرفته و غروب مه

هاي دیگر ) در این داستان و بیش تر داستان81است.) (روشنان، طاهري می گفت؛ پیکان سفیدي سررسیده
تواند از این جهت باشد که ژیک حاکم است و این میکتاب روشنان این فضاي تاریک و موضوع ترا

است و از نظر زمانی مصادف با دوران بعد از جنگ هـ.ش نوشته شده1377-1367هاي این کتاب بین داستان
می باشد و از آن جا که جنگ یک سري عواقب ناگوار به همراه داشته و باعث ایجاد غم و اندوه و تاریکی 

تا مدتی طوالنی، شرایط روحی افراد و به طور کلّی شرایط جامعه را در همین شود ودر وجود افراد می
دارد و از و آن جا که نویسنده مانند سایر افراد جامعه تحت تاثیر شرایط جامعه بوده و نسبت حالت نگه می

تاثّر از ها را متوان این فضاي سرد و تاریک حاکم بر داستانها عکس العمل نشان می دهد؛ پس میبه آن
هاي اقلیما، نویسنده و مار و جانشین به جاي بیان شرایط شرایط حاکم بر جامعه دانست. میرصادقی در داستان

کشد و در این آورد و نقبی به گذشته زده و آن دوران را به تصویر میواقعی جامعه به افسانه و اسطوره رو می
ها مطرح می کردند؛ هاي او تفکّرات قدیمی که نویسندهنها حالت نوستالژیک دارد. در بعضی از داستاداستان

روزگار به مردم آزاده «کند که است. در داستان نویسنده و مار از کتاب روشنان این گونه صحبت میذکر شده
تنگ گرفته، نویسندگان راستین را به کنج عزلت نشانده و دست تنگ گذاشته قلم زنان فرو مایه با حیله و 

اند سخن چون گردوي پوك از معنا تهی اند و با آثاري بی ارج و مقدار به بیراه کشاندهن را فریفتهافسون مردما
) .این موضوع که روزگار بر خالف خواست افراد آزاده و خردمند رفتار کرده و عوامل ناراحتی 92(ص» شده

له مطالبی است که در ادبیات باشد، از جمها را فراهم کرده و بر عکس، موافق با افراد پست و حقیر میآن
تواند از آن جا نشات گرفته باشد که تفکّر جبرگرایی برخوردار است و این بینش میي طوالنیایران از سابقه

عدالتی و شرایط نامساعد سکوت کرده و آن در بین مردم رواج بسیار دارد و بیش تر افراد در مقابل ظلم و بی
دهند ولی بیان چنین مطالبی در اي رهایی از اوضاع نابسامان کاري انجام نمیکنند و بررا تقدیر قلمداد می

شود. نویسنده با ذکر چنین ادبیات سنّتی ایران قابل قبول  است ولی در داستان کوتاه معاصر مردود شمرده می
زیرا در استکردههایی گویی هنجارشکنی کرده و بر خالف قواعد حاکم بر رئالیسم اجتماعی عملداستان

این گونه تري باید باشد نه ذکراین مضامین قدیمی و تکراري. مشابهرئالیسم اجتماعی مدرن ذکر مسائل مهم
اي ي جدید کاربردي ندارد، داستان جانشین از کتاب روشنان است که داستانی اسطورهها که در دورهداستان

عاقل زن به سخن آمد که «ساالري اشاره دارد. ي مرگ و حیات مجدد گیاه و نظام مادراست و به اسطوره
) در نظام مادرساالري 165(ص» خواهد بمانی و روزگار با ما به سرآريبزرگ مادر آرزوي تو را برآورده، می

ي افراد بوده و باقی افراد تحت فرمان او هستند.(عاقل زن آمد. یک بزرگ مادر وجود دارد که در راس همه
را شستند، موهاي او را شانه کردند و پیراستند. عاقل زن بر پاي او بوسه زد. بزرگ مادر زنان با او بودند او 

تو را به همسري انتخاب کرده. در میدان گاه بزرگ مرد و بزرگ مادر بر تخت نشسته بودند. مردي با تیغ بر 
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ا از میدان گاه به در بردند ي او رتخت آمد و مردان دیگر با او. بزرگ مرد از تخت به زیر افتاد. غالمان جنازه
) در جوامع ابتدایی که نظام مادرساالري و مراسم قربانی کردن انسان رایج است، در اواخر 168-169(ص

کند و براي باروري بیشتر در با شخص دیگري ازدواج می–ملکه –سال، پادشاه کشته شده و بزرگ مادر 
).258: 1377شود. (بهار؛ ین ریخته میسال نو، خون پادشاه مقتول بر روي حیوانات و زم

در این جا به مراسم کشتن بزرگ مرد در پایان سال کهنه و انتخاب مرد جوان به جاي او در آغاز سال نو 
نویسنده به کفچه «هایی که جنبه اساطیري دارد، داستان نویسنده و ما راست. اشاره دارد. یکی دیگر از داستان

) 91(ص» ام؟خورد. مرید شیطان، جاي تو راتنگ کردهشتی باالي تنش تکان میمار نگاه کرد که سرش مثل م
است و این بینش نسبت به مار به داستان آدم و حوا و در این داستان، مار به عنوان مرید شیطان معرّفی شده

که خداوند ي حیوانات صحراو مار از همه«گردد.ها از بهشت و نقش داشتن مار در این اتّفاق بر میهبوط آن
ي درختان باغ ي همهاست که از میوهخدا ساخته بود هشیارتر بود. به زن گفت: (آیا خدا حقیقتاً گفته

ي درختی که وسط باغ است، خدا خوریم، لکن از میوهي درختان با غ مینخورید؟ زن به مار گفت: (از میوه
داند روزي که از آن نخواهید مرد، بلکه خدا میگفت از آن نخورید، مبادا بمیرید) مار به زن گفت: (هر آینه

شود و مانند خدا عارف نیک و بد خواهید بود. چون زن دید که آن درخت براي بخورید چشمان شما باز می
؛ 3عهد عتیق؛ پیدایش»(اش گرفته، بخورد و به شوهر خود نیز داد و او خورد.خوراك نیکوست، پس از میوه

مار گفت: «است. هاي زیر زمین معرّفی شدهاسطوره، مار، حافظ و نگهبان گنج) .همچنین در مبحث3: 2002
ي ما اند، هر که غنی شده از گنجینهدار شهر شمردهاي که ماران را در میان کاینات خزانهبالشک شنیده

عنی ناگاها و ي یک نژاد از مارها، یي هندي دربارههاي عامیانهتعدادي افسانه) .«92نویسنده و مار؛ »(برده
هاي زیر آن حفاظت ها بر آب هاي زمین مسلّط بودند و از گنجها وجود دارد که پادشاه و مکله آنجفت آن

) این نگرش در مورد مار در بین مردم رواج دارد به عنوان مثال: گاهی اوقات 96: 1383(هال؛ » کردند.می
اي مار توجه دارند و مار را به عنوان این جنبه اسطورهبه–اگر در مورد مار باشد -افراد در تعبیر خواب خود

هایی آن هم هاي اساطیري مار توجه دارد و خلق چنین داستانکنند. این داستان به جنبهپول و ثروت تعبیر می
هاي عجول تواند یکی از جنبهدر قالب داستان کوتاه در دوران معاصر کاربرد و گیرایی زیادي ندارد و این می

تواند نشات گرفته از این مهم باشد که او به جاي شرایط ها باشد و یا میبودن میرصادقی در خلق داستان
آورد تا از شرایط جامعه فرار کند. واقعی جامعه به تخیل و اسطوره روي می

هازبان به کار رفته در داستان
ها به اي است زبان نوشتها اسطورههایی که حالت نوستالژیک دارد و مضامین آن قدیمی و یدر داستان

هاي اقلیما، نویسنده و مار، است. این زبان ادیبانه در داستاناصطالح زبان برجستهحالت ادبی و فاخر و یا به
قابیل نزد هابیل برفت. سوختن درخت نه دلیل است به «شود. طوطی شکرشکن و جانشین مشاهده می

قمرو وزیر گفت: جوان! ) .«196(روشنان، اقلیما؛ » ترا می کشمصواب. اقلیما را به من بازده و گرنه
هاي مرا فراموش مکن. من خودم به کار دیگر مشغولم اگر ملکه را هم دیدي حرفش را مشنو زیاد از سفارش
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ها زندگی قشرهاي مختلف ).اما در بعضی داستان158(روشنان، طوطی شکرشکن؛ » صد نوبت سفارش کرد
ها متناسب با این که شخصیت است. در این داستانشر متوسط و کارمند را بیان کردهجامعه، به خصوص ق

است و میزان تحصیالت و شرایط مالی و فرهنگی او در چه حدي است، ي جامعهداستان متعلّق به کدام طبقه
و این از هنرهاي بارز کند و در این زمینه توانایی زیادي دارد استفاده میاز زبان و الفاظ مخصوص به آن طبقه

میرصادقی است. (آهاي نامرد، خانه خوابیدي که چه؟ براي چه عجله می کنی، موقعش که برسد براي همیشه 
).(مگر هر چه پدر خواسته نکردم؟ مگر به قول 84خوابی پاشوبیا این جا حالی بکنیم) .(طاهري می گفت؛ می

ور که می خواسته مرا نچرخانده) .(روشنان، فواره؛ طخودش افسار مرا از بچگی به دست نگرفته و همان
کنی. بدش به من ).مادربزرگ سر می کشد تو اتاق می خواهد کتاب را از تو بگیرد. از جلوش فرار می175

). 157ذلیل شده. سالتون بگیري بچه، بدش به من تو حیاط سر به عقبت می گذارد(روشنان، سرخ و سفید؛ 
دي که متعلّق به قشر متوسط هستند و از نظر تحصیالت در سطح تقریباً پایینی هستند، ها با افردر این داستان

ها متناسب با زبان رایج در بین مردم این اي به کار رفته در داستانمواجه هستیم و زبان عامیانه و محاوره
گیرد. نگران او را میخواهند تیراندازي کنند. پدر دست لرزان رنگ مادر پرید. می«ي اجتماعی است. طبقه

اند). هایی انگار از جهنّم در آمدهتوانند بکنند. چه قیافهنباش اتّفاقی نمی افتد.دختر می گوید: (هیچ غلطی نمی
).در این داستان پدر و مادر به 130پسر می گوید: (برشان می گردانیم به جهنّمشان) (روشنان، مرگ اقاقی ها؛ 

ها مشخّص است ولی هاي آنکنند و این از صبحتنطقی برخورد میعلّت سن خود، نسبت به موضوع م
کنند و این غلیان احساسات در دختر و پسر به علّت کمی سن نسبت به موضوع هیجانی برخورد می

راننده ماشین را توي جاده خاکی راند. صبحونه رو همین جا «شود. ها به وضوح مشاهده میوگوي آنگفت
گم فقط به فکر خودتی اون جدي می) .«137(روشنان، درگردراه؛ » است.اش معرکهمی زنیم، عسل و خامه

دفعه یادته که زنجیر طالي گردن زنیکه رو ورداشتی؟).تو هم ساعت مردیکه را ورداشتی. به ساعت نگاه کرد 
که از جهت ) .استفاده از این گونه الفاظ در بین افرادي 144(همان؛ » هدیه نامزد جونته؟ چشمتو درویش کن

شود. میرصادقی در گزینش الفاظ رد و بدل شده بین فرهنگی در جایگاه پایینی قرار دارند؛ بسیار شنیده می
شخصیت هاي داستان خود مهارت و توانایی باالیی دارد. او متناسب با شرایط سنّی، احساسی، اقتصادي، 

ي کند و خواننده از طریق مطالعههاي خود میفرهنگی و شغلی افراد کلماتی را انتخاب کرده و وارد داستان
ي اجتماعی تواند به شرایط اقتصادي، فرهنگی، احساس و طبقهوگوها و به کمک الفاظ و عبارات میاین گفت

هاي ذگر شده شاهد آن بودیم.افراد پی ببرد که در مثال
ها از زاویه سیاست بررسی داستان
ي سیاسی دارد؛ تیغزار از کتاب روشنان است در این داستان افراد جنبههایی که تا حدودياز جمله داستان

نظامی، به یکباره به منزل مردي معلّم رفته و بدون توضیح او را همراه خود می برند و بعد از چند روز 
کنند. اند و بدون عذرخواهی او را آزاد میشکنجه و عذاب دادن آن مرد متوجه می شوند که او را اشتباه گرفته
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اي دانست که نظام دیکتاتوري و استبدادي داشته و با خشونت با مردم توان نماد جامعهاین داستان را می
وقتی سیاهی قصر را از دور دید راه هموار شد «کند و هیچ ارزشی براي مردم قائل نیست. برخورد می

اي نیم تاریک و روشن قصر هاي خشکیده جاي تیغزار را گرفت. به راهروههاي سوخته و بوتهدرخت
) در اینجا 115ص »(کردرسیدند راهروها پیچ در پیچ و تو در تو بود و هواي مانده اش نفس او را تنگ می

درخت سوخته و تیغزار و قصر تاریک با راهروهاي پیچ در پیچ؛ گویی استبداد و تاریکی و گزنده بودن نظام 
کند. در این داستان ویژگی یک چنین این شرایط را بیان میحاکم بر این جامعه دیکتاتوري و ترس مردم از

اي که آزادي بیان و فکر و قلم در آن وجود ندارد است جامعهاي به خوبی به صورت نمادین بیان شدهجامعه
توانم ترا قلم را مثل تفنگ به طرف او نشانه گرفت نمی«و توهین و ارعاب و خشونت در آن حاکم است. 

ي .سیاسی دارد؛ داستان مرگ هایی که تا حدودي جنبه) یکی دیگر از داستان117(تیغزار؛ » دارماینجا نگه 
ها است. داستان در مورد تظاهرات مردم علیه حکومت است و افراد در سنین مختلف در این تظاهرات اقاقی

چیده مرد جوانی خبر تظاهرات همه جا پخش شده و مثل عطر گل اقاقی در فضاي شهر پی«اند.شرکت کرده
ي انقالبی است ) فضاي داستان ترسیم جامعه132(ص» کند. مردم ساکتند و به او گوش می دهندسخنرانی می

هاي درونی و هاي سطحی و ظاهري انقالب اکتفا کرده و به جنبهولی در این داستان نویسنده به بیان جنبه
هاي ظاهري آن را به است و فقط جنبهاي نکردهترین اشارهعمیق و مهم انقالب و عوامل ایجاد آن کوچک

این باشد کهتر این موضوع میاست و از همه مهمترین توجه و دقّت بیان کردهصورت سریع و گذرا و با کم
هماهنگی -سال پایان جنگ -نوشته شده و موضوع داستان با حوادث آن روزگار 1367داستان درسال 

هاي سیاسی در آثار میرصادقی است. به طور کلّی جنبهکردههاي انقالب را بیانندارد و نویسنده فضاي سال
شمار به جاي روزگار خود به روزگار گذشته توجه هاي انگشتبسیار محدود است و در همین داستان

است. به همین جهت او شرایط سیاسی دوران خود را که با زمان تحریر داستان تطابق داشته باشد در کرده
کند. تعدادي داستان که جنبه سیاسی داشته باشد در کتاب هراس وجود دارد که هاي خود منعکس نمیداستان

هاي گنده هر من به زندگی بی دردسر عادت کردم بذار شپش«ها، باختم، باختی، بردند می باشد. یکی از آن
کشم و تماشا تموم کنن. من کنار میها زیادتر، بذار کارو زودترروز گنده تر بشن گند و کثافت بیشتر، شپش

) در این جا با فردي مواجه هستیم که در مبارزه 103(ص» گیرم که سر قمار خوابم نبرهکنم. شب دوش میمی
هاي جامعه شکست خورده و دچار پوچی شده و براي فرار از خستگی و بیهودگی زندگی به قمار با بدي

جویی است و این شخص هیچ هدفی در زندگی ندارد یک چنین روي آورده و در زندگی فقط خواهان لذّت
هاي معقول و ارزشمند شود که براي رسیدن به یک سري خواستهاي ایجاد میبینشی در بین مردم جامعه

ها مبارزه کردند. این گونه رخدادها باعث ایجاد یاس و مدت طوالنی به تمام وجود خود براي رسیدن به آن
جویی و زندگی کردن صرف، به هر شکل ممکن، جاي ي لذّتشود و روحیهردم میناامیدي در بین م

ها به سوي فساد و گیرد و رواج این تفکّر بین مردم باعث سوق دادن آنخواه را میي مبارزاتی و ترقّیروحیه
هاي موجود رابريعدالتی ها و نابها، بیاي افراد در برابر بدي، ظالمشود در چنین جامعهانحراف اخالقی می
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هاي ها و بديکنند و حتّی با دیدن تاریکیاقتصادي، تحصیلی، شغلی و.... سکوت می–بین افراد از هر نوع 
اند. این حالت دلزدگی از امور سیاسی و توجه به کنند که گویی هیچ ندیدهاي وانمود میجامعه به گونه

ي مهرداد جمع ها توي خانهچندسال پیش، همین بچه«هاي آنی در داستان خرچسونه هم وجود دارد. لذّت
کندند حاال چه وضع هاي هم دل نمیکردند و از صبحتشده بودند تا صبح هیجان زده با هم جرّو بحث می

انداخت و با زن هاي رفقارقصید و دم عوض شده بود چه تغییر عجیبی پیش آمده بود. باید موسیقی را راه
)127(ص » ها پچ پچ کردگوش آن

ي زمانی با فعالیت هاي مبارزاتی و سیاسی مواجه اي است که در یک برههاین داستان هم نماد جامعه
ها فروکش کرده و افراد تمام توجه خود وجوشرفته و آن جنبها از بیناست ولی بعد از مدتی آن حالتبوده

العملی از خود نشان ت جامعه هیچ عکسرا معطوف به زندگی عادي و روزمره کرده و نسبت به اتّفاقا
ها و تفریحات است. از بخش با باالترین میزان خوشیها کسب یک زندگی لذّتدهند و نهایت تالش آننمی

است و فضاي حاکم بر جامعه انقالبی و پر جنب و نوشته شده1357آن جایی که کتاب هراس در سال 
ي انقالبی و ها خبري از آن روحیهارد اما در این داستانجوش است و امید و شادي در بین مردم وجود د

ها با فضاي آن زمان کشور از نظر سیاسی هماهنگ نیست. در شادي ناشی از پیروزي وجود ندارد و داستان
هایی که با شرایط سیاسی حاکم بر آن دوران ایران هماهنگی دارد؛ داستان این کتاب از جمله معدود داستان

مرد به طرف پنجره رفت بیرون تاریک شده بود. مرد ماهی سیاهی را دید که به «ز درناها است. هراس و پروا
ي سرعت خودش را به ماهی قرمز رساند و پوزه اش را در شکم او فرو کرد. ماهی قرمز گوشه

غ ایستاده بود که ماهی سیاه خود را به او رساند و چتر قشنگ دمش را از هم شکافت. دخترش جیحوضچه
ي سفیدي باز کشید: چشمشو کند. ماهی سیاه دور شده بود و جاي چشم سیاه و درخشان ماهی قرمز حفره

) .در این داستان ماهی سیاه نماز افراد رژیم شاه و ماهی قرمز نماد مردم مبارز و هواي 10هراس؛ »(شده بود.
کوچه تاریک بود. «قالب است. آور حاکم بر دوران قبل از پیروزي انسرد و تاریک نماد جو سرد و رعب

هایش شد مثل این بود که دانهمیاي بلندهاي باران به کف کوچه که می خورد صداي خشک و بریدهرشته
هایباران که بر زمین خورده و ) در این جا دانه54(پرواز در ناها؛ » مرد.شد و می می  شکست و له می

وکشتار و فضاي سیاه ایط جامعه در طی سال هاي انقالب و کشتمیرند و هواي تاریک و بارانی، نماد شرمی
دوران قبل از پیروزي انقالب است. 

ادبیات عامیانه 
ها را در قالب اعمال و کردار، در بین افراد جامعه، یک سري آداب و رسوم رواج دارد که افراد آن

ها را به ي خود، در غم و شادي آنهي زندگی روزمرّتفکّرات، عبارات و مناسک مختلف ریخته و در صحنه
ها را به عنوان عرف و هنجار گذرند. افراد در بیشتر مواقع آنها مینمایش گذاشته و به راحتی از کنار آن
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این گونه دانند. بهها را قبیح میکنند و گاهی مخالفت با آنها نمییابی آنجامعه قبول کرده و سعی در ریشه
فولکلور در لغت به معنی دانش عوام به کار «رهاي رایج در بین مردم، فولکلور گویند. آداب و رسوم و کردا

است و در رود این اصطالح در زبان فارسی به فرهنگ توده، فرهنگ مردم و ادبیات عامیانه ترجمه شدهمی
» شروع شد.ي صادق هدایت ي فولکلور به طور منظّم و علمی به وسیلهآوري و تحقیق دربارهایران جمع
است. ادبیات است و با تاریخ بشر همگام بوده) زبان به کار رفته در ادبیات فولکلور ساده1379:3(عزیزي؛ 

هاي فالکور (شاهنامه فردوسی، فرهاد و شیرین، است و داستانفولکلور بازتاب زندگی واقعی مردم یک جامعه
ه گویان دوره گرد (در ایران بهلیلی و مجنون، وامق و عذرا، امیرارسالن و...) توسهط قصگویان دوره این قص

ي هاي فالگیري، تعبیر خواب، استخارهاست. تعزیه، کتابشدهگرد، گوسان می گفتند) و یا در اویش نقل می
ها از چین وارد ایران شد) جزء ادبیات عامیانه ي مغولبازي و تئاتر عروسکی انگشتی (دورهقرآن و مسخره

اي باید فرهنگ عامه یا اي وطایفهبراي شناخت مردم هر قوم و قبیله) .«50-85: 1384. (سیپک؛ هستند
هاي مذهبی و ملّی، عقاید ها و آیین جشني آداب و سنّتفودلکور محلّی آنها را مورد بررسی قرارداد. مطالعه

اي که کودکان ا و عبارات آهنگین و شعرگونههها و اشعار و الالییها، امثال و ترانهها و افسانهو عادات، قصه
خوانند (لیمریک) ما را به احوال و افکار و ذوق و هنر و روحیات آن مردم آشنا در اثناي بازي هاي خود می

سازد و فولکور شامل آداب و رسوم مربوط به مراسم تدفین، عروسی، عزاداري، الالیی، ترانه و می
» المثل، چیستان، مراسم مذهبی، تفکّرات خرافی بین مردم و... می باشد.هاي محلّی، معما، ضرب تصنیف
کند؛ لذا در ) .از آن جایی که میرصادقی زندگی قشر متوسط و به اصطالح عوام را بیان می9: 1378(میرنیا، 
دیروز رو «شود. یها اشاره مهایی از آنهاي او ادبیات عامیانه جایگاه مهمی دارد که در این جا به نمونهداستان

) .در 103(هراس، با ختم، بختی، بردند؛ » قبرش آب پاشیده بودن. یه دسته گل پژمرده رو قبرش افتاده بود
مبحث اسطوره آب نماد زندگی و حیات است و اعتقاد بر این است که ریختن آب بر روي قبر متوفّی باعث 

اند ولی این تفکّر از این جا جار و قبول کردهشود و مردم این را به عنوان یک رسم هنشادي روح او می
گیرد که در قدیم اعتقاد بر این بود که اشیا و از جمله سنگ زنده هستند و روح افراد متوفّی درسنگ نشات می
شود ( این اعتقاد در بین اقوامی که به تناسخ اعتقاد دارند و در آیین شنتو و تائو که در کشورهاي وارد می

ست؛ بیش تر است) در این تفکّر عامیانه با تقدس سنگ هم مواجه هستیم . این تفکّر که آسیاي شرقی ه
سنگ مانند انسان، زنده و جاندار و ارزشمند است (آنیمیسم) و از تقدس برخوردار است در بین مردم از 

در -است میانهاست و جز ادبیات عاارزش زیادي برخوردار است و در ادبیات و نقّاشی ایران قابل مشاهده
کنند که تصویر چهره انسان اي نقّاشی مینقاشی سبک تبریز که مربوط به دوره صفوي است سنگ را به گونه

از جمله ادبیات عامیانه –است که در نقّاشی به آن کازمولوژي گویند در آن سنگ وجود دارد و قابل مشاهده
باشد که در آثار میرصادقی در گفت و گوي ب المثل میکه از رواج بسیاري در بین مردم برخوردار است؛ ضر

هایی که بسامد استفاده از ضرب المثل شود. از جمله داستانهاي داستان با یکدیگر زیاد مشاهده میشخصیت
می خوام رئیس باشگاه هواتو داشته «در آن زیاد است؛ داستان دیگه مثل تختی نمیاد از کتاب هراس است. 
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می گفتند لوطی نیست و با باالتري ها بسته و به نرخ روز نان می ) .«77(ص» لی می رهباشه. که خرش خی
» آقا، علی حکم یک گاو شیرده را پیدا کرده اگر می باخت نان و آب خیلی ها آجر می شد.) .«76(ص» خورد
ا رد و بدل هاي بین آنهاي این داستان زیاد است و دیالوگ زیادي بالحن محاوره) .تعداد شخصیت80(ص
شود و استفاده زیاد از ضرب المثل بین این تیپ از مردم که متعلّق به قشر متوسط و پایین جامعه هستند؛ می

ي بسامد باالي استفاده از ضرب المثل در بین این قشر از جامعه و به طور کلّی عوام است و از نشان دهنده
وار و عیاري هاي لوطییر هستند و تا حدودي گرایشگتر داستان در مورد افرادي است که کشتیهمه مهم

زمان خلق –تر است و از سویی با فضاي آن دوران دارند و ادبیات عامیانه در این قشر از جامعه پر رنگ
ي عیاري که بعدها با لفظ لوطی، فتی، جوانمرد و ... هم نامیده شدند، تناسب دارد منشاء ایجاد فرقه–داستان 

اشکانی و آیین میترائیسم دارد که بعد از اسالم فعالیت خود و عقاید خود را در يه نظامی دورهریشه در گرو
ي ها جزء طبقهقالب عیاران ادامه دادند که افکار و آداب و رسوم مخصوص به خود را داشتند و اکثر آن

هاي باستانی انجام دي که ورزشگیرها و افراها در بین کشتیضعیف و یا متوسط جامعه بودند. بعدها تفکّر آن
) مقدار کمی از این تفکّرات عیاري در این داستان به چشم 24-89: 1382دادند ریشه دوانید. (کربن؛ می
هاي دیگر میرصادقی؛ ضرب المثل به مقدار زیاد وجود دارد که در این جا از ذکر آنها خورد. در داستانمی

شود که ضرب المثل بیشتر در جوامعی رواج دارد که آزادي ده میاین مهم بسنشود و فقط بهخودداري می
توانند حرف خود را بگویند (جامعه بیان در آن جامعه وجود ندارد و افراد به صورت واضح و صریح نمی

کنند فاقد نظام دموکراسی است) لذا مطالب خود را در قالب ضرب المثل، کنایه، طنز و کلمات قصار بیان می
چنین جوامع بسته و خفقان آوري، تاتر و کارهاي گروهی به طور اعم (در هر زمینه) و به طور همچنین در

اخص (در زمینه هنر) رشد طبیعی دارد. 
عدم تطابق با محیط بیگانه 

در طی انقالب و در زمان جنگ شاهد مهاجرت تعداد زیادي از مردم به خارج از کشور هستیم به همین 
هایی در توصیف زندگی این گونه افراد سندگان مواجه هستیم که دست به خلق داستانجهت با تعدادي از نوی

از کتاب روشنان با پیرمردي » مردي در پارك«کنند. در داستان زده و محاسن و معایب این زندگی را بیان می
ا دیگران را است و قدرت تطبیق خود بمواجه هستیم که به خارج از کشور رفته و با مشکالتی برخورد کرده

) او در خاطرات خود با دوستان 181(ص» ها بیگانه بود گل ها و درخت ها را نمی شناختقیافه«ندارد. 
است. در این داستان تنهایی و ترس پیرمرد به خوبی کند و حالت نوستالژیک پیدا کردهقدیمی خود زندگی می

شب خواب می دید «ود و ملموس است. شاست و آن حس تنهایی و ترس به خواننده منتقل میمطرح شده
گشت ها میها شلوغ بود. راه خانه را گم می کرد. توي خیابانکه از خانه بیرون آمده تا به پارك برود خیابان

کرد نام خیابان توي نقشه نبود. از خواب که بیدار می شد خیس عرق اي که در دست داشت نگاه میوبه نقشه
) 182(ص» شده بود
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ها ن در داستانجایگاه ز
دار است که کسی متوجه هاي میرصادقی، به ویژه در کتاب هراس، زن ، شخصی خانهدر بیش تر داستان

ها شرایط زندگی قشر متوسط و جایگاه زن شود. این داستانشود و ازاو قدردانی نمیزحمات او در منزل نمی
هاي خیس و آستین شست. با دستنه ظرف میزنش توي آشپرخا«کند. در این طبقه از جامعه را بیان می

باالزده توي ایوان آمد و سر مرد داد زد: (صبح تا شوم تو این خونه وامونده سگ دو می زنم و صدام در نمی 
است نه چیزیش نیست، ساق زنش پشت تلفن داد می زند: آره ممد خونه) «26-27(هراس؛ تاپ، تاپ؛ » یاد

) .در این جا با زن خانه داري مواجه هستیم که نهایت تفریح 61مرخصی؛ (هراس؛ » و سالمه، مرخصی گرفته
او در منزل ، صحبت کردن طوالنی مدت با تلفن است گویی سرگرمی دیگري براي او وجود ندارد و 

برد که او از نظر تحصیالت در سطحی پایین است این مهم پیتوان بههمچنین از طریق صحبت کردن زن می
شد و از کودکی او را براي انجام امورخانه و دیم تحصیل علم براي زن امري بیهوده قلمداد میو در زمان ق

تواند برگرفته از همان نظام مردساالري حاکم بر این میکردند کهتبعیت از همسر و تربیت فرزند آماده می
هاي و این حالت در خانوادهجامعه باشد و بسیاري از زن هاي قدیم از نظر تحصیالت در سطح پایینی بودند 

ي زندگی این سطح متوسط و ضعیف بسیار به چشم می خورد و از آن جا که داستان میرصادقی بازگو کننده
خورد. در هاي او به چشم میهاي زنی در داستاناست؛ پس یک چنین شخصیتقشر از مردم جامعه

ست و حتّی در قالب الفاظ هم ریخته نشده و بیان رنگ اهاي احساسی و عاطفی بسیار کمهاي او جنبهداستان
این خود بازگو شود گویی بیان کلمات عاطفی بین افراد، بخصوص زن و شوهر، حالت تابو دارد کهنمی

کند. از جمله است که بیان احساسات را امري مردود شده و بد قلمداد میي شرایط حاکم بر جامعهکننده
از کتاب هراس است .داستان در مورد دختر جوانی » در آغاز«ک دارد داستان هایی که حالت رمانتیداستان

شود و با برخورد نزدیک باآن مرد میزان هاي یک مرد نویسنده به او عالقمند میي داستاناست که با مطالعه
ه در ابتدا تجربه ترسیم شده کیابد. در این داستان زن به عنوان شخصی خیال پرداز و بیي او شدت میعالقه

از حرکات تند و صداي بلند و لحن بی پروا و «شود. هاي مرد به او عالقمند میي داستانفقط با مطامعه
این زن مرد را در ) .«16(ص » هاي او خوشش آمده بودگستاخ او خوشش می آمد همانطور که از داستان

ي صمیمی او با پدر و برادرش وجود رابطهدهد. این دید زن، نشات گرفته از عدم جایگاه برادر خود قرار می
کند. زن در فکر، مرد در برابر مردهاي دیگر این خالء عاطفی را به کمک شخص بیگانه پر میاست که

گاه او باشد. مثل برادري با او توانست تکیهآمد. مثل برادري میي مرد جلو چشمانش میگذاشت و قیافهمی
) .ولی در داستان با یک وابستگی احساسی و عاطفی 17(ص» بدهدهایش گوشهمه جا برود و به حرف

ي صمیمی و تا حدودي اروتیک کشیده شتاب زده مواجه هستیم که به سرعت و بدون تعقّل به سمت رابطه
هاي خاردار دوید. مرد از جایش صداي گفت و گویی از ته باغ بلند شد. زن لرزید به طرف سیم«شود. می

» خواهی همه مرا ببینند؟اي گفت: میر آشفته به طرف مرد برگشت با صداي شکستهتکان نخورد. زن ب
اند دچار عذاب وجدان و آشفتگی شدید هاي این داستان در قبال گناهی که مرتکب شده) .شخصیت21(ص
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شوند و اگر دچار پشیمانی هم بشوند این احساس گذرا است. البتّه زن دچار آشفتگی و هراس روحی نمی
شود ولی این حالت او ناشی از ترس از آشکار شدن عمل قبیح او و رسوا شدن او در مقابل مردم است و یم

شود. به همین جهت باشنیدن صدایی در باغ بسیار نگران از است دچار هراس نمیاز گناهی که مرتکب شده
اي است که در آن اگر حیط جامعهها برگرفته از مخیزد ولی در مرد این آشفتگی را ندارد. این حالتجا بر می

تواند خود را تبرئه کرده و آن خطا، موقعیت او را در جامعه و نزد دیگران مرد خطایی انجام دهد به راحتی می
شود و آن آشکار شود باعث ترین خطایی مرتکب میکند ولی اگر زن کوچکبه مقدار زیاد تهدید نمی

باشد از سویی شود و این عامل اصلی وحشت و هراس زن میمر میآبرویی آن زن تا پایان عرسوایی و بی
اي است که حرف و صحبت و نظرات شخصی افراد در مورد یکدیگر از اهمیت و ي جامعهنشان دهنده

جایگاه واالیی برخوردار است و دراین داستان جایگاه زن و دید افراد جامعه نسبت به او به خوبی مطرح 
است. شده

رينتیجه گی
هاي هاي سطحی و ظاهري زندگی مردم توجه کرده و جنبههاي خود به جنبهجمال میرصادقی در داستان

هاي ظاهري است و تنها به جنبهعمیق و مهم زندگی و شرایط جامعه زمان خود را به مقدار زیاد مطرح نکرده
گویش و دیالوگ افراد با یکدیگر ها حالت شتاب زده دارد به همین جهت است و در خلق داستاناکتفا کرده

ي زندگی افراد و تا توان به نحوههاي میهاي او می باشد و از طریق این صحبتقوي ترین بعد داستان
ي داستان خود به طبقههايي صحبت کردن شخصیتحدودي شرایط جامعه پی برد و در گزینش نحوه

هاي پردازيدر شخصیتزده بودن اونگر وشتابطحیت. ازسویی حالت ساسها توجه کردهشغل آناجتماعی و
هاي سطحی اکتفا کرده و شرایط روحی، روانی و خورد او در توصیف افراد به جنبهداستان به چشم می

هاي ها را مطرح نکرده و شخصیت پردازي او به توصیف چهره و جنبهتفکّرات و اعتقادات عمیق و مهم آن
هاي او مضامینی نگر است در داستاناي سطحیشود و از آن جا که نویسندهظاهري وجود افراد خالصه می

هاي سطحی و ظاهري المثل، لیمریک، اسطوره، قصه و ... که جزء ادبیات عامیانه هستند و جنبهمانند: ضرب
د و کنند؛ بیش تر به چشم می خورهاي بیرونی زندگی مردم تبلور پیدا میدارند و در گفت و گو و جنبه

همچنین هرچه جامعه بیش تر حالت سنّتی داشته باشد، بسامد استفاده از ادبیات عامیانه در آن بیشتر است و 
شود و از هر چه به سمت مدرن بودن گرایش بیشتري پیدا کند رواج این گونه ادبیات در بین مردم کمتر می

ها کند، و بعضی داستانها بیان نمیاستاني روزگار خود را در تمام دآن جایی که میرصادقی شرایط جامعه
اي دارد. از آن جا که کتاب هراس هاي او ادبیات عامیانه جایگاه ویژهحالت نو ستالژیک دارند لذا در داستان
ها هایی از شرایط جامعه و جو انقالبی را در البه الي داستاناست؛ رگهمصادف با پیروزي انقالب نوشته شده

هاي سیاسی در بیشتر مواقع به صورت توان مشاهده کرد ولی این جنبهافراد با یکدیگر میو گفت و گوي 
هاي نازکی از امور تواند الیهها و با حدس و گمان خود میي داستاناست و خواننده با مطالعهمبهم بیان شده

را در دایره بسیار محدودي هاي سیاسی ها برداشت کند. نویسنده در کتاب روشنان، جنبهسیاسی را از داستان
است و در بیان امور سیاسی به گذشته رجوع کرده و بیش تر جو سیاسی جامعه را در زمان انقالب بیان کرده
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است به است و از بیان شرایط سیاسی روزگار خود اجتناب کردههاي خود بازتاب دادهو قبل از آن در داستان
ي روزگار خود است که گویی تحت تاثیر شرایط جامعهرفتار کردهاي طور کلّی در کتاب روشنان به گونه

کند به همین جهت نویسنده رو به گذشته داد و حال و هوا و شرایط نیست و یا از شرایط جامعه فرار می
کند. گذشته را در آثار خود متجلّی می

است، تفکّر مرد ساالري انیدهترین تفکّراتی که در طی سال هاي متمادي بر ایران سایه گستریکی از مهم
است و زن در جایگاه پایین هاي او، بخصوص در کتاب هراس، به خوبی بیان شدهاست. این بینش در داستان

هاي زن از شود و شخصیتاست که در بسیاري از موارد برخورد مناسبی با او نمیو بعد از مرد قرار گرفته
و جایگاه اجتماعی و خانوادگی در سطح پایینی هستند و به ي صحبت کردن نظر فرهنگی، تحصیلی، نحوه

است. خوبی جایگاه زن آن دوران را بیان کرده
کتابنامه:

) از اسطوره تاتاریخ، چاپ دوم، تهران، نشر چشمه 1377بهار، مهرداد (-1
) در آئینه نقد، چاپ اول، تهران، نشر حوزه هنري 1378دستغیب، عبدالعلی (-2
-4) ادبیات فولکلور ایران، ترجمه محمد اخگري، چاپ اول، تهران، نشر سروش 1384یري (سیپک، ی-3

) فولکلور و فرهنگ فرّخ شهر، چاپ اول، شهرکرد، نشر آصف 1379عزیزي، غضنفر (
) چا سوم، تهران، نشر ایالم 2002کتاب مقدس (-5
ی، چاپ دوم، تهران، نشر نو ) آیین جوانمردي، ترجمه احسان نراق1382کربن، هانري (-6
) مبانی نقد ادبی، ترجمه فرزانه طاهري، چاپ 1385گرین، ویلفرد، مورگان، لی، ریلینگهم، جان (-7

چهارم، تهران، نشر نیلوفر 
) هراس، چاپ اول، تهران، نشر تاریخ ایران 1371میرصادقی، جمال (-8
ن، نشراشاره ) روشنان، چاپ اول، تهرا1379میرصادقی، جمال (-9

) عناصر داستان، چاپ دوم، تهران، نشر شفا1367میرصادقی، جمال (-10
) فرهنگ مردم (فولکلورایران) چاپ دوم، تهران، نشر پارسا 1378میرنیا، سید علی (-11
اي نمادها در هنر شرق و غرب، ترجمه رقیه بهزادي، چاپ دوم، ) فرهنگ نگاره1383هال، جیمز (-12
نشر فرهنگ معاصر تهران:
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بررسی اشعار متناقض نما در مثنوي معنوي از منظر عناصر دستوري جمله
١فردین شاهین

دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد
٢پگاه پیروز بخت

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد فسا
چکیده

است. متناقض نمایی یکی از »متناقض نمایی«ما ویژه متون عرفانیبهي آثار ادبی، برجستههاياز ویژگی
متفاوت و ابعاد چندگانه به آن هاي و کارکردهاي بالغی براي عمق بخشیدن به اثر ادبی و دادن وجوهشیوه

وسیله شکستن هنجار زبان سازي، بهاست. بزرگان فن و ادب بر این باورند، این ویژگی زبانی که با برجسته
ساخت تضاد است و آن را از شود. متناقض نمایی داراي ژرفدهد؛ موجب شگفتی و التذاذ هنري میروي می

زدایی، برجستگی م، آشناییموجب ابهادانند. این شگرد زبانی ازآنجاکه هاي نوآیین و خالق تضاد مینمونه
هاي ادب فارسی  وبیش در تمام دورههاي این ترفند هنري کمبخش است. رگهگردد، لذت... در کالم میمعنا و

توان جست که در اشعارش از این صنعت ادبی استفاده شود و کمتر شاعري در زبان فارسی میمشاهده می
اند.و گسترش آن نقش داشتهات از سادگی به ژرفایی در پیدایش نکرده باشد. عواملی چون تحول تکاملی ادبی

اش آورده شده است. سپس به تعریف متناقض ي مولوي و زندگیهدر این گفتار ابتدا سخنی کوتاه دربار
گیري و علل گسترش آن و تصویر و بیان متناقض نما، نمایی و رابطه آن با تضاد، ارزش ادبی، کاربرد، شکل

پردازیم. در کنار بررسی متناقض نمایی اشعار مثنوي از منظر عناصر دستوري جمله می
معنوي، متناقض نمایی، پارادوکس.مولوي، مثنوي ها:کلیدواژه

مقدمه
پارادوکس یا شده جنبه انشایی و ادعایی بسیار قوي دارد،هاي پنهان در شعر فارسی که گفتهجمله آرایهاز

که در منطق برخالف آن- بیانی متناقض دارد که اجتماع نقیضین رااین شگرد هنري،متناقض نما است.
سازد، در اصل داراي حقیقتی ممکن می-)125-130: 1364نساري،صوري و ارسطویی محال است (خوا

هاي ادبی را تحت عنوان این نوع آرایهیافت.توان به آن حقیقت دستاست که از راه تفسیر یا تأویل می
شوندبرده مینامکند،یکدیگر را نقض میتصویر پارادوکسی که دو روي ترکیب آن به لحاظ مفهوم،

اند که پارادوکس ویژگی خاص از سبک شخصی شاعر ) و گروهی دیگر بر این عقیده54: 1376شفیعی،(
متفاوت و ). این شیوه و کارکرد بالغی، براي عمق بخشیدن به اثر ادبی و دادن وجوه41: 1372شمیسا،(است

ن چیزي با گیرد. تناقض در لغت یعنی ضدونقیض بودن، مخالف بودابعاد چندگانه به آن، مورداستفاده قرار می

1.Fardin.shahin@yahoo.com(نویسنده مسئول)
2.Pegahpiroozbakht@yahoo.com
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ي پارادوکس ، ذیل واژه) آرایه1360(عمید، .چیزي و در کالم آن است که قسمتی، قسمتی دیگر را باطل کند
ظاهر متضاد را آید، آن است که شاعر یا نویسنده دو مفهوم بهحساب میهاي معنوي بهکه خود، یکی از آرایه
کند. دکتر شفیعی کدکنی را نقض میدهد که وجود یکی دیگريچیز نسبت میدر کالم خود به یک

داند و پارادوکس را هاي نوآیین و خالق تضاد میپارادوکس یا بیان نقیضی یا تصویر پارادوکسی را از نمونه
) هرچند که پارادوکس و تضاد از یک ساختار 308: 1370شفیعی کدکنی،(آورد.در حوزه تضاد به شمار می

زدایی، اسی بسیار متفاوتند. این شگرد بیانی، موجب غرابت زبان، آشناییاند؛ اما از دید زیباشنشدهتشکیل
توان آن را یکی از صنایع معنوي شود؛ لذا میدوبعدي بودن کالم، ابهام، ایجاز و برجسته شدن معنی می

گیرد.به شمار آورد که هم ارزش بالغی و زیباشناختی دارد و هم در خدمت تصویرسازي قرار می» بدیع«
خاستگاه پارادوکس را «اند: ) در مورد چگونگی پیدایش این صنعت بدیعی آورده2: 1386پور آالشتی، نحس(

تر از خاموشی روشن«نماي باید در سخنان رمزآلود عارفان در ادبیات عرفانی جستجو کرد؛ جمله متناقض
رادوکس در سخن عارفان عنوان نمونه زیباي پاکه بر زبان بایزید بسطامی رفته است، به» چراغی ندیدم

)57: 1376شفیعی کدکنی، (»موردتوجه محققان بوده است.
پیشینه تحقیق

هاي) متعدد و گوناگونی درباره زندگی، ها و سخنرانینامهها، پایانتاکنون تحقیقات (مقاالت، کتاب
این شاعر شخصیت، اندیشه شعر و آثار موالنا صورت گرفته است و همه جوانب فکري، شعري و شخصیتی 

بزرگ موردبررسی و نقد قرارگرفته است که دیگر کمتر کسی مجال سخن در این زمینه دارد؛ چراکه بزرگان 
اند. البته ذکر و عنوان کردن همه تحقیقات صورت گرفته بر روي شعر، باره تیر را بر نشانه زدهادب دراین

شناسی دقیق آثار مولوي ازمند به مراجعه کتابپذیر نیست و نیشخصیت و اندیشه موالنا در این گفتار، امکان
اند؛ فقط باید عنوان کرد که بررسی اشعار مثنوي معنوي است که قبالً افراد بسیاري در این مورد مطلب نوشته

اي در مورد از منظر ساختمان دستوري جمله تحقیقی تازه است و قبل از این پژوهش، هیچ کتاب و یا مقاله
نشده است.از نگاه ساختمان دستوري جمله نوشته و یا چاپاشعار مثنوي مولوي 

مولوي
هجري قمري در بلخ والدت 604الدین محمد بلخی معروف به مولوي و موالنا و رومی، در سال جالل

هاي است. در قرنشده نامیده میالدین، خداوندگار و موالنا خداوندگاریافت. در دوران حیات به القاب جالل
است و از برخی از اشعارش کاررفتهمولوي، موالنا، مولوي رومی و مالي رومی براي وي بهبعد القاب

اند. پدرش موالنا محمد بن حسین خطیبی معروف به تخلص او را خاموش و خَموش و خامش دانسته
ي، هجري قمر610العلما در سال العلما، از بزرگان صوفیه و مردي عارف بود. سلطانو سلطانبهاءالدین ولد

فریدالدین عطار نیشابورياست که در مسیر سفر با شدهاز بلخ کوچید و روایتچنگیزخانزمان با هجوم هم
سالگی با گوهر را به او هدیه داد. موالنا در نوزدهاسرارنامهنیز مالقات داشت و عطار، موالنا را ستود و کتاب 

هجري قمري در قونیه جان سپرد؛ در آن هنگام موالنا 628العلما در حدود سال خاتون ازدواج کرد. سلطان
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الدین محمد سال داشت که مریدان از او خواستند که جاي پدرش را پر کند. تا اینکه شمس24الدین جالل
که درس و هجري قمري به موالنا پیوست و چنان او را شیفته کرد642بن ملک داد تبریزي در حدود سال 

وعظ را کنار گذاشت و به شعر و ترانه و دف و سماع پرداخت و از آن زمان طبعش در شعر و شاعري 
گذشت؛ از موالنا از کنار زرکوبان میشکوفا شد و به سرودن اشعار پرشور عرفانی پرداخت. تا اینکه روزي

سر در قدم موالنا نهاد و بدین ترتیب موالنا شیفته الدین زرکوبصالحو شیخ درآمدآواز ضرب، او به چرخ 
الدین صالح.ین زرکوب جاي خالی شمس تبریزي را تا حدودي پر کردالدالدین شد و شیخ صالحصالح

کرد. حتی سلطان ولد با همه دانشش از او اطاعت می؛ ونخوانده از مردم قونیه بودمردي عامی و درس 
سال با او انس 10موالنا تا هرحالبهمریدان بود؛ اما موردحسادتالدین زرکوب نیز همانند شمس صالح

معروف به اخی ترك الدین چلبیحسام.ینکه زرکوب بیمار شد و جان باخت و در قونیه دفن شدداشت تا ا
مثنوي نیالدحسامموالنا به سفارش .بودنینشهمسال 10رید موالنا بود. موالنا با او نیز از عارفان بزرگ و م

5بیماري در پی تب سوزان در غروب یکشنبه هامدت. موالنا پس از درآوردمعنوي را به رشته نگارش 
ار ارزشمندي . آرامگاه وي در شهر قونیه ترکیه است. از مولوي آثدرگذشتهجري قمري 672اآلخريجماد

)http://fa.wikipedia.org()88-92: 1388صفا، (است.ماندهیباقدر نظم و نثر 
متناقض نما)(پارادوکس

. واژه متناقض نما1
هم واژه یونانی در التین است که منشأ آنparadoxam) برگرفته از Paradoxمتناقض نما یا پارادوکس (

Paradoxمرکب ازParaو »متناقض با«به معنی مقابل یاDox1377چناري، (به معنی عقیده و نظر است :
تلقیح «، »ترویج تضاد«، »بیان نقیضی«، »تناقض ظاهري«، »تناقض«). در زبان فارسی، پارادوکس را به 13

)http://aryaadib.blogfa.com(.اندو ... ترجمه کرده» متناقض نما«، »ناسازي هنري«، »تضاد
ا. اصطالح متناقض نم2

هاي اساسی با شده است که تفاوتدرباره اصطالح متناقض نما تاکنون تعریفات بسیار و گوناگونی ارائه
یکدیگر ندارند و همگی این تعریفات بر اصل موضوع متفق هستند و در این پژوهش به دلیل پرهیز از 

دو تعریف اجمالی از این شود و از بین همه این تعریفات بهها پرداخته نمیطوالنی شدن کالم به ذکر آن
کنیم. در تعریفی خالصه از متناقض نما آورده شده است:آرایه ادبی بسنده می

زدایی شده که با ظاهري متناقض با عرف، سبب برجستگی لفظ و اي است آشناییمتناقض نما بیان اندیشه
قیقی است که با تفسیر و ساخت حشود و داراي ژرفمعنی و درنتیجه برانگیختن تأمل و تهییج مخاطب می

ظاهر نما آوردن دو واژه یا دو معنی که بهدیگر متناقضعبارتی) به154: 1386وزیله، (آید.تأویل به دست می
هاي ادبی بدیعی ي زیبایی باشد، جز آرایهاي که آفرینندهگونهرسند، در کالم، بهمتناقض و متضاد به نظر می
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نما یا ناسازنما  نیز آمده ادوکس است که در فارسی به بیان نقیضی یا متناقضگیرد. تناقض معادل پارقرار می
)271: 1386همایی، (است.
. اهمیت متناقض نما و علل زیبایی آن3

پارادوکس ظاهراً  کالمی متناقض نما یا مهمل است؛ اما با دقت و تفحص و حتی تفسیر بیشتر در مفهوم 
دارد. گیرد و حقیقت مسلمی را بیان میمنطقی و گاهی وسیعی را دربر میگردد که معناي معتبر،آن معلوم می

تنها بر بالغت و شمارند. متناقض نما نههاي اساسی شعر و نثر میدر نقد نوین متناقض نما را از ویژگی
.. داراي غرابت هایی مانند استعاره، تشبیه، کنایه، حسامیزي و .افزاید بلکه آن را در برابر آرایهزیبایی کالم می

گیري از این ویژگی زبانی، زبان عادي و دانند. شاعران و نویسندگان بسیاري با بهرهو شگفتی بسیاري می
یابد که کند. به کمک این آرایه ادبی، زبان برجستگی میانگیز و غریب تبدیل میمعمولی را به سخنی اعجاب

کند. زیبایی متناقض نما شود، بلکه معنا نیز اعتال پیدا میتنها لفظ برجسته و توجه انگیز میدر این صورت نه
در این است که ترکیب سخن طوري باشد که تناقض منطقی آن از قدرت اقناع ذهن و زیبایی آن نکاهد

ها در ). درباره عوامل زیبایی متناقض نما سخنان بسیاري ایرادشده است که ذکر همه آن161: 1386هادي،(
رو شاید بتوان علل زیبایی متناقض نما را در موارد زیر خالصه کرد:نیست. ازاینپذیر اینجا امکان
شود.زدایی شده و این شگفتی سبب برجستگی لفظ و معنا می. سخنی آشنایی1
. داراي ابهام است که نیاز به کنجکاوي و دریافت دارد که همین کنجکاوي لذت آفرین است.2
انگیزي و ایجاز نیز دارد.ت؛ یکی متناقض و دیگري حقیقی، و این خود شگفت. دوبعدي اس3

. کاربرد متناقض نما4
طور خودآگاه و وسیله نویسندگان و شعراي عارف و صوفی بهها بیشتر بهاینکه بگوییم پارادوکس

ی، صوفیانه و مذهبی دیده هاي فلسفی، عرفانشوند و یا اینکه بیشتر در اشعار و نوشتهکاربرده میناخودآگاه به
: 1389فوالدي، (ها استایم؛ زیرا که زبان عرفان در وهله زبان پارادوکسگزاف نگفتهشوند سخنی بهمی

) و به همین دلیل است که بعضی معتقدند که متناقض نمایی آثار عرفانی، محصول ناتوانی زبان در بیان 240
ی، شناسجمالمنثور، محور و چه منظوم ، چهایشانناب رهاي ، در شعصوفیهتجارب عرفانی است. در بالغت

ي یسهمقا، معانیي یرهدادر و چه و موسیقیاصواتي یرهدادر چه،استزبانی ي هاعادتو عرف شکستن
، تمایز بقلیروزبهانشطحیات و شرح منشی ي نصراهللا یلهکلي یسهمقاو یا سعدي و بوستان مولوي مثنوي 

ي غلبه، قلمرو استتیکدهد. در مرکز اینتواند نشانیمیخوببهفارسی را در ادبی شناسجمالدو گونه این 
) از 427: 1376ی،کدکنیعیشفکامالً آشکار است. (هنريبیان ) بر دیگر جوانبپارادوکس(و شطحموسیقی 
ي دامنهبرخوردار است. ویژگیاز این از دیگرانبیش مولوي الدینجاللکالمبعد از سناییعارف شاعران 

به وسعت پیوندد و تصویري میهم و ابد را به ازل که است گسترده او چندانبینش تخیل موالنا و آفاق 
پدید آمده معانی ین تریعوسو ین ترژرفو پیوستگی یرهاي شعر موالنا از ترکیب تصوآفریند ... میهستی 

هرحال سخنان باال به ) اما به18: 1362ی، کدکنیعیشفو ابد. (ازل درازي بهاستموالنا طوماري. دل است
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ظاهر متناقض این معنا نیست که اشعار دیگر شاعران قرون مختلف، خالی از تصاویر پارادوکسی و عبارات به
توان در همه ادوار یافت و حتی در یر پارادوکسی در شعر فارسی را میگونه تصاوهاي ایننما باشد. نمونه

توان پیدا کرد که در اشعار و یا آثارش از اي میساله ادبیات فارسی، کمتر شاعر و نویسنده1300طول عمر 
هاي نخستین ادبیات ما، اندك و ساده و معمولیاین صنعت بدیعی استفاده نکرده باشد. پارادوکس در دوره

ویژه در ادبیات مغانه (شطحیات صوفیه چه در شعر و چه در نثر) هاي گسترش عرفان بهبود اما در دوره
توان در شعر سبک هندي جستجو کرد. هاي این آرایه را میهمه بیشترین نمونههاي بسیاري دارد و باایننمونه

ان است بیدل دهلوي است که بیش وفور در آثارش نمایي این شاعران سبک هندي که این صنعت بهازجمله
در شعر پارادوکسي هانمونهکه ینا).  علت 59: 1376شفیعی، (از دیگر شاعران از آن بهره جسته است.

و روحیذوقیریاضت با نوعی سبک اینشاعران «شود این است که یمدیده وفوربهشاعران سبک هندي 
نایاب مضمون، بهرایجوحکمامثالمشهور و هاي ، داستاناصطالحات، بلندپایهي هاعبارت، در معبد کلمات

و ابداع ي چشمهاز خنکاي ياجرعهو با خیالسیالخود را با زالل روحی رسند و تشنگییمبیگانه و معنی 
)41: 1368، حسینی(»دهند.یمهنرمندانه ، تسکینی آفرینش

ناقض نماگیري و گسترش مت. شکل5
هاي قرن سوم هجري تاکنون وجود داشته است. گونه که عنوان شد، پارادوکس در ادوار ادبی از نیمههمان
ها و احساسات شاعران و نویسندگان اغلب اندك و ساده بوده است هاي آغازین به دلیل آنکه دریافتدر دوره

هاي سی و پیشرفت تخیل و گونهاما با گسترش شعر و نثر فارگسترش و شکوفایی چندانی نداشت؛
یابد. در حقیقت گسترش احساسات و همچنین گسترش تجارب عرفانی این ترفند هنري رواج گسترده می

تصاویر و مضامین پارادوکسی یا از رهگذر تحول تکاملی ادبیات و هنر از سادگی به ژرفایی و ابهام هنري و 
خصوص رد یا از رهگذر آمیختگی ادبیات با عرفان بهگیآفرینی شکل میپردازي و مضمونتوجه به نکته

) در اشعار دوره آغازین ادبیات فارسی، کمتر به این نوع از بیان مواجه 56: 1376شفیعی، (شطحیات مشایخ.
هاي ساده به طبیعت نبوده هاي بسیط و نگرششویم؛ زیرا ادراك شاعران آن دوره فراتر از مرز دریافتمی

خصوص شاعران به-اندیشی شاعرانه گسترش احساسات عمیق و ژرف و نیز باریکاما در جریاناست؛
). شمار فراوانی 121-122: 1379فتوحی، (یافته استبیان تصاویر پارادوکسی فراوان گسترش-سبک هندي 

در پیوند با هاي عرفانی یا اند، در توجیه و بیان بینشکاررفتهاز تصاویر پارادوکسی که در شعر ادب ما مکرر به
شناسد قرار هاي عرفانی و باورهاي صوفیانه همه در فضایی فراتر آنچه عرف و عقل میاند؛ زیرا بینشآن بوده

ترین دلیل وجود کالم متناقض نما در آثار عرفا، ویژگی رسد بنیادي). به نظر می29: 1368راستگو، (دارند
مه عرفایی که گفتار پارادوکسی دارند خود نیز بارها به است. تقریباً ه» هاي عرفانیبیان ناپذیري تجربه«

رو شاعران ). ازاین41: 1377اند. (حسن لی، کردهآگاهی از کالم متناقض نماي خود به بیان ناپذیري آن اشاره
اند تا زدایی کالمشان از تصاویر و معانی متناقضی بهره جستهو نویسندگان و عارفان براي تقویت بنیان آشنایی
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و هرچه این افکار طور زیبا و هنري به خواننده عرضه دارند؛هاي هنري خود را بهها و تجربهفکار و اندیشها
تر و درنتیجه با پارادوکس بیشتري همراه تر باشد به همان اندازه کالم نیز پیچیدههاي عرفانی غریبو تجربه

خواهد بود.
طباق)(. رابطه متناقض نما با تضاد6

اي قانع نیستند هاي قالبی و کلیشهه سیر تکاملی هنر و اینکه هنرمندان تنها به تکرار و تقلید سوژهبا توجه ب
یافته توان پارادوکس را شکل کمالو پیوسته در پی قالب شکنی، نوآوري و فرا روي تکرار و تقلیدند، می

ض نما زیرمجموعه تضاد است و ). بسیاري بر این باورند که متناق29: 1368راستگو، (تضاد و طباق دانست
ساخت متناقض نما، تضاد است. متناقض نما همان ژرف«اند: اند. به همین دلیل است که گفتهاز یک مقوله

؛ »او خاموش است و من گویا«آید؛ تضاد است با این تفاوت که در تضاد دو متضاد براي دو امر جداگانه می
آوردن دو صفت متضاد براي یک امر یا یک مورد است؛ گویاي دانیمطور که میاما در متناقض نما همان

نظم (دیگر، در آرایه تضاد کلمات و یا عناصري که در یک متن ادبی عبارتی). به2: 1389(صالحی، »خاموش.
صورت عادي و معمولی و بدون ها بهرود؛ هیچ آمیزشی و ارتباطی با یکدیگر ندارند و واژهبه کار می)و نثر

انگیزي و درنتیجه توجه انگیزي یابند؛ ازآنجاکه معمولی و عادي هستند از تعجبی در سخن راه میهیچ شرط
آیند، بدیع و تازه نیستند و شرطی خاص، در سخن میو لذت هنري بهره چندانی ندارند و چون پراکنده و بی

ندارند. ولی در جز لطف تناسب که معلول همخوانی و تداعی معانی است، ظاهراً لطف هنري دیگري 
آمیزند و از اي هنرمندانه باهم میگونهگریزند بهمتناقض نما مفاهیم متضاد که در حالت عادي از هم می

: 1368شود. (راستگو، شناسی میشود که موجب ارزش هنري و زیباییاي ایجاد میها معناي تازهآمیزش آن
29.(

نوي معنوي از منظر ساختمان دستوري جمله بپردازیم؛ قبل از اینکه به بررسی اشعار متناقض نما در مث
ها را الزم است با دو اصطالح تصویر متناقض نما و بیان متناقض نما که دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی آن

ساخته است، آشنا شویم.
. تصویر متناقض نما7

ته است. این اصطالح وبیش رواج یافنیز کم» تصویرهاي پارادوکسی«امروز عالوه بر پارادوکس، تعبیر 
ام نه در ادبیات اصطالحی است که من ساخته«گوید: وي می.ساخته دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی است

کتب بالغی) و نه در ادبیات فرنگی. منظور از تصویر پارادوکسی، تصویري است (قدیم خودمان وجود داشته 
: 1376د: مثل سلطنت فقر (شفیعی کدکنی، کنني ترکیب آن به لحاظ مفهوم، یکدیگر را نقض میرودوکه 
آید یعنی مفهوم یک صورت ترکیب یا تصویر پارادوکسی میدیگر گاهی عناصر متناقض نما، بهیعبارتبه) 54

حال حاوي دو مفهوم متناقض آید که درعینصورت ترکیبی درمیجمله پارادوکسی، خالصه و فشرده و به
سازند که درنهایت ظرافت و دقت، از زیبایی فراوان، هایی میلها اغلب، تصویر خیااست. این ترکیب

ها برخوردار و نشانه وسعت خیال گوینده و احساس بیان ناپذیر او هستند. تصویرهایی که از این ترکیب
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هایی ). ترکیب7: 1386پور، حسن(نامندهاي پارادوکسی میشود، تصویرهاي پارادوکسی یا ترکیبحاصل می
ها، از آثار شاعران، وارد زبان مردم شده آباد و ... که بسیاري از آنرنگی، خرابدردي، رنگ بیینظیر درد ب

بنابراین، تصویر پارادوکسی عبارت است از ترکیبی که در کاربرد متعارف هایی از این نوع هستند؛است، نمونه
ر قرار دادن و ترکیبی نو و تازه ساختنزبانی، متناقض باشد؛ یعنی دو مقوله ضد هم و ناساز را در کنار یکدیگ

شود و تعهد شاعر را که همان ساختن کلمات و که سبب غناي زبان، زیبایی، طراوت و پویایی سخن می
بنابراین، )؛46: 1376میر صادقی، (رساندعبارات جدید و غنا بخشیدن به زبان است، به مرحله ظهور می

شود و جمله پارادوکسی خالصه و فشرده می«در این است که: تفاوت پارادوکس با تصویرهاي پارادوکسی
رساند و به تصویرهایی که از این ترکیب حاصل آید که مفهومی متناقض را مییک ترکیبی درمیصورتبه

گویند. هرگاه مفهومی متناقض در جمله بیان شود، پارادوکس است و هرگاه شود، تصویر پارادوکسی میمی
دردي، رنگ ترکیب شوند و تصویري بسازند، تصویر پارادوکسی خواهد بود. مثل درد بیدو مفهوم متناقض 

)جا(همان.»رنگی و ...بی
. بیان متناقض نما8

کنند؛ یعنی تناقض صورت جمله یا بیان پارادوکسی، یکدیگر را نقض میگاهی عناصر متناقض نما، به
آیند؛ یعنی، ه عناصر پارادوکسی در قالب دو جمله میکنند. درنتیجپنهان خود را در قالب جمله مطرح می

کنند. در یابیم که در تقابل با یکدیگر قرار دارند و یکدیگر را نقض مینگریم، درمیکه به دو جمله میهنگامی
آوریم.هایی از مثنوي معنوي میادامه براي هر دو نمونه تصویر پارادوکسی و بیان متناقض نما مثال

نمایی در  مثنوي معنويبررسی متناقض
اینک پس از بیان این مقدمات، به بررسی ساختمان متناقض نمایی در مثنوي معنوي از نگاه ساختمان 

پردازیم. ساختمان دستوري متناقض نمایی در مثنوي معنوي در سه بخش زیر موردبررسی دستوري جمله  می
اند از:                       گیرد که عبارتقرار می

صورت ترکیب، متناقض نمایی میان عناصر یک جمله و متناقض نمایی میان دو جمله.متناقض نمایی به
صورت ترکیبالف) متناقض نمایی به

صورت دو صفت الیه، متناقض نمایی بهصورت مضاف و مضافاین بخش از ساختمان متناقض نمایی، به
گیرد:ی قرار میصورت موصوف و صفت موردبررسو متناقض نمایی به

الیه:صورت مضاف و مضافمتناقض نمایی به
: دفتر اول)1386برگیش بخشد کردگار (مثنوي، برگ  بیهاي این چنارگر بریزد برگ

الیه شده است.برگی) یک ترکیب متناقض نماست که از مضاف و مضافدر این بیت (برگ بی
جا)برگی بود ما را نوال (همانبرگ بیمرگی بود ما را حالل              مرگ بی

الیه.صورت ترکیب مضاف و مضافمرگی) متناقض نمایی است به(مرگ بی
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دفتر سوم):1386سوي او بتاخت (مثنوي، برگی بهبرگی غربت بساخت              برگ بیکه با بیچون
برگی) تکرار شده الیه در (برگ بیاف و مضافصورت مضدر این بیت همچون بیت اول متناقض نمایی به

است.
الیه ها گذشت، سه متناقض مشاهده شد که هر سه از ترکیب مضاف+ مضاف* در سه بیت باال که ذکر آن

هاي دو صفت صورتباشد. باید ذکر کرد که متناقض نمایی بهشده بودند؛ که ترکیبی از دو اسم میساخته
ف و صفت مانند (آب خشک) در مثنوي یافت نشد.مانند (تلخ شکربار) و موصو

ب) متناقض نمایی میان عناصر یک جمله
هاي متناقض نمایی میان مسندالیه و مسند، متناقض نمایی این بخش از ساختمان متناقض نمایی، در حوزه

گیرد:میان فعل متمم و متناقض نمایی میان فعل و مفعول موردبررسی قرار می
یی میان مسندالیه و مسندمتناقض نما-1

شود؛ اعم از اینکه فعل ربطی باشد یا منظور از مسند، فعل یا حالتی یا هر امري که به نهاد نسبت داده می
نباشد:

: دفتر پنجم)1386چیست؟ (مثنوي، نیستجزکنهستاست       کارگاهنیستیکارسازمطلقهست
نیست است)کن،کارگاه هست(متناقض نمایی در مصراع دوم:

: دفتر اول)1386هوش نیست       مر زبان را مشتري جز گوش نیست (مثنوي، محرم این هوش جز بی
هوش است)محرم این هوش، بی(متناقض نمایی در مصراع اول:

: دفتر سوم)1386پا بدیم آن سر همه (مثنوي، سر و بیمنبسط بودیم و یک گوهر همه                  بی
پا بود)سر و بیآن سر، همه بی(مایی در مصراع دوم:متناقض ن

: دفتر دوم) 1386مخزن آن دارد که مخزن ذات اوست        هستی او دارد که با هستی عدوست (مثنوي، 
که دشمن هستی است)هستی خداوند(متناقض نمایی در مصراع دوم:

: دفتر اول)1386قین اشکست او (مثنوي، پس  رفو باشد یبند آمد دست  او       چون شکسته
اشکست او، رفو باشد)(متناقض نمایی در مصراع دوم:

جا)اندر آ و آتش  ببین  آتش مثال                      از جهانی که آتش  است آبش مثال (همان
آب جهان، مثال آتش است)(متناقض نمایی در مصراع دوم:

ق   اـــتفا امرت اوـــصدر ف ـــمختلق                 اــعتناردــنروز اا ــین بــب چنــش
: دفتر سوم)1386(مثنوي، 

شب و روز مختلف در صورت، متفق هستند)(متناقض نمایی در بیت:
جا)تنند  (همانمیت ـک  حقیقـیدو  رـمنند              لیک هـشو دد ـضدو اهر ـشب ظروز و 

روز و شب ضد و دشمن، یک حقیقت هستند)(متناقض نمایی در بیت:
متناقض نمایی میان فعل و متمم-2
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استايطرفهخودنیستیاندرنیست              هستیوهستوجهشپیشآیدهالک
: دفتر پنجم)1386(مثنوي، 

در نیستی، هست بودن)(متناقض نمایی در مصراع دوم:
: دفتر ششم)1386وحدتی که دید با چندین هزار                   صد هزاران جنبش از عین قرار (مثنوي، 

دن)از عین قرار، جنبش دی(متناقض نمایی در مصراع دوم:
در حروف مختلف شور و شکیست                  گرچه از یکرو ز سرتاپا یکی ست   

: دفتر اول)   1386(مثنوي، 
در حروف مختلف، یکی و واحد بودن)(متناقض نمایی در بیت:

جا)  صبر کن با فقر و بگذار این مالل              زان که در فقر است عز ذوالجالل (همان
در فقر، عزت و سربلندي بودن)(ض نمایی در مصراع دوم:متناق

رنگ چون در جنگ خاسترنگ خاست           رنگ با بیاین عجب کین رنگ از بی
جا) (همان

رنگی، رنگ برخاستن)از بی(ل:متناقض نمایی در مصراع او
: دفتر اول)  1386تو مگر خود مرد صوفی نیستی             هست را از نسیه خیزد نیستی(مثنوي، 

از نیستی، هست برخاستن)(متناقض نمایی در مصراع دوم:
جا) گرچه خضر در بحر، کشتی را شکست             صد درستی در شکست خضر هست (همان

در شکستن، درستی بودن)(ایی در مصراع دوم:متناقض نم
جا)  تر شده(هماناي ز غیرت  بر سبو سنگی  زده                     وان  سبو ز اشکست  کامل

شدن)ترکاملاز شکستن، (متناقض نمایی در مصراع دوم:
متناقض نمایی میان فعل و مفعول

جا)  پس کسی در ناکسی دریافتم(همانمن کسی در ناکسی دریافتم                   
کسی را، در ناکسی یافتن)(متناقض نمایی در مصراع اول:

ج) متناقض نمایی میان دو جمله
کنند و در قالب دو صورت جمله یا بیان پارادوکسی یکدیگر را نقض میگاهی عناصر متناقض نما، به

مانند این ابیات:آیند؛جمله می
: دفتر ششم)1386ها (مثنوي، ها باشد اصول جنگها              صلحصول رنگرنگی اهست بی

شود.در این بیت متناقض نمایی در قالب دو جمله است که در هر دو مصراع بیت دیده می
هاست)رنگی اصول رنگمتناقض نمایی در مصراع اول (بی

هاست)ها اصول جنگمتناقض نمایی در مصراع دوم (صلح
: دفتر سوم)1386ن در ریاضت زندگی است            رنج این تن، روح را پایندگی است (مثنوي، مردن ت
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متناقض نمایی در مصراع اول (مردن تن در ریاضت، زندگی است)
متناقض نمایی در مصراع دوم (رنج تن، پایندگی روح است)

: دفتر اول)  1386است(مثنوي، هاست           مر شهیدان را حیات اندر فنپس زیادت ها درون نقص
هاست)متناقض نمایی در مصراع اول (زیادت ها، درون نقص

متناقض نمایی در مصراع دوم (حیات شهیدان، در فناست)
: دفتر اول)  1386(مثنوي، ظاهرش مرگ و به باطن زندگی                    ظاهرش مرگ و نهان پایندگی

ظاهر مرگ بودن و به باطن به(ر دو مصراع مثل هم و به یک شیوه استمتناقض نمایی در این بیت در ه
زندگی و پایندگی).

گیري         نتیجه
زدایی در کالم است؛ که نویسنده و شاعر دهد که پارادوکس یکی از وجوه آشناییاین تحقیق نشان می

اهم سازد. پارادوکس را باید توان موجبات تهییج و اقناع حس زیباشناسی مخاطب را فرواسطه آن میبه
که همین تالش باعث طوريحاصل جستجوي زبان و تالش براي جبران کاستی لفظ در برابر معنا دانست؛ به

سازي شود. نویسنده و شاعر از این امکان زبانی براي برجستهبرجستگی زبان و درنتیجه التذاذ هنري نیز می
جوید. در متناقض نما تقابل و تضاد کلمات مطرح در کالم بهره میمعنایی، دوبعدي بودن کالم، ابهام و ایجاز

ها اهمیت که در آرایه تضاد تنها، تقابل واژهنیست و تنها معنی حاصل از ترکیب کل عبارت مهم است درحالی
رود؛ ترکیب یا تصویر پارادوکسی و جمله یا بیانهاي گوناگون به کار میصورتدارد. عناصر متناقض نما به

گیري و گسترش این دهنده پارادوکس هستند. ازجمله عوامل مهم در شکلپارادوکسی ازجمله اجزاي تشکیل
روست که شگرد زبانی، آمیختگی عرفان با ادبیات فارسی و تکامل ادبیات از سادگی به ژرفایی است و ازاین

اقض نماست؛ یعنی زبان، تجربه را اش متناند زبان عرفان تنها به این دلیل متناقض نما است که تجربهگفته
گونه ها و تعالیم اصیل عرفانی، متناقض نمایی خصوصیت ذاتی اینبنابراین در تجربهکند؛درست منعکس می

رو در متون عرفانی برخالف دیگر متون ادبی که متناقض نمایی در موارد ها و تعالیم است. ازاینتجربه
دهد. با بررسی ي عرفا رخ میدر اصطالحات عرفانی و اندیشهدهد، در عرفان بیشتر گوناگون روي می

صورت گرفته در اشعار متناقض نماي مثنوي معنوي از منظر ساختمان دستوري جمله باید خاطرنشان شد که 
بسامد این آرایه ادبی در این اثر باارزش، به نسبت به دیگر متون ادبی ما، بسیار زیاد است؛ و بیشتر عبارات 

مایی که در مثنوي معنوي آمده است از نوع جمله و بیان پارادوکسی است. متناقض نماهایی که در متناقض ن
صورت، متناقض نمایی میان فعل و متمم، فعل و مفعول و مسند و مسندالیه است؛ مثنوي آمده است بیشتر به
هاي پارادوکسی رکیبشود و تالیه کمتر در آن مشاهده میصورت مضاف و مضافاما تصاویر پارادوکسی به

و موصوف و صفت در آن مشاهده نشد.هاي دو صفتصورتبه
کتابنامه

، متناقض نمایی در شعر، تهران، فروزان.1377چناري، عبداالمیر، -1
، تهران، سروش.هنديو سبک ، سپهري ، بیدل1368، ، حسنحسینی-2
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تهران.، منطق صوري، تهران، دانشگاه1364خوانساري، محمد، -3
ها، تهران، نشر آگاه.، شاعر آینه1376شفیعی کدکنی، محمدرضا، -4
، تهران، امیرکبیر.شمسي غزلیات یدهگز، 1362، ________________-5
شناسی، تهران، فردوس.، کلیات سبک1372شمیسا، سیروس، -6
م، تهران، فردوس.، تاریخ ادبیات ایران، بخش دوم، چاپ نوزده1388اهللا، صفا، ذبیح-7
، فرهنگ عمید، چاپ سوم، دوره دوجلدي، تهران، موسسه انتشارات امیرکبیر.1360عمید، حسن، -8
، نقد ادبی در سبک هندي، تهران، روزگار1379فتوحی رود معجنی، محمود، -9

، زبان عرفان، تهران، نشر سخن. 1389فوالدي، علیرضا، -10
، مثنوي معنوي، شرح کریم زمانی، چاپ بیست و سوم، 1386بلخی، الدین محمد مولوي، جالل-11

تهران، اطالعات.
تهران، مهناز.نامه هنر شاعري، چاپ دوم،، واژه1376میر صادقی، میمنت، -12
هاي ادبی، سال سوم متوسطه، تهران، انتشارات سازمان پژوهش و ، آرایه1386اهللا،هادي، روح-13

ریزي.برنامه
فنون بالغت و صناعات ادبی، تهران، نشر هما.،1386الدین، یی، جاللهما-14

مقاالت
، نشریه »متناقض نمایی در قصاید خاقانی«، 1386پور آالشتی، حسین و محمدعلی باغبان، حسن-1

.7دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، سال پنجاه، شماره دویست و یکم، 
.24و23، ادبیات معاصر، شماره »آمیزش ناسازها«، 1377حسن لی، کاووس، -2
.9، کیهان فرهنگی، سال ششم، شماره »خالف آمد«، 1368راستگو، سید محمد، -3
.94، مجله رشد آموزش زبان و ادبیات فارسی، شماره »تضاد یا متناقض نما«، 1389صالحی، مهدي، -4
، مجله زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد »افظمتناقض نما در غزلیات ح«، 1386وزیله، فرشید،-5

اسالمی، سال سوم، شماره هفتم.
هاسایت

.1-http://aryaadib.blogfa.com

.2-http://fa.wikipedia.org
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زخم چوگان 
فضل اله (فرزاد)شجاعی

وزش و پرورشدانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی و مدرس آم
چکیده

زبان فارسی آیینه ي تمام نمایی از فرهنگ ملی ماست که در قالب 
نظم و نثر متبلور شده است.  چوگان یکی از نمادهاي فرهنگی ایرانیان 

اي د در زبان آثار ادبی جایگاه ویژهساله خو3000است که با قدمتی 
صطالحات بازي هاي داردآاثار منظوم ادبی فارسی متهورانه و به وفور از ا

بخصوص چوگان بهره گرفته اند و تصاویري بدیع آفریده اند. در شاهنامه 
این سترگ اثر حماسی در کنار شکار و تیر اندازي و اسب تازي میدان چوگان را در صحنه آرایی هاي رزم و 

یوان خاقانی,سعدي و بزم می بینیم. و در دیگر آثار منظوم هم چون دیوان شاعران غنایی و تعلیمی از جمله د
اند. مولوي  نیز به نوعی این اصطالحات مضمون آفرین گشته

در کتب ادب منثور ما نیز چون تاریخ بیهقی , قابوسنامه, اداب الحرب و کلیله و دمنه نیز پیوند نا گسستنی 
این اصطالحات را براي آفرینش هاي هنري نویسنده شاهدیم.

رهنگی ایرانی از طرفی باعث افزینش هنري و از طرفی زنده نگه وجود این اصطالحات و نماد هاي ف
داشتن فرهنگ ایرانیی در آثار ادبی گشته است.

بازي «در این مقال نگارنده قصد دارد با توجه به این که در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با موضوع 
هویت  ایرانی و فرهنگ کهن این فصلی به بازي چوگان پرداخته, جهت دفاع از »  هاي در ادبیات فارسی

مرزو بوم هنر خیز خالصه اي از تاثیر هاي این اصطالحات در نظم و نثر فارسی به ویژه شاهنامه فردوسی 
جهت آگاهی خوانندگان ارائه نماید.

:مقدمه
فرهنگ یک ملت در حقیقت اندوخته هاي علمی و روحانی آن ملت است , آداب و سنن و اعتقادات هر 

ز برگرفته از فرهنگ و تمدن نیاکان هنرور ان است. احیا و زنده نگه داشتن آین آداب موجب غناي نسلی نی
ریشه هاي فرهنگی و اجتماعی ملت می گردد. بازي ها و ورزش هاي سنتی  ایران از نظر فرهنگی نشان 

نبردهاي تن به تن دهنده هویت و اخالقیات ایرانیان در دره هاي کهن تاریخ بوده است. اگر یونان سرزمین 
است ایران صاحب  بازي چوگان است که نبرد بر سر گوي است .

چوگان قدیمی ترین ورزش تیمی جهان است که ایرانیان این بازي را آفریده اندو اسناد تاریخی موید این 
حقیقت است.
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رآذربایجان به نام کشودر هشتمین اجالس ساالنه کمیته میراث ناملموس سازمان یونسکوبازي چوگان 
ثبت گردید. در پی آن  از طرف گروه ها تشکل هاي ایرانی اعتراضاتی صورت گرفت که هیچ یک نتیجه اي 

نداشت.
چوگان و پیشینه آن: 

به کار رفته است.اما براي بازي »پادشاه ورزش ها« یا« بازي شاهان« چوگان را با عناوین مختلف از جمله
حتما نیاز نیست که پادشاه باشید.

چوگان بازي شاهانه اي است که در آن معموال از یک گوي استفاده می شده است ولی هندوان با ده « 
)22:ص1377(زنجانی،». گوي در میدان بازي می کرده اند

)209،ص1386چو سلطان شو که با یک گوي بازد     نه چون هندو که با ده گوي بازد (خسرو وشیرین،
» را برگزینند ، اما بهترین بازي ها بازي شاهان استبگذار مردم بازي هاي دیگري« 

این جمله اي است که بر روي لوحی سنگی در کنار یکی از زمین هاي چوگان در پاکستان حک شده 
)28:ص1375است .( آذر،

2500چوگان یک سنت فرهنگی ایرانی و بخشی از میراث و هنر ایرانی است که قدمت آن را به بیش از «
ال قبل در این سرزمین می رسد ، آغاز و سر منشأ پیدایش این ورزش به عهد باستان تعلق دارد و س3000تا 

نام چوگان نیز از آن دوران به یادگار مانده است . زمینه پیشرفت و ترقی این ورزش از زمان حکومت 
چوگان به منظور هخامنشیان شروع شده است و در زمان سلطنت ساسانیان نیز همانند گذشته بازي با گوي و

کسب آمادگی نظامی و یا سرگرمی معمول و متداول بوده است و بیشتر جنبه اشرافی داشته است که حتی 
خسرو پرویز براي تماشاي مسابقات می رفته ، چنانچه در شاهنامه داستان هایی بسیار از بزم آرایی شاهانه در 

)56:ص 1367( بهروز،» . کنار میدان چوگان و شکار و تیر اندازي می خوانیم
در بزم آرایی شاهانه دامادي اهرن و دختر قیصر چنین آمده است.

به تیغ و  به  چـوگان  و  زخم  سنان 
به  میـدان  شـدندي  دو  داماد  اوي 

یکی  منظري  پیش  ایــوان  خویش

به  هـر  دانشی  گـرد  کرده  عنـان 
بیــاراستنــدي    دل    شـــاد   اوي

برآورده چون تخت رخشان خویش 

) 637، ص 1382(شاهنامه ،
باري ، چوگان بازي یکی از قدیمی ترین بازي هاي ایران است که به نام و شرح و رسوم آن در کتب 

تاریخ و لغت و قصص و افسانه از دوران ساسانیان بر می خوریم . 
شنا بوده اند به نحوي که قدمت آن را به زمان آریایی ها و ایرانیان از دیرباز ، با چوگان بازي و فنون آن آ

تورانیان لقب می دهند . گویند چون اسکندر می خواست به ایران حمله کند، داراي سوم گوي وچوگان 
مرصع و پر بهایی برایش فرستاد تا به جاي کشورگشایی به بازي بپردازد .



٣٩٦١
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

ین و شواهد می نماید که ایرانیان جزو اولین گروه بازي واضع اصلی این بازي دقیقاً معلوم نیست ولی قرا«
کنان بوده اند. در عصر اسالم وقتی خلفاي عباسی روي کار آمدند این بازي را فرا گرفتند و در دربار آنها 

) 30:ص1366) (آذر ،1». (رایج گردید
ز خود به جاي گذاشته چوگان این سنت زیبا و بازي مهیج در ادبیات ما نیز جاي پاي بسیار محکمی ا«

است و در کمتر دیوانی و یا اثر مکتوب ادبی کهن جاي خالی آن را می توان دید گاهی نه به صورت مستقیم 
بلکه در قالب عناصر زیبایی سخن و یا استعارات و کنایات شده از آن سود جسته اند و گاه آن قدر ظریف و 

یست ، مانند دل ربودن که همان گوي ربودن است در بازي زیبا از آن استفاده شده که خواننده متوجه آن ن
)134:ص1374محمد آهنچی ،» ( چوگان و یا دل باخت و...

چوگان در ادب فارسی
اما در میان منابع نثر فارسی ، قابوس نامه عنصرالمعالی و آداب الحرب فخر مدبر در قرن هفتم بیشتر در 

نام نهاده است . فخرمدبر » چوگان زدن« مه، باب نوزدهم را باب خور توجه اند  عنصرالمعالی در قابوس نا
مستقیماً به بازي چوگان اشاره نکرده ، اما براي چوگان مسیري را طی کرده است متشکّل از مثلث هاي بدون 
قاعده و به هم پیوسته که اسب باید به تاخت این مسیر را رسم کند و بر فراز ساق مثلث چون به زاویه برسد 

ي دوپا بچرخد و بر ساق دیگر مثلث فرود آید . رو
و به :«... ه.ق است چنین می خوانیم که 6در کلیله و دمنه نیز که یکی از متون زیبا و پر محتواي قرن 

حقیقت شناخته است که هر که بر پشت کره خاك دست خویش مطلق دید دل او چون سر چوگان بهمنگان 
،ص 1371مینوي،»(زیر قدم بسپرد و روي آزرم و وفا را خراشیده گرداندکژ شود و بر اطالق فرق مروت را 

292 (
در مجموعه ي عیون االخبار ابن قتیبه دینوري کتابی به نام الحرب می باشد که در آن راجع به هنر 
تیراندازي و چوگان بازي از کتاب آیین نامه پهلوي که اصل آن اکنون در دست نیست مختصري نقل به معنی 

است . شده
از چند جمله ي اول عبارت عربی این طور مفهوم می شود که راجع به دست گرفتن چوگان و گرداندن 
آن زدن گوي چه براي ربودن و چه از زیر تنگ اسب زدن دستورهایی بوده که به جمله هاي پیچیده نقل به 

) 2معنی شده است .(
که بزند گوي را گامی با ضربه رباینده و برگرداند خواندم در آیین ( نامه) از خوب چوگان زدن ( باید)«

در آن دستش را تا کوشش و میل بدهد دسته چوگان را تا پایین سینه اش و چنین ضربه اي ( باید) سخت و 
استوار با پاي گشاده ( ي سوار) باشد و غفلت نکند از ضربه و بکار اندازد سر چوگان خود را به ویژه و آن 

ست) تا سامان مقصود پس از این کشیدن سرگوي را از جایگاهش و جستن و آهنگ حامی گذشتن گوي (ا
) 65،ص1364(ذبیح بهروز،:». کردن براي زدن گوي زیر تنگ اسب قبل از آرام زدنش
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پس از شاهنامه فردوسی که کتاب فارسی کهن ماست کتاب دیگري که در آن بازي گوي چوگان و «
است . افسوس که در این اثر مهم » قابوس نامه« ل و میدان سخن رفتهخطرات آن ، شماره بازیکنان آن ها

مانند شاهنامه و بسیاري از کتب دیگر در جاهایی که مربوط به بازي و جشن و طرب است افتادگی و 
ستردگی دارد و در جاهایی خیاالت صوفیانه و روایات جعلی تاریخی را از زبان این پادشاه دانشمند آورده و 

معلوم است » قابوس نامه« را به قرن پنجم کشانیده اند . باري از سبک نگارش و درآمد این باب درتاریخ آن
که شاه قابوس درباره سالمتی فرزند خود در چوگان بازي نگران بوده و نمی خواسته که آن شاهزاده از روي 

اط جوانی و شادمانی این شور جوانی و خودنمایی به باز یکنان و گوي زنان به میدان روي آورد و از نش
)129:ص 1357آذرنوش،».(سرگرمی دالورانه برخوردار گردد

بنابر این باب نامبرده را با این عبارت به شیوه اندرزي پدرانه شروع می شود : 
بدان اي پسر که اگر نشاط چوگان زدن کنی مادام عادت مکن که بسیار کس را  باز چوگان زدن بال «

) و بعد از این اندرز پدرانه و شاهانه حکایت عمروبن لیث را که از 245:ص1352مه،قابوسنا»(رسیده است 
)4شاهان دلیـر صفاري بوده و در اواسط قرن سوم هجري ( نهم میالدي) می زیسته می آورد.(

و تعداد بازي کنان را هشت نفر می داند و می گوید : 
»  یق چوگان زدن محتشمان سوارانرا باید که هشت نفر بیش نباشد ، این است طر«

در اثر قدیمی دیگري که سخن از چوگان میان آمده تاریخ بیهقی است . 
امیر صفّه اي فرموده بود ... سخت بلند و پهناور ... مشرف بر باغ و در پیش حوض بزرگ و صحنی « 

در این صحنه باز داد. فراخ چنانکه لشکر دو رویه بایستادي ... امیر روز سه شنبه هیجدهم ماه جمادي االولی
چندان نثار کردند که حد و اندازه نبود و پس از مجلس بار برنشست به میدانی که نزدیک این صفّه بود 

)129:ص2،ج1385بیهقی،»(چوگان باختند.
)که مراد از آن چوب دستی سر کج است وبا آن به گوي ضربه یا زخم می زنند پس از 3» (چوگان«کلمه 

ما رسیده است .محققان  و دانشمندان آشنا به فرهنگ غنی و ادبیات گسترده ایرانی معتقدند تغییرات زیادي به 
که با تاخت و تاز ها،هجوم قوم حاکم بر مردم  ایران و اقامت طوالنی آنان در این دیار ،خیلی از کلمه ها 

علی اکبر دهخدا در این -تغییر یافته و به جاي آنها تر کیبات تازه اي جایگزین شده است.صاحب لغت نامه 
چوگان مرکب از چوب به اضافه گان که پسوند نسبت است ،در زبان پهلوي چوبفکان «باره چنین می آورد: 

از فارسی مأخوذ است chicane،چوپگان ،چوبکان و  معرب آن صولجان است و کلمه ي فرانسوي شیکان
).5(

متر می باشد که 146متر و عرض 274به طول میدان و عرصه همان زمین چوگان بازي است که ابعاد آن
البته این اندازه در قدیم شاید بزرگتر نیز بوده است که میدان محل تاخت و تاز اسبان و سواران بوده  و الهام 

بخش شاعران و نویسندگان بزرگ فارسی . 
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عنوان آثار کهن باقی چوگان در میدانی که معموالً سالطینی بوده است برگزار می شده که امروزه هم  به«
مانده همچون تنگ چوگان در نزدیکی کازرون که از قدیمی ترین میادین چوگان ایران است ولی قدیمی 
ترین آنها میدان نقش جهان اصفهان نمادي از این بازي است که در برابر کاخ عالی قاپو می باشد و ایوان 

)   31: ،ص 1366امیراسمعیل ،».(جلویی کاخ مشرف بر این میدان است
چوگان در شاهنامه

در آثار منظوم ادبی ما نیز از این بازي متهورانه و دلیرانه به وفور سخن به میان آمده است خصوصاً در 
شاهنامه که یک اثر حماسی است. منابعی که فردوسی در نظم شاهنامه در اختیار داشته نشان قدمت این  بازي 

را می توان نام » زیج شهریاران «آیین نامه و «و » و نگاهنامه » داینامهخ«در ایران است که مشهورترین ان ها 
برد.عالوه بر ان ها کتب دیگري که فرق مهري و مانوي و مزدکی در عصر فردوسی وجود داشته که می 

ن توانسته از انها بهره ببرد.همچنین در ان دوره آثار ویرانه هاي باشکوهی در سراسر فالت ایران و امنه هاي ا
وجود داشته  که هر کدام  افسانه اي مخصوص به خود در خاطره هاي گذشته بوده و تاثیر مشاهده انها در 

برخی ابیات شاهنامه به خوبی منعکس شده است.
در شاهنامه از بازي چوگان در کنار بزم هاي سور و مهمانی و صید و شکار و تیراندازي سخن بسیار 

و فنون نظامی براي کسب آمادگی جسمانی و تقویت بنیه ي نظامی است زیرا که جزو تعلیمات جنگی
جنگجویان و شاهزادگان و درباریان به کار می رفته است . 

بیامـد  به  میـدان   قیـــصر   رسیـد
ازایشان یکی گـوي وچـــوگان 

بخواست
برانگیخت آن بارگی را زجاي

سـواران  کجا  گــــوي  او  یافتند
کمــــــان  برگرفتبیفکند چوگان 

همی بود تا  زخم  چوگان  بدید
میـان  ســــواران  برافکـــــند  راست

یالن را همه کـــــنده  شد دست وپاي
به چـــــوگان   زدن   تیــــز   بشتافتنـد
زه و تــــوز از دست بـــر ســــر گرفت

)6، ص 3،ج1382( شاهنامه ،
روزهاي ماه را بر چهار بهر قسمت می کند بخشی را به کارهاي لشکري خسرو پرویز شاهنشاه هخامنشی 

و کشوري و بخشی را به تفریح و سرگرمی و بخشی را به سخن گفتن با دانایان و پاسخ نامه ها اختصاص 
می دهد. 

همان  نیز  یک  ما ه بر  چار  بهر         ببخشید  تـا  شـاد  باشـد  ز  دهـر
یکی بهر میدان و چوگان و تیـر            یکی  نامـور  پیش او  یــاد گیــر

دگر بهره زو کوه و دشت شکار         از آن تازه  گشتی  و را  روزگار
) 197، ص 9( همان ، ج 

چوگان بازي یا در جاي جاي شاهنامه سخن از چوگان در کنار عرصه شکار است که براي سرگرمی 
شکار می کردند.
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)344،ص 8جهانجوي با گوي و چوگان  و تیر       به میــــــدان خرامید خود با وزیر (همان ،ج 
)273،ص 7چو از گوي و چوگان نبودیش کار      گهی زخم چوگان و گاهی شکار (همان ،ج 

بازي هاي دیگردر زمان پیدایش چوگان به عنوان یک بازي دسته جمعی شناخته شده است که بر عکس
آن در عهد کهن نبرد انسانها علیه یکدیگر نبوده بلکه بر سر گوي صورت می گرفته است . بسیاري از قوانین 

که در شاهنامه فردوسی در مورد چوگان آمده هنوز به قوت خود باقی است .
یت و تباریست و خاستگاه این بازي با مطالعه شاهنامه نمی توان دریافت که این بازي متعلّق به کدام مل

مهیج و تاریخی کدام سرزمین است . تورانیان و ایرانیان و رومیان چوگان بازي می کرده اند و با قوانین آن 
آشنا بوده اند و عجیب تر آن که قوانین آن نزد همه یکی است همچنان که در بازي بین سیاوش و افراسیاب 

خورد نمی کنند. الزم به ذکر است در تاریخ مسابقه اي پیش از مسابقه سیاوش از لحاظ مقرّرات به اشکالی بر
(تیم ایرانی) در برابر افراسیاب( تیم تورانی) میان هیچ دو کشوري انجام نشده است .

در شاهنامه آن جا که سیاوش در بزم افراسیاب در مسابقه اي شرکت می کند چنین می خوانیم:
بیارم   به   میـدان  ز ایـران   ســواردهد شهریار  گر ایـدون  که  فرمان  

برآن سان که آیین بود دردو رويمـرا  یـار  باشند   بر  زخم  و  گوي 
بـر آن  داستـان   گشت  همداستانسپهبـد  چـو  بشنیـد  زو   داستـان     
ردگــزین  کـرد   شایسته   کـارکسیــاوش  ز ایــرانیـان  هفت  مـرد   
چو گوي اندر آمد به پیشش  بگردسیاوش   بـر انگیخت  اسب   نبـرد  
بران سان  که  از چشم  شد  ناپدیدبزد همچنان  چون  به  میدان  رسید  

که  گویی  به  نـزد  سیـاوش  بـرندبفرمــود   پس   شهـریــار    بلنـــد 
شیدن نـاي و کـوسبـر آمـد خـروســیاوش  بران  گـوي  برداد  بوس    

چنان  شـد  که  با  ماه  دیـدار کرداز آن پس به چوگان بر اوکار کرد 
)58، ص 2تو  گفتی  سپهرش  همی  بر  کشید (همان ، ج زچـوگان  او  گـوي   شـد  ناپـدید

ان و همچنین بازي چوگان در تمام دوران شاهنامه  از زمان کیانیان تا ساسانیان در نزد طبقات شهریار
پهلوانان رایج است و درکنار بزم شراب و شکار بدان پرداخته می شود.

چنانچه در داستان بهرام چوبین می خوانیم: 
) 301،ص7دگر اسب و میدان و چوگان وگوي(همان ،جهمــه  روز  نخجیـر  بـد  کـار اوي  

و یا در داستان سیاووش  و افراسیاب چنین می خوانیم :
یکـی  لشکــر  نامـدار  ارجمنــدمهتران  مرد  چند ابا هر یک  از 

)157، ص 2زچوگـان  و  تیر و  نبیذ و  شکار(همان، ج نیاسـود  لشکــر   زمـانی  ز کـار      
گـر  آهستـه  باشیـم  بـا راي  زناگـر  مـی گساریـم  بـا  انجمــن 
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)67، ص 8ـر  مــا  شما  را  گشادست  راه(همان، ج ببچــوگان  و بردشت نخجیر گاه      
)273، ص 7چو از گوي و میدان نبودیش کار           گهی زخم میدان و گاهی شکار (همان ، ج 

در شاهنامه همچنان توصیه هاي مکرّر و مؤکّد از پادشاهان در یاد دادن  چوگان به شاهزادگان را می بینم 
همن می خوانیم:چنانکه در داستان کودکی ب

خردمنــد  و  بیـدار  دستــور  منکنـون  بهمن  این   نامـور  پورمن
بمیــــرم  پـدروارش انــدر  پـــذیـر       همه  هــر چـه گـویم تـرا یاد گیر

نشتنگـه  بــزم و  دشت و شکــاربیــامــوزش   آرایــش  کــارزار 
) 752،ص 7بزرگی  و  برخوردن  از  روزگار(همان ، ج می و رامش و زخم چوگان وکار    

چرا که اگر کودکان توان شکار ندارند توان ضربه زدن به گوي را دارند و اگر توان سوار کاري ندارند می 
توانند پیاده گوي بازند اگر چه در شاهنامه شاهد رشد سریع کودکان هستیم براي مثال:

و را  نـام  کـرد آن  سپهبـد  شـغادمباد به  جز  کام  و  آرام  و خوبی 
دالرام  و   گـوینـده   و   یـادگیـرهمی داشت مادر چو شد سیر شیر     

بر  شــاه   کابل    فـرستــاد    زالبرآن سال کودك بر افراخت یال    
)220، ص 7، ج سواري  دالور  به  گرز  و  کمنـد(همان بـدان  شــد  به  باالي  سرو   بلند     

در مورد سهراب می خوانیم که :
)177، ص 2چو سه ساله شد زخم چوگان گرفت         به پنجم دل تیر و پیکان گرفت (همان ، ج 

و یا در داستان بهرام  و پرورش او آمده است:
)270، ص7و دیگر که چوگان و تیر و کمان            همان گردش رزم با بد گمان  (همان ، ج 

و یا در داستان  شاپور و کودکی وي :
)260، ص 7چو بر هفت شد رسم میدان نهاد        هم آورد  و هم رسم چوگان نهاد (همان ، ج 

و یا در پروردن فرزند هماي توسط گازر می خوانیم :
)360، ص 6همان زخم چوگان و تیر و کمان           هنر جوي دور از بد بد گمان  (همان ، ج 

اولین بار که در شاهنامه  از گوي و چوگان نامی برده شده، در تشبیه سرهاي از تن جدا شده در 
جنگ رستم و سه شاه است که آنها را به گوي تشبیه می کند.

و بعد چند بیت بعد می سراید. » بسی سر فتاده به میدان چو گوي«
)144، ص 2زخم اندر آید بدوي (همان ، ج ز زین بر گرفتش به  کردار  گوي   چو چوگان به

بر اساس شاهنامه تعداد بازیکنان چهارده نفر ذکر می شود هر طرف هفت نفر و ابتداي بازي با بوق و 
کرنا شکل می گیرد غالمان اولین توپ ها را جلو بازیکن مبارز به نشانه ي احترام می اندازند و بازیکن توپ 

فرستد سواران اسبها می تازند و از یکدیگر سبقت می گیرند تا چون گوي فرود را با چوگان خود به هوا می 
آید آن را طعمه ي چوگان خود سازند آنگاه بازوان سترگ و چست و چاالکی که بیشترین ضربات را بر گوي 
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ی هر یک زند می تواند برنده را تعیین کند و یا گوي آنچنان بر هوا پرواز گیرد تا از نظر ناپدید شود که گوی
از این موارد امتیازاتی  براي برنده  شدن داشته است.

در داستان اهرن و گشتاسب و دامادي قیصر می خوانیم:
بفرمـود  تــا  بــر  نهادنـد   زیــن      به  اسبــی  که  انـدر  نـوردد  زمین

ان  بدیدبیامــد  بـه  میــدان  قیصر  رسید           همی  بود  تا  زخم  چوگ
از ایشان یکی گوي و چوگان بخواست       میـان  سـواران  برافگـــــند راست

یالن را همه کنده شد دست و پايبر انگیخت  آن  بارگی را  ز جاي 
)46، ص 6شد از  زخم  او  در  جهان  ناپدید(همان ، ج به  میـدان  کسی  نیز  گویی  ندید    

وش می خوانیم که:و یا در داستان نبرد سیا
بر آن سان که از چشم شد ناپدیدبزد  همچنان  تا  به  میــدان  رسید 

)58، ص 3تو گفتی سپهرش همی بــرکشید (همان ، ج زچــوگان  او  گوي  شد   ناپدید    
و پس از داستان سیاوش نبرد دیگري که بر سر گوي باختن است بین سیاوش وگرسیوز است:

آمد  بینداخت   گوي             سپهبـــــــــد سوي گوي بنهاد رويو گرســـــیوز
هـم آورد  او  خـاك  میدان  گرفتچو او گوي در زخم چوگان گرفت 

)119، ص 4تـو گفتی  سپهرش  همـی  بـر کشیـد (همان ،جزچــوگان  او  گــوي  شـد   ناپدیـد 
استانهاي جذّاب شاهنامه است.همچنین داستان چوگان باختن بهرام چوبین از د

ببندوي گفت ار دلم نشــــکند           چو چوبـــیــنه امروز چوگان زند 
سگالــــیده ام دوش با پنج یار             که از تارك او بر آرد دمــــــــار

چو شد روز بهرام چوبینه روي             به میدان نهاد و به چوگان و گوي
.چو بشنید چوبینه گـــفتار زن            که با او همی گفت چوگـــان مزن..

هر آنکس که رفتی به میدان اوي          چو نزدیک گشتی به چوگان وگوي
زدي دست بر پشـــت او نرم نرم            سخن گفـــتن خوب و آواز گرم

زره در بــرش آشـــــکارا بدیــدچنین تا به پور سیاوش رســــــید      
بدو گفت اي بتّــر از خـــار گز           به میدان که پوشـــد زره زیر خز

)65، ص 9بگفت این و شمشیر کین برکشید            ســــرا پاي  او پاك بر هم درید(همان ،ج
و داستان مربوط به کودکی اورمزد پسر شاپور :

به میدان  شــاه  اندر آمد  ز کوين چند و چوگان و گوي   ابا کودکا
بــه  میــدان  بیـامـد  ز  نخجیرگاهجهانـدار  هـم  در  زمـان  با  سپاه     

بشد گـوي گـردان بنـزدیک  شـاهبـزد کودکی تیــز چوگان ز راه
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ي   ناکام     بسبمـاندند   بـر  جـانـرفتند  زایشان  پس  گـوي  کس     
بپیش  جهانـدار  چون  بـاد  تفتدوان   اورمـزد   از  میانـه  بـرفت 

)881ازوگشت لشگر پر ازگفت وگوي (همان ، ص ز پیش  نیـا زود  بــرداشت  گوي     
و داستان مشابه آن در ماجراي شاپور بن اردشیر 

شاه  شـاپـور  بـودمیـان   انـدرونبه میدان تو گفتی  یکی  سور  بود   
فزونی همی جست هر یک  بدويچوکودك به زخم اندرآورد گوي  

تنـی  چنــد  از  ویـژگان  نـاگزیـربیامـد  بـه  میـدان   پگاه   اردشیــر   
که رو گوي ایشان به چوگان  بگیریکی  بنده  را  گفت  شـاه  اردشیر 
ان به پیش  مـن  انداز  گـويبچـوگهمی باش  با  کودکان  تازه  روي   
میـان  سـواران  بـه  کـردار  شیــراز آن کودکان تا  که  آید   دلیــر   

از این انجمن کس به کس نشمردزدیـدار  مـن  گـوي   بیرون   بـرد   
ز تخم  و ســر و   پاك  پیوند  منبـود    بی  گمان  پاك  فرزند  من    

بـزد گوي  و  افکند  پیش  ســوارده  شهـــریـار   بفرمــان  بشــد  بنــ
چـو گشتند   نزدیک   بـا  اردشیـردوان  کودکان  از  پی  او  چو تیر    
چو شاپور گرد اندر آمد  به   پیشبماندنـد  ناکام  بـر  جـاي  خویش 
)162، ص 7، ج چو شد دور  مر کودکان  را سپرد (همان ز پیشش پدر گـوي  بربود  و  برد 

چنانکه از فحواي کالم فردوسی بر می آید کودکان نیز داراي خوي و منش بزرگی هستند و اثري از بازي 
هاي کودکانه نیست.کودك در شاهنامه کودکی نمی کند بلکه تمرین بزرگ منشی می کند سهراب در کودکی 

سریع رشد می کند تیر و کمان به دست می گیرد و چوگان می بازد .
)177،ص 3به  پنجـم  دل  تیـر  و  پیکـان  گرفت (همان ،جچو سه ساله شد زخم چوگان گرفت

و در جاي دیگر در داستان دارا چنین می خوانیم:
یکی کودك آمدش  با فــــر و یال          به فرزند ناهید کهـــــــتر به سال

ا از پدر بیــــــش باشد بکام همان روز داراش کــــردند نــــــام          که ت
چو ده سال بگذشت زین با دو سال         شکست اندر آمد به سال و به مال

بپژمـــرد داراب پور هــــــــــماي           همی خواندندش به دیگـر سراي 
راندبزرگان و فرزانگان را بــــــخواند           ز تخت بزرگی فـــــــراوان ب

)786، ص 4بگفت این که داراي دارا کــــنون           شـــما را به نیکی بود رهنــــمون(همان ،ج
فـردوسی بـه نـدرت از گوي و چوگان براي تصویرسازي هاي مجازي استفاده می کند جز چند مورد 

معدود :
)186، ص 2همان ،جچو چوگان به زخم اندرآید بدوي(ز زین بر  گرفتنش  به  کردار گوي 
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)221، ص 5که آید همی زخم چوگان به روي(همان ، ج سرش زیر پاي اندر آید چو  گوي   
زمان بازي چوگان به روایت فردوسی مثل شکار ،صبح زود بعد از طلوع آفتاب بوده است .

ز هر جاي بنمود چهر از  فـرازچو خورشید تابنده  بگشاد  راز 
ن به میدان گذشت            به بازي همی گرد میدان  بگشتسیاوش ز ایوا

)111، ص 4چو او گوي در زخم چوگان گرفت        هماورد او خاك میــدان گرفت(همان ،ج
وآنچه به عنوان ابزار بازي از آن سخن می راندگوي وچوگان است واسب ومیدان 

)361، ص 3ان وچوگان وگوي(همان ،جدگر اسب و میدهمه  بـزم و  نخجیر  بد  کار  اوي    
و هدف در بازي ورزش است و تمرین نظامی گري و تفریح و سرگرمی ولی همچون هر پدیده اي 
کارکردهاي پنهانی نیز دارد در همین بازي سیاوش و افراسیاب اقتدار ملّی و نژاد است که در مقابل هم صف 

چنین چوگان ابزار لیاقت می شود و یا تفریح در می کشند و به همین دلیل کار به خشونت می کشد و هم
زمان صلح و مشغله پهلوانان و جوانان و گاه انتقام جویی می شود.

پی نوشت
گویند هارون الرّشید عالقه ي وافري به بازي چوگان داشته است ولی قد او به قدري کوتاه بوده که -1

خ طبرستان آمده است که حسام الدوله اردشیر نمی توانسته از روي اسب با چوگان به گوي بزند در تاری
الحسن ، چهار بنده بر چهار سوي زمین بازي نهاده بود تا چون تشنگی بر بازیکنان غالب شود ، شراب 

میالدي ، شیرین دختر یکی از امپراطوران مسیحی ، چوگان بازي را یاد گرفته بود و 1150بنوشانند . در سال 
داشت و  می خواست با او ازدواج کند روزي شیرین با رقیب خود شرط شوهر او زن دیگري را دوست

بست تا با هم چوگان بازي کنند و هر کدام در بازي پیروز شد در ازدواج آن مرد باقی بماند که شیرین بازي 
را می بازد . در کارنامه اردشیر بابکان مذکور است که دوران جوانی با بزرگ زادگان چوگان بازي می کرده

است به طوري که می گویند چــوگان ایـن قــدرها هم کار سـاده اي نبوده است و اکثـراً در بازي جـانب 
احتیاط را می گرفتند . عبدالملک پادشاه سامانی در اثر سقوط از اسب در حین بازي چوگان جان می 

)30:ص1366بازد(آذر ،
مفهوم برخی جمله ها با وجود پیچیدگی چنین است : -2
وگان بازي ورزش و کوشش بسیار الزم دارد. چ

چوگان را باید طوري به کاربرد که اثري روي زمین نگذارد. 
شکستن چوگان در هنگام بازي نشانه ي ناورزیدگی است

چوب بازي ،چوب گوي بازي ،چوب بلند سرکجی است که در بازي بدان گوي زنند، چوب کفچه «-3
لغت نامه دهخدا ).» ( ی سرخمیده اي که بدان گوي بازند مانندي که با آن گوي زنند،چوب دست

چنین گویند که عمروبن لیث به یک چشم نابینا بود و چون امیر خراسان شد روزي به میدان رفت « -4
(ظاهراً این اسم در اصل آذر خور بوده که براي » ازهرخر « به گوي زدن . او را سپهساالري بود که او را 

کرده اند )گویند این بیامد و عنان او بگرفت و گفت : نگذارم که تو گوي زنی و » از هر خر « تمسخر 
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چوگان بازي ؟ عمرولیث او را گفت : چون است که شما گوي زنید و روا ندارید من چوگان زنم.گفت از 
بهر آن که ما را دو چشم است اگر گوي در چشم ما افتد به یک چشم کور شویم یک چشم بماند تا جهان 

بینیم و تو یک چشم داري اگر ناگاه اتفاق افتد و گوي بر چشم تو افتد امیر خراسان بدرود باید کردن . ب
.» عمروبن لیث گفت با همه خري که هست راست گفتی پذیرفتم که تا من باشم گوي نزنم 

)179:ص1352(قابوسنامه،
چولگان بمعنی منسوب به سید محمدعلی داعی االسالم مولف فرهنگ نظام می نویسد : شاید«-5

مبدل بگاف شده است اگر چه خود لفظ » ها « لفظی بوده که الف و نون نسبت ملحق به چوله شده و » چوله«
چولگان از میان رفته ، لیکن معرب آن صولجان دلیل بر وجود اوست و چوله ( بمعنی کج ) هنوز وجود دارد 

ت . کفچه . پهنه . و اما چوگان قدیم با امروزه فرق داشته و استعمال می شود . این نظر هم در خور تأمل اس
است . در قدیم چوگان صورت کفچه داشته است که گوي بتواند در آن قرار گیرد چه در قدیم گوي را با 
چوگان از هوا می گرفتند و سپس باز به هوا پرتاب می کردند . اما امروزه سر چوب چوگان یا کمی انحنا 

وب کوتاه دیگري به طور متقاطع بر سر چوب دسته ي چوگان نصب می شود که بتواند دارد یا آن که چ
(آهنچی ». گوي را از روي زمین بغلطاند یا با ضربه به هوا پرتاب کند ؛ صولجان ، طبطاب ، محجن

)143:ص1374،
کتابنامه

)چوگان به سبک ایرانی ،نامه فرهنگستان،شماره ششم1357آذرنوش، آذرتاش(
4)نگرشی به چوگان در ادب فارسی،کیهان فرهنگی،جلد شماره 1366ر اسمعیل(آذر، امی
)چوگان،چاپخانه بانک ملی ایران:تهران1353ابراهیم پور،محمد تقی(
)38) ایران و بازي هاي المپیک،کیهان فرهنگی ،شماره 1364آهنجی، محمد
)4و3شماره2)گوي و چوگان در ایران،مجله بررسی هاي تاریخی،جلد1367بهروز،ذبیح
)31)هنر بازي گوي و چوگان،مجله تربیت بدنی،شماره1370بهمنش ،عطا
)تاریخ بیهقی،انتشارات مهتاب،تهران1385بیهقی ابوالفضل(
)لغت نامه،ناشر دانشگاه تهران،مؤسسه دهخدا:تهران1325دهخدا، علی اکبر (
)بنگاه ترجمه کتاب:تهران)قابوس نامه،تصحیح غالمحسین یوسفی،نشر1352عنصر المعانی،کیکاوس
)به کوشش سعید حمیدیان،نشر قطره : تهران1382)شاهنامه ،1382فردوسی،ابوالقاسم
) کلیله و دمنه،انتشارات امیر کبیر:تهران1371مجتبی مینوي(
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سبک شناسی نحوي نفثه المصدور بر اساس
»زبان شناسی متن«و » زبان شناسی ساختاري«

1عبدالرضا شریفی

دوره ي دکتري زبان و ادبیات فارسی، واحد تهران مرکزيدانشجوي 
عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسالمی واحد میناب

چکیده
نفثه المصدور کتابی است مختصر تألیف محمد زیدري نسوي، منشی جالل الدین خوارزم شاه، این متن 

هجري) 632نثري مصنوع در قرن هفتم (تاریخی است در شرح پایان کار جالل الدین که به –اثري ادبی 
خطاب به یکی از بزرگان دوره ي خود نوشته است.در این نوشتار به شیوه ي تحلیل، توصیف و طبقه بندي 

زبان شناسی « به دنبال آن بوده ایم که سبک یا سبک هاي حاکم بر این اثر را بر اساس مبانی نظري 
ر ساخت و سبک نحوي درنفثه المصدور حضور دارد که و زبان شناسی متن نشان دهیم. چها» ساختاري

ـ 3ـ سبک نحوي هم پایه، این دو را سبک هاي فرعی می نامیم . 2ـ سبک نحوي گسسته 1عبارت اند از :
ـ سبک نحوي ترکیبی متصل و چند الیه.4سبک نحوي ترکیبی از نوع وابسته 

اي، سبک شناسی، جمالت خوشه ت هستهگرا، جمالزبان شناسی متن، زبان شناسی ساختها:کلیدواژه
اي، نفثه المصدور .

مقدمه
در ابتدا براي این که مقصود و هدف عمده ي این نوشته به درستی روشن شود، براي هر کدام از مفاهیم 

بنیادي و نظري بحث ـ که این مقاله بر پایه ي آن استوار است ـ تعریفی موجز به دست داده می شود .
مان جمله ها یا سبک شناسی نحوي عبارت است از: بررسی کوتاهی و بلندي جمله ها ـ سبک و ساخت1

و روابط جمله ها باهم، سادگی و پیچیدگی، هم پایگی و مراتب وابستگی آن. هر متنی از این حیث با متن 
هاي دیگر متمایز می شود. بنابراین می توان از تشخص نحوي در سبک یک مولف نسبت به مؤلف دیگر 

ن گفت. سخ
رهیافتی نقادانه است که از روش ها و یافته هاي علم زبان شناسی براي « ـ سبک شناسی: در این تعریف2

» تحلیل متون ادبی بهره می گیرد . در این جا منظور از زبان شناسی مطالعه علمی زبان و ساختارهاي آن است
نی رفتار زبانی نویسنده در به کارگیري ) و مقصود از سبک یع91، ص 1390(مریم خوزان و حسین پاینده ،

ساخت هاي مختلف زبانی و شیوه هاي کاربرد زبان در یک متن مشخص.
ـ زبان شناسی ساخت گرا: هدف اصلی آن تشخیص اجزاي کالم ، رده بندي آن ها و شناخت چگونگی 3

ان نظام صوري مطمح جمله بندي و دست یافتن به قواعد درونی واحد هاي زبانی است. بررسی زبان به عنو

1. abdalrezasharifi@gmail.com
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نظر زبان شناسی ساخت گراست زیرا روابط موجود میان واژه ها و جمالت بر پایه ي تعیین ویژگی هاي 
صوري مشخص می شود. فردینان دوسوسور اولین زبان شناسی بود که می گفت زبان مجموعه اي از کلمات 

ام خاص واجی ، نحوي،کاربردي، و واژه هاي منفرد و جدا نیست بلکه تمامی واحد هاي زبان تحت نظ
از « معنایی و واژگانی قرار دارند و تمامی عناصر و اجزاي درون این مجموعه باهم وابستگی متقابل دارند. 

این رو دوره اي که از زمان سوسور آغاز گشته و زبان را شبکه اي سامان مند و منظم می داند به طور کلی 
)161،ص 88مهري باقري، (» ی شود.دوره ي زبان شناسی ساختاري نامیده م

از نظر ساختار گرایان و از جمله سوسور در تحلیل هاي زبانی باید به هر دو ساخت زبان یعنی هم کنش 
ی بعدها به تدریج از حوزه ي اصلی و هم توانش زبانی، توجه داشت. ساختار گرای)گفتار و نوشتار(زبانی 

خود یعنی بررسی متون خارج شد و به سایر نظام ها سرایت کرد و سرانجام به عنوان نوعی روش و 
)181،ص83شمیسا،(متدولوژي شناخته شد که در شاخه هاي مختلف دانش بشري به کار گرفته می شود. 

است که متن را نوعی نشانه ي زبانی مرکب ـ زبان شناسی متن: یکی از شاخه هاي جدید زبان شناسی4
می داند که شامل نحو، معنا شناسی و کاربرد شناسی است. زبان شناسی متن از یک سو به تحلیل ساختار 
هاي نحوي در سطح متن می پردازد و از دیگر سو به جنبه هاي کاربردي و معناشناسی توجه دارد.( 

شبکه ي روابط هم « شناسی ساخت گرا و زبان شناسی متن منظور از ساخت در زبان )13، ص86البرزي،
نشینی و جانشینی عناصر یک نظام در رابطه ي متقابل با یک دیگر است که فقط محدود به زبان نیست و 

)20،ص 90صفوي، (» هرنظام دیگري رانیز می تواند شامل شود. 
تاب نفثه المصدورهدف این نوشته بررسی ساختمان نحوي جمالت و نثر کبیان مسأله:

زیدري نسوي براساس نظریه ي ساختارگرایان یعنی زبان شناسی ساخت گرا و زبان شناسی متن است . 
دارد. سوال این مقاله آن است که » نحو خاصی « با توجه به این که هر متنی بر پایه ي دیدگاه ساخت گرایان 

تن نفثه المصدور است؟ کوشش می شود در پرتو حاکم بر م» نحو خاصی« با توجه به زبان شناسی متن، آیا 
که حاکم بر متن نفثه المصدور است، نشان داده  شود.» نحو خاصی« مباحث نظري مذکور 

پیشینه ي تحقیق و روش پژوهش:
ذکر شده و هم » ویژگی هاي نثر فنی نفثه المصدور « خطیبی مواردي تحت عنوان» فن نثر« در کتاب 

چند نکته ي « المصدور به تصحیح و توضیح امیرحسن یزدگردي مطالبی با عنوان چنین در مقدمه ي نفثه 
بیان شده است . این دو منبع را  می توان به عنوان پیشینه ي تحقیق ذکر کرد؛ هر چند که » صرفی و نحوي

ـ بین آن ها و نظریه ي ساخت گرایی تفاوت بنیادي وجود دارد. در این مقاله با روش اسنادي و توصیفی 
« تحلیلی مبتنی بر نظریه ي ساختارگرایی یعنی زبان شناسی متن و زبان شناسی ساخت گرا، مهم ترین 

را براساس جمالت و شواهد کتاب نشان می دهیم و » ساختارهاي نحوي حاکم بر نثر کتاب نفثه المصدور 
دسته بندي و توصیف می نمائیم. 

طرح بحث
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رابطه ي نحو و سبک :
ار دیرینه گفته اند که حکیمی بوده. به نام لونگینوس سوریانی اولین بار ایشان در قرن موضوعی است بسی

اول میالدي این رابطه را مطرح کرده اند و بعدها در جهان اسالم عبدالقاهر جرجانی در کتاب دالیل االعجاز 
)269، ص 91فتوحی، (نیز مورد بررسی قرار داده اند . » معانی نحو« آن را تحت عنوان 

پیوند نحو و اندیشه و سبک: 
دو دیدگاه در خصوص رابطه ي نحو و اندیشه وجود دارد. یک دیدگاه تصور می کند که ابتدا معنی 
منهاي سبک و نحو بر زبان انسان جاري می شود بعد سبک به آن گره می خورد دیدگاه دوم ، اندیشه و 

چگونگی ترکیب و نظام ساختاري جمله ها و نوع سبک و نحو را درهم تنیده می داند براي مثال کیفیت و
پیوند آن ها باهم دیگر سبک و نحو و اندیشه را شکل می دهد یعنی ساخت زبان و نحو در شکل گیري 

اگر دیدگاه نخست را بپذیریم و نقش سبک را تاحد تزیین کننده ي اندیشه تنزل « اندیشه مدخلیت تام دارد 
با اندیشه باقی نمی ماند ولی اگر رابطه ي سازمند میان سبک و )نحو (دهیم دیگر جایی براي پیوند سبک

اندیشه را بپذیریم و نحو را سازنده ي اندیشه و حامل آن بدانیم ،در این صورت میان ساختار نحوي جمله ها 
براي این که سبک نحوي یک متن به )268، ص 91فتوحی،(» ، با نوع سبک ، پیوندي استوار وجود دارد

رستی مشخص شود الزم است که آن متن از اول تا انتها خوانده شود و چیدمان هاي طبیعی و فراهنجاري د
زبان مؤلف بر اساس بسامد ساخت نحوي یعنی تکرار آن ساخت و ساخت هاي نحوي مسلط بر متن، 

« به عنوان» ساخت نحوي غالب « توصیف و طبقه بندي گردد و پس از احصاء همه ي ساخت هاي نحوي
معرفی و مشخص گردد. در این نوشته عالوه بر نشان دادن سبک هاي نحوي فرعی ما به » نحو پایه ي مؤلف 

دنبال سبک نحوي غالب و پایه که همچون چتري کل اثر را در بر می گیرد ، هستیم.
ارتباط طول جمله ها با سبک:

یک واحد اندیشه باشد می اگر هر ساخت نحوي شکلی از« بزرگترین واحد نحوي زبان جمله است 
توان از رهگذر بررسی بلندي و کوتاهی جمله ها، ساخت اندیشه و سبک و حاالت روحی گوینده را تحلیل 

،ص 91فتوحی ،(» کرد. چرا که طول جمله نسبتی با میزان درنگ و تأمل گوینده در یک واحد فکري دارد.
ي دستوري میان جمله ها است با ذکر نمونه هایی در این جا به چهار نوع سبک نحوي که حاصل رابطه )275

ازنفثه المصدور، می پردازیم. سبک گسسته و هم پایه از ویژگی هاي فرعی سبک نحوي نفثه المصدور می 
باشد . 

آنچه که در سبک نحوي این اثر قابل توجه است، سبک نحوي متصل و تو در تو است که در پی به 
تفصیل می آید.

ته:ـ سبک نحوي گسس1
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اگر در یک بند نوشت جمالت کوتاه مقطع و مستقل بدون حرف ربط یا با حرف عطف واوبر روي 
این سبک بهترین « زنجیره ي کالم و محور هم نشینی کنار هم قرار گیرند سبک گسسته به وجود می آید. 

توان آن ها را شیوه براي روایت داستان است. هر جمله در این سبک حامل یک اندیشه ي مستقل است و می
)276، ص 91فتوحی ،(» با نقطه از هم جدا کرد.

نمونه هایی از سبک نحوي گسسته در نفثه المصدور:
آسمان در این ماتم کبود جامه تمام است. زمین در این مصیبت خاك بر سر بست. شفق به رسم : «1نمونه 

» رسیدگان بر خاکستر نشسته است.اندوه زدگان رخسار به خون دل نشسته است. ستاره بر عادت مصیبت
یعنی آسمان در این عذاب بزرگ، سیاه پوش است. زمین به خاطر این بال خاك بر )163نفثه المصدور، ص(

سر شده، شفق به مانند انسان هاي غمگین چهره اش را با خون دل شست و شو داده، ستاره به خاطر این 
مصیبت دیدگان، بر خاکستر نشسته است. 

نه دست ستیز مانده ، نه پاي گریز، دست از پاي باز داشتند، و فراهم آورده ي عمر، ازخاصه و : «2نمونه 
خرجی ، و خون دل مسلمانان و گرجی رها کرد، عقود منظوم و نقود مختوم علی العموم بگذاشت. پري 

)147ص(.» چهرگان ماه پیکر و بتان خرگاه نشین را به دیوان سیاه روي عفاریت زشت منظر رها کرد
یعنی نه قدرتی براي جنگ مانده بود و نه پایی براي فرار. دست از پایداري و مقاومت برداشتند و آنچه را 
که در عمرشان به دست آورده بودند (مال و دارایی)، چه از اموال شاه و چه از اموال عمومی، و مالیات مردم 

سکه هاي مهر شده به طور کلی رها کردند. زیبارویان گرجستان، رها کردند، گردن بندهاي به رشته درآمده و 
پري چهره و ماه پیکر و زیبارویان چادرنشین را بر دیوان (مغوالن) سیه چهره و عفریته هاي زشت چهره رها 

کردند.
در این خاك توده ي غدار اطوال اعمار یافته گیر، عاقبت روي در خاك لحد نهاد نیست. کامل : «3نمونه 

یعنی در این دنیاي بی )117ص(»جام حیات خورده گیر. سرانجام شربت مرگ چشیدنی است.ترشربتی از 
وفا، آن را که بیشتر از همه عمر کرده است در نظر بگیر، سرانجام باید بمیرد، آن کس را در نظر بگیر که بیش 

از همه از خوشی هاي دنیا بهره مند شده است؛ سرانجام، شربت مرگ را می چشد.
سبک نحوي هر جمله یک واحد نحوي جداگانه اي است که ارتباط نحوي با واحداهاي دیگر در این 

ندارد و در پایان هر واحد می توان یک نقطه گذاشت. هر واحد نحوي خود یک هسته است و وابسته ندارد 
رد و و مستقل از سایر واحدهاي نحوي است به گونه اي که می تواند نهاد و گزاره ي آن ها را تفکیک ک

گروهاي اسمی و فعلی و قیدي که اجزاي اصلی جمله را تشکیل می دهند تداخل ساختاري با جمالت 
مجاور خویش ندارند.

» بند« یعنی بزرگ ترین ساخت نحوي در این سبک یک جمله ي کوتاه مستقل است که فقط از یک 
می نگریم:1ي نمونه آن از یک یا چند گروه به وجود امده است. به تجزیه» بند«تشکیل شده و 

»آسمان در این ماتم کبود جامه تمام است.«
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پنج گروه    ـــــ   ــــــــــ   ـــــــ  ــــ  ــــ
یک بند      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یک جمله   ــــــــــــ هسته ــــــــــــــــــــ

»مصیبت خاك بر سر بست.زمین در این«
چهار گروه   ـــ   ـــــــــــــ   ـــــــــ  ــــ  

یک بند         ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
یک جمله    ـــــــــــــــ هسته ــــــــــــــ

»ستاره بر عادت مصیبت رسیدگان بر خاکستر نشسته است.« 
ـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــ   ـــــــــچهار گروه  ــــ  ــ

یک بند     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یک جمله  ــــــــــــــــــــــــــــ هسته ـــــــــــــــــــ

ندارند. هر واحد چهار جمله وجود دارد که هر کدام مستقل اند و ارتباط ساختاري با همدیگر1در نمونه 
آسمان در این ماتم کبود جامه «نحوي نیز از گروه ها و بندهاي جداگانه اي تشکیل شده است. به طور مثال 

هسته تشکیل گردیده است.1جمله با 1بند و 1گروه و 5از » تمام است.
هسته با 1جمله با 1بند و 1گروه و 4از » زمین در این مصیبت خاك بر سر بست.«و همین طور 

ساختاري مخصوص به خود تشکیل شده است.
ـ سبک هم پایه:2

« در این سبک جمالت مستقل هم پایه قرار می گیرند و با واو عطف با هم دیگر معطوف می شوند. 
وجود واو عطف در ساختار هم پایه شتاب سخن را زیاد و سبک را پویا می کند. بخشی از شتاب سبکی در 

)277،ص91فتوحی،(» ناشی از نقش واو عطف در هم پایه سازي جمله هاست.بحر طویل هاي فارسی
از گنجینه بیرون آمدم و رنود کارد و سقاط کشیدند و خون خلقی از منتمیان درگاه به هر کوي : «1نمونه 

یعنی از شهر گنجه خرج شدم، و با اوباش و اراذل، کارد و شمشیر کشیدند و .» و ساباط بر زمین ریختند 
)85ص(ن بسیاري از مردم و منصوبان درگاه آن پادشاه را به کوي و محل ریختند. خو

سر به طاعت تاتار در آورند و دفاین و خزاین منتمیان پادشاه اسالم بدیشان سپارند و آن محقر : «2نمونه 
رآیند و ) یعنی به فرمانبرداري از مغوالن د207ص(» در معرض قبض آوردم و به مدد آن حج اسالم گزارم

گنجینه هاي دفن شده و خزائن وابستگان پادشاه را به آنان سپارند، تصمیم گرفتم که پیش از بازگشت مغوالن 
پیش دستی کنم و آن سرمایه اندك را به دست آورم، و به یاري آن، حج اسالم را به جاي آورم.

ي واو عطف هم پایه می دراین سبک نحوي جمالت هسته اي که وابسته ي اختیاري ندارند به وسیله 
جمله ي هسته اي از یک « شوند. این گونه ساخت هاي نحوي را دکتر باطنی جمله ي هسته اي می داند. 
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» هسته ي مرکزي تشکیل شده که وجود آن اجباري است و از تعدادي وابسته که وجود آن ها اختیاري است
ه می تواند وجود داشته باشد و تکرارگردد.هسته در این واحدهاي نحوي مستقل از وابست)61،ص70باطنی،(

یعنی، ؛در تکرار هم پایه همه ي عناصر از نظر ساختمانی داراي ارزش مساوي هستند:« تکرار هم پایه 
(» همه هم پایه می باشند .در این نوع تکرار هیچ عنصري از نظر ساختمانی تابع عنصر دیگر نیست

)64،ص70همان،
:1تجزیه نمونه 

بیرون آمـــدم و رنود کارد و سقاط کشیدند و خون خـــلقی ... ریختند.از گنجه 
3هسته 2هسته 1هسته 

هم پایه                           هم پایه
3بند2بند1بند

یک جمله
در این نمونه یک جمله وجود دارد که از سه بند و سه هسته به صورت هم پایه به وجود آمده است. در 

به هم متصل می شوند. در نوشتار ویرگول و در گفتار » و«به وسیله تکرار هم پایه عناصر و واحد هاي زبان
مکث می تواند نقش رابط را به عهده بگیرد.

:2تجزیه نمونه 
سر به طاعت تاتار در آورنـــد و دفاین و خزاین... بدایشان سپارند

2هسته 1هسته 
2پایه                       بندهم1بند

یک جمله
و آن محقر در معر قبض آوردم   و   به مدد آن حج اسالم گزارم.

4هسته 3هسته 
4هم پایه                     بند3بند

این جمله از چهار بند تشکیل شده و درآن وابسته وجود ندارد. هر بند یک هسته است و هسته ها هم 
تشکیل گردیده است.    پایه یکدیگرند و مجموعا یک جمله است که از تکرار هم پایه ها

ـ سبک وابسته:3
در این سبک ساختار واحدهاي نحوي ترکیبی است یعنی هر جمله ي هسته اي حداقل یک وابسته دارد و 

جمله ها حامل اندیشه هاي وابسته به هم اند، به این صورت که سیاق نحوي، اندیشه ها را در ساختارهاي « 
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رو قرار می دهد. در این جمله هاي مرکب بلند ، محتواي بندها و جمله مرکب از دو جمله وابسته ي پایه و پی
) 278، ص 91فتوحی، » ( هاي کوچک تر با هم رابطه ي منطقی دارند

نمونه هایی از نفثه المصدور:
بیا تا به سر نفثه المصدور خویش باز شویم که این مصیبت نه از آن قبیل است که به بکاء و عویل در «

یعنی: بیا به ماجراي نفثه المصدور خود برگردیم که )163نفثه المصدور ص(»آن توان گزارد.مدت طویل حق
این بال، ازان بالهایی نیست که با گریه و زاري بتوان در مدت طوالنی حق ان را ادا کرد.

بیا تا .... باز شویم  که  این ... است  که به بکاء ... توان گزارد
2وابسته 1وابستههسته      

3بند2بند1بند 
یک جمله

شرح حال تن مهجور و دل رنجور با سر گیریم،که این حسرت نه از آن جمله است، که به زاري و نوحه 
)163ص(اد آن توان داد.گري د

شرح حال .... گیریم  که این حســـرت ....است  که به زاري ... توان داد
2وابسته1وابستههسته

3بند2بند 1بند 
یک جمله

چون خدنگ مرگ هر آینه بر جان خوردنی است، آن به که خود را نشانه ي عار و ننگ 
)269ص(نگردانی.

چون خدنگ... خوردنی است،  آن بــــه  کـــــه ... نگردانی
3)وبند1وابسته (2دهسته و بن1) و بند2وابسته (

یک جمله2بند

در این سه جمله سه بند وجود دارد که یکی به عنوان هسته و دو تاي دیگر به عنوان وابسته به کار رفته 
مساوي نیستند زیرا از یک طرف نقش ساختمانی هسته در مقابل اند، این بندها از نظر ساختمان داراي ارزش 

وابسته ها متفاوت است و از طرف دیگر وابسته ها به طور مستقیم با هسته در ارتباط نمی باشند، بلکه از 
طریق زنجیري و با واسطه ي یکدیگر به هم مربوط می شوند. 

ـ سبک متصل ترکیبی و تو در تو:4
مهم و اصلی سبک نحوي نثر نفثه المصدور وجود جمله هاي مرکب بسیار از ویژگی هاي شاخص و 

طوالنی و متشکل از چند بند و جمله واره است که ساخت نحوي چند الیه وتو بر تو و پیچیده اي دارد. در 
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این نوع جمالت که بسامد پر شماري دارد عواملی از قبیل حروف ربط وابستگی و هم پایگی، عبارت هاي 
واژه هاي مترادف و متضاد و به طور کلی مجموعه ي واژگانی که در یک جمله به کار گرفته می ربطی، و 

شود و هم چنین جمالت معترضه، سبب طوالنی شدن ساختار جمله هاي نثر نفثه المصدور شده است.
اده، و خیر از آن روز باز که به عراق وداع نجم الدین احمد سرهنگ، کرده اي، و روي به درگاه نه«نمونه : 

و شري که از تغاییر زمان دیده اي، و گرم و سردي که از کاس دوران چشیده اي،از هر باب، بنویس، تا بدانند 
که آسیاي دوران جان سنگین را چند به جان گردانیده است و نکباي نکبت تن مسکین را چند بار کشته و 

در عراق با نجم الدین احمد سرهنگ ) یعنی از آن روز که 38(نفثه المصدور، ص» هنوز زنده است.
خداحافظی کردم، به سمت دربار بازگشتم، خیرو شري را که از تغییرات روزگار دیدم، و گرم و سردي که از 
جام روزگار چشیدم، در هر موردي بنویسم تا همه بدانند که آسیاي روزگار جان سخت مرا چقدر به لب 

ند مرا چگونه تا پاي جان اذیت کرده، و هنوز این تن زنده است.رسانیده و باد ناموافق بال تن و جسم دردم
که هر دو از نوع وابستگی » تا« و یک بار حرف » که « در این پاراگراف یا بندنوشت چهار بار حرف ربط 

اند و پنج بار حرف واو از نوع هم پایگی به گونه ا ي به کار رفته که سبب تعقید و تطویل کالم شده، این 
ختار نحوي متصل و تو بر تو در این متن بسامد فراوانی دارد و از اختصاصات مهم سبکی نثر نفثه نوع سا

المصدور است.
تحلیل ساختاري نحوي و سبکی این بندنوشت یا پاراگراف به عنوان یک نمونه ، چنین است:

به +نوع توضیحی)که ( حرف ربط وابستگی از +الف: از آن روز  باز (گروه اسمی در نقش متمم قیدي )
عراق وداع نجم الدین احمد سرهنگ کرده اي.( جمله ي ربطی توضیحی    وابسته)

از تغاییر +که ( حرف ربط وابستگی از نوع توضیحی)+( ي نکره ) +ب: خیر و شري ( گروه اسمی ) 
زمان دیده اي ( جمله ي ربطی توضیحی وابسته )

ازکأس +که( حرف ربط وابستگی از نوع توضیحی) +(ي نکره)+ج: گرم و سردي( گروه اسمی ) 
دوران چشیده اي ( جمله ي ربطی توضیحی وابسته)

می آیند » که« جمله هاي ربطی توضیحی در این سبک، جمله هایی هستند که بعد از حرف ربط وابستگی
و آن را توصیف می و به منزله ي وابسته ي پسین گروه اسمی، نکته یا توضیحی را به گروه اسمی می افزایند

کنند. این نکته یا توضیح را می توان با صفت یا بدل یا مضاف الیه بیان کرد. به عبارت دیگر، فعل این نوع 
جمله ها قابل تأویل به صفت یا بدل هسته، یا مضاف الیه یا متمم اسم است. 

جمله ي اصلی+که+(ي نکره)+ساختمان این جمله ها چنین است :گروه اسمی
این پاراگراف و بندنوشت یک جمله ي خوشه اي است که از هسته و  وابسته هاي متعدد تشکیل تمام 

گردیده است.
جمله ي خوشه اي از اجتماع جمله هاي هسته اي تشکیل می شود. عنصرهاي سازنده ي جمله ي «

شده اند. هر به یکدیگر قالب » یا«و » و« خوشه اي، جمله هاي هسته اي هستند که معموالً به وسیله ي 
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جمله ي خوشه اي به تعداد جمله هاي هسته اي که آن می سازد هسته دارد و هر کدام از این هسته ها می 
)71، ص70باطنی،»(توانند خود وابسته هایی باشند

حداقل ساختمان یک جمله ي خوشه اي در این سبک نحوي متصل تو بر توي دو جمله ي هسته اي 
سبک نحوي « وابسته است.فرمول ساختمانی جمله هاي خوشه اي که در است که یکی از آن ها داراي

نفثه المصدور بسامد فراوان دارد و از شاخصه هاي اصلی سبک نحوي این اثر »متصل و تو در توي 
است،درکتاب توصیف ساختمان دستوري زبان فارسی باطنی، چنین ترسیم شده است:

این رابطه آنچه داخل [ ] قرارگرفته همان فرمول جمله ي هسته [ هسته ( وابسته)]. در n+هسته  وابسته « 
مرتبه تکرار شود، به اضافه ي یک جمله ي هسته اي که وجود آن اجباري است.اگر nاي است که می تواند

همان ، » ( ارزش یک داده شود حداقل ساختمان جمله ي خوشه اي دو جمله ي هسته اي خواهد بود. nبه 
ایره ي کوچکی که در باالي هسته و وابسته در فرمول گذاشته شده نماینده ي امکان ) (د71-72، ص70

تکرار است.)
بنابراین بر اساس این تحلیل زبان شناسی، و ساختاري، توصیف ساختمان سبک نحوي این بندنوشت که 

یک جمله ي خوشه ا ي و چند الیه اي می باشد، چنین است:
هسته ) که به عراق وداع نجم الدین احمد سرهنگ کرده اي » ( ه اياز آن روز روي به درگاه نهاد« 

باز می گردد.)» ازآن روز« ) است که به گروه اسمی 1( بند واژگون مرتبه ي (
بر می گردد و » خیر و شر«) است که به گروه اسمی 2که از تغاییر زمان دیده اي ، بند واژگون مرتبه ي( 

)3اي از هر باب، بند واژگون مرتبه ي(هم چنین که ازکأس دوران چشیده 
باز می گردد.» گرم و سرد« است که به گروه اسمی قبل از خود یعنی 

نمودار مراتب وابستگی و هم پایگی جمله ي خوشه اي مذکور بر اساس دیدگاه دکتر باطنی چنین است:

کباي...کشته  و هنوز زنده استاز آن روز روي به درگاه نهاده اي، بنویس، تا بدانند که...است و ن
3وابسته2وابسته1وابستههسته                

هم پایه               هم پایه

سبک نحوي چند الیه قابل توجه و تذکراست، وجود جمالت معترضه در نکته ي دیگري که در این
درون این سازه هاي نحوي و سبکی است.

و هر –فی الجمله من اگر سابقه ي دبیري وسیلت درجات می شمردم، و معرفت کتابت «به عنوان نمونه: 
–که از آن چه با من بود ذریعه ي نجات می دانست، بعد از آن –چند از زبان مخدوم خود نوشته بودم  

جمله 
معترضه

جمله 
معترضه
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چون سیر از پوست بیرون کشیده،و از پس مانده ي تاتار چون موي از ضمیر بیرون –وخود چه مانده بود ؟!
)207نفثه المصدور ،ص »( آورده، به علت استخدام... مدت سه ماه پاي بند توکیل و توقیف داشت و ... 

ه دیگر به منظور دعا، نفرین ،توضیح یا احتراس و معترضه، جمله ي ساده است که در میان جملجمله ي
یا احترام و یا هر نکته ي که نویسنده قابل توضیح می داند، به کار می برد . این گونه جمالت را خارج از 
چارچوب جمله هاي هسته اي و خوشه اي بایدتحلیل نحوي نمود. جزء جمله هاي وابسته محسوب نمی 

جمله هاي خوشه ي ندارند.گردند ونسبت نحوي با هسته ي 
نوعی از اطناب است و تکمیل هم گویند و آن عبارت است از « منظور از احتراس در این سبک نحوي 

این که نویسنده در وسط یا آخر کالم خود جمله اي ایراد کند که اگر در طی سخن خود کالمی موهم بر 
)138، ص87(مدرسی،» باشد.خالف مقصود ایراد کرده باشد ،با آن جمله رفع ابهام کرده 

نتیجه گیري:
از مجموع مطالبی که در خصوص سبک نحوي نفثه المصدور ذکر شد ، موارد زیر را به عنوان حاصل 

سبک شناسی مبتنی بر «کالم و نتیجه ي بحث می توان بیان کرد. اگر از زاویه ي مبانی نظري پیش گفته، یعنی 
به سازه هاي نحوي این اثر نظر بیفکنیم ، » زبان شناسی متن «و » زبان شناسی ساختاري «و» زبان شناسی

چهار نوع سبک نحوي کل این متن را در بر می گیرد.
نیست » سبک ترکیبی« ـ سبک نحوي گسسته که درآن جمالت، کوتاه و مستقل و مقطع اند یعنی از نوع1

ي مستقل کوچک است که به و آنچه که یک بندنوشت یا پاراگراف را تشکیل می دهدگروهی از جمله ها
طور متوالی ،به دنبال هم می آیند این نوع سبک نحوي بسامد کمی دارد و ما آن را سبک فرعی این اثر می 

نامیم.
در این سبک نحوي هر جمله ي کوتاه فقط از یک بند تشکیل شده و هر بند از یک یا چند گروه به 

وجود می آید.
شی، جمالت هسته اي وجود دارد که وابسته ي اختیاري ندارند و ـ سبک هم پایه : در این سبک نگار2

این هسته ها با واو عطف به همدیگر متصل شده اند و تکرار هسته هایی که به هم معطوف اند سبک هم 
پایگی را به وجود آورده اند .

ی محسوب این سبک نحوي نسبت به نوع اول بسامد بیشتري دارد اما مانند نوع یک به عنوان سبک فرع
می گردد.

ـ سبک نحوي وابسته: این سبک نگارشی جزء سبک هاي ترکیبی است یعنی از به هم پیوستن یک یا 3
در این » سازه ي ترکیبی « چند هسته و وابسته ، ساختارهاي نحوي مرکب به وجود می آید.کوچک ترین 

ي تشکیل گردیده است این نوع سبک که در نفثه المصدور وجود دارد از یک هسته و یک وابسته ي اختیار
ساخت نحوي از مشخصه هاي بارز و برجسته ي این اثر فنی است .
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ـ سبک نحوي متصل تو در تو: شاخص عمده و اصلی سبک نگارشی نفثه المصدورکه سراسر متن را 4
می باشد.» سبک نحوي ترکیبی«پوشش می دهد همین نوع چهارم یعنی

ید کالم در این اثر وجود جمالت خوشه اي و هسته اي در هم یکی از علت هاي اصلی تطویل و تعق
تنیده است که سلسه اي از سازه هاي نحوي خوشه اي توأم با جمله هاي معترضه  به وسیله ي حروف ربط 

وابستگی و هم پایگی در یک بندنوشت باهم ترکیب و تنسیق می گردد.
کتابنامه

ر، فن نثر، تهران، زوا1376ـ خطیبی ، حسین، 1
،تهران، پژوهش کده ي فرهنگ و هنر اسالمی2، از زبان شناسی به ادبیات ج 1390ـ صفوي، کورش، 2
، سبک شناسی نثر، تهران، نشر میترا1379ـ شمیسا، سیروس، 3
، نقد ادبی، تهران، فردوس1383ـ شمیسا، سیروس، 4
، مقدمات زبان شناسی، تهران، قطره1388ـ باقري، مهري، 5
، ساخت زبان فارسی، تهران، نشر میترا1383احمد، ـ ابومحبوب، 6
، مبانی زبان شناسی متن، تهران، امیر کبیر1386ـ البرزي، پرویز، 7
، سبک شناسی، نظریه ها، رویکردها و روش ها، تهران، سخن1391ـ فتوحی، محمود، 8
نشر چاپاردستوري، تهران،–، از واج تا جمله ، فرهنگ زبان شناسی 1387ـ مدرسی، فاطمه، 9

، توصیف ساختمان دستوري زبان فارسی ، تهران، امیر کبیر1370ـ باطنی ، محمدرضا، 10
، 1385ـ زیدري نسوي، شهاب الدین محمد، نفثه المصدور، تصحیح و توضیح امیرحسن یزدگردي، 11

تهران ، توس
، تهران، 1390ین پاینده، ـ فالر، راجر و دیگران، زبان شناسی و نقد ادبی، ترجمه ي مریم خوزان و حس12
نشر نی
ـ زیدري نسوي، شهاب الدین محمد، نفثه المصدور، شرح مشکالت بالغی و عربی، کامران شاه 13

، تهران، نشر علوم اجتماعی1392مرادیان و سعید قنبري فشی، 
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آراستهمطالعات فرهنگی در آثار مجید دانش
1سیده کبري شریفی ساداتی

ادبیات فارسیکارشناس ارشد زبان و
دکتر فاطمه کاسی 
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور

چکیده
اي است که امروزه مورد توجه بسیاري از اي و نقادانهرشتهفرهنگی، نوعی رویکرد میانمطالعات

به فهم هاي معاصراست، این رویکرد با خوانش عمیق متون ادبی، از جمله داستانپژوهشگران قرارگرفته
کند. فرهنگ هاي فرهنگ و تحلیل بافت اجتماعی که فرهنگ در آن تجلی یافته، کمک میي پیچیدگیهمه

- ي مطالعات فرهنگی، همان فرهنگ مدرن است که سبب تحوالت زیادي در جامعه شدهمورد نظر در حیطه
ریابیم.کند که تقابل آن را با فرهنگ سنتی داست. فرهنگ مدرن هنگامی معنا پیدا می

ي آراسته از منظر مطالعات فرهنگی یعنی ، فرهنگ جامعههاي مجید دانشاین مقاله، به داستان
رود. نویسنده، پیامدهاي ها، جامعه به سوي مدرن شدن پیش میپردازد. در این داستانمعاصر(مدرن)، می

فتن از هویت و سنت ملی و داري و فاصله گري کنونی، تقلید از جهان سرمایهفرهنگ مدرن را در جامعه
داند.ایرانی براي نسل جدید می

آراسته   کوتاه، دانشفرهنگی، فرهنگ مدرن، داستانمطالعاتها:کلیدواژه
مقدمه                                                                                                                        - 1

-دادههاي سنتی مدت زمانی است که جایگاه خود را ازدستي ادبیات و متون ادبی به روشوهش دربارهپژ
- اي مطالعاتاست و تحت نفوذ راهکار چند رشتهاي پیدا کردهرشتهامروزه نقدادبی ماهیتی کامالً میاناست.

توان است؛ دیگر نمیشویق شدهاي بسیار ترشتهدر مجامع علمی ـ آموزشی هم، مطالعات میانفرهنگی است؛ 
بعدي انسانی را برطرف کرد. بنابراین ضرورت و اي مشکالت و مسائل چندرشتهبعدي و تکبا نگرش تک

ي هاي معاصر توجه و به فهم همهاهمیت دارد که با این رویکرد به خوانش عمیق آثار ادبی از جمله داستان
یابد کمک کرد.       ه فرهنگ در آن تجلی میهاي فرهنگ و تحلیل بافت اجتماعی کپیچیدگی

-ادبیات که انعکاس و بازتاب فرهنگفرهنگی اهمیت دارد. با توجه به ویژگی ذاتیادبیات براي مطالعات

فرهنگی که پژوهش در مورد فرهنگ و است و همچنین رویکرد مطالعاتهاي هر جامعه است،ها و ارزش
ها شد بنابراین ادبیات منبعی بسیار غنی براي فهم مسائل تعاملی آنتوان شاهد ارتباطهاست، میارزش

شود.فرهنگی و اجتماعی محسوب می

1 . Sharifsadat12@yahoo.com
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1380ي چندانی ندارد یعنی با تفاوت چهل سال بعد در سال فرهنگی در ایران سابقهورود مطالعات
اطبایی و سپس دانشگاه تهران طبي فرهنگ در دانشگاه عالمهاي در مطالعهمطرح و براي اولین بار در پروژه

آراسته، از منظر مطالعات فرهنگی،نقد و پژوهش قابل توجهی صورت مطرح شدتاکنون درخصوص آثار دانش
-هاي ذوقی به برخی از داستاني نویسندگی وي و گاهی هم نقدها و شیوهنگرفته، اغلب به معرفی داستان

در فصل نهم(بوطیقا و فرهنگ)، داستان » نقدادبی«ابکه علی تسلیمی در کتاست جز آنشدههایش بسنده
- را با کاربرد نظریه فرهنگی، نقد و بررسی کردهدرصداي باد از مجموعه داستان   » درخانه«

).244: 1388است(تسلیمی،
آراسته را از منظر مطالعات فرهنگی یعنی فرهنگ جامعه هاي مجید دانشمقاله حاضر سعی دارد، داستان

هاي فرهنگ مدرن) بپردازد، نقش فرهنگ مدرن را در زندگی کنونی تحلیل نماید و تقابلمعاصر(فرهنگ
که نگرش نویسنده به فرهنگ جامعه معاصر، در مدرن و فرهنگ سنتی و پیامدهاي آن را آشکار کند. این

ر کدام عوامل است و تحت تأثیهایش چگونه است؟ و این پدیده تا چه اندازه در میان جامعه نفوذ کردهداستان
است؟   

ي ادبی او                                    آراسته و نگاهی به کارنامهمعرفی مجید دانش-2
ي سومابیجار شهر رشت، چشم به جهان گشود.                          در محله1316آراسته، سال مجید دانش

ي تربیت گذراند. ي متوسطه را تا دوم دبیرستان در مدرسهي فارابی و دورهي دبستان را در مدرسهدوره
هاي متفاوتی را تجربه کرد، او ابتدا به کار در یک دفترخانه مشغول شد، سپس کار در آراسته شغلدانش

- ن راه یافت و پس از مدتی در یک ریختهسازي مازندراجا به شرکت پلسازي گیالن، از آني گالشکارخانه
پس از دیداري با سیروس طاهباز که آن 1350هاي حوالی سال«گري در تهران مشغول به کار شد. سرانجام 

هاي ادبی کانون در تهران مشغول بود؛ در واحد آفرینش1365روزها مدیر انتشار کانون پرورش بوده تا سال 
کانون پرورشی رشت منتقل کردند، و تا پایان دوران خدمتش یعنی سال تا اینکه در همان سال وي را به 

کند.  ).او در حال حاضر، در خیابان فلسطین رشت زندگی می1390حسینی،»(در رشت مشغول ماند1375
نیز گذشته است. 300هاي کوتاه او از حدود پنجاه سال است که دانش آراسته می نویسد. شماره قصه

منتشر نمود.1342در سال »هاي تهیاستخوان«مجموعه داستان خود را با عنواناو، اولین
هایی هم در زیر چاپ دارد. او فقط یک هاي کوتاه او از چهارده تا بیشتر است و داستانمجموعه داستان

هاي کوتاه شامل موارد زیر است:                              داستان بلند دارد. مجموعه داستان
ـ در صداي باد(مجموعه داستان) ـ مو به مو(مجموعه داستان) ـ قضیه فیثاغورث با یک صفر دو 

دانی(مجموعه داستان) ـ سفر به روشنایی(مجموعه گوش(مجموعه داستان) ـ روز جهانی پارك شهر و زباله
ـ خاکسترنشین راه طلوع(مجموعه داستان)ـ متن خود یک کویر داستان)                                  

است(مجموعه داستان)                              ـ خط خوش شهر(مجموعه داستان) ـ حضوردلپذیر(مجموعه 
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رشکن داستان) ـاشتباه قشنگ(مجموعه داستان)                                                           ـ ساختا
ها در بالکن(مجموعه داستان)                                                   چشمها(مجموعه داستان) ـ گنجشک

ـ این خانه و آن درخت(مجموعه داستان)ـ نسیمی درکویر(رمان)                                                         
هوا «و » موهاي دخترم را شانه کن«، »کوچه هاي پیر«، »ر همگانیشاهکا«هاي و همچنین مجموعه داستان

را در دست چاپ دارد. » هنوز می سوخت
)چیست؟Cultural studiesمطالعات فرهنگی(-3

مطالعات «اي است که به بررسی انواع فرهنگ می پردازد: رشتهمطالعات فرهنگی یک رویکرد میان
انسانی، علوم اجتماعی ي مختلف دانشگاهی، مانند ادبیات و علومهااش را در حوزهفرهنگی ضرورت وجودي

). و هدفش فهم و 5: 1388سردار و وان لون، »(استو حتی علوم محض و تکنولوژي به اثبات رسانده
در مفهوم عام، «هاي فرهنگی جوامع معاصر است.ي پدیدهتر مطالعهپرداختن به مسائل معاصر، به طور دقیق

شود که به طور متعارف از منظر علوم ي فرهنگ جامعه اطالق می، به هرگونه مطالعه دربارهمطالعات فرهنگی
است اما در مفهوم خاص، این اصطالح براي اشاره به روش شناسایی معینی در شدهاجتماعی انجام می
).                    149: 1388پاینده، »(روداي فرهنگی به کار میرشتهتحقیقات میان

دهد وهم به متن ایی که فرهنگ در آن قراردارد اهمیت میبنابراین مطالعات فرهنگی هم به ساختار جامعه
فرهنگ. 

هاي کاوش در فرهنگ است و کار پژوهشگر فرهنگ صرفاً بررسی فرهنگ متعالی یا نقدادبی یکی از راه« 
1391پاینده،»(هاي فرهنگ اعم از عامیانه و روشنفکرانه، درخور کاوش اندي جلوهکلیهآثار نخبه نیست بلکه 

ي رفتارهاي ي شمول متون فرهنگی وسیع است و همهتوان گفت دایره).            در نتیجه می44ب : 
گیرد.  هاي جمعی، مراسم وهمه وهمه را دربرمیزندگی روزمره، رسانه
کنند؟ چگونه تلویزیون که: مردم چه مصرف میمطالعات فرهنگی عبارتنداز اینهاي مهم ترین سوال

کنند؟ به دین چه بینند؟در هنگام غذا خوردن به چه امور دیگري توجه دارند؟ در چه مراسمی شرکت میمی
نگاهی دارند؟

ویم، تماشا شنپوشیم، میآنچه می«است: موضوع مطالعات فرهنگی را به این صورت تعریف کرده1ترنر
هاي هر روزمان از قبیل اي که ما با دیگران داریم، کارکرد فعالیتي رابطهخوریم، نظرمان در بارهکنیم و میمی

). 65: 1390بهار،»(ي موارد مشابه مورد توجه مطالعات فرهنگی استپختن غذا یا خریدکردن و همه
هاي ران فرهنگی ضمن آشنایی با رهیافتي آن است که پژوهشگدهندهي وسیع فرهنگ، نشاندایره

هاي فرهنگی ندارند بلکه با بررسی ابعاد متفاوت گوناگون آن، دیگر نگاه تجویزي و شتاب زده به پدیده
پردازند. مطالعات فرهنگی، به تحلیل و بررسی آن می

1 - Graeme, Turner
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ي مطالعات فرهنگی تاریخچه-3-1
Centre for contemporaryگی معاصرمطالعات فرهنگی برگرفته از نام مرکز مطالعات فرهن

cultural studies)cccs تأسیس شد. رهبري این مرکز را 1964)در دانشگاه بیرمنگام است که در سال
به مدت یازده سال توسط استوارت هال مدیریت »مرکز«ریچارد هوگارت به عهده داشت، پس از هوگارت

شد.
مرکز مطالعات فرهنگی در دانشگاه 1917سال اصطالح مطالعات فرهنگی اصطالحی جدید نیست در«

اي مبادرت کرد با نام مقاالتی در مطالعات فرهنگیبیرمنگام به انتشار مجله
Working papers in cultural studies

ها، فرهنگ توان به رسانهرسید میها به چاپ میاز جمله موضوعاتی که در این مجله مقاالتی درباره آن
هاي شناسی، مسائل مربوط به جنسیت، جنبشها، موضوعات ایدئولوژیک، ادبیات، نشانههنگفرمردمی، خرده

).17: 1385برگر،»(اجتماعی، زندگی روزانه و غیره اشاره کرد
سربر leavisism، از درون لیویزیسم 1950ي اي مطالعاتی در دههمطالعات فرهنگی به عنوان حوزه

است ، مشهورترین عضو این نگرش، گرفته1مش را از اف.آر.لیویسآورد شکلی از مطالعات ادبی که نا
که متعلق به سنت لیویزیسم بودند، توسعه یافت. 3و ویلیامز2مطالعات فرهنگی از طریق کارهاي هوگارت

» فرهنگ و جامعه«)و ریموند ویلیامز را با 1958»(کاربردهاي سواد«ریچارد هوگارت را با انتشار
دانند. )سرآغاز مطالعات فرهنگی می1961»(نیانقالب طوال«)و1958(

ي کارگر دهد که تغییراتی را که در بریتانیاي پس از جنگ در زندگی طبقههوگارت قصد داشت نشان«
که چگونه همراه با افزایش دهد و اینفرد را تحت تأثیر قرار می»ي زندگیکلیت شیوه«پدید آمده بود چگونه 

»هاي طبقاتیبیند تا چارچوبهاي اقتصادي میروز جهان را بیشتر از چارچوبي کارگر روز بهخرید، طبقه
). آنچه براي هوگارت اهمیت داشت این بود که بداند فرهنگ چگونه ساخته 18: 1382(سایمون دیورینگ،

شود.هایی در جامعه میشود و سبب بروز چه نوع فعالیتمی
و 4با تفسیري مارکسیستی و متأثر از آثار لویی آلتوسرمطالعات فرهنگی در بریتانیا،1970ي در دهه

گرایش او که بر آگاهی و اهمیت روبنایی(فرهنگ) تأکید دارد، آغاز به کار کرد.
هاي مطالعات فرهنگیویژگی-3-2

هاي مطالعات هاي آن را بشناسیم. یکی از ویژگیبراي توصیف مطالعات فرهنگی نیاز است که ویژگی
گذاري و بعدي ندارد و با هرگونه ارزشها، نگاه تکاي آن است که به پدیدهرشتهمیانفرهنگی، ماهیت 

ورزد. چارچوب مخالفت می

1 - Frank. R Leavis.
2 - Richard, Hogarth
3 - Raymond, Willims
4 -,Louis, Altusser
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ي درستی تمایز یادشده مناقشه درباره«داند:پاینده ویژگی آشکار و مهم مطالعات فرهنگی را این موارد می
ي شمول تحقیقات ادبی و فرهنگی را به اي، دایرههرشتعامیانه. این رویکرد میانبین فرهنگ متعالی و فرهنگ

ترین مقوالت نقدادبی سنتی ي معاصر گسترش داده و در بنیانیجامعه»يزیست شده«هاي فرهنگي جلوههمه
اند و هم است تا کلّاً طرحی نو براي نقدادبی دراندازد. در این طرح نو، هم اهداف نقد تغییر کردهتردید کرده

ي متون ادبی و فرهنگی شدند اما اکنون نقد همهمنحصر می» آثار معتبر«هاي نقد به در گذشته ابژههاي آن.ابژه
- باشند و خواه با آن در تضاد قرار بگیرند) شامل میرا(خواه این متون با گفتمان مسلط همخوانی داشته

هاي یز معناداري میان شکلهیچ گونه تما«). در واقع به نظر منتقدان فرهنگی62: الف:1391پاینده، »(شود
توان تمامی محصوالت فرهنگی را به منظور وجود ندارد چون می»سطح پایین«و»سطح باال«فرهنگی موسوم به

ها با انتقال و تغییر شکل انواع هایی که از طریق آناي که دارند یعنی راهآشکار ساختن کارکرد فرهنگی
تحلیل قرار داد، که البته این چیزي نیست مگر نقش دهند؛ موردي ما شکل میایدئولوژي به تجربه

). 494-493: 1387تایسن،»(محصوالت فرهنگی در گردش قدرت
توان گفت که  فرهنگ مورد ي مطالعات فرهنگی گفته شد درنهایت میي مطالب فوق که دربارهاز همه

ي موارد صر)است که همهي مدرن(مطالعه ي فرهنگ معاي مطالعات فرهنگی، فرهنگ جامعهنظر در حوزه
اي ها نگاه متفاوتی به فرهنگ دارد اما نکتهگیرد، مطالعات فرهنگی در مقایسه با سایر رشتهفرهنگ را دربرمی

هاي ادبی و مطالعات فرهنگی که باید به آن اشاره کرد شتاب و سرعت و تنوع تغییر و دگرگونی در نظریه
است.
ها پیوسته در فرایند ادبی و مطالعات فرهنگی این است که آنيي نظریهیکی از نکات جالب در باره«

).  42: 1385برگر،»(روندآیند و میپردازان با شتابی فزاینده میها و نظریهدگرگونی هستند و نظریه
ي پژوهشی مطالعات فرهنگی شیوه-3-3

اسب با موضوعاتی که ي پژوهشی یک روش ترکیبی ـ تلفیقی است و متنمطالعات فرهنگی از نظر شیوه
ي مطالعات فرهنگی گونه که قبالً هم اشاره شد شیوهها نیاز دارد. هماني رشتهاش است به همهمورد توجه

هاي فرهنگی در کانون روش شناختی رویکرد مطالعات فرهنگی، معناکاوي ابژه«تحلیل فرهنگ معاصراست. 
شکنی مفروضات پنهان و آشکار کارکردها و عملکرد ها و همچنین شالودهتاریخی آن-بستر و بافت اجتماعی

).295-294: 1387(فاضلی،» هاي فرهنگی استابژه
هاي توان گفت: مطالعات فرهنگی، رویکردي است که خط سیر واحدي ندارد و مانند رشتههمچنین می

هاي مطالعاتی آن مشخص نیست.هاي مطالعاتی مشخصی ندارد و روشدیگر موضوع
ها اي دانشگاهی نظیر دیگر رشتهمطالعات فرهنگی روش یا قاعده«شود کهورینگ متذکر میسایمون دی

- هاي مشخصی را شامل میشناسی معینی دارد، نه در پژوهش، به طور واضح حوزهنیست. این رشته نه روش
ي فرهنگ مطالعهترفرهنگی مطالعه فرهنگ یا به طور دقیقآید، مطالعاتطور که از نامش برمیشود البته همان

:مقدمه کتاب). 1382دیورینگ، »(معاصراست
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آراستههاي دانشکاربرد مطالعات فرهنگی در مجموعه داستان- 4
بود که مطرح گردید، اما در همین 1380ي چندانی ندارد و در سال مطالعات فرهنگی، در ایران سابقه

ي مطالعات فرهنگی در ایران، با عرصه«است؛ کردهزمان کوتاه، خوب توسعه یافته و طرفداران زیادي پیدا
قلمروي خالقانه و طرح مباحث جدید چون فرهنگ عامه، زندگی روزمره، قدرت و مقاومت، طرفداران 

).42: 1391رضایی و کاظمی،»(بسیاري را به خود جلب کرد
و هر آنچه را که مربوط موضوع مطالعات فرهنگی در ایران، نیز مانند جوامع دیگر، گسترده و متنوع است 

پوشیدن، ي لباسي آشپزي گرفته تا مکان و روش غذا خوردن، نحوهگیرد؛ از شیوهبه فرهنگ باشد، در برمی
مهمانی رفتن، خرید کردن، ورزش کردن و برگزاري مراسم عزاداري ، تئاتررفتن و تلویزیون نگاه کردن، 

گنجد. گی در این مقوله میرفتن و مسافرت و غیره، همدادن، گردشموسیقی گوش
ي مردم را کند، اغلب زندگی روزمرههایش مطرح میدانش آراسته، مسائل و موضوعاتی را که در داستان

توان در آثارش تحلیل کرد.هاي فرهنگ را میگیرد. جلوهدربرمی
آراستههاي دانشبررسی فرهنگ معاصر(فرهنگ مدرن)در مجموعه داستان- 1- 4

ي فرهنگ معاصر) معطوف ي مدرن(مطالعهي مطالعات فرهنگی، به جامعهمورد نظر در حوزهفرهنگ 
اي است که از اروپاي قرن بیستم به دیگر کشورها، گسترش یافت. رشد سریع است. مدرنیسم، پدیده

که آمدن مدرن تأثیر داشت. تمدن غرب ي فرهنگ، عناصري است که در پدیدجمعیت، همراه با بسط و اشاعه
به صورت تمدن غالب جهانی در آمده است، کشورهاي دیگر را نیز، ناگزیر به انطباق با آن کرد، در واقع 

توان به آن ي زندگی اجتماعی است که از منظر مطالعات فرهنگی، میمدرن شدن نوعی تحول در شیوه
- امروز، به زندگی روزمرهي انساني زیستهي تحلیل فرهنگ تجربهپرداخت. زیرا مطالعات فرهنگی با شیوه

شناختی، فلسفی، مدرن بودن مستلزم نفی و انکار سنت یا تقابل و تضاد هاي جامعهدر تئوري«پردازد.اش می
).12: 1387فاضلی، »(شودماهوي سنتی و مدرن است در نتیجه این تقابل و تضاد، فصل تمایز مدرنیته می

تحوالت فرهنگی معاصرشده است بررسی کنیم: خواهیم چگونگی مدرن شدن را که سبب اینک می
فرد گرایی-4-1-1

-هاي فرهنگ مدرن، که از غرب تأثیر پذیرفته، فردگرایی است. از پیامدهاي آن بیگانگی، بییکی از مؤلفه
گرایی در آن غالب است به صفا و صمیمیت اهمیتی نسبت به یکدیگر است اما سنت که اجتماعتفاوتی و بی

دهداد به یکدیگر بها میو صداقت افر
، نویسنده با لحن تأسف آمیز، تغییر و تحول اشتباه قشنگاز مجموعه داستان»پوست اندازي«در داستان

فرهنگی جامعه را بیان می کند:
-هاي گذشته نیستیم که در غم و شادي هم شریک بودیم وبه اتفاق هم میمن و شما دیگر آن آدم«

خیز ما را از هم جدا کرد، ه کینه وعداوت در آن نباشد. یعنی وقتی آن باد توفانخواستیم دنیاي بهتر بسازیم ک
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طور شدیم و چرا به جاي فکرکردن به روي هم تیغ کشیدیم، پیچیده شدیم و از خودمان نپرسیدیم چرا این
کدیگر روزي خود را از چشم هم دیدیم و خصم یاي که سیههاي چند چهرهبه رسم زمانه زندگی کردیم، آدم

ها نیستند. خانواده برایم ها دیگر آن آدماست. آدمها تغییر کردهها و کوچهها، خیابانشدیم ... زندگی در خانه
هاي یکدیگر را نداریم و با ها بیگانه شده ام. دیگر تحمل شنیدن حرفطور که من براي آنبیگانه است، همان

).   74-73الف: 1388ه،دانش آراست...»(پریم ترین حرفی به هم میکوچک
تفاوتی وسردي افراد به هم را، که به اوج ، نویسنده بیسفر به روشناییاز مجموعه داستان»شاپه«در داستان

کشد.اي به تصویر میاست، در چنین جامعهخود رسیده
همیشه شاپه روایت فردي است که از هنگام تولد فقیر و گرسنه بود. او هرگز طعم خانواده را نچشید و

شد به کمترین پناه و درمانده بود، به کمترین حد خوردنی که یک تکه نان باشد، قانع بود اما کسی پیدا نمیبی
خواست که شکلک درآورد و لودگی کند، شد، در ازاي آن، از او میتوقع او پاسخ دهد اگر هم کسی پیدا می

تواند ناشی از پیامد فردگرایی، در نویسنده، میداستانرفتاري که در شأن انسان باشد، با او نداشتند که بنا بر
زد. موقع ظهر هرجا ها قدم میکوچهپناه توي کوچه پسروز و شب سرگردان و بی«ي مدرن باشد.  جامعه

کردند نان را به او کرد. بیشرشان با او شوخی میایستاد و از این و آن درخواست نان میدکان نانوایی بود می
». بیا«گفتند: کشاندند بعد میدادند او را به دنبال خود مینشان می

دید از نان خبري نیست، آورد. وقتی میشان ادا درمیرفت و براياو مثل سگی تیپاخورده به دنبالشان می
-رفت . ... به بازار می کرد. به این امید که شاید صدایش کنند. بعد دنبال کس دیگر میایستاد و نگاه میمی

خواست که براي هاي ویترین، از عابران میفروشی می ایستاد بعد از راز و نیاز با شیرینیرفت جلوي شیرینی
-زدند و بیعابران پوزخند می». .... خواماز اونا می«گفت: داد و میها را نشان میاو شیرینی بگیرند. شیرینی

-کرد که چرا جوابش را نمیفهمید، تعجب میا نمیاعتنایی رگذشتند. شاپه معناي این بیاعتنا از کنارش می

). 213-211: 1383دانش آراسته، »(دهند
تحول خانواده-4-1-2

ي فرزندان در در فرهنگ مدرن نقش و کارکرد خانواده تغییر یافته است، در گذشته مسئولیت و وظیفه
کردند زیرا پدر و مادر خود زندگی میبرابر والدین بسیار پررنگ بود. اغلب فرزندان بعد از ازدواج هم، با 

کرد که فرزندان در کنار خانواده باشند. این ویژگی خانواده گسترده این امکان را براي آنان فراهم می
کردند. ولی امروزه گستردگی حتی تا حدي بود که پدر بزرگ و مادربزرگ نیز با آنها در یک خانه زندگی می

شوند. این عامل سبب ي، فرزندان خیلی زود مستقل و از خانواده جدا میاي هستهبه دلیل ویژگی خانواده
شود.   یأس و تنهایی والدین می

داري است، فرزندان در برابر پدر و ي مدرن که تحت تأثیر فرهنگ سرمایهاز نظر نویسنده، جامعه
تنا هستند و این باعث بروز اعهاي والدین خود بیکنند آنها به زحمات و خواستهمادرشان احساس تعهد نمی

کنند. شان دریافت نمیاي از سوي فرزندانشود زیرا هیچ محبت و توجهناراحتی و پشیمانی والدین می
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-کش است که به سبب بی، درد دل پدري زحمتدرصداي باداز مجموعه داستان »بارفتگان«در داستان

کند:عاطفی فرزندان، احساس تنهایی و یأس می
کردم یک عمر سپیده چه بوده؟ سراسر بدبختی و گرفتاري. از وقتی خودم را شناختم کار میام زندگی«

-نزده درِ قهوه خانه را باز کردم و شب خسته و کوفته به خانه رفتم. شام را خورده و نخورده مثل نعش گوشه
هایم را زدم که بچهمیام. از خودماي افتادم. خرس در دنیا و خوك در آخرت نه سفري رفتم نه جایی را دیده

هایم مثل من بدبخت و فعله بشوند. اما خواستم بچهجایی برسانم. نیست خودم بدبختی کشیده بودم، نمی
-کردم. نمیهایم خوش میام. نباید دلم را به بچهبینم که اشتباه کردهام را مرور می کنم، میحاال که زندگی
دانش »(گردنددانم آن روزها برنمیکنم. میها زندگی میگذشتهشوم. با یاد طور تنها میدانستم که این

).  16ـ 15: 1379آراسته،
شود. در گرایی و عدم پذیرش واقعیت براي آنان میگاهی احساس تنهایی در سنین باال، باعث بروز تخیل

- آمریکا رفته، روایت پیرمردي است که فرزندانش به درصداي باداز مجموعه داستان »سلطنت مؤلف«داستان

-هایش رفتهبچه«برد: اعتنایی پناه به دروغ و رؤیا میبودند پیرمرد به خاطر این بیبودند و او را فراموش کرده
هاي خواست آن را باور کند، براي همین با خاطرهبودند اما پیرمرد نمیبودند آمریکا و او را فراموش کرده

زد. شان در آمریکا حرف میداد و از خوشبختیین و آن نشان میها را به اکرد. عکس آنهایش زندگی میبچه
- نوشت. نامه را براي این و آن میهایش براي خودش نامه میشد که از زبان بچهچنان در باورش غرق می

).    34ـ 1379:33آراسته،دانش»(اندکرد از آمریکا برایش فرستادهخرید وانمود میخواند. لباس دست دوم می
-ها و تقابل فرهنگ مدرن با سنت، براي والدین سنتی، بسیار ناگوار است زیرا از نگاه آنان فرزنداناوتتف

- ها نمیزنند ولی تأثیري در بچهاند حرف میهایی که کشیدهها مدام از سختیکنند. آنها را درك نمیشان آن

از زبان راوي آمده است: اي باددرصداز مجموعه داستان»کشمیک سیگار تو را می«گذارد. در داستان
ریخت، زیرش سرد بود، رویش گویم که زن بابا برایم پلو میها میزیردست زن بابا بزرگ شدم. وقتی به بچه«

گویند که زندگی با آن زمان گرم بود؛ شما کجا سختی کشیدید، هزار بار بیشتر پلوي خالی خوردم، به من می
) 118ـ 117: 1379دانش آراسته،»(کنند.زنم. صداي نوار را بلند میفرق کرده. انگار با دیوار حرف می

این دوري و عدم ارتباط فرزندان با پدر، خیلی ها ساختارشکن چشماز مجموعه داستان »کاجو«در داستان
-خشکه میکند او کلوچه و آلوچهفروشی میاست. کاجو روایت فردي است که دستبیشتر نشان داده شده

هایی هد با وسایلشان است،ترجیح می هایش و عدم درکی که بینخاطر نبود روابط عاطفی با بچهفروشد، به
اند و هایم دیگر بزرگ شدهبچه«ها درد دل کند.  فروشد انس بگیرد، به آنان شخصیت ببخشد و با آنکه می

اید از این که پدرشان هستم گیرند شها فقط از من توقع دارند، ولی تحویلم نمیکنند آنحرف مرا گوش نمی
خواهند. کشند. از من موبایل میخجالت می
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-دانید که من با چه بدبختی چرخ زندگی را میگویند: همه موبایل دارند. تو و کلوچه خوب میمی

دهم و صنار و سه شاهی خوانم و قر میسازم و آن را با آهنگ میکنم. براي شما شعر میچرخانم. لودگی می
ورم. من دلقک نیستم. ولی مجبورم با لودگی امرار معاش کنم ...تقصیر من است که برایشان کتانی آدرمی

).9ـ 8ب: 1388دانش آراسته،»(آدیداس خریدم که بروند فوتبال بازي کنند
از نظر نویسنده، فرزندانی که این چنین توقعاتی از پدر و مادر خود دارند مسلماً در زمان پیري والدین، 

سپارند. احترام ي سالمندان میها را به خانهکنند و در نهایت آنداري آنان، احساس نمیولیتی در قبال نگهمسئ
است. ها، در فرهنگ سنتی و دینی ما، بسیار سفارش شدهبه والدین و مواظبت از آن

الش و ها تروایت فردي است، پس از سالاشتباه قشنگ از مجموعه داستان »قاشق چایخوري«داستان
ي سالمندان بردند.هایش او را به خانهکسب موفقیت و ثروت سرانجام بچه

ي ترین چلوکبابی شهر مال تو بود. همهبراي خودت کیا بیا داشتی. گذشته از مال و منال و ثروت، بزرگ«
، آن را خانواده از برکت وجود تو نونوار شده بودند. اما حاال کجا بودي؟ جایی که در ازاي آن همه خدمت

شد و به من می گفت: هایش از اشک پر میآمد. چشمدیدي. غالمحسین به مالقاتت میحق خودت نمی
). 45الف :  1388دانش آراسته، »(عاقبت حاجی را می بینی؟ اي تف به این زندگی

تغییر سبک زندگی-4-1-3
گی است که در موارد یکی از پیامدهاي پذیرفتن فرهنگ مدرن، تغییر وتحول در شیوه و سبک زند

شود. متفاوت مشاهده می
زندگی در آپارتمان- 4-1-3-1

هاي سنتی با سبک معماري ي سنتی است. خانهزندگی در آپارتمان، شیوه جدید زندگی در تقابل با خانه
ر شد که رفت و آمدها خیلی بیشتدادند و این باعث میکه داشتند، مهمان و افراد زیادي را در خود جاي می

- اي بیننشستند و فضاي صمیمیکردند و همه دور سفره میاتفاق بیفتد، در هنگام صرف غذا، سفره پهن می

ها آپارتمانی شده است، با توجه به شود که در فرهنگ معاصر، خانهشد ولی امروزه مالحظه میشان برقرار می
یرممکن است دیگر از سفره و فضاي فضاي کوچک آپارتمان، خیلی از کاربردها که در گذشته بود امروزه غ

صمیمی گذشته خبري نیست. افرادي که پدر و مادر سالمند دارند علی رغم میل باطنی شان باید آن ها را به 
ها مثل گذشته، پدربزرگ ي سالمندان کنند دیگر نه امکانات وجود دارد و نه نوهخاطر کمبود فضا، راهی خانه
داري یک فرزند از پدر و مادرش خود به خود د بنابراین در این شرایط، نگهپذیرنو مادربزرگ پیر خود را می

منتفی است. 
داري مادرش راوي مشکالت خود را از نگهاشتباه قشنگاز مجموعه داستان»قاشق چایخوري«در داستان

چه کار «ست. اي سالمندان سپردهدهد که از روي اجبار مادرش را به خانهگوید و توضیح میدر آپارتمان می
اش کنم. زندگی ما شده بود جهنم. توانستم توي یک آپارتمان کوچک نگهداريتوانستم بکنم، چقدر میمی
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ها دعوا توانستم با آنکردند.چقدر میصوت را بلند میپیچیدند، یا صداي ضبطهایم به پر و پاي هم میبچه
). 46همان : »( کنم. مجبور شدم بیاورم اینجا

استفاده از تکنولوژي درلوازم منزل- 4-1-3-2
یکی از تغییراتی است که در سبک زندگی کنونی صورت گرفته، از ،استفاده از تکنولوژي درلوازم منزل

کنند. مردان آرامش را نظر نویسنده، زنان در مقایسه با مردان خیلی سریع، از تغییر سبک زندگی استقبال می
زنان، نگاه نوستالژي به سنت دارند ولی بر عکس زنان که استفاده از بینند و همچنین  نسبت به در سنت می

دانند، چنین نگاهی را ندارند.تکنولوژي را یک تحول فرهنگی می
-است، گفتگوي زن و شوهري روایت میمتن خود یک کویر از مجموعه داستان »اطالع رسانی«در داستان

برد و دوست ندارد دور شود ولی زن کامالًً لذت میشود که با هم اختالف نظر دارند مرد از دنیاي سنتی
بیند.برعکس،  او دنیاي مدرن را دنیاي آسایش و راحتی می

مرد گفت: مادرم با نمک یار گردو می سایید مثل سرمه. تردید داشتم که حرفش بی جواب بماند. حدسم «
و چه مارکسیستی هستی که نبود ـ مجبور بود. ت»یک ـ دو ـ سه«درست بود.   زنش گفت: آن وقت ها

تکنولوژي را قبول نداري؟ علی گفت: تکنولوژي را قبول دارم ولی صدایش نفرت انگیز است. مادرم هنگام 
رقصید.کار با نمک یار طوري خم و راست می شد، انگار که داشت می

می کردي مادرت هنگام کار گیرد که تصور میزنش گفت: این از تفکر مائوئیستی تو مایه می
)     25ـ 1384:24دانش آراسته ،»(رقصید
تغییر سبک و نحوه ي لباس پوشیدن و طرز آرایش- 4-1-3-3

تغییر سبک و نحوه ي لباس پوشیدن و طرز آرایش، در فرهنگ معاصر بسیار آشکار است. این تغییر در 
ست زن باید خود را از نگاه است. در فرهنگ سنتی که متأثر از دین اسالم ازنان خود را بیشتر آشکار کرده

هایی پر جلوه نپوشد و به اصطالح حجاب را رعایت کند. اما امروزه زنان با استقبال نامحرم بپوشاند و لباس
پوشند که با فرهنگ سنتی کامالً در تضاد است و خیلی راحت این نوع پوشش هایی میاز فرهنگ غرب لباس

اش اي که در خانه، راوي از مهمانیاشتباه قشنگمجموعه داستان از »پوست اندازي«پذیرند.در داستانرا می
زند:برپا شده بود، حرف می

یک شب خواهرم با موهاي رنگ کرده و شلوار چسبان، گل سرسبد مجلس شده بود. از سفرهایش به «
گی در کند و از زندهایشان که چشم را خیره میزد و از فروشگاهجزیره کیش و دوبی و آنتالیا حرف می

کرد. بعد، از خارج که چقدر خوب و راحت است و از دوستش پوران در استرالیا گفت که عشق دنیا را می
خواهی روي دنیا را ببینی؟چقدرمیکنی؟ چرا نمیروي دلسوزي به من گفت: داداش چرا از این جا دل نمی

دانش آراسته ، »(بري؟رود؟ چرا از زندگی لذت نمیات سر نمیخودت را درخانه حبس کنی؟ حوصله
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). عالوه بر موارد فوق، ما شاهد تغییردر دیگر زوایاي فضاي جامعه هستیم که با گذشته 73الف : 1388
تفاوت آشکاري دارد:

تغییر نگرش دانشجو به فضاي علمی و دانشگاه- 4-1-3-4
ي ایرانی امعهامضاي فرمان مشروطیت که دستاورد نهضتی سیاسی ـ اجتماعی بود، در اثر بیداري ج

ي دارالفنون توسط امیرکبیر که حاصل شد. یکی از عواملی که نقش مهمی در این روند داشت، تأسیس مدرسه
ي جدید و تأسیس هاي نوین بود که خود بعدها سبب تعلیم و تربیت همگانی به شیوههدفش گسترش دانش

هاي بعد شد.دانشگاه در دوره
-جامعه داشت، برهمگان آشکار بود. اغلب کسانی وارد دانشگاه میاهمیت و ارزشی که فضاي علمی در 

شان تحصیل علم و کسب تخصص بود بنابراین براي دانشجو در جامعه اهمیت زیادي قائل شدند که هدف
گرایی نیز موجی بودند. اما با گذشت زمان نه چندان دور با تغییر دگرگونی در فضاي علمی دانشگاه مدرك

هاي پولی، فرصت گرفت، ایدئولوژي حاکم نیز براین امر دامن زد و با راه اندازي دانشگاهفرابود که جامعه را
شوند و در است وآنان نیز، صرف اینکه مدرکی داشته باشند وارد دانشگاه میرا براي افراد پولدار، هموار کرده

الوصول است. این فضاي سهلهنتیجه مدرك دانشگاهی هم از ارزش و اعتبار خود نسبت به گذشته، کاسته شد
رسی به آن کابوس بود اکنون فضاي تفریح و سرگرمی شده است.که زمانی دست

، راوي مسافري است که سوار تاکسی شده، او اشتباه قشنگاز مجموعه داستان» هاپدرمادرکش«داستان 
کند:بعد از پیاده شدن چند نفرمسافر، باب گفتگو را با راننده باز می

ها دانشجو بودند؟ گفت: البد بودند که سه راه دانشگاه پیاده شدند. مگر کتاب و دفتر را توي دم: اینپرسی«
آورد. نگاهم کرد و گفت: از قرار معلوم دستشان ندیدي؟ گفتم: دانشجو که خودش را به آن ریخت در نمی

کردي به دانشجوها. گفتم: ددلت خیلی پر است. چه چیز ما رو به راه است که این یکی باشد. حاال چرا بن
ها چشم و چراغ ملت اند. گفت: بودند. حرف حاال را بزن. گفتم: خدا پدرت را بیامرزد. به گویند اینآخر می

ها می گویند: پدرمادرکش نه دانشجو. یکی تمام مدت با موبایل حرف می زد. طرز حرف زدنش را دیدي. این
گفت: کرد و مین یکی حیا توي چشمش نبود. ورجه ورجه میزند؟ آطور حرف نمیآدم  با خاله اش آن

طور که داشتم کنی. تو و خانه! همیناي ؟ شوخی میخندید که چی؟ خانهتویی؟ حاال کجایی؟ بلند بلند می
زدم، گفت: دخترم. بعد شیشه را پایین کشید وصدا زد: مهنوش! دختر برگشت و دست تکان برایش حرف می
تیار فریاد زدم. بهنوش! دخترم برگشت شانه به شانه دخترش راه می رفت وچند تا جوان اخداد. من  هم بی

).66-65الف :1388دانش آراسته، »(دنبالشان بودند
شود .معاصر در نمودار زیر مشاهده میهاي تغییر سبک زندگی از فرهنگمؤلفه
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مؤلفھ ھای فرھنگ  
معاصر

تغییر سبک زندگی

زندگی در آپارتمان
استفاده از  

تکنولوژی در  
لوازم منزل

تغییر سبک و نحوه  
ی لباس پوشیدن و  

طرز آرایش

تغییر نگرش  
دانشجو بھ فضای  
علمی و دانشگاه

گرایی)(مصرففرهنگ مصرف-4-1-4
گرایی است. در تقابل با سنت، که خرید و ریخت و پاش را یکی از پیامدهاي فرهنگ مدرن، مصرف

هاي حلها، با نیازها ونه راهها و نه واقعیتصنعت فرهنگ با دروغ« آورد.اسراف و نوعی گناه  به شمار می
رکسیست، تبلیغات، غیراخالقی نیز هست، به نظر منتقدین ما).«155: 1388تسلیمی، »(واقعی، سروکار دارد

اخالقی) براي واداشتن مردم به استفاده از کاالها و خدمات گران، از هر فوت وفنی(اخالقی غیرزیرا تبلیغات
)72: 1385برگر، »(گیرندبهره می

است وآیات و روایات زیادي در این در فرهنگ سنتی و دینی ما از هرگونه اسراف و تبذیر نهی شده
داري، افراد را به خریدن اشیاي ي معاصر ما، تحت تأثیر جهان سرمایهخصوص آورده شده اما فرهنگ جامعه

کردن فضاي دینی، این نیاز رنگداري با تبلیغات و کمکند. جهان سرمایهغیرضروري تشویق و ترغیب می
ان، اشتیاق بیشتري به آن نشان داده و است.در این میان زنان در مقایسه با مردکاذب را در افراد به وجود آورده

راوي مشکالتش را موبه مو از مجموعه داستان»راه پله«ضروري روي آورده اند.داستانبه خریدن وسایل غیر
کند.از خرید کاال بیان می
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کنند. زن من که آرزویش داشتن دو تا اتاق بود، حاال شناسی، گذشته را زود فراموش میزن ها را که می«
اي براي آن داشت. جا دیگر برایش رفت خریدش نمی رفت. همیشه هم بهانهزد. سرش میدیگري میساز 

).69: 1380دانش آراسته،»(کردمهم نبود. انگار این همان آدمی نیست که آرزوي دو تا اتاق را می
هایش ت، هنگامی که خواهر راوي از مسافراشتباه قشنگاز مجموعه داستان»پوست اندازي«در داستان

کند (ر.ك. یاد می»کندها را خیره میکه چشم«يها که مراکز خرید هستند با جملهزند او از فروشگاهحرف می
ها و صرف نگاه به کاالها(بدون خریدشان) براي کردن به کاال و تماشاي ویترین مغازهلذت نگاه).«12ص:

ي وبلن: دوران مدرن، دورانی است که به گفته) «307: 1385(استوري، » بار وارد واژگان خرید گشت.نخستین
حد ومرزي است که با نیازهاي گونه، محدویتی در امر مصرف وجود ندارد و بلکه مصرف، امري بیهیچ

-ارتباط بوده و درواقع  بازگویی تمامی آمال و آرزوهاي سرکوب شدههاي بنیادین افراد بیروزمره و خواست
).188: 1390بهار، »(استي مدرن، تبدیل به یک مرام شدهي بشر است  لذا مصرف در جامعه

غرب گرایی-4-1-5
ي ما نیز از این امر مستثنی نیست. اي است که جهان معاصر را دربرگرفته است. جامعهغرب گرایی پدیده

-لتهایی ذکر کرد: یکی از آن عتوان براي آن، علتاین  اشتیاق در قشر جوانان بسیار محسوس است که می

اي است که ي فاضلهگیرد. به نحوي که گویی مدینهي این کشورها صورت میها، تبلیغاتی است که درباره
ي ما باره ذکر کرد، در جامعهتوان در اینجا بیابد اما علل دیگري را که میتواند رؤیاهایش را در آنهرکس می

گیرد و انتظاري که آن در چارچوب قرار میهاي افرادخاطر گفتمان حکومت و ایدئولوژي حاکم، خواستهبه
افراد از جامعه و آزادي دارند برآورده نمی شود، بیکاري نیز مزید علت است.

، جوانی که قصد رفتن به کشور فرانسه را دارد، سفربه روشناییاز مجموعه داستان»اولین ترجمه«داستان
-داند، میکه به فرانسه رفته و زبان فرانسوي میمشتاق است که زبان فرانسه یاد بگیرد. او از آقاي مدیري

ي خود را از رفتن به شود، جوان انگیزهها رد و بدل میخواهد کمک بگیرد. در طول داستان گفتگویی بین آن
کند:کشور فرانسه بازگو می

-می«خواهید دنبال کنید؟ گفتم: ام گذاشت .... خُب، در فرانسه چه هدفی را میدستش را روي شانه«

»خواهم زندگی کنم و در هوایی زندگی کنم که آزادي باشد.
»خوب است، پس در جستجوي آزادي هستید؟«سرش را چند بار تکان داد و گفت: 

خُب، آزادي آنجا چه ربطی به شما «جوابش را ندادم. می ترسیدم که باز کش بدهد. با پوزخند گفت: 
-دانش»»(ما«ر با رؤیاي خودم زندگی می کردم نه با مفهوممی دانستم چه می خواهد بگوید. من دیگ» دارد؟

).185-184: 1383آراسته، 
آزادي هاي فردي- 1-6- 4
شدن و شدن، دموکراتیکشدن یا سکوالرها و فرآیندهاي فردگرایانه، عقالنیت، عرفیارزش«دنیاي مدرن با«

نتی که تحت نفوذ فرهنگ دینی است،  ي س). اما در جامعه22: 1387فاضلی، »( شدن همراه بوده استصنعتی
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ي معاصر، موارد فوق در خارج از چارچوب آن معنا ندارد باید بنا بر مسائل شرعی، صورت گیرد. در جامعه
شدن و است. دموکراتیکرنگ شده و آن چارچوب، درخیلی از موارد برداشته شدهجایگاه سنت، کم

هاي فردي هماهنگی دارد. هر چند که مغایر با آزاديسکوالرشدن از فرایندهاي دنیاي مدرن است که با
هاي دینی باشدارزش

هاي فردي اشاره دارد: است، به آزاديمتن خود یک کویر هاي از مجموعه داستان»اطالع رسانی«داستان
بریم هایش، پی میپذیرد اما در خالل حرفخاطر، دعوت دوستش را میهمینراوي با زنش تفاهم ندارد به

او فردي نیست که پایبند به اصول اخالقی که در فرهنگ ما رواج دارد، باشد. در سنت معموالً زنان با که
دهد اما راوي از این ي چنین آزادي را نمیاي ندارند، فرهنگ مردساالري نیز اجازهمردان نامحرم مراوده

ارتباط کمال رضایت را دارد:
وب نیست باز دعوتش را رد کنی.زنم گفت: همایونی چند بار تلفن زده. خ«

آییم.به زنم گفتم: خب، تلفن کن بگو جمعه ناهار می
زند. گوشم را خورم، او هم حرف خودش را میبا خودم گفتم: چه کارش دارم. من عرق خودم را می

کنم یکی در یکی دروازه می
گرفتیم. به تعبیر ر را میي یکدیگکردیم و از بدبختی پاچهروزهاي جمعه من و زنم به هم نگاه می

خواستم ها پر بود. من فقط میي خودم بریده بودم. گوشم از این حرفهمایونی روشنفکر شده بودم واز طبقه
زدم. و این از ي همایونی این خوبی را داشت که او با زنم و من با زنش حرف میاز خودم بیرون بیایم. خانه

).  26-25: 1384آراسته،دانش»(خصلت خوب روشنفکري است
مادي گرایی-4-1-7

کند و در تقابل با سنت که به اي است که امروزه در فرهنگ معاصر خودنمایی میگرایی پدیدهمادي
خواهی و سودجویی را در پی دارد. گرایی به دنبال خود زیادهدهند قرار دارد. ماديهاي معنوي بها میارزش

-داري غرب هماهنگی دارد افراد را به داشتن مادیات و سرمایه تشویق میایهاین ایدئولوژي که با جهان سرم
هاي معنوي را کند و کسب ارزشکند ، در مقابل، ایدئولوژي سنتی افراد را به قناعت و خرسندي دعوت می

داند.هاي مادي میامتیازي در برابر ارزش
است از متن خود یک کویر موعه داستاناز مج»هاي لگدخوردهباغچه«ها در داستاناین اختالف ارزش

خواست زند که سرباز جبهه جنگ بود او میزبان راوي گویاي این مطلب است، راوي از زمانی حرف می
اش هیچ تصوري از جنگ ندارد او که با اش، فضاي جنگ را توضیح دهد اما بچهبراي فرزند شش ساله

ویر کند اما در نهایت، با گذشت زمان و تغییر جامعه، خواهد جنگ را برایش تصهاي سوخته میکشیدن نخل
هاي پدر فاصله گرفته است درواقع دو نگرش جدا نسبت به جهان هستی فرزند نیز تحت تأثیر آن با ارزش

کند.دارند و از این بابت، پدر احساس بیگانگی با او می
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هاي هاي من نخلاما درختدهداش را میمثل یک درخت سیب بودي که جنگ باشد یا نباشد شکوفه«
هاي سوخته یعنی چه، من هم دوست دانستی نخلسوختند، نمیي جنوب بود که در متن جنگ میسوخته

کردم در کنارم کشیدم که جنگ را برایت تصویر کنم. فکر میهاي سوخته را مینداشتم جنگ را ببینی. نخل
دیدي. اوایل از برخورد تو . دنیاي مرا ابتدایی میکرديخواهی ماند. اما بزرگ شده بودي و با من بحث می

شدم. ولی بعد به این نتیجه رسیدم که قانون زندگی همین است و دیگر برایم یک بیگانه شده بودي. متأثر می
سنگر را، من دیدي، من خاکریزها و سنگرسازان  بیهاي سر به فلک کشیده را میها و ساختمانچون بانک

- خواستم تو را در این گواهی شرکت دهم. نمیاي و تکراري تاریخ رفته بودم. چون میهدنبال موضوع کلیش
دانستم که در موضع من نبودي. ناچار بودم برایت موضوع بسازم. درحالی که خودت یک موضوع 

).     17ـ 16همان ،»(بودي
بین افراد رواج داده و نوعی را در »معبد«آراستهگرایی، تأسیس بانک یا به قول دانشایدئولوژي مادي

انداز و دریافت بهره است. عملکرد بانک که با پسگرایی را در آنان به وجود آوردهگرایش و تمایل به مادي
همراه است با سنت که همواره مشوق افراد در کمک به دیگران بدون بهره و سود است، تقابل دارد و 

شد در فرهنگ معاصر جایگاهی ندارد فرهنگ رزش تلقی میهایی که براي سنت اها و مالكهمچنین معیار
ي طبقاتی در جامعه پدیدار شود این فاصله طبقاتی پیامدهایی در جامعه است که فاصلهگرایی سبب شدهمادي

به همراه دارد که مورد توجه نقد مارکسیستی است.
ها در جامعه وي از تغییر ارزشرامو به مو از مجموعه داستان »ي آتش زنان قیصریهدرحلقه«در داستان

طلب است و از این بابت که زود موقعیت را تشخیص داده، طلب و موقعیتزند او فردي منافعحرف می
ریزد. من خیلی زود به این نتیجه رسیده بودم که خیلی از معیارها دارد فرو می«خرسند و راضی است.     

کند. براي این معیار در تمام دنیا دارند معبد درست یدا میفقط یک معیار است که روز به روز دارد ارزش پ
هاي رود با این درك و دریافت دور حرفکنند. نام این معبد بانک است و دنیا دارد به سمت آن پیش میمی

نماید ... حاال روزهایم ها یک سرگرمی جاهالنه است که به ظاهر زیبا میزیبا را خط کشیدم دیدم این حرف
بینم مجبور نیستم براي شندرغاز حقوق دوال راست شوم... گناه خواهد میم است هرکه را دلم میمال خود

ام که موفقیت در جایی خانه دارد که حرکت فردي من نیست که شاخک تیزي دارم و به این نتیجه رسیده
آراسته، دانش»(هستندام. همه به طرف معبد در حرکتحاکم باشد. خیالم راحت است که از اقلّیت بیرون آمده

). 22ـ 1380:20
شودهاي فرهنگ معاصر(مدرن) در نمودار زیر نشان داده میمؤلفه
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گیري                   نتیجه
آراسته صورت گرفت هاي کوتاه دانشي فرهنگ معاصر در مجموعه داستانهایی که در زمینهیچه از بررسآن

آراسته که نگاه نوستالژي به ي کلی زندگی افراد تغییر کرده است، دانشیابیم با ظهور دنیاي مدرن شیوهدرمی
داند او بروز این نتی میپسندد و آن را در تقابل و تعارض فرهنگ سفرهنگ سنتی دارد فرهنگ معاصر را نمی

هویتی براي نسل جدید است و آن را نوعی بیپدیده را علت اختالف بین دو نسل والدین و فرزندان دانسته
ي معاصر تغییر کرده و همه چیز رنگ مادي به گذاري در جامعهآراسته معیارهاي ارزشداند از نگاه دانشمی

. ایدئولوژي فرهنگ معاصر چنان در اذهان رخنه کرده که نسل است او از این اتفاق متأثر استخود گرفته
بینند. ي زندگی را یک ضرورت میاست و آنان این نوع شیوهالشعاع خود قرار دادهجدید را تحت

کتابنامه
)،نقد فرهنگی(ترجمه حمیرا مشیرزاده)،تهران:مرکزبازشناسی اسالم و ایران(باز).1385ـ برگر، آرتورآسا(

)،مطالعات فرهنگی اصول ومبانی،چاپ چهارم،تهران: سمت. 1390مهري (ـ بهار، 
)،نقد ادبی و دموکراسی،چاپ دوم،تهران: نیلوفر. 1388ـ پاینده، حسین(
.  71-60،ص»رویکردمطالعات فرهنگی به ادبیات عامه پسند«الف)، 1391ـ ــــــــــــ (

http://www.SID.ir
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، ص 8/3، نامه فرهنگستان ، »شیوه هاي جدید نقدادبی: مطالعات فرهنگی«)،ب1391ـ ـــــــــــــ (
41-58 .

هاي نقدادبی معاصر(ترجمه  مازیار حسین زاده و فاطمه حسینی)،تهران: نگاه )،نظریه1387تایسن، لیس(
امروز/حکایت قلم نوین.

ات فارسی،تهران: کتاب آمه.ها در ادبیهاي ادبی و کاربرد آن)،نقدادبی،نظریه1388ـ تسلیمی، علی(
،              »داستان نویس گیالنی» آراستهمجید دانش«پرونده اي براي «)،1390ـ حسینی، سیدفرزام(

http://farzam-h.blogfa.com/rss.
)، درصداي باد(مجموعه داستان)،تهران: دشستان.1379آراسته،مجید(ـ دانش

مجموعه داستان)،تهران: ثالث.)، موبه مو(1380ـ ــــــــــــــــــ  (
)، سفر به روشنایی(مجموعه داستان )، تهران: امتداد.1383ـ ــــــــــــــــــ  (
)، متن خود یک کویر است(مجموعه داستان)،تهران: قطره. 1384ـ ــــــــــــــــــ (
الف)، اشتباه قشنگ (مجموعه داستان)، تهران: افراز.1388ـ ـــــــــــــــــ (
ب )، حضور دلپذیر( مجموعه داستان )،تهران: روزگار.1388ـ ـــــــــــــــــ (

)،مطالعات فرهنگی مجموعه مقاالت(ترجمه نیما ملک محمدي و شهریار 1382ـ دیورینگ ، سایمون (
وقفی پور)، تهران: تلخون.  

.59-36ص »مطالعات فرهنگی و آینده علوم اجتماعی«)،1391ـ رضایی،محمد وکاظمی،عباس(
)، فرهنگ شناسی قدم اول(ترجمه زهره هدایتی(بیدهندي))، 1388ـ سردار،ضیاءالدین و وان لون، بورین (

تهران: پردیس دانش.
)،مدرن یا امروزي شدن فرهنگ ایران،تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و 1387ـ فاضلی، نعمت اهللا (

اجتماعی.
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ر زایا مقایسه وندهاي اشتقاقی زایا و غی
در زبان فارسی دویست سال پیش و فارسی معاصر

لیال عرفانیان قونسولیدکتر 
دکتري زبانشناسی همگانی دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر شهال شریفی

دانشگاه فردوسی مشهددانشیار
چکیده

اصرمقایسه زایایی وندهاي اشتقاقی زبان فارسی دویست سال پیش و فارسی معاین بررسی سعی دارد به 
ساختواژي به معناي میزان قابلیت استفاده 1یکی از ویژگی هاي مهم زبان انسان، زایایی است. زایاییبپردازد.

یک وند در تولید واژه هاي جدید زبان است.
زایایی در بررسی هاي ساختواژي اهمیت فراوانی دارد زیرا از طرفی روند تغییر زبان را نشان میدهد و از 

براي تشخیص واژه هاي تصریفی و اشتقاقی است و از سوي دیگر، با دانستن آن می توان سوي دیگر معیاري
واژه هاي محتمل و بالقوه زبان را شناسایی کرد و همچنین به ساخت واژه هاي تخصصی دست یازید.

آیا از دویست سال پیش تا سوالی که این تحقیق در پی یافتن پاسخی براي آن است این می باشد که
ن, وندهاي زایا و غیر زایاي زبان فارسی تغییر کرده است یا نه؟کنو

از زمان معاصر و چهار متن با همین موضوع براي پاسخ گویی به این سوال، چهار متن با موضوع سفرنامه 
میزان واژه محتوایی از هر متن استخراج گردید . سپس به بررسی700انتخاب شد واز دویست سال پیش 

در واژگان اشتقاقی این متون پرداخته شد و با بررسی هاي آماري این نتیجه حاصل اشتقاقیزایایی وندهاي 
مان, -: بیشترین زایایی و وندهايه, –ي (مصدر و -ي (نسبت), –وندهايدر زبان فارسی معاصر، که شد 

ی دویست سال پیش,و در فارسکمترین زایایی را دارندوند, -, -وا, -ال, فر-, -واده,  فرا-, -سان, با-, -در
بار , -وار, -ك, -اك, -ون, -بی, -واره, -ین, -: و وندهايبیشترین زایایی ن, –ي(مصدري) و -ه, -وندهاي

.کمترین زایایی را دارندگان,-, -ناك , نا-, -, باز-مند, در-, -الخ , کد-کار, -
وند اشتقاقی، زبان فارسی، واژه هاي اشتقاقی، زایاییها:کلیدواژه

دمه :مق-1
هاي این زبان را از دیگر نظامزبان انسان زایایی زیادي دارد و این یکی از مهم ترین ویژگی هایی است که

ارتباطی متمایز می کند. اهمیت زایایی در بررسی هاي ساختواژي چشمگیر است که به برخی از آنها اشاره 
می شود:

تشخیص وند تصریفی از وند اشتقاقی استفاده میمیزان زایایی وندها یکی از معیارهایی است که براي -1
پژوهشگران زبانی معتقدند که وند تصریفی در مقایسه با وند اشتقاقی از زایایی بیشتري برخوردار است شود.

و می توان هر وند تصریفی را به تمام پایه هاي مربوط به آن وند افزود.

1productivity
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اشتن میان واژه هاي موجود یا بالفعل و واژه هاي مفهوم زایایی عالوه بر تشخیص وندها، بر تفاوت گذ-2
).1386:53محتمل یا بالقوه در واژگان نیز کاربرد دارد(شقاقی،

از زایایی در کاربرد شناسی نیز استفاده می شود: دریافته اند که معناي مجموعه هایی که با زایایی -3
ایی کمتري دارند براي تولید ندهایی که زایکمتري تولید شده اند کمتر قابل پیش بینی است. بنابراین از و

)استفاده از وندهاي با زایایی کمتر را در ارتباط 1984و1993(1هاي تخصصی تر استفاده می شود. هورنواژه
، سخنگو را هدایت می کند که از صورت هاي با زایایی 2دو اصل از اصول گرایس بیان می کند: اصل رابطه

با اصل رابطه 3ده نکند چون صورت زایاتر، موجودتر است؛ اما اصل کمیتکم در بیشتر موقعیت ها استفا
مرتبط می شود و سخنگو را هدایت می کند تا از وند با زایایی کمتر براي موارد خاص یا جلب توجه به وجه 
خاصی از واژه استفاده کند. بنابراین در می یابیم که ساختواژه و کاربردشناسی با هم مرتبط می 

).1998:246ونوف،شوند(آر
در این بررسی سعی داریم به مقایسه زایایی وندها در زبان فارسی معاصر و فارسی دویست سال پیش 
بپردازیم. از این رو در فصل بعد به روش هاي مختلف بررسی زایایی مورد استفاده زبانشناسان مختلف 

خواهیم پرداخت.
پیشینه نظري-2

که مسئله میزان است. معیاري دقیق و مشخص براي تعیین زایایی در زایایی مسئله آري یا نه نیست بل
دست نیست. با این حال می توان به درجات زایایی اشاره کرد مبنی بر اینکه قاعده اي اصال زایا نیست، کمی 
زایاست، نسبتا زایاست، زایاست یا بسیار زایاست. از طرف دیگر زایایی را در یک مقطع زمانی یعنی به طور 

م زمانی می سنجند و مفهومی درزمانی یا تاریخی محسوب نمی شود و حضور یا عدم حضور قاعده یا ه
عنصري را در طول زمان با زایایی برابر نمی گیرند. چنانچه فرایندي بدون استثنا بر تمام پایه هاي محتمل 

دي را یافت که بدون استثنا در عمل کند آن فرایند را کامال زایا بر می شمریم. البته به ندرت می توان فراین
).1386:41کلیه موارد عمل کند(شقاقی،

به اعتقاد شقاقی از آنجا که معیاري دقیق براي تعیین زایایی عناصر یا فرایندهاي واژه سازي در دست 
).1386:41نیست، شاید بتوان براي تهیه آمار واژگانی به متون نوشتاري معاصر یا گفتار مراجعه کرد. (همان،

آرونوف معتقد است که می توان زایایی را از نظر کیفی و کمی مورد بررسی قرار داد؛ از نظر کمی می 
توان پیوستاري را در نظرگرفت که در یک سر آن وندهاي زایا و در سر دیگر، وندهاي مرده و سترون و در 

ین زایایی را نمی توان قطبی در نظر میانه این پیوستار، وندهایی قرار دارند که زایایی زیادي ندارند. بنابرا
گرفت. از نظر کیفی می توان وندهاي رقیب را مورد بررسی قرار داد یعنی وندهایی که از نظر شرایط نحوي 

1Horn
2relation
3quantity
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مجموعه مقاالت

در نظر گرفت که 1و معنایی بسیار شبیه به هم می باشند. یکی از این رقبا را می توان به عنوان پیش زمینه
شد. این تفاوت کیفی را می توان از نظرکمی نیز مشاهده کرد: بین دو رقیب، محدودیتی از نظر کیفی نداشته با

آنی که از نظر کیفی محدودیت کمتري دارد، از نظر کمی نیز زایاترین است.
)روش هایی را بیان کرده است که از تجزیه 1992(2اما چگونه می توان زایایی کمی را محاسبه کرد؟ باین

ی و دیگر زبانها بهره می برد. ابتدا زایایی مرتبط با میزان اضافه شدن واژه هاي رایانه ي داده ها در انگلیس
جدید به زبان می شود که این میزان از طریق داده هاي زیاد، سنجیده می شود به طوري که نسبت واژه هایی 

حساب می شود. که در این داده ها فقط یک بار وقوع یافته اند نسبت به تعداد کل واژه ها در این داده ها 
است که نه تنها بر واژه هاي جدیدي که شخص ممکن است با آنها مواجه 3روش آماري دیگر، زایایی جهانی

شود تکیه دارد بلکه بر واژه هایی که از قبل میدانسته نیز متکی است. باین فرض را بر این می گذارد که 
است. روش دیگر این است که از درون یک نسبت بیشتر واژه هاي جدید، دلیل میانگین متوسط پایین تر 

سري داده مربوط به زمان حال، میزان وقوع وند در واژه را محاسبه کرده و میزان وقوع بیشتر را دلیل بر 
زایایی بیشتر بدانیم. بنابراین، بسامد واژه با زایایی آن مربوط است: هر چه یک الگوي ساختواژي زایایی 

بسامد باالتري دارند. اما بسامد بر انتخاب ستاك نیز تاثیر دارد: وند با زایایی کمتري داشته باشد، اعضاي آن 
). شاید به این دلیل 244-245، 1982کمتر معموال  به ستاك با بسامد وقوع باالتر وصل می شود(آرونوف،

بودن وند را است که وقتی بسامد پایه باال باشد، واژه بیشتر قابل شناسایی است و این، نقص ناشی از زایا ن
جبران می کند ولی هنوز هم دلیل روانشناسانه این امر مشخص نیست.

برخی از محققان اصرار داشتند که مطالعه زایایی ساختواژي باید خود را به مطالعه واژه هایی که به طور 
ر گذاشته غیر عمد تولید می شوند محدود کند و لی این باعث می شود که مطالعه ساختواژه غیر زایا به کنا

می پردازد. 5یا سرواژه سازي4شود که به مطالعه انواع مختلف واژه مثل ادغام
هرگاه در صرف از زایایی سخنی به میان می آید با تکیه بر دوره زمانی و مدت فعال بودن آن قاعده است 

حال حاضر و چنانچه به دوره یا زمانی خاص اشاره نشود، چنین تلقی می شود که فرایند مورد بحث در
زایاست. از زایایی هم زمانی و تغییر تاریخی صحبت می شود اما از زایایی تاریخی سخنی به میان نمی آید. 
چنانچه بتوان اجزاء واژه را جدا یا تجزیه کرد می توان نتیجه گرفت که از نظر گویشور زبان، آن اجزا قابل 

ند اما این ارتباط دوسویه نیست و با آنکه همه شناسایی اند. زایایی و تجزیه پذیري با هم ارتباط دار
).1386:40تکواژهاي زایا قابل تجزیه اند، همه عناصر قابل تجزیه زایا نیستند (شقاقی،
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نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

در جامعه   که در -2بین اشخاص-1): 64-65، 1988بور معتقد است که دو نوع زایایی وجود دارد(بور، 
امعه است وصورتی در جامعه زایاتر است که بیشتر در گفتار و بیشتر موارد، منظور از زایایی، زایایی در ج

نوشتار استفاده می شود و در دیکشنري لیست می شود.
عالوه بر تفاوت هاي اجتماعی مثل سن و جنسیت و تحصیالت و... و تفاوت هاي جغرافیایی مثل گویش 

د که گویشوران در صورت نیاز از و لهجه گویشوران در هر جامعه زبانی , در موارد بسیاري مشاهده می شو
عناصر کم کاربرد یا سترون استفاده می کنند و بر مبناي قیاس دست به واژه سازي می زنند. با تکیه بر 
صورت هاي پراکنده و محدود نمی توان نتیجه گیري کرد که این موضوع فرایندي زایاست زیرا قیاس 

ي براي بسیاري از گویشوران جامعه زبانی زایا محسوب متفاوت از زایایی است و فقط در صورتی که فرایند
شود و از آن استفاده کنند آن فرایند زایا به شمار می رود. در واقع هر مفهوم یا فرایندي که در جامعه زبانی 

).48زایا باشد به فرهنگ لغت راه می یابد(همان:
زایایی-3

زایایی چیست؟
).2006:68ایا تر است(کاتامبا،هر چه فرایند واژه سازي کلی تر باشد، ز

ساختواژي به معناي میزان قابلیت استفاده یک وند در تولید واژه هاي جدید زبان است(آرونوف 1زایایی
،1998:242.(

یکی از ویژگیهاي برجسته و منحصر به فرد زبان انسان، موضوع زایایی است. مفهوم زایایی در حوزه 
شاید تنها تفاوت عمده زایایی قواعد نحوي و صرفی، از بعد کمی صرف نیز مطالعه و بررسی شده است. 

باشد. زیرا قواعد نحوي را می توان براي ساختن تعداد فراوانی جمله جدید به کار برد اما تعداد واژه هاي 
زبان در مقایسه با جمالت زبان محدودیت دارند. از طرف دیگر می توان براي مجموعه واژه هاي هر زبان 

زیرا تعداد موسوم به فرهنگ لغت ارائه کرد اما نمی توان مجموعه اي از جمله ها فراهم آورد فهرستی 
هایی که هر گویشوري می تواند تولید کند نامحدود است. در حوزه مطالعات صرفی اصطالح زایایی به جمله

ایی را به مفهوم استفاده ویژه در شناسایی وندهاي تصریفی از وندهاي اشتقاقی کاربرد دارد. زبان شناسان، زای
).1386:38مکرر از یک قاعده و ساختن صورت هاي متعدد و بی شمار توصیف می کنند(شقاقی،

البته در حوزه زایایی، درونداد هم مهم است: اگرفرایندي بر تعداد محدودي ستاك وارد شود اما بر همه 
).69: 1988آنها عمل کند زایاست (بور،
به پایه هاي زیادي اعمال شود یعنی به پایه -1ان نتیجه گرفت فرایندي زایاست که: از آنچه بیان شد می تو

در یک مقوله، به پایه هاي زیادي اعمال شود.-2هاي از هر مقوله اي

بازدارندگی-4
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