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:الیل متعددي می تواند داشته باشد) که د216-217می باشد(آرونوف:1یکی از موانع زایایی، بازدارندگی
نحوي:محدودیت-1

مسئله مقوله ستاك مهم است زیرا فرایند بر روي هر ستاکی اعمال نمی شود. البته همانطور که قبال نیز 
). بنا بر محدودیت هاي نحوي حاکم بر واژه سازي، 70-71: 1988گفتیم، درونداد نیز مهم است(بور، 

ستاك زمان حال فعل گذرا متصل به"ه"وندهاي اشتقاقی فقط به پایه هاي معینی متصل می شوند مثال پسوند
).46-1386:47(شقاقی ،"افشانه"میشود و اسم و اسم ابزار می سازد مثل:

دیگر محدودیت ها: حتی در واژه هاي از یک مقوله نیز محدودیت در زایایی داریم به این دالیل:-2
ستاك بالقوه اي که مناسب فرایند مورد نظر باشد وجود ندارد:-الف

هاي آوایی: ساختار واجی، هجایی و جایگاه تکیه بعضی پایه ها مانع از اتصال بعضی وندها محدودیت -
ختم نمی شوند بنابراین پسوند اسم ساز "ق"به آنها می شود؛ مثال در زبان فارسی هیچ یک از فعلها به واج

ابه صورتی که می نیز نمی تواند به فعل هاي مختوم به این واج افزوده شود. همچنین اگر صورتی مش"ش"
خواهیم با فرایندي زایا بسازیم وجود داشته باشد، جلوي تولید آن واژه گرفته می شود ؛ مثال هم نامی و 

هماوایی با واژه هاي موجود زبان مانع از ساختن برخی واژه هاي جدید می شود.
اي مثال محدودیت صرفی: از نظر صرفی، بعضی وندها به پایه هاي خاصی متصل می شوند بر-

).45-1386:46به ریشه زمان حال فعل متصل می شود(همان،"ش"پسوند
محدودیت هاي معنایی : می توان به مواردي اشاره کرد که مفهوم معنایی پایه یا وند مانع از اتصال این -

. معموال به صفتی که معنا یا مفهوم مثبت دارد افزوده می شود"نا"دو به یکدیگر می شود مثال پیشوند
همچنین اگر معنایی مشابه معناي واژه اي که با فرایند زایا می خواهم بسازیم وجود دارد، جلوي تولید آن 

) اصل ممانعت از هم معنایی را بیان کرده است: معموال 1983(2واژه گرفته می شود. بر این اساس، کیپارسکی
ز داشتن چند واژه هم معنا اجتناب می براي مفاهیم موجود، واژه هاي جدید ساخته نمی شود زیرا زبانها ا

). احتماال وجود هم زمان چند واژه هم معنا باري اضافی بر حافظه گویشوران 47-1386:53کنند(شقاقی، 
تحمیل می کند و به این سبب آنان از چنین وضعیتی دوري می جویند. وجود واژه براي مفهوم مورد نظر 

شود. گاهی گویشوران واژه موجود را فراموش می کنند یا به همیشه مانع از ساختن واژه هاي جدید نمی 
وقت نیاز به خاطر نمی آورند و واژه اي جدید می سازند. این نوواژه ها اغلب به فرهنگ لغت راه نمی یابند 
یعنی کاربرد عام نمی یابند. عامل دیگري که مانع از ساخت واژه جدید می شود هم معنایی کامل است. 

ب تحمیل بار اضافی به حافظه و گسترش بی مورد واژگان، گویشوران از ساختن واژه هاي هم احتماال به سب
) در صورتی که بر اثر تغییرات زبانی یا وام 1960(3). به اعتقاد کوریلویچ1386:48معنا احتراز می کنند(همان،
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ر کدام از این واژه هاي هم گیري، دو یا چند واژه به معناي واحدي داللت کنند، گویشوران به مرور زمان به ه
معنا نقش یا معنایی جدید اختصاص می دهند تا ضمن برآوردن نیازهاي ارتباطی خود از هم معناها نیز پرهیز 

کنند.
فرایند ، زایا نیست.-ب
موارد الف وب موجود است اما بروندادي که می دهد قابل قبول نیست: مثال فاکتورهاي زیبایی -ج

)2006:81ث بازدارندگی شوند(کاتامبا،شناختی ممکن است باع
):66-67: 1988چند نکته در مورد بازدارندگی مورد توجه است(بور، 

ممکن است واژه اي در بین مردم ایجاد شود اما واژه فقط در استفاده عمومی در جامعه یا براي لیست -1
شدن در دیکشنري، دچار بازدارندگی شده باشد.

2-synthetic compoundچار بازدارندگی نمی شوند.ها د
گاهی بازدارندگی عمل نمی کند :-3

وقتی فرایند زایایی زیادي دارد-الف
وقتی واژه با سبک متفاوت ایجاد می شود-ب

در ادامه این مقاله, به مقایسه زایایی وندهاي اشتقاقی متونی از فارسی معاصر و فارسی دویست سال پیش 
خواهیم پرداخت.

مطالب و تحلیل داده ها :شیوه گردآوري -5
، الزم بود متون مناسبی بدین صورت انتخاب شود :زایاییبررسیدر ابتدا ،  براي 

متون مورد بررسی-5-1
ابتدا متونی انتخاب شد که در دسترس باشند . براي این منظور ، متونی با موضوع سفرنامه انتخاب گردید 

انتخاب شد که به این شرح از هر دوره ررسی ، چهارمتن و براي مهار کردن تفاوت هاي سبکی در این ب
:است

متون مربوط به دویست سال پیش:
-هجري شمسی1177تاریخ نگارش : سال -: مسیر طالبی یا سفرنامه میرزا ابوطالب خان 1متن شماره 

نویسنده: ابوطالب ابن محمد اصفهانی
تاریخ نگارش -خ زندگی عباس میرزا نائب السلطنه: سفرنامه خسرومیرزا به پطرزبوغ و تاری2متن شماره 

نویسنده : میرزا مسعودانصاري-هجري شمسی1202: 
هجري 1187تاریخ نگارش:-: سفرنامه میرزا ابوالحسن خان شیرازي (ایلچی) به روسیه3متن شماره 

نویسنده : میرزا محمد هادي شیرازي (علوي)-شمسی
نویسنده : صالح -هجري شمسی1188تاریخ نگارش : -شیرازي: سفرنامه میرزا صالح 4متن شماره 

شیرازي
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متون مربوط به زمان معاصر :
نویسنده : علیرضا قزوه-هجري شمسی 1375تاریخ نگارش : -پرستو در قاف :1متن شماره 
- هجري شمسی 1369تاریخ نگارش : -سفرنامه شمس آل احمد به آلمان و اسپانیا :2متن شماره 

یسنده : شمس آل احمدنو
نویسنده : فخرالدین حجازي-هجري شمسی 1362تاریخ نگارش : -سفرنامه فرنگ :3متن شماره 
نویسنده : محمد جعفر یاحقی-هجري شمسی 1363تاریخ نگارش : -اقلیم هاي دیگر :4متن شماره 

انواع و تعداد واژگان مورد بررسی :-5-2
نج صفحه انتخاب شد که شامل هفتصد واژه محتوایی است که در بعضی موارد از هر کتاب ، حدود پ

به دلیل اینکه ممکن بود واژه یا واژه هایی در صفحات متوالی تکرار شوند ، سعی شد پنج صفحه به صورت 
ا متوالی انتخاب نشود . به این ترتیب ، واژه هاي محتوایی که شامل : اسم ، فعل ، صفت و قید می باشند جد

شده و به عنوان مواد تحقیق ، مورد استفاده قرار گرفتند .
شیوه تحلیل داده ها-5-3

ابتدا واژه هاي اشتقاقی هر متن را استخراج کردیم. سپس به بررسی وندهاي اشتقاقی این واژگان و 
د . سپس با که نتایج حاصل از آن در بخش هاي بعد ، مطرح می شواندازه گیري فراوانی آنها پرداختیم

مقایسه نتایج با یکدیگر، به نتایج حاصل از این محاسبات دست یافتیم.
هاارائه و بررسی داده-6

چهار متن با فارسی معاصر و همانطور که قبال نیز بیان گشت ، چهار متن با موضوع سفرنامه مربوط به 
واژه محتوایی از هر متن ، به 700انتخاب شد و در میانفارسی دویست سال پیشموضوع سفرنامه مربوط به

که در زیر، متون مورد بررسی و تحلیل هاي انجام شده بر روي آنها به شد پرداختهاشتقاقی بررسی واژه هاي
که به ضرورت مجال ، از هر متن فقط تعداد چهار واژه اشتقاقی . قابل ذکر است تفکیک نمایش داده شده اند

:ن کرده ایم را به عنوان نمونه در ذیل ، بیا
متن شماره یک:-6-1

واژه هاي اشتقاقی -6-1-1
جزءجزءمعنیواژه

ي=پسوند فعال اسم ساز است که صفت خوبخوب بودنخوبی
را تبدیل به حاصل مصدر می کند

َ نده=پسوند فعال سازنده صفت فاعلی -پرآنچه می پرد، پرواز کنندهپرنده
و اسم

یشوند غیرفعال به معنی پاد=پپادشاه بودنپادشاهی
حامی و نگهبان

شاه

ان= پسوند فعال که معنی فاعلی وحالت تپ= بی قراري ، بی آرامی، حربه آتشی کوچک دستی از هر طپانچه
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صداي افتادن یا به هم خوردن نوع که باشد
چیزي

می دهد

وندهاي اشتقاقی-6-1-2
وند 

اشتقاقی
وند فراوانی

اشتقاقی
وند فراوانیوند اشتقاقیفراوانیاقیوند اشتقفراوانی

اشتقاقی
فراوانی

3انه-10ي(نسبت)-12ي(مصدر)-13ه-15ن-
ان-2-بر2چه-2-پاد2انی-3ور-
واره-1-هم1ین-1یت-1ستان-2
1اك-1ون-1-بی1

بررسی داده ها-6-1-3
12ي(مصدر)=-13ه=15ن=زایاترین وندهاي اشتقاقی

اك-ش   -ون   --واره   بی--ین   هم-یت   -ستان   -غیرزایاترین وندهاي اشتقاقی

متن شماره دو:-6-2
واژه هاي اشتقاقی -6-2-1

جزءجزءمعنیواژه
مامور شدن براي انجام کاري از سوي ماموریت

مقامی
یت = پسوند فعال که بر مصدر، اسم مصدر و مامور

می کنداسم معنی داللت
سفیر، فرستاده مخصوص ، ماموري که ایلچی

براي انجام دادن امور دیوانی سفر می 
کرد

چی = پسوند فعال که بر نسبت و شغل و مبالغه ایل = طایفه ، قبیله
و استمرار در کار داللت دارد

انه = پسوند فعال که معناي فاعلی وحالت می رو= ستاك حال رفتنراهی روانه 
دهد

سوار= آنکه بر مرکبی نشیند راکب ، به حالت سواريارهسو
و از جایی به جاي دیگر رود

ه = پسوند غیر فعال صفت ساز نسبت است

وندهاي اشتقاقی-6-2-2
وند 

اشتقاقی
وند فراوانی

اشتقاقی
وند فراوانی

اشتقاقی
وند فراوانی

اشتقاقی
فراوانیوند اشتقاقیفراوانی

ي -26ه-
(مصدر)

8ي(نسبت)-8انه-11ن-18

2ستان-2ان-2چی-2یت-3ش-
1کار-1اً   1بار-1وار-1ك-

1-بر1-هم

بررسی داده ها-6-2-3
11ن=18ي(مصدر)=26ه=زایاترین وندهاي اشتقاقی
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-بر-کار  هم-اً   -بار   -وار   -ك   -غیرزایاترین وندهاي اشتقاقی

شماره سه:متن-6-3
واژه هاي اشتقاقی -6-3-1

جزءجزءمعنیواژه
کسی که داراي تفنگ است وتفنگ تفنگچی

را بر دوش حمل می کند
چی= پسوند فعال که بر نسبت وشغل واستمرار در تفنگ

کاري داللت دارد
انه = پسوند فعال که معناي فاعلی وحالت می دهدرو = ستاك حال رفتنراهی روانه 

الخ = پسوند غیر فعال اسم ساز مکان و گاهی بر کثرت سنگزمینی که در آن ، سنگ فراوان باشدگالخسن
داللت می کند

کد = پیشوند مرده به معناي رئیس محله ، رئیس صنفکدخدا
خانه و محل و ده

خدا = صاحب ، مالک

وندهاي اشتقاقی-6-3-2
وند 

اشتقاقی
وند فراوانی

اشتقاقی
وند فراوانیند اشتقاقیوفراوانی

اشتقاقی
وند فراوانی

اشتقاقی
فراوانی

7-هم8انه-11ي(مصدري)-18چی-24ه-
ي -

(نسبت)
2یت-2-بی3-بر3ش-6

1-بی1-پاد1-کد1الخ-1اً
1-باز1-در1مند-1ن-

بررسی داده ها-6-3-3
11مصدر)=ي(-18چی=24ه=-زایاترین وندهاي اشتقاقی

-باز-مند   در--پاد-الخ   کد-اً    -ن   -غیرزایاترین وندهاي اشتقاقی

متن شماره چهار:-6-4
واژه هاي اشتقاقی -6-4-1

جزءجزءمعنیواژه
تخمین = تعیین کردن اندازه چیزي به از روي حدس و گمانتخمینا

صورت تقریبی
اً = پسوند فعال قید ساز

محل قبر، جایی که مردگان را در آن قبرستان
دفن کنند

ستان = پسوند فعال اسم ساز مکانقبر

ناك = پسوندي فعال که بر نسبت هول = ترس ، بیمترسناكهولناك
وآغشتگی و دارندگی داللت می کند

گار= پسوند نیمه فعال که به معناي روززمانه ، مجموعه روزهاروزگار
مجموعه است

وندهاي اشتقاقی-6-4-2
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وند فراوانیوند اشتقاقی
اشتقاقی

وند فراوانی
اشتقاقی

وند فراوانی
اشتقاقی

وند فراوانی
اشتقاقی

فراوانی

ي -
(مصدري)

ي -5ا7ًه-9انه-10
(نسبت)

3

1ن-1هم-1ستان-2گار-3ن-
1چی-1یت-1-نا1ناك-1ان-
1-بر1گان-

بررسی داده ها-6-4-3
7ه=-9انه=-10ي(مصدر) =-زایاترین وندهاي اشتقاقی

-گان   بر-چی   -یت   -گار   -ناك   -ان   - ن  --ستان   هم-غیرزایاترین وندهاي اشتقاقی

متن شماره پنج:-6-5
واژه هاي اشتقاقی -6-5-1

جزءجزءمعنیواژه
ي = پسوند فعال نسبت به معناي اهل جایی بودنایراناهل ایران ، منسوب به ایرانایرانی
کوي = محله ، راه گشاد ، محله کوچک ، راه تنگ وباریککوچه

معبر
چه = پسوند فعال بیانگر تصغیر

درخش = ستاك حال درخشنده ، تاباندرخشان
درخشیدن : تابش

ان = پسوند فعال که معنی فاعلی و حالت می دهد

هم = پیشوند فعال بیانگر یکی استکسانی که وطنشانهموطن
اشتراك

وطن

وندهاي اشتقاقی-6-5-2
وند 

اشتقاقی
وند فراوانی

اشتقاقی
وند فراوانی

اشتقاقی
وند فراوانی

اشتقاقی
وند فراوانی

اشتقاقی
فراوانی

ي -14ه-
(نسبت)

ي -13
(مصدر)

4یت-5ا6ً

2واره-1مان-1ستان-3ان-3ن-
1ناك-2یک2-بی2-بر2-هم
1ین-1سان-1-در

بررسی داده ها-6-5-3
6ي(مصدر)=-13ي(نسبت)=-14ه=-زایاترین وندهاي اشتقاقی

ین- سان       --ناك       در-غیرزایاترین وندهاي اشتقاقی

متن شماره شش-6-6
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واژه هاي اشتقاقی -6-6-1
جزءجزءجزءمعنیواژه

غذایی که به هنگام صبح هصبحان
خورند ، منسوب به صبح

انه = پسوند نیمه فعال که صبح
براي نسبت به کار می 

رود
نخورده ماندن از بامداد تا ناشتا

پاسی از روز
ن = پیشوند فعال 

نفی
ا = پسوند غیرفعال مصدري که آش = نوعی غذا

اسم معنی و مصدر می سازد
ه = پسوند فعال که اسم گاگذرجاي گذر کردنگذرگاه

مکان می سازد
جایی که بیماران را پرستاري بیمارستان

ومعالجه می کنند
ستان = پسوند فعال اسم بیمار

ساز مکان

وندهاي اشتقاقی-6-6-2
وند 

اشتقاقی
وند فراوانیوند اشتقاقیفراوانی

اشتقاقی
وند فراوانی

اشتقاقی
وند فراوانی

اشتقاقی
فراوانی

ي -
نسبت)(

ي -36
(مصدري)

5ین-6-هم9ش-18

3ستان-3ن-4ان-4یت-5ه-
2گاه-2بار-2کار-2-باز3گاه-
1انه-1دان-1-با2نده-2مند-
1واده-1ك-1انی-1دان-1ا

1ال-1-فرا1-بی1یک

بررسی داده ها-6-6-3
9ش=-18ي(مصدري)=-36=ي(نسبت)-زایاترین وندهاي اشتقاقی

ال- -فرا-یک       بی-واره       -ك       -انی       -ا -انه       --باغیرزایاترین وندهاي اشتقاقی

متن شماره هفت-6-7
واژه هاي اشتقاقی -6-7-1

جزءجزءجزءمعنیواژه
زروام = یشوند مرده به معناي اینهمین روزامروز
خست = ستاك گذشته خستن : آزرده ، فرسوده از انجام کارخسته

آزردن ، فرسوده شدن
ه = پسوند فعال که صفت 

مفعولی می سازد
محل دانش ، جاي دانش ، مدرسه عالی دانشگاه

که تمام علوم آنجا تدریس می شود
ِ ش = پسوند نیمه فعال -دان = ستاك حال دانستن

مصدري
گاه = پسوند 

ال مکانفع
قال = آسان و آسودهنا = پیشوند فعال نفیزرنگناقال

وندهاي اشتقاقی-6-7-2
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وند 
اشتقاقی

وند فراوانی
اشتقاقی

وند فراوانی
اشتقاقی

وند فراوانی
اشتقاقی

وند فراوانی
اشتقاقی

فراوانی

ي -
(نسبت)

ي -40
(مصدري)

3ن-7جو-12ه-14

3-در3-نا3-بر4ان-3-هم
2-ام2ین-2-بی2و-2دان-
1یک1مند-2گر-2-بی2گاه-
1ك-1ناك-1-در1یت-1انی-

1-باز1وار-1چه-1ش-1-فر
1اً

بررسی داده ها-6-7-3
12ه=14ي(مصدر)=40ي(نسبت)=زایاترین وندهاي اشتقاقی

اً       -چه       --ك       فر-ناك       -ار       -یت       -انی       -یک       -مند     -غیرزایاترین وندهاي اشتقاقی
-وار       باز-

متن شماره هشت-6-8
واژه هاي اشتقاقی -6-8-1

جزءجزءمعنیواژه
شبام = یشوند مرده به معناي اینهمین شبامشب

سفرپیشوند فعال اشتراكهم = کسانی که با هم سفر می کنندهمسفر
خست = ستاك گذشته خستن : آزرده ، فرسوده از انجام کارخسته

آزردن ، فرسوده شدن
ه = پسوند فعال که صفت مفعولی 

می سازد
جایی که تنگ است ، شاخهاي از دریا که بین تنگه

دوخشکی است ودو دریا را به هم ارتباط می دهد
انه = پسوند نیمه فعال اسم مکتنگ

وندهاي اشتقاقی-6-8-2
وند فراوانیوند اشتقاقی

اشتقاقی
وند فراوانی

اشتقاقی
وند فراوانی

اشتقاقی
وند فراوانی

اشتقاقی
فراوانی

ي -
(مصدري)

ي -25ه-29
(نسبت)

4ش-6ن-24

3-هم3دار-3-باز3ان-4-بی
2و-3-در3گاه-3انه-3ان-
1یک1-ام2نده-2-بی2ا-
1مند-1گر-1یت-1-نا1-وا
1اً       -1ین-1وند-

بررسی داده ها-6-8-3
24ي(نسبت)=25ه=29ي(مصدر)=زایاترین وندهاي اشتقاقی
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اً-ین       -وند      -مند       -گر       -یت       --یک       نا--گاه       ام-غیرزایاترین وندهاي اشتقاقی

بحث و نتیجه گیري-7
جمع بندي نتایج-7-1

می پردازیم که نتایجی که از یاد شده متن هشتدر این فصل ، ابتدا به جمع بندي نتایج حاصل از بررسی
به دست آمده است بدین شرح ، می باشد:واژه 5600مجموع 

):4و3و2و1(سال پیشفارسی دویستدر کل متون زایاترین وندهاي اشتقاقی -7-1-1
30ن=51ي(مصدر)=-69ه=زایاترین وندهاي اشتقاقی

):8و7و6و5(فارسی معاصردر کل متون زایاترین وندهاي اشتقاقی -7-1-2
51ه=-67ي(مصدر)=-113ي(نسبت)=-زایاترین وندهاي اشتقاقی

ایی که در متون دیگر نیز تکرار پس از مقایسه چهار متن از هر دوره، از بین وندهاي غیرزایاي هر متن، ونده
نشده بود استخراج شد:

):4و3و2و1(فارسی دویست سال پیشدر کل متون غیرزایاترین وندهاي اشتقاقی -7-1-3
غیرزایاترین 

وندهاي اشتقاقی
اك= خوراکی-ون=اندرون       -بی=بی محابا       -واره =سواره             -ین= آهنین             -متن ا:

کار=خدمتکار-بار = دربار            -وار= خانوار             -ك= موشک              -: 2نمت
= بازخواست-= دریافت       باز-مند= دانشمند       در-= کدخدا       - الخ =سنگالخ       کد-3متن 
گان= خدایگانی-= ناسازگاري       -ناك = هولناك       نا-: 4متن

):8و7و6و5(فارسی معاصردر کل متون زایاترین وندهاي اشتقاقی غیر-7-1-4
غیرزایاترین 

وندهاي اشتقاقی
سان=یکسان-=درآورد              -مان= ساختمان             در-متن ا:

ال=دنبال-= فرامی خواندند             - واده= خانواده             فرا-=باخبر              -:با2متن
=فراورده-:فر3متن 
وند= خداوند-=وارسی       -:وا4متن

سال پیش, تعداد 200واژه اشتقاقی مورد بررسی در متون فارسی 293همانطور که مشهود می باشد، از بین 
ن بیشترین تعداد وندهاي اشتقاقی یافت شده در بین این -30ي(مصدر) و تعداد -51ه و تعداد –وند 69

, غیرزایاترین وندهاي اشتقاقی یافت شده در بین این متون بودند. 1-2-6هاي جدول واژگان می باشند و وند
ي(نسبت) و تعداد –وند 113واژه اشتقاقی مورد بررسی در متون فارسی معاصر تعداد 411از طرفی, از بین 

شند و ه بیشترین تعداد وندهاي اشتقاقی یافت شده در بین این واژگان می با-51ي(مصدر) و تعداد -67
, غیرزایاترین وندهاي اشتقاقی یافت شده در بین این متون بودند.2-2-6وندهاي جدول 

نتیجه گیري-7-2
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نمودار مقایسه زایاترین وندهاي اشتقاقی دویست سال پیش و زمان معاصر:

نتیجه حاصل می شود که در دویست از مقایسه زایاترین وندهاي اشتقاقی متون مورد بررسی هر دوره این
ه زایاترین وند بوده که به نظر می رسد در فارسی معاصر و با گذشت زمان, کمی از زایایی –سال پیش, وند 

ي مصدر در فارسی معاصر و با گذشت زمان, کمی –خود را از دست داده است ولی به زایایی وند اشتقاقی 
ي نسبت رخ داده است: در دویست سال –ن و –یگاه وند هاي افزوده شده است. ولی تفاوت عمده, در جا

ن زایایی بیشتري داشته که به مرور زمان, به نظر می رسد مقداري از زایایی خود را از دست داده –پیش, وند 
ي نسبت, امروزه زایایی بسیار زیادي دارد که به نظر می رسد در دویست سال گذشته, به –و برعکس, وند 

ایا نبوده است.این اندازه ز
-ون, -واره, –از مقایسه غیرزایاترین وندهاي اشتقاقی دو دوره این نتیجه حاصل می شود که وندهاي 

گان که در متون مورد بررسی دویست سال پیش غیرزایاترین وندها بوده اند, -, -, در-الخ, کد-بار, -اك, 
-ناك, نا-, -مند, باز-کار, -وار, -ك, -, -بیین,–همچنان در فارسی معاصر غیر زایا مانده اند ولی وندهاي 

که در دویست سال پیش غیر زایا بوده اند, امروزه آنچنان غیر زایا نیستند و شاید بتوان آنها را نیمه زایا 
محسوب کرد زیرا در بررسی متون زمان حال, بسامد متوسطی داشتند اما در متون دویست سال پیش, به 

وند که در فارسی -, -, وا-ال, فر–, -واده, فرا-, -سان, با-مان, –رفی, وندهاي ندرت یافت می شدند. از ط
معاصر غیر زایا بودند, در دویست سال پیش نیز غیر زایا بوده اند؛ بنابراین, هیچ یک از وندهاي غیرزایاي 

راین, زایایی زمان حال که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت, در دویست سال پیش زایا نبوده اند؛ بناب
این وندها به زمانی پیش از دویست سال پیش برمی گردد.

کتابنامه
 ، برگ : تهران.، سیر و سلوك : سفرنامه شمس آل احمد به آلمان و اسپانیا ،) 1369(آل احمد ، شمس
 ، فرهنگ فشرده سخن ، سخن : تهران .)1382(انوري ، حسن ،



٤٠١٢

٤٠١٢

مجموعه مقاالت

) ، مسیر طالبی یا سفرنامه میرزا ابوطالب خان ، به تصحیح 1352اصفهانی ، ابوطالب ابن محمد ، ( :
حسین خدیو جم ، سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمی : تهران .

) ، دانشگاه ) ، فرهنگ جهانگیري ،1351انجو شیرازي ، میر جالل الدین حسین بن فخرالدین حسن
مشهد : مشهد .

) ، سفرنامه خسرو میرزا به پطرزبورغ و تاریخ زندگی عباس میرزا )1349انصاري ، میرزا مسعود ،
.نائب السلطنه ، به تصحیح : محمد گلبن ، اتحاد : تهران

) ، فرهنگ فشرده سخن ، سخن : تهران .1382انوري ، حسن ، (
 ، هران .، فرهنگ فارسی برهان قاطع ، امیرکبیر : ت)1361( تبریزي(برهان) ، محمد حسین بن خلف
، سفرنامه فرنگ ، بعثت : تهران .)1362( حجازي ، فخرالدین ،
، فرهنگ فارسی به فارسی دانشگر ، حافظ نوین : تهران .)1370( دانشگر، احمد ،
، فرهنگ لغات فارسی نوین ، حافظ نوین : تهران .) 1381(دانشگر، احمد ،
 ، .رهنگ مردم : اصفهان .، فرهنگ نامه پارسی آریا ، ف) 1386(دانشیار ، ج
 ،لغت نامه دهخدا ، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران : تهران .)1377(دهخدا ، علی اکبر ،
) ، غیاث اللغات ، امیر کبیر: 1363رامپوري ، غیاث الدین محمدبن جالل الدین بن شرف الدین ، (

تهران . 
 ، .رسی) ، انتشارات اسالم : تهران .، فرهنگ جامع(فارسی به فا)1373( سیاح ، ع
) ،مبانی صرف، سمت: تهران1386شقاقی، ویدا ،(
) ، سفرنامه میرزا صالح شیرازي ، به تصحیح : اسماعیل رائین ، داورپناه : 1347شیرازي ، صالح  ، (

تهران .
) ، ی) به) ، سفرنامه میرزا ابوالحسن خان شیرازي (ایلچ1357شیرازي(علوي) ، میرزا محمد هادي

روسیه ، به تصحیح : محمد گلبن ، تهران : مرکز اسناد فرهنگی آسیا : تهران .
 ، معاصر.فرهنگ معاصر فارسی امروز ، تهران : فرهنگ ) ،1381(صدري افشار، غالمحسین و دیگران
) ، فرهنگ فارسی معلم ، جاجرمی : تهران .)1379صوفی، مریم ،
) ، فرهنگ کاتوزیان ، یلدا : تهران .1311طهرانی(کاتوزیان)، محمدعلی ، (
) ، در ، فرهنگ عمید : شامل واژه هاي فارسی و لغات عربی و اروپایی مصطلح )1344عمید ، حسن

زبان فارسی و اصطالحات علمی و ادبی ، امیر کبیر : تهران .
) ، فرهنگ واژگان فارسی سره ، پاندا : تهران .1386فراست ، محمد زمان ، (
فرهنگ پیشوندها و پسوندهاي زبان فارسی همراه گفتارهایی درباره 1386ورد ، خسرو ، (فرشید ، (

دستور زبان فارسی ، زوار : تهران .
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)،  پرستو در قاف ، سوره : تهران .)1375قزوه ، علیرضا ،
)، فرهنگ معین ، زرین : تهران .1340معین ، محمد ، (
 )، اسالمی : وام واژه هاي عربی در فارسی (دخیل) ، انتشارات ) ،  فرهنگ 1368نحوي ، سید محمد

تهران .
 ) ، فرهنگ نفیسی ، مروي : تهران .1355نفیسی(ناظم االطباء) ، علی اکبر ، (
) ، فرهنگ وندهاي زبان فارسی ، آواي نور: تهران .1377هاجري ، ضیاءالدین ، (
)،مشهد : مشهد .)، اقلیم هاي دیگر، دانشگاه1363یاحقی، محمد جعفر

 Aronoff , M. - K. Fundeman ,( 2005) , What Is Morphology? , Blackwell : oxford .
 Aronoff , M., Frank Anshen,(1998), “Morphology and the Lexicon:Lexicalization and

Productivity”,Andrew Spencer and Arnold M. Zwicky, The Handbook of
Morpjology,Blackwell:USA,237-247.

 Bauer,Laurie,(1988), Introducing Linguistic Morphology,Edinburg Uiversity Press.
 Katamba, Francis, John Stonham,(2006),Morphology,Palgrave Macmillan: New York.
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هنر برجسته ي ذهن و زبان خاقانی در قصایدحرف نمایی،
فارس شریفی 

شناس ارشد زبان و ادبیات فارسی،مدرس دانشگاه.کار
١اصغر نوذري

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی،دبیر و مدرس دانشگاه
چکیده

اند و این شاعران توانا و بدیع پرداز با الهام از دنیاي پیرامون خود، به کشف و شهود مضامین نو پرداخته
-مقتضیات حال و مقام،در ذهن و زبان خود پرورش داده و به صورتمضامین را در کارگاه خیال خویش به 

است که از ور،زمانیاند.ارزش نویسنده یا سخنهاي خیالی(تشبیه، استعاره، مجاز،کنایه و ...) بیان نموده
ي این موضوع قرار که دیگران سرمشق وي به عنوان پدیدآورندهجوید به طوريهاي بدیع بهره میآفرینش
از گرفته انداند که از حروف و کلمات در تصویرسازي بهرهدر میان شعرا و نویسندگان،کسانی بودهبگیرند.

گیري از این شیوه،دست به ابتکارهایی در این باره عالوه بر بهرهکهاستاز شاعرانی»خاقانی شروانی«آن میان،
این مقاله سعی بر آن شده است که به زده و از حروف و کلمات در القاي مفاهیم جدید سود جسته است. در 
که از مهم ترین » اال«و » ال«ها، به ویژه بررسی و تأثیر پذیري خاقانی از حروف و کلمات و پر بسامدترین آن

موضوعات توحیدي و عرفانی هستند،پرداخته شود.
خاقانی، حروف، تشبیه، ال و اال و ... .ها:کلیدواژه

مقدمه
سندگان در خلق و ابداع آثار هنري تحت تأثیر عوامل مختلف فرهنگی بوده است. همواره ذهن شعرا و نوی

هاي گوناگون شاعر از محیط خود بوده است بنابراین به همراه در این مجموعه نیز،تمامی حاصل دریافت
خالقیت هنري اش می تواند جریان تازه اي در شعر و هنر ایجاد کند.

ره چنین است:نظر استاد شفیعی کدکنی در این با
مجموعه ي عواملی که جریان هاي ذهنی شاعر را تشکیل می دهد، روي هم رفته بر سه گونه است:«
. فرهنگ عمومی شاعر، یعنی آگاهی او از آنچه در گذشته و حال، در محیط دور و نزدیک او جریان 1

و فلسفی.داشته، از مسائل تاریخی و اجتماعی و سیاسی گرفته تا اطالعات دینی و علمی 
. فرهنگ شعري او که حاصل خوانده ها و شنیده هاي اوست در زمینه ي الفاظ و معانی شعري و ناقدان 2

ادب از دیرباز به اهمیت این مسأله نظر داشته اند و گاه گاه اشاراتی در کتب قدیمی فارسی نیز، درباره ي این 
موضوع می توان دید.

1 Email:asgharnozari963@yahoo.com
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ربه هاي خصوصی او در طول زندگی، از روزگار کودکی تا لحظه . در کنار این دو نوع فرهنگ باید تج3
اي که به سرودن شعر و خلق هنري می پردازد، سخن گفت و این مسأله نکته اي است که در بحث از 
آفرینش شعري، همواره پیچیده ترین عنصر ذهنی است و در تحقیقات ادبی، به ویژه بحث صور خیال داراي 

)203: 1366عی کدکنی، (شفی» اهمیت بسیار است.
از این رو شاعران هر کدام به نوبه ي خود با توجه به اطّالعات فرهنگی و نبوغ هنري از طبیعت الهام 

رودکی، منوچهري، عنصري، «گرفته و آثار ارزشمندي را آفریده اند. برخی از پیشگامان شعر فارسی مانند:
به توصیف هاي گوناگونی پرداخته و در این زمینه الحق در حوزه ي بهره گیري از طبیعت ...»فرخی، انوري و 

مقامی را کسب کرده اند. ناصرخسرو، سنایی، خاقانی، عطار، سعدي و حافظ در زمینه ي اشعار حکمی، 
عرفانی، اخالقی، اجتماعی جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده اند که به قول استاد شفیعی کدکنی برخی 

نوي شاعران دوران ساز نامیده شده اند که پرداختن به آن ها در حوصله ي این مقاله از آن ها مثل سنایی غز
حروف «نیست. از مواردي که ذهن جستجوگر و کنجکاو شاعران و سخنوران را به خود جلب کرده 

اشکال و هیئت برخی از حروف و کلمات که پیوسته شاعر و نویسنده با آن سروکار دارد، در ». الفباست
خیال شاعران به ویژه در فن تشبیه تصاویري پدید آورده است که در مواردي جزء ابداعات و کارگاه

شاهکارهاي آن ها محسوب می شود. هیئت حروف از نظر قامت و کشیدگی، انحنا، شکستگی، تدویر و ... 
باشند.ذهن سخنوران را به خود معطوف داشته و توانسته اند به گونه اي در القاي مفاهیم شاعر مؤثر

] و اقتباس هاي هنري از آن در ادب فارسی1حرف نماي [
در این زمینه گاهی سخن سرایان، دست به ابتکارهایی زده اند که در مواردي، از شاهکارهاي ادب فارسی 

را که شاعران از نظر تدویر، تنگی و کوچکی به نقطه » دهان معشوق«ي شیراز،به شمار می روند. مثالً خواجه
- اند، به صورتی زیبا و اغراق گونه و گریز زدن به موضوع فلسفی جوهر فردکردها نقطه،مانند میي میم ی

این چنین توصیف می کند:-جزء الیتجزّي
حافظ:

بعــد ازینــم نبــود شــائبه در جوهر فرد          که دهان تو در این نکته خـوش استداللی است
)154: 1359(حافظ، 

و یا در جاي دیگر قد و قامت معشوق را به الف شبیه کرده و آن را برتري داده نسبت به دیگران.
هـــر ســـرو کـــه در چمـــن بــــرآید          پیش الــــف قـــــدت چــــو نـــون باد

)70(همان: 
نظامی:

چـــو الف راست بـــه عهـــد و وفـــا                  اول و آخـــــر شــــــده بـــــر انبیـــاهم 
توجه شده است.» انبیا«در آخر کلمه ي » الف«به راستیِ 
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» ح«، »د«و » نون«، زلف را از نظر خمیدگی و تاب به »میم«دهان به » الف«یا در جاي دیگر قامت را به 
مانند کرده اند:» ج«را به چشم، گوش را به » ص«و » ع«، »د«، طوق را به »میم«، کمر را به را به حلقه

نقـــش بست                 بـــر در محجـــوبه ي احمــد نشست» الف«تختـــه ي اول کـــه 
داد» ـــممی«و کمـــر از » دال«اقلیم داد                 طـــوق ز » الف«را که » حــی«حلقـــه ي 

)16و 15: 1366(نظامی، 
موالنا:

گوش                  بـــر نـــوشتی فتنــه ي صد عقل و هوش» جیم«چشم و » صاد«ابرو » نــون«
)21: 1370(مولوي، 

فم                  چـــون بـــود بـــی کـــاتبی اي متّهـــم» میم«چشم و » عین«گوش و » جیم«
)292(همان: 

رودکی:
زلف معشوق را به صورت جیم (ج) و خالش را به نقطه ي آن (ج) تشبیه کرده است و دهان تنگ او 

ي اناري که آن را به دو نیمه کنند:دانهرا به
م کـردکه کرد؟ آن که او                خــــال تـــو را نقطـــه ي آن جیـــ» جیـــــم«زلف تـــــرا 

و آن دهــــن تنگ تـــو گـــــویی کسی               دانگکی نــــار بــــه دو نیـــــم کــــــــرد
)54: 1356(دبیر سیاقی،

فرخی:
»میم«ماند و » الف«کــه بــه باال و دهان تو شیفته ام  » الف«و » میم«بر » ابجد«از همه 

)246: 1371(فرخی، 
سنایی:

سنایی غزنوي، کسی است که حال و هواي دیگري وارد ادبیات نمود به ویژه ادب عرفانی و آغازگر 
که بعدها توسط عطار و مولوي و ... ادامه یافت باتوجه به نگرش عرفانی و توحیدي، تصاویر راهی شد 

» ال اله اال اهللا«که مأخوذ از ذکر جالله ي » الّا اهللا«و » الّا«جدیدي از برخی حروف به ویژه در اشکال مختلف
است به دست داده است.

ا، نهنگ، تیغ، شربت، فرّاش، جاروب، صحرا و ... به دار (صلیب)، اژده» ال«در شبکه ي تصاویر وي 
مفاهیم نو خلق می کنند.» اال اهللا«اند که هر کدام با وجه شبه هاي گوناگون و تناسب با کلمه ي مانند شده

شهادت گفتن آن باشد که هم ز اول در آشامی             همــــه دریاي هستی را بدان حرف نهنگ آسا
»ال«در این ره چون به فرّاشی            کمر بست و به فرق استاد در حرف شهادت نیابی خار و خاشاکی
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) 256:1364(سنایی،
فــــرو روبیــــم             کـــــــوکــــب از صحـــن گنبـــــــد » ال«پس بــــه جــــاروب 

دوار
ـــــــن الملــــــک واحـــــد تـــــا ز خــــود بشنـــود نـــه از مـن و تو               لم

القهـــــار
)197(همان: 
» ال«خ زان کـــــــه کــــــرده ست قهــــر الّا اهللا                  عقــــــل را بــــر دو شـــا

بــــردار
)201(همان: 

برخوري» الّا«بربند و بگشا گر همی دعوي کنی                 هـــم میــان و هم زبان را تا ز » ال«هم چو
)653(همان: 

بهر قربان داشتن» اهللا«هـــر قرینی کو نه ز »                    ال اله«تیـــغ » الّا اللـه«بــــر در میــــدان 
)459(همان: 

چشــــم بی منثورشان افتــاده در دریاي لن»                  ال«نفس بی توقیعشان افـــکنده در صحراي 
)475(همان: 

چشیم                    و آن چـه آن طوفان نوح آورد در طوفان » الّا اهللا«بر امیـــــد درد » ال«شــربت 
کنیم

)413(همان: 
خاقانی:

خاقانی از آن دسته از شاعرانی است که در پرتو معارف اسالمی و آشنایی به آیین مسیحیت که مادرش به 
آیین نسطوري بوده است در بسیاري از موارد، سخن خود را فنّی و دامنه دار ساخته است. و از آیات قرآن و 

سود جسته است.احادیث به صورت اقتباس، تلمیح، حلّ، درج و ... 
چنان که اشاره شد، شاعران، تعدادي از حروف و کلمات را به دلیل داشتن ویژگی هایی در صور خیال 
خود به استخدام گرفته اند. خاقانی نیز دل بستگی خود را در تصویرسازي شاعرانه به ویژه تشبیه در حروف 

تشبیهات گوناگون هنر خود را نمایان ساخته است. به وسیله » ال اله الّا اهللا«نشان داده است و در کلمه ي 
بنابراین بهتر آن است که شواهد و مصادیق هنر حرف نمایی خاقانی را به صورت الفبایی ذکر نماییم.

آ :
باتوجه به محیط و توصیف دردمندي و نزاري،آن را با هنرمندي به الف که مثل سوزن زه و » آه«خاقانی از 

را به حلقه ي زنجیر مطران (قهر ترسایان) خیال بندي » ه«است تشبیه نموده و گریبان حضرت مسیح (ع)
کرده است.



٤٠١٨

٤٠١٨

مجموعه مقاالت

چون حلقه ي زنجیر مطران آمده» هی«چون سوزن عیسی شده                گـاه » الف«ز ایشان گه 
)369: 1368(خاقانی، 

حرف الف (ا):
که معموالً تنها نوشته می شود به تنهایی، و تهی بودن را با توجه به تناسب » الف«تصویر خاقانی از 

معنی به صفر مانند کرده است:
عــریانتهی و تنها                  چــــــون تیـــــر و قلــم نحیف و» الف«و » صفــــر«چــــــون 

)346(همان: 
تنها» الف«تهی دار و چون » صفر«ز هر چه زیب جهانست و هرکه ز اهل جهان                 مـرا چــو 

)10(همان: 
هست به معنی نیزه و نیزه زدن لذا، نیزه را به الف » طعن«که مشتق از » اطعنا«کلمه ي با بهره گیري از 

که در پیش و پس اطعنا است مانند کرده و خود را در آماج نیزه و سرزنش بدخواهان می بینند:
»ـنااطعـ«چنــــان استـــاده ام پیش و پس طعــن                   کـــه استـــاده است الف هـــاي 

)25(همان: 
چـــــون الف ســـوزنی نیزه و بنیاد کفر                     چــون بن سوزن به قهر کرده خراب و یباب

)44(همان: 
خاقانی در مرثیه ي شیخ االسالم، ابومنصور عمده الدین حفده، با تلمیح به آفرینش در تصاویري زیباتر 
، قیام »الف«(آدم) معرفی می کند که به خاطر وجود او و نمازش، » الف، دال و میم«آدم، او را نقطه ي حروف 

تشهد را فراگرفته اند:» ل«، رکوع را و »د«را و 
یم را                     کــامد چهل صباح و چهار اصل و یک قیاماو بـــود نقطـــه حرف الف، دال و م

زو دیـــد آن نمـــاز کـــه قائم نمود الف                     راکع بمـانــد دال و تشهـــد نمــــود الم
)301(همان: 

» اذ قال یا عیسی بن مریم أ انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین«خاقانی با اقتباس از آیه ي مبارکه ي 
)، همزه را به مسمار (میخ) و الف را به دار مانند کرده اند:16(مریم/ 

چنین داري ز عصمت کاف ها خوان آمدهاز أ انتش همــزه مسمار و الف داري شده                     بر 
)370(همان: 

وي تصویر متحرك و دل پذیري را از حرکت دست و پاي شتران رهوار که در حال حرکت و خم 
به تصویر کشیده است:» ال«یعنی » الف«و » مدا«شدن هستند به شکل 

چون صد هزار الم الف افتاده یک به یک                   از دور دست و پـــاي نجیبـــان رهبـــرش
)217(همان: 
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(ت):حرف تا
تصویري از دو بچه به دو سواري که در این کژاوه ها نشسته اند مانند کرده است که به دو نطقه ي 

می مانند:» ت«حرف 
مــــانند کـــژاوه حامـله خوش خرام را                   انـــدر شکم دو بچـــه بمـــانده محصرش

دو نقطه کرده مضمرش» تا«انــدر میان چو مربع نگــاشته      » نـون«یـــا بی قلـــم دو 
)217(همان: 

حرف دال (د):
را به شخصی که در حال رکوع است مانند کرده:» د«انحناي حرف 

ه قائم نمود الف                     راکع بمـــاند دال و تشهـــد نمــود المزو دیـــد آن نمـــاز ک
)370(همان:

حرف سین (س):
وي بخش زیادي از این دست تصاویر را در سفرهاي مکّه تجربه کرده اند. مثالً دهانه ي چاه زمزم که 

چاه، دندانه دندانه شده است به در گردي مثل دهان حرف میم بوده و بر اثر ریزش آب و رفت و آمد طناب
که حرف دندانه داري است و مثل دهانه ي چاه دایره وار است:» س«حرف 

زمــزم آنک چــون دهانی آب حیوان در گلو                  و آن دهان را میم لب چون بین و دندان آمده
(همان)

خود را نفرین می کند و ممدوح را ستایش می نماید:» س«در این بیت با آوردن تشبیهی از حرف 
هم چـــون دهـــان زمزم دندانه باد چشمم                    گــــر نیستی به چشمم با سنگ کعبه هجر

)187(همان: 
را در کلمه ي سبحان به دندانه هاي کلیدي تشبیه کرده است تا » س«در بیت زیر، دندانه هاي حرف 

قفل گنج و رحمت الهی را بگشاید:
سبحان آمده» سین«بی زده                     باز دندانه ي کلیدش بـــر در امیــدشان قفل از فقل حس

)93(همان: 
ده اند که تناسب نوع را به تصویر کشی» م«و » س«در بیت زیر با نگاهی به کتابت زمان خویش حرف 

کتابت این دو حرف را به زدودن حرص و آز از خود به تصویر آورده اند:
رقوم اشک اگر بینی به عجم و نقطه بر رویم                    رموز غم ز هــر حرفی به مد و همزه 

برخوانی
درحرف »سین«ب چواندرخط کات»میم«ببستم حرص را چشم و شکستم آز را دندان                 چو

دیوانی
)41(همان: 
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حرف عین (ع):
نعل اسب منوچهر شاه که از ممدوحان وي بوده است به مناسبت فرارسیدن عید به هالل و دو چشم 

آینه و گوش هایش را به ناخن مانند کرده است:اسب او را به هاي مشتق و نیز 
عیــــد ز نعـل » عیـــن«عیــــد افســر است بــــر سر اوقات بهر آنک              شبهی است 

تکاورش
عید نعلش وز نقش گوش و چشم             هــــــاء مشقّـــــق آمـــــد و میــم » عین«چون 
مدورش

اخن مرا دو گوش             در رنگ عیـــد شـــانـــه زده دنب چـــون آینه دو چشم و دو ن
احمـــرش

)225(همان: 
حرف الم (ل):

ویا وي باز نظر در این بیت خاقانی الم را به شخصی که به حالت تشهد نشسته به تصویر کشیده است. گ
به یکی از ممدوحان خویش داشته و این چنین نمازش را توصیف می کند.

زو دیـــــد آن نمــــاز کـــه قائم نمود الف               راکع بمــــانــــد دال و تشهــــد نمـــود 
الم

)301(همان: 
ساخته » الم«و » دال«از دو حرف کژ و خمیده یعنی » دل«در بیت زیر با استدالل بر این که کلمه ي 

خمیده و ناراست را به » نون«، »نون والقلم ما یسطرون«شده است اما صادق ترین شاهد است با تلمیح به آیه 
خود را می ستاید:عنوان گواه صادق بر وحی پروردگار، سخن

اما                ز دل راستگــــوتــــر گــــوایی نیــــابــی» دل«بــــه صــــورت دو حرف کژ آمد 
راست صــــورت صــــوابست لکـن                اگــــر کژ شـــــود هـــــم خطایــی نیابی» الف«

بــــه جــــز راستش مقتــــدایی نیــــابیهم کژ است اول آن گه       » نــون والقلم«نـــه 
)416(همان: 

حرف میم (م):
ساخته است، یکی تشبیه به دو تصویر» میم«در مدح ثروان شاه، با الهام از تدویر و گردي سر حرف 

طوق اسفیا و دیگر یاده و دست آور سخن حوران. آنگاه می افزاید که اگر آسمان مثل حرف میم در کلمه 
به طوق و یاره و » م«در هم می شکست. از این رو حرف » نون«مدور نبود، سقفش مثل حرف » منوچهر«

ده است:حرف نون به هیئت و شکلی شکسته (دایره ناتمام) تشبیه ش
نــام او چـون اسم اعظم تاج اسما دان از آنک             حلقـــه میـــم منــــوچهــر است طوق اصفیا
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بلکه رضـــوان زیـن پس از میم منوچهر ملک            یـــاره حـــوران کنـــد گــــر شاه را بیند 
رضا

در هم شکستی تاکنون سقف سما» نون«هم چو گـــر سمـــا چون میم تا او نبودي از نخست             
)20(همان: 

حرف نون (ن):
قصیده به دایره اي ناقص مانند شده بود. خاقانی در» نون«ذکر شد، شکستگی حرف » میم«در حرف 

اي در مدح مکّه سروده است، کژاوه هایی که بر دو طرف کوهان شتران سوارند به حامله اي مانندند که دو 
بچه در شکم دارند و خرامان راه می روند. از سوي دیگر کژاوه ها را به دو نون که کامالً خمیدگی ندارند و 

و سواري که در این کژاوه ها نشسته اند مانند در نظر به مربع تشبیه هستند تشبیه کرده است و دو بچه به د
تشبیه کرده است که آن » ن«می مانند. بنابراین هر نیمه کژاوه را به حرف » ت«کرده اند که به دو نقطه حرف 

ظاهر » ت«نقطه اي از حرف نوشته باشند و مسافر آن به صورت -نه مدور-را به صورت مربع
)696: 1387(استعالمی، شود.

انند کـــــژاوه حاملــه خـوش خرام را             انـــدر شکم دو بچـــه بمــــانــده محصرشمـــــ
دو نقطه کرده مضمرش» تــا«مـــربع نگاشتــــه              انـــدر میان چو » نــــون«یـــا بی قلم دو 

)217(خاقانی، دیوان: 
حرف ها (ه):

] (دو 2. هاي مشقّق [2. هاي مدور 1واقع شده است: » مشبه به«ها،در قصاید خاقانی به دو گونه 
تشبیه » ها«و » آ«را در دو بخش » آه«گذشت، خاقانی کلمه » الف«چشم). چنان که در قسمت مربوط به حرف 

را به صورت حلقه زنجیر مطران:» ه«به سوزن الف مانند حضرت عیسی و » آ«ود. کرده ب
چــون حلقه زنجیر مطران آمده» هـــی«چون سوزن عیسی شده           گـــاه » الف«ز آه ایشان گه 

)369(همان: 
تشبیه شده و به ویژه در -که در لغت به معنی تهی و خالی نیز آمده است-و گاه،هاي مدور، به صفر

گنجی است » جاه«که نشانه اي از عظمت ممدوح او بوده، چنین توصیف می کند. زیر سه حرف » جاه«کلمه 
بیه شده در برگیرنده کل هفت فلک است:که دایره اي تش» ه«نهان و در آخرین حرف آن یعنی 

زیر ســه حرف جاهش گنجیست و حرف آخر            صفــري است در میانش هفت آسمانش محضر
)189(همان: 

شم اسب ممدوح به هاي مشقّق و یا دو آینه تشبیه شده است.در بیت زیر دو چ
عید نعلش و زلفش گوش چشم              هــــاي مشقّــــق آمــــد و میـم و مدورش» عین«چون 

)225: (همان
حرف یاء (ي):
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خاقانی در قصیده اي باتوجه به اشکال فلکی و برج هاي آسمانی، ورود خورشید را به برج جمل که 
آغاز بهار و سال است و به برج صفر تعبیر شده است با تصویري بدیع چنین توصیف می کند. صورت 

ده است در دست فلک که به چوگانی تشبیه ش» ي«است. پس حرف » ي«صولجان وش (چوگان) حرف 
گوي خورشید را به برج جمل وارد کرده است و از آغاز مهارات که طبیعت، خواص و نعمت هاي خود را 

)1387:636ظاهر می کند و طبیعت از افالس به توانگري می رسد. (استعالمی،
شد توانگراز حـرف صولجان فش ز برش دو گوي ساکن           آمـــد چـــو صفر مفلس و در صفـر

یعنی که قرص خورشید از حوت در حمل شد           کـــرد اعتـــدال بـــروي بیت الشـــرف مقرّر
)191(همان: 

» :اال اهللا« و » ال« 
ال اله اال «که خاقانی از حروف و کلمات در قصاید آفریده است، تحت تأثیر لفظ جالله در تشبیهاتی

و مضمون شعر و شرع دست به ابتکارهایی زده است و چنان چه گذشت، سنایی در این زمینه بیشترین » اهللا
را به خود اختصاص داده است.» ال اله اال اهللا«بسامد تشبیه از این دست یا تأثیر از 

والشعراء یتبعهم الغاوون. الم تر انّهم فی کلّ وادیهیمون. و انّهم یقولون ماال «خاقانی با الهام از آیه 
یفعلون. الّا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و ذکروا اهللا کثیراً و انتصروا من بعد ما ظلموا و سیعلم الذین ظلموا 

را » ... الّا الذین«به بیابان گمراه و هالك کننده تشبیه کرده و را» ال«)، 227تا 224(شعرا/ ». اي منقلب ینقلبون
به منزل امن. از این رو از خداوند می خواهد که جزو شاعران گمراه و گمراه کننده نباشد و او را به منزل امن 

که مختص مؤمنان و نیکوکاران است هدایت کند:» الّا الذین«
فــــروگشاي ز مـــن طمعطراق و الشعـــرا»               آوراال الذین فرود«مـــرا بـــه منـــزل 

)10(همان: 
سزاوارم» ذیناال ال«است                ز مـــدحت تـــو بــه » والشعرا«اگرچه نام من اندر حساب 

)288(همان: 
که هالکت گاه است نباید توقف نمود:» ال«توصیه می کند که در بیابان » اال اهللا«و براي رسیدن به 
»الّا«ن شرطی                کـــه رخت نفکنی الّا بـــه منــزل براي بدا» ال«دو اسبــه بـــر اثر 

)9(همان: 
اللهت شفــــاتبه شوي                 آرد نسیــم کعبـــــه اال» ال«گــــــر در سمــوم بـادیه 

)16(همان: 
اندر آ» الّا اهللا«از عشق ســاز بدرقه پس هم به نور عشق                  از تیـــه ال بـــــه منزل 

)3(همان: 
و تشبیه آن به دنیاي نیستی:» ال«
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دنیا و ماسوي اهللا را به عدم و فنا تشبیه کرده و به مناسبت به قدرت رسیدن سالطین به نشانه ي آن پنج 
ت و شوکت براي آن ها بود که خاقانی چنین فضایی را فانی و بار طبل می کوبیدند و این نشانه ي اظهار قدر

نابود شونده می داند و تنها تکیه گاه عالم وجود و هستی را در اتصال به وحدت و یگانگی خداوند می داند:
»ال«نداي هاتف غیبی ز چار گوشه ي عرش                 صــداي کـوس الهی به پنج نوبه 
)29(همان: 

در چهـار بالش وحدت کشد ترا» ال»                 «ال«اي پنج نـــوبه کوفته در دار ملک 
رها» ال«ست گر کنی                  هژده هزار عالم از این سوي » اال«جوالنگه تو زانسوي 

)3(همان: 
و تشبیه آن به دندانه کلید:» ال«

خاقانی با تشبیه رسا، سه حرف عشق و دو حرف ال را به دروازه و دندانه ماننده کرده است. خاقانی در 
). 14: 1386آیین، به ریخت نوشتاري دو واژه نیز می اندیشیده است (کزازي، این درمانندگیِ شگفت و نو

را به دندانه هاي کلیدي که انسان را به جاودانگی و ابدیت رهنمون می کند تشبیه کرده » عشق و ال«بنابراین 
اند:

حرف الدروازه ســـراي ازل دان ســــه حرف عشق            دنـــدانه ي کلیـــد ابــد دان دو
(همان)

و تشبیه آن به اژدهاي دوسر:» ال«
شود عیان» اال«زان شــد اژدهــاي دو سر تا فرو خورد            هر شرك و شک که در ره » ال«

)31(همان: 
و تشبیه آن به مصباح:» ال«

»ال«هرچه جز نور السموات از خداي آن عزل کن            گر ترا مشکوه دل روشن شد از مصباح 
)1(همان: 

و تشبیه آن به شجر:» ال«
نگر مرغ دالن خوش نوا» ال«در کنف فقــــر بین ســوختگان خام پوش              بـــر شجــر 

)36(همان: 
و تشبیه آن به چلیپا (صلیب):» ال«

را به » ال«خاقانی با تلمیح به داستان به صلیب کشیدن حضرت عیسی (ع) ، نفس را به عیسی (ع) و 
صلیب مانند کرده اند:

»ال«یب است شکل باال بـــر آر نفس چلیپــــا پـرست از آنک              عیسی تست نفس و صل
)16(همان: 
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تشبیه به مرکب:» هو«و » ال«
ست مرکب الهوت زبر ران» ال و هــو«رسی بـه صدر شهادت که عقل را                 از » ال«از 

)310(همان: 
نتیجه گیري

خاقانی به کمک ذهن و زبان مبتکر خویش و با الهام از دنیاي پیرامون خود، بسیاري از تشبیهات و 
هنرنمایی ایشان را نشان می دهد. ایشان به برکت تصاویر بدیع را به ویژه در قصاید به وجود آورده اند که 

سفر مکّه که ماه ها به طول می انجامیده است، تصاویر بدیعی از محیط گرفته و با ذهن تصویرگرش، آن ها را 
به گونه اي آراسته و زیبا جلوه داده و در قالب زبان فخیم و استوارش ریخته است. در تعدادي از قصاید 

ویش که رنگ و بوي اخالقی و عرفانی نیز دارند از هیئت و شکل حروف و کلمات مدحی و موعظه وار خ
قرآنی سود جسته و با آفرینش هاي هنري اش آن ها را در قصایدش درج کرده است، که دقت و نازك 
اندیشی و خالقیت و ابتکار وي را به اثبات می رساند. ایشان عالوه بر استفاده هنري از شکل ظاهري حروف 

را که رکن حصین ایمان و خداشناسی است به » ال اله اال اهللا«بیشترین صور خیال در کلمه » مشبه به«نوان به ع
کار برده است.

پی نوشت ها
گویند. رك: » حرف نمایی«. هرگاه به چگونگی و شکل حروف الفبا در ساختار تشبیه توجه شود. آن را 1

.70: 1384فضیلت، 
خط ثلث که آن را خصیه الحمار و اذن الفرس گویند. و وجه تسمیه مشقق . هاي مشقّق، هایی است در 2

فاصله باشد، گویا که شقّ آن ها به فصل آن مد باشد.» ها«آن است که مدي میان دو چشم 
کتابنامه

. قرآن کریم.1
ل، چاپ . استعالمی، محمد، نقد و شرح قصاید خاقانی براساس تقریرات فروزانفر، انتشارات زوار، ج او2

.1387اول، تهران،
.1359، به تصحیح خانلري، چاپ دوم، 1. حافظ، شمس الدین محمد، دیوان حافظ، ج 3
. خاقانی، افضل الدین علی، دیوان خاقانی، به کوشش سید ضیاء الدین سجادي، انتشارات زوار، چاپ 4
.1368سوم،
.1387هارم، .داد، شیما، فرهنگ اصطالحات ادبی، انتشارات مروارید، چاپ چ5
. دبیر سیاقی، محمد، پیشاهنگان شعر فارسی، شرکت سهامی کتاب هاي جیبی با همکاري انتشارات 6

.1356فرانکلین، چاپ دوم، 
.1364. سنایی غزنوي، دیوان سنایی، به تصحیح مدرس رضوي، کتابخانه سنایی، چاپ سوم، 7
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.1366رات آگاه، چاپ سوم، . شفیعی کدکنی، محمدرضا، صور خیال در شعر فارسی، انتشا8
.1371. فرخی سیستانی، دیوان فرخی سیستانی، به کوشش محمد دبیرسیاقی، زوار، چاپ چهارم،9

.1384. فضیلت، محمود، آرایه هاي ادبی، انتشارات طاق بستان، چاپ اول،10
.1386. کزازي، میر جالل الدین، سراچه ي آوا و رنگ، انتشارات سمت، چاپ چهارم،11
.1376مازندرانی، محمدهادي، انوارالبالغه، به کوشش محمدعلی غالمی، مرکز فرهنگی نشر قبله،. 12
. مولوي بلخی، جالل الدین، مثنوي معنوي، به تصحیح رینولدالین نیکلسون، انتشارات مولی، چاپ 13
.1370هشتم،
.1366. نظامی گنجه اي، کلیات خمسه، امیرکبیر، چاپ چهارم، 14
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غزلیات شیخ آذري اسفراینیصور خیال در
سیدعلی اکبر شریفیان
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
یوسفعلی یوسف نژاد
مدرس مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین

چکیده
هدف از این مقاله بررسی صور خیال در غزلیات حمزه بن علی ملک اسفراینی شاعر و عارف شیعه مذهب 

تحلیلی وبر مبناي مطالعات کتاب خانه اي جمع آوري شده -مقاله به روش توصیفی دوره تیموري است .این
است. این کار براساس دیوان آذري به تصحیح دکتر یوسفعلی یوسف نژاد بوده است که غزلیات را بصورت 
شماره غزل وبیت تصحیح نموده است.در مرحله بعد با استفاده از کتب بیان مخصوصا بیان دکتر شمیسا هر

آرایه تعریف شده وسپس به آوردن شواهد از متن غزلیات پرداخته شده است .در این بررسی مشخص شد 
آذري شاعري تشبیه گرا است واز انواع تشبیه به ویژه حسی به حسی،بلیغ،اسلوب معادله، مقید و مرکب 

ترین نوع آن استعاره قریب استفاده برده است.استعاره بعد از تشبیه دومین آرایه مورد عالقه اوست وپر کاربرد
ومکنیه است.مجاز در اشعار او کم است وشاعر به این آرایه عالقه اي نشان نداده است ، بیشترین نوع 
مجاز،عالقه مجاورت ،حال ومحل،مضاف ومضاف الیه وعالقه موصوف وصفت است.کنایه در حد متعادل 

داد سمبل ها نیزبه نسبت تشبیه واستعاره زیاد کاربرد داشته وبیشترین نوع آن کنایه فعل یا مصدر است.تع
نیست و مهمترین آنها خضر ، آب حیوان، شاه، سگ، مگس وعنقا، نرگس وزلف است که همه ي آنها نماد 

سنتی اند.
غزلیات آذري، صور خیال(مجاز، تشبیه، کنایه، استعاره وسمبل)ها: کلیدواژه

والدت آذري
اعر و عارف و نویسنده پارسی گوي شیعی می باشد، ذکر نام پدرش حمزه بن علی ملک اسفراینی، ش« 

موسوي »(در تواریخ به اختالف ذکر شده است بعضی نام پدر او را عبدالملک و بعضی علی ملک می نامند.
) نسبت مادرش به شیخ احمدبن محمد زمجی هاشمی مروزي می رسد و شیخ از اینکه 264:1383بجنوردي،

به دنیا آمد و هم در 782دات می رسد خوشحال می باشد. آذري اسفراینی در سال نسبت مادري اش به سا
این سال بود که به دعوت خواجه مؤیدالدین، تیمور گورکانی به اسفراین لشکرکشی نمود.

تخلص آذري 
او در جواب پرسش الغ بیگ میرزا در مشهد که پرسید: آذري چه « در باب تخلص آذري گویند:

خلص شماست؟ گفت: فقیر در ماه آذر متولد شده بنابراین آذري تخلص کرده است، اما در بعضی از نوع ت
به این مضمون : عزیز کشف حقایق ز 117در غزل غزل هاي او به تخلص عزیز ،نیز برمی خوریم از جمله

)7: 1389راه خلوت جوي/ چنانکه معرفت انجم از طریق اسد (یوسف نژاد، 
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یخانقالب روحی ش
سالگی دچار انقالب روحی گردید. او که در ابتدا 40بنابر اقوال گوناگون آذري در اثناي حدود 

مداح دربار شاهرخ تیموري بود و به مدح شاهزادگان می پرداخت از این کار دست کشید و به گفته دولتشاه 
فقر بر روزن کلبه احزان او پرتو نسیم فقر بر ریاض خاطر او وزیدن گرفت و آفتاب جهان تاب«سمرقندي: 

انداخت او به همراه شیخ محی الدین طوسی غزالی به سفرحج رفت و پس از مرگ شیخ به خدمت سید 
نعمت اله ولی رفت و از او خرقه دریافت نمود. سه نوبت پیاده عازم سفر حج شد و کتاب سعی الصفا را در 

)1337:450سمرقندي،»(جوار کعبه نوشت.
دوستانسفر به هن

آذري پس از بازگشت از سفر هند به دربار شاهان بهمنی آمد و نزد احمدشاه اعتبار یافت او به «
فرمان شاه سرودن منظومه اي به نام بهمن نامه را آغاز کرد. او در این میان قصد سفر به خراسان نمود ولی 

داحمد گیسو درازکلفتی عظیم دست داده، مرا از فوت سی« شاه با این درخواست مخالفت کرد و به او گفت:
ولی سرانجام وساطت شاهزاده عالءالدین کار خود نمود و او با ضمانت » مپسند که به فراق تو نیز مبتال شوم.

)325: 1استرآبادي، ج/»(اتمام بهمن نامه اجازه بازگشت به خراسان یافت.
عزلت و قناعت پیشگی شیخ:

ر هندوستان و آمدن به دیار خویش گوشه نشینی و عزلت اختیار نمود و آذري پس از بازگشت از سف
پاي قناعت در دامن همت کشیده و از سیاحت عالم ملک به تماشاي ملکوت سر به جیب « به گفته دولتشاه:

» تفکر فرو برد . وي سی سال بر سجاده طاعت نشست که بر در خانه هیچ کس از ارباب دولت التجا نبرد.
)449، 450: 1337(سمرقندي،

وفات و مدفن
در اسفراین درگذشت و مریدانش پیکر 866سال زندگی در سال 82شیخ آذري پس از نزدیک به «

)10: 1389(یوسف نژاد، » او را در بقعه اي که او در زمان حیات خویش احداث کرده بود دفن کردند.
چون شیخ از اموال خود موقوفاتی نیز براي مزار شیخ در شمال شرقی شهر کهن اسفراین واقع است و

)10(همان:» خانقاه محل اقامت خود تعیین کرده، آباد و تا مدتها زیارتگاه صاحبدالن و عارفان بوده است.
مذهب آذري

32اگر بخواهیم فقط از طریق خواندن اشعار و قصایدش به مذهب او پی ببریم باید بگوییم از میان 
قصیده اي را می توان یافت که در مدح یکی از امامان و بزرگان شیعه نباشد و اگر بیت یا قصیده او کمتر

شده ،دلیل بر سنی بودن او نیست زیرا که تقریب مذاهب و احترام پیداابیاتی از او در مدح خلفاي راشدین 
این امر وجود دارد. به گذاشتن ادیان مختلف به هم در گذشته بیشتر بوده چنانکه در میان سایر شاعران نیز 

عنوان نمونه مولوي که مذهب تسنن دارد اشعار زیادي در بزرگداشت امام علی (ع) و اهل بیت و شهیدان 
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کربال دارد. جداي از این اشعاري که ظن برسنی بودن او دارد شاید ناشی از اختالف در ضبط و فرق میان 
نسخ باشد.

آثار آذري:
گان پرکار قرن نهم هجري است. آنچه از آثار منظوم و منثور او در دسترس شیخ آذري یکی از نویسند

است و یا ذکر آنها در منابع آمده به شرح ذیل است.
بهمن نامه منظومه اي است به تقلید از شاهنامه و اسکندرنامه که در وزن متقارب سروده شده است -1

بهمنی است. او این مثنوي را تا دوران شاهی و موضوع آن چنانکه از نامش پیداست در تاریخ سالطین
عالءالدین همایون شاه به نظم آورد و از آنچه می سرود به دربار هند می فرستاد.

جواهراالسرار: کتابی است در چهارباب: اسرار کالم اهللا ، اسرار حدیث نبوي ، اسرار کالم اولیاء اهللا، -2
اسرار کالم الشعرا

حج شاعر است و آن را در مدت مجاورت یکساله در کعبه سروده است که در سعی الصفا: شامل سفر-3
تاریخ کعبه و آداب زیارت است

عجایب الغرائب: مشتمل بر چهار بخش است. الطامه الکبري، عجایب الدنیا، عجایب العلی، سعی -4
الصفا. این مثنوي زبانی ساده و بی تکلف دارد

طغراي همایون-5
مفتاح االسرار-6
غزل و تعدادي ترجیع 480قصیده و 32بیت است و شامل 5000دیوان اشعاراو که شامل نزدیک به -7

بند و ترکیب بند رباعی و قطعه است.
انواع صور خیال درشعر آذري:

اکنون پس ازبحثی اجمالی راجع به زندگی اذري به بحث اساسی که صور خیال درشعر اوست می 
مبحث:مجاز ،تشبیه ،کنایه،استعاره وسمبل استپردازیم که شامل پنج

مجازو کاربرد آن در غزلیات آذري
مجاز(تعریف): 2-1
مجاز در لغت مصدر میمی است به معنی گذاشتن و عبور کردن و در اصطالح لفظی است در غیر «

نکه در عربی موضوع که به مناسبت معنی اصلی یا قرینه اي که بفهماند مراد معنی حقیقی کلمه نیست، چنا
گویند و اراده قدرت و مهارت کنند یا لفظ پاي و قدم بیاورند و مراد ثبات و » دست«و در فارسی » ید«

)172: 1374(همایی، » استقامت باشد.
براي درك معنی مجازي یک کلمه نیاز به وجود قرینه و عالمت داریم. به عبارت دیگر وجود قرینه و «

معناي حقیقی و مجازي را برقرار می کند. به عنوان مثال: وقتی می گوییم شیري را عالقه است که ارتباط بین 
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در میدان جنگ دیدم، لفظ شیر، واژه ي مجاز است زیرا قرینه ي آن میدان جنگ است، پس لفظ شیرمجاز از 
)45: 1390(شمیسا، » انسان شجاع است.

رد آن در دیوان اوست. او در بعضی از یکی ازعناصر زیبایی سخن در غزلیات شیخ آذري مجاز و کارب
انواع مجاز مهارت خاص دارد. بطوري که نسبت استفاده او از چند نوع مجاز مخصوص از انواع دیگر بیشتر 
است. بعضی دیگر نیز کم و انگشت شمار است،به طور کلی می توان گفت آذري عالقه چندانی به آرایه 

است وتمام فراوانی مجاز در غزلیات او از صد بیت بیش نیست. از مجاز و کاربرد آن در غزلیات نشان نداده 
میان انواع مجاز به کار رفته در غزلیات او به موارد زیر می توانیم اشاره کنیم.

به این معنی که بتوان به داللت تضمنی کل را در معناي جزء و جزء را در معنی کل به « عالقه کلیت:2-2
)49: 1390(شمیسا، » کار برد.

ذکر کل و اراده ي جزء: 2-2-1
مثال از آذري: 

1)464که بسیاري شود ویران ز سیل ناودان خانه (غزل نه تنها خانه و تن شد خراب از سیل چشم تو

464(1

سیل: ذکر کل و اراده جزء است چرا که منظور از سیل اشک فراوان است و یا:
)199که برآرند زچاهش (چون یوسف مصري هر صبح برآید ز گریبان تو خورشید

منظور از خورشید: نور آن است: خورشید کل و نور آن جزء است
ذکر جزء و اراده کل:-2-2-2

مثال از آذري:
چند از این خواب گران چون بر سر آید آفتاب یار آمد دوش بر بالین و ما در خواب خوش

)175(

دن را اراده نموده است. چراکه هنگام طلوع ،آفتاب نه سر: مجاز از کل بدن است. سر را ذکر نموده و کل ب
فقط سر، بلکه تمام بدن را در بر می گیرد.

)122چو آذري همه آفاق در نگین دارد (کسی که خاتم دل ز نقش غیر بشست

نگین: جزئی از انگشتر است حال آنکه تمام انگشتر مد نظر بوده است. ضمن اینکه آفاق در نگین داشتن 
ي به کام دل رسیدن داردوکنایه است.معنا

. مثالھا با شماره غزل داخل پرانتز ذکر شده است١
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عالقه حال و محل (ظرف و مظروف)2-3
ذکر محل و اراده حال یا ذکر مظروف و اراده ي ظرف2-3-1

مثال از آذري:
اینکه در حسن پند همه عالم شده است
تو را تا خال و خط شد دام و دانه

)22از جهان تا که پسندیده کدام است او را (
)72ام و دانه توست (جهانی صید د

در دو بیت باال، جهان را گفته و مردم جهان را اراده نموده است. این نوع مجاز بیشترین بسامد را در 
میان انواع مجاز در غزلیات آذري داراست.

ذکر حال و اراده محل (ذکر ظرف و اراده مظروف)2-3-2
مثال از آذري:

)244خنی نیست که دور است پیاله (رگ سباز جام می و مهر بنوش آنچه دهندت
پیاله و جام را گفته و شراب درون آن را اراده نموده است.

)95کرنگی بده مستان رنگارنگ را (از جام یه باده برشکن بازار نام و ننگ راساقی ب
عالقه ملزومیت:2-4

)51: 1390شمیسا،»(اللت التزام است.یعنی به کار بردن الزم و ملزومی به جاي یکدیگر که طبیعتاً به د«
)298تا که بر خاك من آن سرو روان کردي گذر (کاشکی پیش از اجل خاك ره او گشتمی

اجل و خاك: مجاز از مردن و هنگام مرگ است، زیرا خاك ره شدن مرگ و مردن است
)156دود از عرب و عجم برآمد (تا زلف نهاد در بنا گوش

را الزمه دود برآمدن سوختن است. همچنین عبارت کنایی دود برآمدن به معناي دود مجاز است، زی
سوختن است.

عالقه سببیت یا علت و معلول:2-5
)52: 1390(شمیسا، » یعنی به کار بردن کننده و کنش به جاي یکدیگر به داللت التزام.«
ذکر مسبب (علت) و اراده سبب (معلول)2-5-1

350عزم دوست جان بر میان بندم (چو شب آید به و گوي او زبان بندمز بیم خلق روز از گفت 

زبان بستن: مجاز از حرف نزدن (عالقه سبب و مسبب) زیرا زبان سبب گفتگو است.
)227ایام چو تیرم ز کمان دور افکند (دستمن که پیوسته به ابروي تو بودم خرسند
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ستگی، کمان و تیر در بیت جالب است.دست: مجاز از قدرت، تناسب بین ابرو، پیو
ذکر سبب (معلول) و اراده مسبب:2-5-2

مثال:
نوريندارد مطربان امشب سماع صوفیان 

مجاز از رونق و بهبودي
)8چو شمع از در درون آرید ماه مجلس آرا را (

عالقه آلیت (آلی منسوب به آلت به معناي عضو است)2-6
)280: 1382قاسمی، »(ر کار ذکر شود و از آن خود کار اراده گردد. آن است که اندام یا ابزا«

)102صوفی ما را که هرگز ذوق حلوایی نرفت (با چنین شیرین لبی در شهر عیشش تلخ باد

شیرین لب: مجاز از خوش سخن به عالقه ي آلیت: زیرا که لب و زبان عضو سخن گفتن اند.
)202از چه خاموش آمده گویا زبانش بسته اند (ااین همه شمشیر بر سر سوسن آزاده ر

زبان بستن: مجاز از حرف نزدن به عالقه آلیت است.
عالقه عموم و خصوص:2-7
)53همان: .»(آن ذکر خاص و اراده عام یا برعکس به داللت تضمن است «
ذکر خاص و اراده عام:2-7-1

مثال از آذري:
)31رفت بسیار از هواها در سر جیحون حباب (مناز هوا شد در سر سیل سرشک این چشم

منظور شاعر از جیحون مطلقاً رود جیحون نیست بلکه مجاز خاصی است که می توان اراده عام 
نمود. یعنی تمام رودهاي جهان بر اثر هواي ناشی از بارندگی روي آن حباب دار می شود. مصرع دوم این 

بیت نوعی اسلوب معادله است
ذکر عام و اراده خاص:2-7-2

مثال از آذري:
)5بال جمله ز باال (خلقآید به سر باالي توأم گر به بال کشت عجب. نیست

خلق: تمام مردم، آذري در مصرع اول خودش را هدف بالي معشوق می داند، سپس در مصرع دوم 
می باشد. یعنی همان ذکر عام و اراده کلمه خلق را که کل است نقل می کند که منظور از آن شخص خودش

ي خاص.
)89که گوش هاي عجم آذري مقام تو نیست (کن آهنگ و بازگشتی کنحجازسوي 
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مقصود از حجاز مخصوصاً کعبه است زیرا این کعبه است که در سرزمین حجاز ارزش واقعی دارد نه تمام 
سرزمین حجاز که بیابان لم یزرعی است.

ان و ما یکون:عالقه ما ک2-8
آنست که چیزي را بر بنیاد گذشته و آنچه روزگاري بوده است «عالقه گذشته و آینده یا بوده و بودنی 

)149: 1368(کزازي، » بنامند و در سخن بیاورند.
عالقه ما کان:2-8-1

ه انسان خاك یا اسم و صفت سابق کسی یا چیزي را بگوییم و حال کنونی او را اراده کنیم، مثالً ب«
)54: 1390(شمیسا، » مشتی گل و آب بگوییم به این اعتبار که خلقت اولیه او از آب و گل بوده است.

خراب از چشم توتن خاکی شد بناي این 
معنی اکسیر و روح کیمیا دانی که چیست

)30چون ستاده است این بناي خاك ما چندین خراب (
یر ماستو عشق اکسخاکیمآذري یعنی که ما 

تن خاکی و خاك: مجاز به عالقه ما کان به این دلیل که خلقت انسان  ازخاك است
عالقه ما یکون:2-8-2

اسم و صفت آتی کسی یا چیزي را یگوییم و حال کنونی او را اراده کنیم از قبیل دکتر به دانشجوي «
)54(همان: » پزشکی یا سروان به ستوان.

مثال از آذري:
)17پس بر دل بی معرفت ترجیح باشد سنگ را (ک پیدا کند قلب و سره از یکدیگرسنگ مح

سنگ به معنی سنگ قبر و مجاز از مردن در آینده و برخاك او سنگ نهادن است
عالقه جنس:2-9
، (شمیسا» جنس چیزي را بگویند و به داللت التزام خود آن چیز را اراده کنند، مثال کاغذ در معناي نامه.«

1390 :55(
دوست مشو رنجه آذري زنهارتیغز 

ننگ راساقی به باده برشکن بازار نام و
)142طبیب ار بزند زخم مرهمی دارد (

)10یکرنگی بده مستان رنگارنگ (جاماز 
تیغ مجاز از شمشیر، جام مجاز از جام شراب

عالقه بدلیت و پی آمد:2-10
بها و قصاص به داللت التزام و خون خواهی در معناي قصاص و مثل استعمال خون در معناي خون«

)56: 1390شمیسا، »(گرفتن خونبهاي معمول است.
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)101کاین بادیه راهی است که آسان نتوان رفت (تا سر ننهی پاي منه در طلب دوست

مرگ و مردن سر نهادن: مجاز از جان دادن به عالقه بدلیت و پی آمد است چون به دنبال سر دادن
است.

غنی گشت که شب هاي فراقدیده دامن از 
مجاز از اشک

)153هرچه این گفت به سوداي تو آن گرد آورد (

عالقه صفت و موصوف یا مضاف و مضاف الیه-2-11
صفت جانشین موصوف2-11-1

مثال از آذري:
چه داند شرف محترمی رامحروم

مجاز از انسان محروم
)25نی نرسد هر عجمی را (تشریف چنی

مضاف الیه به جاي تمام اضافه و برعکس:2-11-2
جز پیر می فروش کس این نکته در نیافتکردجامخضر از لب حیات اشاره به 

جام: جام شراب، نشستن مضاف به جاي تمام ترکیب و هم عالقه ظرف و مظروف است
عالقه مجاورت:2-12

ه به دلیل مجاورت واژه اي دیگر را به ذهن تداعی می کنند . مثل اطاق صبح به یعنی ذکر واژه اي ک«
)57: 1390(شمیسا، » خورشید.

)44وصل از این باب که داده است (او را خبر گفتی نرود آذري از خاك در ما
خاك: مجاز از نزد و درگاه به عالقه مجاورت

عالقه شباهت:2-13
شباهت به جاي واژه اي دیگر به کار می برند. مثال به جاي چشم، نرگس و به واژه اي را به مناسبت «

جاي خورشید گل زرد بگویند. این مجاز را مهم ترین نوع مجاز گویند که به اختصار آن را مجاز باالستعاره یا 
)59: 1390(شمیسا، » استعاره گویند.

دلم فریفته ناز سرو باالئیست

خونریز یارمنرگسغالم 
جاز از چشمم

تشبیه وکاربرد آن درغزلیات آذري

با قد او پاي مانده بر جائیستسروکه 
مجاز از قامت معشوق

که صد عاشق به تاب یک نظر گشت
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تشبیه(تعریف)3-1
تشبیه عبارت است از دریافت و پذیرش همانندي هاي دو یا چند چیز در یک یا چند صفت و نشان «

مشروط بر آنکه آن مانندگی مبتنی بر کذب باشد نه صدق، یعنی )«29: 1374ثروتیان، »(دادن آن همانندي ها. 
ادعایی باشد نه حقیقی، منظور از لفظ ادعایی این است که آن دو چیز شبیه به هم نیستند و بین آنها شباهتی 

)29: 1390(شمیسا، » نیست و این ما هستیم که این مشابهت را ادعا و برقرار می سازیم.
هر تشبیه داراي چهار رکن است که عبارت است از مشبه، مشبه به، وجه شبه و ادات تشبیه. دو رکن «

اساسی تشبیه مشبه و مشبه به است که برخالف وجه شبه و ادات تشبیه هیچ گاه حذف نمی شود. زیرا 
از مشبه به اخذ غرض از تشبیه توصیف مخیل مشبه است. و آن توصیف مخیل که همان وجه شبه است باید

شود. پس وجود مشبه به و مشبه هر دو الزم است. منتهی مشبه باید اعرف و اجلی از مشبه باشد یعنی وجه 
)29(همان: » مانندگی باید در مشبه به قوي تر باشد.

انواع تشبیه به لحاظ ساختاري:3-2
تشبیه به لحاظ حسی وعقلی بودن طرفین چهار حالت دارد:

ف حسی: هردو طر3-2-1
هرگاه مشبه و مشبه به هردو از محسوسات باشد یعنی با حواس ظاهري قابل درك باشند آن را تشبیه «

: 1388(قاسمی، » حسی به حسی می گویند. این نوع تشبیه در سبک خراسانی بیشتر به چشم می خورد.
296(

مثال از آذري:
نو گفتم ز من در تاب شدماهرا ابرویش

به به حسیمشبه حسی  مش
ز کجا تا به کجاز رویتماهنسبت 

مشبه به       مشبه

)57آذري گفت از تو این تشبیه بسیاري کم است (

ز کجا تا به کجاکویتو جنتسخن 

قریب به اتفاق تشبیهات آذري از همین نوع محسوس به محسوس است. این مورد در میان تشبیهات بلیغ، 
مورد 60ن است که نمونه هاي آن در زیر می آید. از میان تشبیهات بلیغ او می توان مقید و مرکب او نیز فراوا

را یافت که محسوس به محسوس است.
تو شمعی است گرفتهروي طرفیاز هر 

مشبه محسوس   مشبه به مقید محسوس
تو هندویی رسن باز استخطچاه ذقنبر آن 

مشبه مقید محسوس  مشبه به مقید 
محسوس

)42گویی سر زلفین تو شب هاي برات است (

)128که بهر ساحري گرد چه هاروت می گردد (

)34او نجات (ز چاه زنخداناي دل مجو 
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نیابد به دست تون کمند زلفآتا 
تشبیه بلیغ محسوس

بلیغ محسوس

مشبه به حسی–مشبه عقلی 3-2-2
ی به حسی رایج ترین نوع تشبیه است، زیرا غرض از تشبیه تفسیر و توضیح حال مشبه تشبیه عقل« 

: 1392(شمیسا، » است و اگر مشبه به محسوس باشد مشبه معقول به خوبی در ذهن مجسم و تبیین می شود.
و بیشتر از )اما این نکته در غزلیات آذري بیشتر در تشبیهات بلیغ او نمودار است. بقیه انواع تشبیهات ا187

نوع حسی به حسی است و می توان گفت ذهن خیال پرداز آذري بیشتر در محسوسات سیر می کند.
اما نمونه هاي تشبیهات عقلی به حسی او از این قرارند:

غنیمت شمر اي عمر عزیزحاصل عمر
مشبه مقید عقلی

گوئیاپري چهرهشمشاد قامتان

)160است مبادا که رمیدن گیرد (صید وحشی
مشبه به مقید حسی

)67کشته اند (چمن روحسرو بهشت در 
تشبیه بلیغ عقلی به حسی

بعضی از موارد تشبیهات بلیغ عقلی به حسی او این ها هستند:
سلطان غم –) 51تیر دعا (-)23در فرصت (–) 17بازار نام و ننگ (-)32باران حادثه (–) 90گل عهد (

گنج سعادت و .....اما بعضی از انواع تشبیهات عقلی به حسی - )130باران جفا (–) 100سپاه محبت (-)100(
وفا و عهد -)2طبع نکو به طوطی هند (-)41به غیر از تشبیهات بلیغ او این مواردند:شب فراق به پرویزن (

شاهد دهر به -)231کوه (دل به- )217) حسن به یوسف (72جان به پروانه (-)53به گوگر احمر و غنقا (
)243فریبنده عروس (

مشبه حسی و مشبه به عقلی: 3-2-3
از نظر تئوري این تشبیه نباید وجود داشته باشد چون غرض از تشبیه این است که به کمک مشبه به «

ت که در صفت اعرف و اجلی از مشبه است، حال و وضع مشبه را در ذهن تبیین توصیف کنیم و بدیهی اس
)78: 1390(شمیسا، » که عقلی نسبت به حسی اخفی است.

مثال از آذري:
)40تو کعبه حسنی سر کویت عرفات آست (عشاق ز اطراف جهان رو به تو آرند

شاعر معشوق خود را در قداست به کعبه ماننده کرده است.
)32(یا سبزه خلد است که پیرایه روح استیا نور خضر خط تو یا سایه روح است

شاعر این بار حضور معشوق خود را در درخشندگی به نور خضر یا سایه روح مانند کرده است
چند نمونه دیگر از تشبیهات حسی به عقلی آذري:
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-)40سر زلف به شبهاي برات (-)35معشوق به کعبه حسن (-)30معشوق به عمر(-)12تن به مشکات(
رخسار -)43خط و رخسار به نور خضر(-)48چشم به سحر (-زلف به فتنه-غمزه به آفت-قد به قیامت

گیسوي بتان به -)43) رخسار به سرچشمه خضر یا کسوت خضر(42به دایه و روح به حور بهشتی(
).121سخن آذري به وحی(-)128کفر(
هر دو طرف عقلی:3-2-4

ی عقلی باشد. وجدانیات آن است که مشبه و مشبه به با حواس ظاهري قابل درك نباشد و به بیان«
جزء 

)مثال از آذري:86: 1390شمیسا،»(امور عقلی اند مثل غم و شادي، اندوه و لذت.
)332نزد دانا مثل فیض سهیل است و عقیق (اثر خاصیت صحبت ارباب نظر

اره سهیل و شاعر تأثیر سخن انسان هاي دانا را با ارزش می پندارد و آن را در قیمتی بودن و نایابی ست
عقیق می داند. این تشبیه از لحاظ شکل می تواند از موارد تشبیه تمثیلی نیز باشد.

بگیر چنگ و بده می در این سرا چه که 
هست

)3نشاط و عیش چو سیمرغ و کیمیا نایاب (

ه شد سیمرغ و کیمیا هر دو وهمی و خیالی هستند که در عالم واقع وجود ندارند چنانکه پیش از این گفت
(شمیسا:همان)» مشبه به اگر وهمی و خیالی باشد عقلی است«طبق نظر دکتر شمیسا: 

تشبیه مقید:3-3
)88: 1390شمیسا، .»(تصویر و تصور مفردي که مقید به قیدي باشد مثل جام بلورین «

)32است (دایه روحاست یا همشیره خضرچون حور بهشتی شده در حلّه جاوید
مشبه بهمشبه به مقید  

خورشید تابانخویش کردي نسبتی رويبه 
را

دگر خورشید از شادي عجب گرد جهان گنجد 
)125(

در میان تشبیهات آذري ،تشبیه مقید فراوان است از جمله:
وجود خاکی به -)43خط و رخسار به چشمه خضر(-)43معشوق به همشیره خضر و دایه روح (

قصه زلف به -)55آسمان به خم می (-)47چشم به ترك تنگ نظر(-)47قد به سرو روان (-)47(گرد
محبت به -)104رخ به ماه تابان(-)102دل به ابر بهاري(-)39معشوق به سرو خرامان(-)93افسانه بی پایان(

) و...155رطب نیکو(
مرکب: 3-4
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مجموعه چند واژه نیست بلکه مرکب یک هیأت ترکیبی مقصود از مرکب لزوماً جمله یا عبارت یا«
است و به قول قدما مرکب هیأت منتزع از چند چیز است با زبان امروزي تابلو یا تصویري است ذهنی که 

)89: 1390(شمیسا، » چند چیز در به وجود آوردن آن نقش داشته باشد.
ر بنیاد چند پیوند جدا جدا به یکدیگر مانند مانروي چندگانه دو سوي تشبیه را ب«به عقیده دکتر کزازي: 

)58: 1368(کزازي، « می کند.
)34در طوافند چو پیرامن بیضا ذرات (کعبه حسنی و عشاق به پیرامن تو

)29می نماید همچو از جام می گلگون حباب (از میان کاسه خون پرده خونی چشم

تشبیه مرکب یکی از ادوات کار او بوده است. او در حقیقت با نگاهی به غزلیات آذري می بینیم که
توانسته است هنر خود را در این نوع تشبیه نشان دهد و از یک تشبیه چندین تصویر بسازد. او هرگاه مشبهی 
را به مشبه بهی تشبیه کرده، هریک از آنها را به چندین مشبه تبدیل کرده است. شباهتی راسخ بین آنها برقرار 

ه است. یکی از این موارد چنین است:ساخت
)29همچو از جام می گلگون حباب (می نمایدمیان کاسه ي خون پرده ي خونی چشماز 

مشبه: چشمان خونین، مشبه به: جام می، وجه شبه: قرمزي، حلقه زدن اشک و حباب دار بودن
در این تشبیه چند تصویر مختلف دیده می شود:

ي خون استچشم :که مانند کاسه -1
پرده ي خونین :که همان پلک هاي قرمز می باشد که مانند پرده دیده می شود-2
جام می :که همچو کاسه چشم دیده می شود-3
می گلگون: قرمزي چشم هم رنگ قرمزي شراب است-4
حباب: قطرات اشک خونین در کاسه چشم همچون حباب هایی که بر جام می دیده می شود-5

تشبیهات مرکب او به صورت خالصه:موارد دیگر 
موهاي رخسار بر ذقن چاه مانند  به -)35عشاق در پیرامون معشوق به گردش ذرات در پیرامون نور(

گذر خیال معشوق در روز گریه به -)128هندوي رسن باز که براي ساحري گرد چاه هاروت می گردد(
دل در شب یلدا گفتن به کبابی که خونابه از آن می احوال-)110ماهی شتاب زده که از گرداب می گریزد(

چکد و ...
تشبیه تمثیلی: 3-5

تشبیهی که مشبه به آن جنبه مثل و حکایت داشته باشد. در تشبیه تمثیل مشبه امري معقول و مرکب «
ان است که براي تقریر و اثبات آن مشبه بهی مرکب و محسوس ذکر می شود. وجه شبه همچنان که محقّق

تأویل کرد. خیانت در » مثل اینکه، به این می ماند که، یا چنانکه«گفته اند عقلی است، ادات تشبیه را باید 
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امانت به این می ماند که ... پس حکایتی یا جمله اي متضاد به مثابه آنچه در کلیله و دمنه آمده است نقل می 
)115: 1390شود. (شمیسا،

دراشعار شاعرانی نظیرسعدي وحافظ و آذري دیده شده ولی اوج ان می توان گفت شروع تشبیه تمثیلی
رادر دوران سبک هندي و در اشعار بیدل دهلوي و صائب تبریزي میتوان یافت. در این گونه اشعار، شاعر 
مفاهیم پایه ي عقلی را در یک مصراع به عنوان مشبه مطرح می کند و در مصراع دوم کل مصراع را به عنوان 

براي مصراع اول در نظر می گیرد که با هریک تشبیهی زیبا می سازد. به عنوان نمونه بیتی از صائب مشبه به 
تبریزي نقل می شود:

اشک کباب موجب طغیان آتش استاظهار عجز پیش ستمگر ز ابلهی است

کباب بر شاعر در این بیت عجز و البه در نزد انسان ستمگر را کم خردي می داند همچنانکه اشک
روي آتش موجب شعله ور شدنش می شود. شاعر در ضمیر خود کباب را به انسانی تشبیه کرده است که 
هنگام قرار گرفتن بر روي آتش اشک می ریزد یعنی در حقیقت بیت داراي استعاره مکنیه نیز هست . دکتر 

بهترین راه براي تشخیص « ید:شفیعی کدکنی از این نوع تشبیه به عنوان اسلوب معادله یاد کرده و می گو
تمثیل از دیگر انواع تصویر این است که از دیدگاه زبان شناختی مورد بررسی قرار گیرد بدین گونه که تمثیل 
در معناي دقیق آن که محور خصایص سبک هندي است می تواند در شکل معادله اي دو جمله اي مورد 

ین به آن تمثیل اطالق کرده اند معادله اي است که به لحاظ بررسی قرار گیرد و تقریبا مجموعه ي آنچه متأخر
انواع شباهت میان دو سوي بیت دو مصراع وجود دارد و شاعر در مصراع اول چیزي می گوید و در مصراع 
دوم چیزي دیگر. اما دوسوي این معادله از رهگذر شباهت قابل تبدیل به یکدیگرند و شاید براي جلوگیري 

آن را اسلوب معادله خواند تا آنچه قدما تمثیل یا تشبیه تمثیلی خوانده اند از قلمرو تعریف از اشتباه بتوان 
جدا کنیم. همچنین کاربرد مثل و ارسال المثل را که مایه اشتباه بعضی از اهل ادب شده از حوزه تعریف 

)84، 1387(شفیعی کدکنی، » خارج سازیم.
شیخ آذري:اکنون نمونه هایی از اسلوب معادله در شعر

آذري بر هم زد آن دل چشم پر آب مرا
ز بی آبی به تنگ آمد ز چشمت آذري مردم

)124آب بر هم آید از سنگی که در جو می فتد (
به جان کندن فتد ماهی چو آب از جویبار افتد 

)119(

خود بیت وجود دارد که داراي اسلوب معادله است و پرداختن به آن120در غزلیات آذري قریب 
موضوع مقاله اي جداگانه می باشد.

انواع تشبیه از نظر شکل ظاهري:3-6
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بحث انواع تشبیه از لحاظ تعدد مشبه و مشبه به و نظم و ترتیب آنها و آشکار و پنهان بودن یا 
ست.تفصیل مشبه بر مشبه به ربطی به ماهیت و فلسفه تشبیه ندارد و از این رو  در کتب بدیع نیز مطرح ا

تشبیه ملفوف:3-6-1
چند مشبه (حداقل دوتا) جداگانه ذکر می شود، سپس مشبه به هاي هرکدام به ترتیب جداگانه «

)131: 1390شمیسا، »(گفته می شود. پس این گونه تشبیه مبتنی بر صنعت بدیع لف و نشر است. 
ها در مصرعی دیگر نقل می شوددر این گونه تشبیهات معموال مشبه ها در یک مصراع و مشبه به 

مثال از آذري:
بگفتم چیست آن زلف و بناگوش
بر آن لب چیست گفتم نقطه خال
دم مسیح و حیات خضر که می گویند

)107نمودي از شب است و صبحگه گفت (
)107عقیق است و بر او خال سیه گفت (
)301هواي فصل بهار است و موسم نوروز (

تشبیه مفروق:3-6-2
در این تشبیه هم چند مشبه و مشبه به وجود دارد که هر مشبهی با مشبه به خود همراه است. این 

مورد تشبیه نیز در غزلیات آذري فراوان است که از این قرارند:
نسبت ماه ز رویت زکجا تا به کجا

تن همچو مشکات است ودل مصباح نوراست 
آذري

)6سخن جنت و کویت زکجا تا به کجا (
)12از نور مصباح دلت روشن کن این مشکات را (

- بوي معشوق به راحت روح و قوت جان-)2نمونه هاي دیگر:روي به ماه و کوي به جنت (
)و..12تن به مشکات، دل به مصباح نور(-)2مشک به آهوي ختایی(-موي به حبش-نکهت بوي او به عنبر

تشبیه تسویه:3-6-3
بیه است که در آن چند مشبه به یک مشبه به مانند می شوند. یعنی آن چند مشبه را به لحاظ نوعی تش«

)132: 1390(شمیسا، » حکمی (وجه شبه) یکسان و مساوي در نظر می گیرند.
مثال از آذري:

دارندسروقد همچو خوبانو نازکانهمه 
بهمشبه2مشبه 1مشبه 

ابرچون طهارتو یپاکهرکه داري سر
مشبه به2مشبه 1مشبه 

)297نه چو ماه من که دارد قد سروناز بر سر (

)206گردش چرخ نشانه چو شفق در خونش (

تشبیه جمع:3-6-4
عکس تشبیه تسویه است یعنی براي یک مشبه چند مشبه به می آورند.مثال از آذري:

)133است که پیرایه روح است (سبزه خلدیا ي روحسایه تو یا خطنور خضریا 
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است
2مشبه               مشبه به 1مشبه به 
حور بهشتی شده در حله جاویدچون 

1مشبه به 

3مشبه به 
است دایه ي روحو یا همشیره خضر است

)33(
3مشبه به 2مشبه به 

تشبیه مضمر (پنهان):3-6-5
یکی از زیباترین و شاعرانه ترین انواع تشبیه است زیرا در آن شاعر کالم را طوري می آورد که «

گویی قصد تشبیه ندارد و همین امر سبب می شود که ذهن مخاطب بیشتر به جستجو پرداخته و ارتباط را به 
)140: 1388قاسمی، »(دقت دنبال کند. 

ز آذري:مثال ا
)20زانکه بسی اثر بود کوکب مستقیم را (اشک تو روزي آذري هم بکند سرایتی

اشک به صورت مضمر به کوکب مستقیم تشبیه شده است
تو دارد آذري چشمابرويبه 

مشبه
)78او را نیتی هست (محراباز این 

مشبه به
تشبیه مشروط:3-6-6

از تشبیه است که مشبه را با آوردن شرطی برتر و بهتر از مشبه به جلوه می دهند. شباهت بین نوعی«
(شمیسا، » مشبه و مشبه به در گرو شرطی است که آن را ذکر می کند. ادات شرط معموال اگر یا گر است

1390 :137(
شود چو تیر کجک راست پر چرخ فلک

یه از پیش گاه خرامیدن روان گردمچو سا
)431اگر به گوشه چشمی کند به شیر نگاه (

)7من افتد گذر آن سرو باال را (اگر بر خاك
تشبیه تفضیل:3-6-7

در تشبیه تفضیل مشبه به را به چیزي مانند کنند سپس از گفته خود عدول کرده مشبه را بر مشبه به «
ه در تشبیه برتري ماننده بر مانسته به ترجیح دهند. آنچه تشبیه شرط را از برتري جدا می کند این است ک

)75: 1368کزازي، .»(گونه شرط در سخن آورده نشده است 
آذري نیز از این نوع تشبیه مکرراً استفاده کرده است. به نظر می رسد چون او نمی خواهد از 

زده و مشبه به خود » آشنایی زدایی« تشبیهات کهن و قدیمی و تکراري دیگران استفاده نماید دست به نوعی 
را از جهات مختلف از مشبه به دیگران برتر و باالتر دانسته است. و بدین  گونه سخن خود را نو نموده است 
و هم از دام تشبیهات تکراري رها شده است. این موضوع را شمیسا با عنوان نونمودن تشبیه یاد می کند و 
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هات تکراري و پیش پا افتاده را نو می کردند و بدان غرابتی با تشبیه مشروط و تفضیل معموالً تشبی«می گویند 
)138: 1390(شمیسا، » می دادند

مثال از آذري:
نسبت ماه ز رویت ز کجا تا به کجا 

)10(
حور ماند به تو از روي لطافت چیزي

)2سخن جنت و کویت ز کجا تا به کجا (
)2لیک با خصلت خوبت ز کجا تا به کجا (

قامت -)2د مورد تشبیهات تفصیل به صورت خالصه از این قرار است:روي او باالتر از ماه(اما چن
از نی و نخل -)201دهن او از غنچه تنگ تر (-)189روي او از خورشید زیباتر (-)2معشوق باالتر از سرو (

معشوق باالتر از لؤلؤ دندان–) 316رخ او باالتر از ماه (-)216بلند قامت تر و در زیبایی از ماه باالتر(
)و...447(

کنایه و کاربرد آن در غزلیات شیخ آذري
کنایه(تعریف):4-1

و در اصطالح در آن است که لفظی را « کنایه در لغت به معنی پوشیده سخن گفتن و ترك صراحت است.
د. معنی حقیقی کلمه بگویند و از آن اراده معنی مجازي کنند به این شرط که اراده معنی حقیقی نیز جایز باش

)25: 1374همایی، .»(را مکنی به کنایه گویند. مثال :پخته خوار بودن، کنایه از تنبلی و آسایش طلبی است 
انواع کنایه:4-2

کنایه فعل-3کنایه صفت   -2کنایه موصوف      -عبارتند از:
کنایه موصوف:4-2-1
د، مثل اینکه ملک الوحوش را در عربی پادشاه کنایه اي که مقصود از آن ذات و شخص موصوف باش«

)209: 1374(همایی، » ددان در فارسی گویند و شیر درنده را اراده معنی کنند.
مثال از آذري:

کعبه عاقبت و قبله حاجت این است

سرخی روي هر دو کون گر طلبی بگویمت

)35(مجیب الدعواتحاجتی خواه ز درگاه 
یه موصوف: خداوندکنا

)20(مار سیه گلیم رامحرم راز خود مکن 
مار سیه گلیم: کنایه موصوف به معناي انسان بدبخت و تیره روز، بی دولت و سیه روز است (لغت نامه 

دهخدا:ذیل لغت)
هندوبچه: کنایه -)63دهن مار: کنایه از سختی ها و مشکالت (بعضی از کنایات موصوف آذري:

- )232ترك سرخوش: کنایه از معشوق ظالم و شوخ و شنگ (-)247بازار بال: کنایه از دنیا(-)108م(از چش



٤٠٤٢

٤٠٤٢

مجموعه مقاالت

بیوه زن کهنه قباله: -)441آب میکده: شراب(-)329کهنه دام: دنیا(-)292کس بی کسان: کنایه از خداوند (
هاتفان -)460لی: دنیا(دهلیز سف-)410سبوکشان: شراب نوشان(-)233نیلگون رواق: آسمان(-)441دنیا(

)46طارم زراندود: آسمان(-)50کهن دیر: دنیا(-)51فلک: فرشتگان (
کنایه صفت:4-2-2

کنایه اي که مقصود از آن صفتی از اوصاف باشد. مثل طویل الفجاء و کثیرالریان که مقصود صفت «
صفتی است که باید از آن متوجه در کنایه صفت مکنی به )«209: 1374همایی، »(بلند قامتی و سخاوت است.

)283: 1390شمیسا، »(مکنی عنه) شد مثالً از بی نمک: بی مزه و از وازسیه کاسه، بدبخت را فهمید.
مثال از آذري:

)8پژمرده چه دانند آذري ما را (خرف طبعانکمال خضر و قدر آب حیوان زندگان دانند

ان: نادانان باشند اما چنین ترکیبی در فرهنگ لغت ها خرف طبع: به نظر می رسد منظور از خرف طبع
یافت نشد.خرف: انسان هایی که بر اثر پیري عقل خود را از دست داده باشند (لغت نامه دهخدا: ذیل لغت)

مشهور استدوشاب دلیکو درین شهر به آذري را منما لعل چو حلوا اي دوست
والهوسکنایه از ب

اشتردل: -)117دیگر کنایات صفت در اشعار آذري به صورت خالصه:ملک ابوذر: کنایه از بهشت (
)410دریا دل: جوانمرد، بخشنده، آستین فشان: شاد و پرنشاط(-)308تنگ چشم: حسود (-)220ترسو (

کنایه فعل یا مصدر:4-2-3
یا جمله دیگر به کار رفته باشد و این رایج ترین فعل یا مصدر یا جمله اي که در معنی فعل یا مصدر«

)به نظر می رسد در غزلیات آذري نیز نسبت کنایه اي فعل یا مصدر 283: 1390(شمیسا، » نوع کنایه است.
بیشتر از کنایات موصوف و صفت است. از جمله این کنایات از این قرارند:

)11مده خاك آستانت را (چنین به هیچ چو خاك کردي و دادي مرا به دست رقیب

خاك کردن: کنایه از نیست و نابود کردن
از خون دل جیحون کنم فرسنگ در فرسنگ را روز وداع از سنگ غم بر شیشه طاقت زنم

)95(

سنگ بر شیشه زدن: کنایه از توبه کردن به خاطر شراب نوشی و عیش منغّص کردن(لغت نامه دهخدا: 
ذیل لغت)
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اعر در این بیت ترك شراب خواري نیست چرا که ترکیب شیشه طاقت ترکیب تشبیهی اما منظور ش
است. طاقت مانند شیشه است که باید شکسته شود، لذا معناي ترکیب شیشه طاقت شکستن، صبر و تحمل از 

دست دادن در روز وداع از یار است.بعضی از کنایات فعل در غزلیات شیخ آذري به اختصار چنین اند:
- )136سنگ در آستین داشتن(-)156دود برآوردن (-)35سنگ بر سینه زدن(-)32خرمن سوختن(

نمک در دیده -)149گریبان دریدن(-)149نان پاره کردن(-)149دامن افشاندن (-)139عود بر آتش نهادن (
ن پوست بر استخوا-)190طبل رحیل زدن(-تنگ همت کشیدن-)171آب دهان ریختن(-)166داشتن(
) ستاره 414چشم سیاه کردن(-)369رخت کشیدن(-)308گوشه چشم گشودن(-)198شدن(

) و...460خیمه زدن(-)441شمردن(
استعاره و کاربرد آن در غزلیات آذري 

استعاره(تعریف):5-1
مصدر باب استفعال است یعنی عاریه خواستن لغتی به جاي لغت دیگر، زیرا شاعر در استعاره واژه «

)157: 1390شمیسا، »(اي را به جاي واژه اي دیگر به عالقه مشابهت به جاي واژه اي دیگر به کار می برد.
استعاره گونه اي از مجاز است که در آن عالقه مشابهت وجود دارد. این نوع مجاز در مصدر جانشینی «

یک جمله تشبیهی است زبان به جاي مشبه می نشیند. به عبارت دیگر ژرف ساخت هر استعاره اي مصرحه
)182: 1382خلیلی، .»(که فقط مشبه به آن در روساخت کالم ذکر می شود 

شاید هیچکدام از صور خیال شاعرانه به اندازه استعاره در آثار ادبی به ویژه شعر اهمیت نداشته «
نجام هر تشبیه خوب باشد و از نظر تحول تاریخ ادبیات یک زبان، به طور روشنی می توان دریافت که سرا

یکی از برتري هاي استعاره بر تشبیه، عالوه بر ایجاز این است )«18: 1366شفیعی کدکنی، »(استعاره است. 
شمیسا، همان)»(که در تشبیه ادعاي شباهت است و در استعاره ادعاي یکسانی. 

ارکان استعاره: 5-2
انند تشبیه چهار رکن دارد:از آنجا که استعاره از دل تشبیه اخذ می شود بنابراین م

مستعارله: معناي مجازي لفظ که مطابق است با مشبه در تشبیه-1
مستعارمنه: معناي حقیقی لفظ که مطابق است با مشبه به در تشبیه-2
لفظ مستعار: لفظی که در غیر معنی حقیقی به کار گرفته شده است که برابر است با لفظ مشبه به-3
شبه بین مستعارله (مشبه) و مستعارمنه(مشبه به) است و قرینه اي که به آن صارفه جامع: همان وجه -4

نیز می گویند. واژه یا واژه هایی که ذهن را از معناي حقیقی لفظ مستعار دور می کند و به معناي مجازي می 
است:کشاند. در تقسیم بندي استعاره هاي موجود در غزلیات آذري دو مورد بیشتر از همه نمایان 

استعاره هاي مکنیه یا انسان انگار-2استعاره قریب و زودفهم                 -1
استعاره قریب:5-3
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استعاره اي است که در آن ربط بین مستعارله و مستعارمنه «یا استعاره مبتذل و تکراري و آسان فهم. 
لیشه اي می شوند که در حکم لغت آشکار باشد. این گونه استعاره ها گاهی یه حدي تکراري و به اصطالح ک

معمولی قرار می گیرند و نیروي هنري خود را کامالً از دست می دهند. در این صورت فرنگی ها به آن 
Deadmetphor یعنی استعاره مرده می گیوند. استعاره مرده را می توان بدون قرینه به کار برد. نمونه هاي

ی لب، سنبل در معنی زلف، آتش در معنی رخسار، هندو به معنی زلف آن در ادبیات ما عبارتند از لعل: در معن
)202: 1390(شمیسا، » است.

چنانکه گفته شد بیش از نیمی از استعاره هاي به کار رفته در غزلیات آذري از همین استعاره هاي 
را در بین سایر استعاره ها قریب و زودفهم است که نیاز به قرینه ندارند. این استعاره ها که بیشترین بسامد 

داراست عبارتند از: لعل، تیر، ماه و آفتاب، نرگس و ... می باشند اکنون به بررسی هرکدام و آوردن نمونه ها 
می پردازیم:

تیر: استعاره از نگاه معشوق. مثال:
به چابک دستی و عاشق کشی چون تیر 

اندازد
ترکیست قوي تنگ نظر آذري آن چشم

هد آن جا چومن پنجاه و زحسرت جان د
)13شصتش را(

کو کار من خسته به تیري نکند راست

لعل: استعاره از لب و از استعاره هاي زودفهم است که همانند تیر بسامد فراوانی دارد
لعلش به تبسم چو درآید بتوان شست
دي لعل تو می داد به ما وعده دشنام

)18از خاتم دل آذریا نقش ستم را (
)88ه تقاضا نبود اهل کرم را (حاجت ب

سرو: استعاره از قامت معشوق
سرو گویند که با آب روان دارد میل
اثر بخت بلند تو بود گر روزي

)7گریه ها کردم و آن سرو نشد مایل ما (
)28سر فرود آورد آن سرو به کوتاهی ما (

استماه: استعاره از رخ زیباي معشوق و از استعاره هاي پر بسامد 
امشب از ابروي آن مه باز کارم درهم است
شبی که قصه آن ماه پاره می گذرد

پاي دار اي دل که امشب گریه را پا در نم است 
)57(

)45شب دراز به چشمم ستاره می گذرد (

کفر: استعاره از سیاهی موي معشوق
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در رحمت کویت رسم ارزانکه توان برد
بیدار شمش بگذرد و صد فتنه رابر سحر چ

کن

)108از کفر سر زلف تو ایمان به سالمت (
)422در کفر زلفش پیچ و صد اسالم را نابود کن (

آفتاب: استعاره از زیبایی صورت معشوق
تو سر از جیب بر کردي و من زلف تو 

بگرفتم
)362برآمد آفتاب و من همان دربند شبگیرم (

بت: استعاره از معشوق زیبا اندام
ن آفتاب بتان در خط سیاهروي چو

به شمشیر بتان گر گشته آیی آذري سهل 
است

)456شب را دو نیمه می کند در عین ساحري (
)457میان دوستان تا روزگاري داستان گردي (

نرگس: استعاره از چشم
تنها نه بالي سیه آن نرگس مستت
غالم نرگس خونریز یارم

)9را (هر خال تو بر روي تو تخمی است بال 
که صد عاشق به تاب یک نظر کشت 

و از جمله دیگر استعاره هاي قریب می توان به سنبل: استعاره از مژه و یا دسته موي معشوق، درج: 
استعاره از دهان، غنچه: استعاره از لب و .... اشاره نمود.

استعاره مکنیه (انسان انگاري)5-4
در این نوع استعاره، بر خالف انواع استعاره هاي دیگر «ه به)فرمول: مشبه + یکی از مالئمات مشب(

مشبه را ذکر می کنند نه مشبه به را و آن را در دل و ضمیر خود به جانداري تشبیه می کنند و سپس براي 
اینکه تخیل به خواننده منتقل شود یکی از صفات و مالئمات آن جاندار را در کالم ذکر می کنند مثل: دست 

)179: 1390(شمیسا، »روزگار.
استعاره مکنیه در غزلیات آذري:

در خم زلف یار اگر راه فتد نسیم را
دي لعل تو می داد به ما وعده دشنام

)20عشق به شورش آورد سلسله قدیم را (
)18حاجت به تقاضا نبود اهل کرم را (

وانیم این ابیات را مثال بزنیم:نقاب اما اگر به صورت خالصه بخواهیم این موارد را ذکر کنیم می ت
داماد شدن باد صبا -)83مردن شمع و گریه صراحی(-)57پا در نم بودن گریه (-)31برداشتن خورشید(

الف -)134خرده زر در دهان گل (-)120سنگ دل بودن کوه (-)116مستی باد صبا و دهان غنچه(-)116(
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از بام در افتادن -)180مستی نرگس، کام نی(-)150خون دل خوردن یاقوت(-)149زدن انار(
خونین شدن کفن الله از آتش -)223الف گوهر زدن بحر(-)163خیمه زدن چشم(-)161خورشید(

) و... .453الغري ماه از دوري معشوق(-)257شوق(
اضافه استعاري:5-5
شمیسا،همان)»(اضافه اي است که مضاف الیه آن اسم است مانند: رخسار صبح، روي گل و... «

مثال از آذري:
آذري را که به شمشیر محبت کشی
دوستی برکن زباغ دهر اي درویش

)82خوب کردي که مرا نیز همین می بایست (
)140چه بنشانی درختی را که هرگز میوه اي نارد!(

درخت دل، منزل -)295دست حوادث(-)239تخم وفا(-)212مثال هاي دیگر: چمن دهر(
شام -)90بیخ وفا(-)460سمند حیرت(-)472چوگان ارادت (-)386بحر حوادث(-)385حیرت(

) و...51پاي امید(-)17جام یکرنگی(-)38زلف(
استعاره مصرحه:5-6

اگر در یک تشبیه از طرفین آن فقط مشبه به را ذکر کنیم یا به عبارتی تشبیه آن قدر فشرده شود که 
اگر سخنور مانسته را در سخن بیاورد و «ره مصرحه می گویند. به تعبیر دیگر فقط مشبه به بماند به آن اسعا

)95: 1373(کزازي، » ماننده را وانهد استعاره شکل می گیرد
مثال از آذري:

بی انقالبی تا چه شد کاندر حصاري آمدیمدر تنگناي ریسمان افتاده ان از المکان

ن انسان توسط شیطان،المکان: استعاره از بهشت، حصار: تنگناي ریسمان: استعاره مصرحه از گول زد
استعاره از دنیا

)452فراز دست شاهنشاه بنشینی به شهبازي (تو آن مرغ همایونی که گر از جیفه بازآیی

مرغ همایون: استعاره از انسان،جیفه: استعاره از تعلقات دنیوي، شاهنشاه: استعاره از خداوند
مصرحه: انواع استعاره-5-6-2

مرشحه-3مطلقه -2مجرده -1استعاره مصرحه خود به سه دسته است: 
استعاره مصرحه مجرده:5-6-2-1

آن است که مشبه به همراه یک یا چند مالیم یا ویژگی مشبه باشد که فرمول آن چنین است. استعاره «
از آذري: )مثال 180:1390شمیسا،»(مصرحه مجرده = مشبه به + مالیم مشبه.
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کوته مکن آن زلف که آن رشته عمر 
است

)461در دور قمر عمر خوش آید به درازي (

دور قمر: استعاره از صورت معشوق است و زلف و درازي آن از مالیمات صورت است.مثال دیگر:
ذکر نبات کس نکند غیر سرسريتا روزگار لذت شیرین لبان شناخت

ب و شیرینی از مالیمات نبات است.نبات: استعاره مجرده از ل
:استعاره مصرحه مطلقه5-6-2-3

آن است که مشبه به را ذکر کنند و از عالئم یا مالیمات مشبه و مشبه به هر دو را بیاورند. به عبارت 
استعاره مصرحه مطلقه آن است که یا مناسبات هیچ یک از طرفین یعنی مستعارله و مستعارمنه ذکر «دیگر: 

)56: 1382(احمدنژاد، » د و یا هر دو ذکر شود.شو
فرمول: استعاره مصرحه مطلقه= مشبه به + مالیم مشبه به و مالیم مشبه

مثال از آذري:
)21دلبر کیست بپرسید چه نام است او را (این که بر برگ سمن عنبر خام است او را

از مالیمات مشبه به است.برگ: استعاره از صورت و سمن از مالیمات مشبه است. دلبر 
)16در روز روشن کرده اي پنهان شب تاریک را (حد کمال ساحري این است کز خط رخت

روز: استعاره از صورت و شب استعاره از موي سیاه است و خط از مالیمات هر دوي آنهاست.
استعاره مصرحه مرشحه:5-6-2-3

مالیم خود مستعارمنه آورده شود پس استعاره مصرحه آن است که مستعارمنه همراه یک یا چند 
مرشحه = مشبه به + مالیم مشبه به

مثال از آذري:
)202یا رب این بت از کدامین سومنات آورده اند (فتنه هاي کفر کرد اسالم را زیر و زبر

فتنه هاي کفر: استعاره از نگاه هاي معشوق و بت نیز از مالیمات کفر است
)218شهان حسن ملک بی وفایی در نگین دارند (ذري زان لعل دندان طمع برکنچو خاتم آ

لعل: استعاره از لب است و نگین از مالیمات خاتم و لعل است
سمبل وکاربرد آن درغزلیات آذري
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سمبل(تعریف):6-1
ماد و مظهر نیز به معناي با هم پرتاب شده و در فارسی رمز و نsymbalinلغت یونانی مرکب از «

یعنی دو معنی حقیقی و )«201: 1390(شمیسا، » می گویند. سمبل نیز مانند استعاره رابطه دوسویه دارد.
براي ماده مست کننده حرام » می«مجازي در معنی حقیقی و وضعی کلمه که لفظ بر آن نهاده شده است مانند 

ه که هنرمند بر اساس وجود جامع (خواص که آن را می توان معنی بیرونی نامید اما معنی مجازي کلم
)14: 1372(ثروتیان، » مشترك) خود برگزیده در واقع معناي درونی است مانند کاربرد می براي دم عارفانه.

سمبل در علم بیان یکی از ابزار تصویر آفرینی است و از نظر اصطالحی، مشبه بهی است که عالوه «
د بر پایه ساختار تشبیهی به مشبه به هاي گوناگون نیز داللت کند. به عبارت بر داللت معناي ظاهري می توان

دیگر در سمبل یک بار با پوسته ظاهري زبان رودررو هستیم و بار دیگر در الیه هاي زیرین لفظ که بر معناي 
ن کمک درهم تنیده استوار شده اند سروکار داریم که هم بر گسترش حوزه زبان کمک می کند و هم به انسا

)129: 1385ریحانی، »(می کند تا معانی و داللت ذهنی خود را در قالب یک لفظ ارائه دهد. 
یک شی یا چیز ممکن است براي عده اي نماد مثبت باشد و براي :«از نظر شوالیه و آلن گر بران 

براي عده اي دیگر است عده اي نماد منفی تلقی شود و یا قدسی ترین نماد از نظر عده اي پلشت ترین نماد
)403: 1378(شوالیه و آلن گر بران، » که بیانگر تفاوت عظیم در طرز تلقی آنهاست.

شاعران معموال سمبل ها را از زمینه هاي فرهنگی که در جامعه وجود دارد استخراج می کنند. از «
)به عنوان مثال: زنجیر در 224: 1390شمیسا، »(این رو طبقاتی از مردم براي درك آن آمادگی بیشتري دارند.

شعر شاعران اول انقالب نماد اسارت بود چنان که سعید بیابانکی می گوید: شب اسیران را خروش بام ها/ 
مژده بگسستن زنجیر بود. و یا در شعر نیمایوشیج شب تیره بیانگر فضاي رعب و وحشت زمان شاعر است. 

اما گاهی زمینه سمبل سنن ادبی و تلمیحات است مثال: » ه خود رابه کجاي این شب تیره بیاویزیم قباي ژند«
گندم رمز گول خوردن انسان و بدبختی اوست. بعضی از سمبل ها نیز حالت وضعی و قراردادي دارند نظیر 

سمبل هاي به کار رفته در مثنوي معنوي و منطق الطیر عطار. به عنوان مثال:
دیو را در بند و زندان باز دار

ا وقتی که در زندان کنیدیو ر
تا سلیمان را تو باشی رازدار

: 1385با سلیمان قصد شادروان کنی (منطق الطیر، 
102(

شادروان: بساط الهی و شاهی و معنویت است–سلیمان: خدا و روح –دیو: نماد تن و نفس 
و جاري است. از آنجایی در شعر آذري سمبل ها بیشتر از نوع سنتی است که در افواه مردم ساري

که آذري سال هایی از عمر خویش را در گوشه گیري و سلوك الی اهللا به سر می برده است، کلماتی چون 
خضر، آب حیوان، چشمه حیوان، می تواند براي او نماد انسان کامل مطرح شود و یا آنقدر این موارد در شعر 
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ادها عبارتند از: خضر (آب حیوان، سرچشمه حیوان)، آینه، او تکرار شده که حالت نمادین یافته است. این نم
شاه، زلف، نرگس، خار، گل و بلبل، شمع، مصر، یوسف، شراب، سگ و ... .

اکنون به بررسی هریک از این موارد به صورت جداگانه می پردازیم:
یعنی آب حیوان، خضر در شعر آذري بسامد فراوانی دارد. چنانکه گفته شد او خضر و متعلقات آن 

سرچشمه حیوان و حیات خضر را نماد غایت عارف می داند و مرتباً آن را در شعر خود استفاده می کند.
مثال:

یا نور خضر خط تو یا سایه ي روح است
گویی که مگر سبزه سرچشمه خضر است

)43یا سبزه خلد است که پیرایه روح است (
)43یا کسوت خضر است که پیرایه روح است (

آینه: نماد چهره معشوق، انسان کامل، شیفتگی، صورت ظاهر و دل صاف است.مثال:
صورت شدي معنی نماآینهکاشکی 

نماد ظاهر 
گفتی که رخم آینه صنع الهی است

تا که گشتی در جهان هر خوب و زشت از هم جدا

پیداستآینهور نیز نگویی همه در 
نماد چهره معشوق

نرگس: نماد چهره معشوق، خواب آلودگی
اي شوخ سر زلف تو را آب که دادست
کند به چشم توتشبیه خویش را نرگس

)44وان نرگس مخمور تو را خواب که دادست (
)71مثل خوش است کسی را که چشم بینائیست (

، سرگشتگی عاشقزلف: نماد دام معشوق، کفر، دین از دست دادن
در دو زلفت ز کافري پیداست
در زلف تو حال دل سرگشته ما چیست

)33هرچه گویند آن زاللت و منات (
)77از درد تو مردیم بگو تا که دوا چیست (

مصر، یوسف: نماد عزّت، صبر، بالکشی، زیبایی، انسان کامل
در چاه بال یوسف مصري تو و لیکن

نشد عزیزبر تخت گاه مصر چو یوسف
)75کس مرتبه جاه و جالل تو ندانست (
)92در چاه صبر هرکه گرفتاري نداشت (

شاه، شاهنشاه، امیر، سلطان: نماد قدرت، خداوند، عارف واقعی، معشوق
عیار وار می رود و کس نداندش
آذري را به حرم چون برسد راه دهید

)30چون شاه را به خیل و حشم می توان شناخت (
)131بر شاه بسی شکر و شکایت دارد (که
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و گاهی در معناي راستین خود یعنی پادشاه به کار می رود:
)237هرجا نهاد گنج عمارت نمی کند (از کشور خراب شکایت مکن که شاه

نماد شاه پس از خضر دومین بسامد سمبل در اشعار آذري را داراست با توجه به اینکه آذري مدتی از 
را در دربار پادشاهان می زیسته است ناخودآگاه سلسله مراتب قدرت و در رأس آن شاه در اشعار عمر خود

او رخنه نموده است.
طوطی: نماد سخن گویی

)404طوطی ناطقه اي حرف و کالمت گویم (آذري از پس آینه سخن می گویی

گل و بلبل: نماد عاشق و معشوق
گذشت ایام گل افغان بلبل تا به کی باشدباشدبهار عمر رفت افسانه گل تا به کی 

مگس و عنقا و سیمرغ: به ترتیب نماد پستی و دون همتی و بلند طبعی و متانت
در آن مقام که نشو و نماي سیمرغ است

نقاي هواي عشق چون بال گشاید بازع
)169اگر پرد مگسی اي خواجه شاهباز آید (

)141(امین آن جا قدر مگسی دارد جبریل
سگ : نماد غایت پست شدن عاشق در برابر معشوق

سگ در اشعار آذري نماد عشق بیش از حد عاشق در برابر معشوق و اختیار از کف دادن و خود را خوار 
و حقیر شده معشوق پنداشتن است چنانکه به طنز این گونه اشعار را سگیه خوانند.

تا بر سگان کوي تو بندیم خویش را
او گشتن و هر سوي دویدنخواهم سگ 

)379چون آذري ز هر دو جهان دل گسسته ایم (
)304توان کرد بدین شعبده شادش (طفل است

از نمادهاي دیگر غزلیات او می توان به پروانه نماد عاشق واقعی، سرو: نماد قامت معشوق، بنفشه: ماتم 
وسرسپردگی، صبا: نماد بوي بهار و ... را نام برد.

یري(برداشت):نتیجه گ
در مورد آذري و زندگی نامه او می توان گفت که او یکی از شعراي پرکار عصر تیموري بوده است. 
در خصوص آرایه هاي ادبی به غیر از صور خیال به کار رفته در غزلیات و قصایدش می توان گفت که آذري 

بیتی را شاهد هستیم که تلمیح یا شاعري تلمیح گرا و جناس پرداز نیز  هست. در بخش قصاید او کمتر
جناس نداشته باشد. این دو مورد آرایه در غزلیات او کمتر می شود در عوض آرایه ي ایهام در غزلیات او 
ظهور می کند. آذري شاعري عارف است و این را از خالل ابیاتش می توان درك نمود. مفاهیمی چون خضر، 
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انسان وارسته و عارف است.  اکنون نتایج به دست آمده از این آب حیات، و آب حیوان در اشعار او نماد 
تحقیق را می توان به شرح ذیل اعالم نمود:

از میان صور خیال پنجگانه، بیش از همه تشبیه در اشعار آذري موج میزند. از میان تشبیهات به کار -1
تشبیه تمثیلی، اسلوب معادله که رفته در غزلیات او تشبیه حسی به حسی فراوان ترین نوع تشبیه است. سپس

بیت است که جایگاه دوم را داراست .او عالوه بر این دو نوع تشبیه از تشبیه 120ذکر ان گذشت بالغ بر 
بلیغ، تشبیه عقلی به حسی، مضمر و تفضیل نیز زیاد استفاده نموده است.  

بیت از غزلیات او 220ست. قریب پس از تشبیه استعاره دومین جایگاه را در میان غزلیات شیخ دارا-2
استعاره دارد و در میان  انها استعاره قریب یا مبتذله و یا زود فهم که نیازي به یافتن قرینه ندارد بیشترین 
بسامد را داراست، استعاره هایی چون ماه، سرو، غنچه، لعل، تیر، آینه، کفر، نرگس، استعاره هاي قریب و 

ره مرده نیز می گویند. استعاره مکنیه دومین نوع استعاره به لحاظ فراوانی است. زودفهم هستند که به آن استعا
از دیگر انواع استعاره می توان به اضافه استعاري و انواع استعاره مصرحه اشاره نمود.

کنایه در غزلیات آذري مقام سوم را داراست و از جمله مهم ترین نوع کنایه، کنایه فعل یا  مصدر -3
بیشترین بسامد را از آن خود کرده. بعضی از انواع کنایات فعل در دیوان شیخ منحصر به فرد و است. که 

یگانه است از جمله: نان پاره کردن و کوس شهنامی زدن و دود از جگر برآوردن بقیه انواع کنایات شامل 
کنایه از موصوف و کنایه صفت است. 

ا است. نسبت فراوانی انواع مجاز  ونمونه بیت هایی که مجاز در اشعار آذري کمتر از سایر آرایه ه-4
این ارایه به کار رفته کم است و بیشترین انواع مجاز عالقه مجاورت و عالقه ظرف و مظروف و مجاز جزء و 

کل می باشد.
پنجمین مورد صور خیال سمبل است. سمبل نیز در اشعار آذري سمبل سنتی است، که در شعر دیگر -5

مورد که می توان گفت سمبل هاي شخصی و قراردادي است از جمله 2ود است. به غیر از شاعران موج
سگ در غزلیات شیخ نماد غایت پست شدن عاشق در برابر معشوق و خضر که نماد انسان عارف و کامل 

است ، بقیه انواع سمبل ها تازگی ندارد و تکراري است.  
کتابنامه

،دیوان اشعار به تصحیح یوسفعلی یوسف نژاد،عنوان رساله 1389ک.اذري اسفراینی،حمزه بن علی مل-1
دکتري
،معانی وبیان،تهران :انتشارات زوار1382احمدنژاد،کامل.-2
،بیان در شعر فارسی،تهران:انتشارات برك1374ثروتیان،بهروز.-3
غنی،به کوشش عبدالکریم جربزه دار ،چاپ -،به تصحیح قزوینی1377حافظ شیرازي،محمد.-4

م،تهران:اساطیرسو
سیب باغ جان:جستاري در ترفندها وتمهیدات هنري غزل موالنا،تهران:سخن1380خلیلی جهانتیغ،مریم-5
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،تذکره الشعرا،به تصحیح محمد عباسی،تهران 1337دولتشاه سمرقندي،عالءالدوله بختیشاه الغازي.-6
:بارانی
کتر سید جعفر شهیدي،تهران،لغت نامه،زیر نظر دکتر محمد معین ود1377دهخدا،علی اکبر.-7
،سپهري مفسرایه هاي قدیمی:زبان اندیشه وسبک سهراب سپهري،مشهد:اهنگ قلم1385ریحانی،محمد.-8
،صور خیال در شعر فارسی،تهران: اگاه1387شفیعی کدکنی،محمد رضا.-9

بیان،تهران:میترا1390شمیسا ،سیروس.-10
جمه سودابه فضایلی،تهران:جیحون،فرهنگ نمادها،تر1378شوالیه،ژان وگربران الن،-11
معانی وبیان تطبیقی،با مقدمه میر جالل الدین کزازي،تهران:فردوسی1388قاسمی ،رضا.-12
زیبا شناسی سخن پارسی،تهران مرکز1368کزازي،میرجالل الدین.-13
،دایره المعارف بزرگ اسالمی،چاپ پنجم،تهران:مرکز دایره 1383موسوي بجنوردي،محمد کاظم.14

ارف بزرگ اسالمیالمع
،تاریخ فرشته،تصحیح دکتر محمد رضا نصیري،انجمن اثار 1387هندوشاه استر ابادي ،مال محمد قاسم.-15

ومفاخر فرهنگی
،بیان در شعر فارسی،تهران:نشر هما1374همایی،جالل الدین.-16
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پرستیزندگی سعدي در پیوند با جمال
همایون شکري

رسی، دانشگاه آزاد اسالمی کرمانشاهکارشناس ارشد زبان و ادبیات فا
روح اله اسدي
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسالمی کرمانشاه
سعید کریمی خو
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسالمی کرمانشاه

چکیده
ي زندگی هر شخص بازتابی که شیوهشناسیم و از آنجا میعنوان یکی از بزرگان مکتب جمالسعدي را به

ي گرایش او به جمال و اینکه ي زندگی سعدي از دریچههاي اوست بررسی و مطالعهاز اعتقادات و اندیشه
ي او تأثیر داشته است یا نه، هدف نگارش این مقاله است. اما پرستی در رفتارهاي روزمرهآیا اعتقاد به جمال

نویسان و نیز اطالعاتی که از خالل هاي تذکرهبافیاندك تاریخی و خیالالي اطالعاتدریغ که جز در البه
دست داد. در سطرهایی از آثار توان شواهدي متقن براي این ادعا بهشود، نمیسطرهایی که از آثار او یافت می

سی آثار سعدي شود. نگارندگان با بررپرستی بر رفتار وي دیده میهایی از تأثیر اعتقاد به جمالسعدي نشانه
اند تا شواهدي از تأثیر ها کوشیدهي اول و سپس با بهره گرفتن از متون تاریخی، تحقیقی و تذکرهدر درجه

پرستی بر زندگی سعدي ارائه دهند. جمال
سعدي، مکتب جمال،گلستان، بوستان.ها:کلیدواژه

مقدمه
ریزي شد. از نگاه لمان دمشقی پایهمکتب جمال براساس اصالت زیبایی و عشق در قرن سوم توسط ابوح

یابد. پیروان جنبان عشق، زیبایی است. یعنی بدون حضور زیبایی عشق تحقق نمیپرست سلسلهعرفاي جمال
ها تنها جمال طبیعت یا زیبایی انسانی یا زیبایی مکتب جمال به انواع زیبایی توجه داشتند. زیبایی از نگاه آن

ي خود در نظر داشتند. در مرحله اول، توجه و تأمل در یباست را به نوبهاخالق نبود، ایشان هر آنچه ز
هاي اخالقی مورد توجه ایشان بود. هاي طبیعی قرار دارد. سپس جمال انسانی و در پایان ارزشزیبایی

اند که از این دریچه نگارندگان در این جستار با توجه به اینکه سعدي از بزرگان مکتب جمال است کوشیده
گرفتن از متون تاریخی و الي سطرهایی از آثارش در درجه اول و سپس با بهرهعنی توجه به جمال، در البهی

ي زندگی هر ي دوم، نگاهی به زندگی شاعر داشته باشند و با توجه به اینکه شیوهها در درجهتحقیقی و تذکره
پرستی بررسی کنند که آیا اعتقاد به جمالدهد، این نکته راهاي خود او شکل میشخص را اعتقادات و اندیشه

توان آن را ترسیم ي شاعر، که در خالل متون میپرستان توسط سعدي در رفتار روزمرهو پذیرفتن آراء جمال
نمود، تأثیر گذاشته است یا نه.
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در مورد زندگی سعدي اطالعات اندکی در دستآنچه در این مقاله باید به آن توجه داشت این است که
ماسه، (»ورزند و نویسندگان شرح حال نیز خیال بافند.زیرا مورخان در بیان اطالعات امساك می«است 
1369 :34(اطالعات نوع نگرش این دو منبع به شیخ سعدي براي نگارندگان حائز اهمیت است. ا به هر ام

تنها ،آثارش بیان کرده استندرت دردر کنار آنچه خود سعدي به،نویسانبافی تذکرهاندك تاریخی و خیال
.منابعی است که در اختیار داریم
تجلی جمال در آثار سعدي

خورد که اغلب هدف از بازگو کردن آنها هایی به چشم میدر مورد دوران کودکی سعدي در آثارش اشاره
اخالقی است:ۀگرفتن نتیج

ز عهد پدر یادم آید همی
که در طفلیم لوح و دفتر خرید

اگه یکی مشتريبدر کرد ن
چو نشناسد انگشتري طفلی خرد

هم قیمت عمر نشناختیتو

که باران رحمت بر او هر دمی
ز بهرم یکی خاتم زر خرید
به خرمایی از دستم انگشتري
به شیرینی از وي توانند برد
که در عیش شیرین برانداختی

)189: 1384،سعدي(
به این .هدف بود که عمر عزیز را بیهوده هدر ندهیمذکر این خاطره براي این غرض سعدي بیشتر در 

نمونه نیز توجه کنید:

یادم آید ز عهد صغرهمی
به بازیچه مشغول مردم شدم 

م از بی قراري خروشدبرآور
که اي شوخ چشم آخرت چند بار 

نداند شدن طفل خرد به تنها 
هم طفل راهی به سعی اي فقیرتو

که عیدي برون آمدن با پدر
در آشوب خلق از پدر گم شدم 
پدر ناگهانم بمالید گوش 
بگفتم که دستم ز دامن مدار 
که نتواند او را نادیده برد 
برو دامن راه دانان بگیر

)189: 1384،سعدي(
هاي ها و نمونهاند. از این نمونهاخالقی آورده شدهيهها نیز بر همین منوال براي گرفتن نتیجدیگر اشاره

ه.ق ذکر 606تاریخ به دنیا آمدن سعدي را .نصیبی نخواهیم یافتدر بسط و شرح موضوع مورد نظر دیگر
روزبهان، (که روزبهان نیز در محرم همین سال وفات یافت.یکی از نکات حائز اهمیت این است. اندکرده

انیده، از تعالیم مکتب گذرچه بسا سعدي در دوران کودکی و نوجوانی، که در شیراز روزگار می)14: 1383
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براي اثبات این ادعا مدارکی در دست نیست. نه در اسناد .صورت مستقیم، بهره برده باشدروزبهان، البته نه به
هاي تذکره نویسان. در آثار شیخ نیز تنها یک مورد در غزلیات نام او برده شده: تاریخی نه در اشاره

حق روزبهان و به حق پنج نمازبه به ذکر و فکر و عبادات میرعبداله
)6: 1385،سعدي(

براي منظور ما راهگشا نخواهد بود. اما شاید بتوان اینگونه برداشت نیز بینیم که این بیت میهمچنان که 
دهد که او خداوند را قسم می» به حق ِ«روزبهان مقام معنوي واالیی داشته است که ،کرد که در نزد سعدي

.در امان دارد) 6همان: (» ت کافر بد دین و ظالم غماززدس«شهر شیراز را 
،نوشته شده است700، که در سال »العرفانتحفه اهل«بن صدرالدین روزبهان ثانی در الدین ابراهیمشرف

المعرف به سعدي الدین مصلحشیخ مرحوم مشرف«کند: داستان ارادت سعدي به روزبهان را چنین یاد می
قبر وي بگزاردم، و بعد از آن به دو رکعت نماز در سر.یارت شیخ کبیر روزبهان رفتمروزي به ز«گفت: 

شیخ ما را فتوح «اي یافتم. روي با فرزندان شیخ کردم و گفتم: نزدیک قبرشیخ قراضه.زیارت مشغول شدم
ب صاح،صاحب سعید شهید،و شیخ زادگان لطفی چند بفرمودند. به عن قریب» بخشد به صورت و معنی

و آن از ،و بر آن وقفی چند کرد،قندز بساختۀدیوان ما را تبرکی چند فرستاد. چنانچه خانقاهی در قلع
)101: 3، ج 1366،به نقل از: ذکر جمیل سعدي(» برکت شیخ بود.

در شیفتگی روزبهان و سعدي به روي .این اتفاق باید پس از بازگشت سعدي به شیراز روي داده باشد
نیازمند بررسی ،جمال پرستی را از روزبهان اخذ کرده باشد،اما اینکه سعديید نیست.جاي تردزیبا 
جزء آراء این دو بزرگ در این مقوله است که از حوصله بحث ما خارج است. ولی نباید فراموش کرد بهجزء

ست که نه تنها بر اي شناخته شده بوده ااندیشه،روزبهان در روزگار سعدي در شیراز، بدون شکيشهکه اندی
کوب در این مورد گذاشته است. دکتر زرینتأثیر،پس از دو قرن از وفات روزبهاننیز سعدي بلکه بر حافظ 

پرداز پرستی شطاح فارس، چند نسل بعد از وي بیشتر به دو شاعر غزلورزي و جمالمیراث عشق«:گویندمی
گونه عشق عرفانی حکایت واقعی اینيتجربهازانهردوشدیوانکهرسید–سعدي و حافظ -معروف شیراز

)225: 1362زرین کوب، (»دارد.
سرایی سعدي را نیز گازرگاهی در مجالس العشاق در ضمن حکایت عشق شیخ به جوان قصاب دلیل غزل

صیده اول حال بر جوانی قصاب عاشق شده و آن جوان خالی از طبع نبوده، فاما از شنیدن ق«کند: چنین یاد می
شده و طاقت آن که قصیده بر او خوانند، نداشت. بنیاد غزل گفتن از آن وقت شد و این دو مطلع از ملول می

براي او گفتند: 
مطلع

ستيهزار جان جوآن کومرو، که درمروستنويپس بازار عشق، خونمدام در

مطلع
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نگشتهاش در خون استاز او بپرس که ادلت چون استزمن مپرس که در دست او

)176: 1376:گازرگاهی» (و غزلیات در زمان عشق او بسیار دارد.
نویسان شویم که تذکرههاي دیگر گازرگاهی با هانري ماسه هم عقیده میبا خواندن این حکایت و حکایت

اروي و نیز نفس روایت گازرگاهی، یعنی عشق ورزیدن به جوانان زیب. امابافتدخیال میبه عادت مألوف 
پذیرش این نکته که سرودن غزل به دلیل ملول شدن جوان ولی،درست است،سرودن غزل در عشق آنان

و قصاب از قصیده شروع شده باشد مورد تردید است. چرا که قرن هفتم دوران افول قصیده و رواج
ت.ترین دلیل بر این ادعا تعداد اندك قصاید سعدي اسگیري غزل بود. و محکماوج

قرن عمومیيهاي از سلیقتوان این حکایت را نمونهمیتوان بر آن انگشت نهاد اینکهو نکته دیگر که می
مخاطب شعر قرن هفت همین جوانان قصاب و .هفت دانست. مخاطب شعر دیگر درباریان باسواد نبودند

تر تر و سادهید شعري کوتاهشدند. پس بادیگر طبقه شهري بودند که از شنیدن قصیده پر طمطراق ملول می
.هاي جدید باشدهاي مشترك مخاطباحساسي شعري که دربرگیرنده.سرود

اند.نوشته» محتسب«جوزي را جوزي قرار گرفت. لقب ابنتحت تعلیم ابوالفرج ابن،سعدي در بغداد
مخالف صوفیان بود. ت که به شد،گرددجوزي صاحب تلبیس ابلیس باز مینسب او به ابن)122:1384،صفا(

کند: میجوزي به سیاق جد خود سعدي را نصحیتبینیم که چگونه ابوالفرج ابندر این حکایت سعدي می
اهللا علیه، به ترك سماع فرمودي و به خلوت و عزلت رحمه،جوزيابوالفرج ابن]اجل[چندان که مرا شیخ «

چند بر فتمیناچار بخالف رأي مربی قدمی،اشارت کردي عنفوان شبابم غالب آمدي و هوي و هوس طالب
آمدي، گفتمی:چون نصحیت شیخ یاد]و[ی برگرفتمیحظّو از سماع و مجالست 

»خورد، معذور دارد مست رامیمحتسب گرما نشیند بر فشاند دست رابارقاضی ا
)94: 1387سعدي، (

آنگونه که ،د به رعایت ظواهر شرعیشود که سعدي در ابتداي جوانی مقیاز این حکایت حاصل می
ماسه، (» ام جوانیحظّ سعدي، لذّت نوبالغی است در آغاز ای«نبوده است. البته ،استاداش از او خواسته بود

سعدي رسوخ يیهجوزي در روحزیرا بر طبق شواهد تاریخی فرصت کافی باقی نبود تا تأثیر ابن) 35: 1369
کند.

برد. بدین صورت که گویا شبی را در مجلسی که قوالی شیخ پی میسعدي خود بعدها به کرامت 
گذرانده است. و این اتفاق ،خوانده استمی) 94: 1387،سعدي(»پدر آوازشمرگ ةتر از آوازناخوش«

این حکایت نگارندگان. به گمان »توبه کند و بقیت عمر گرد سماع و مجالست نگردد«باعث آن شد که 
گیري نتیجهچرا که سعدي در پایان این حکایت بدین شکل،یبایی پرستی سعديسندي دیگر است بر ز

کند:می
گر نغمه کند ور نکند دل بفریبدآواز خوش از کام و دهان و لب شیرین
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مطرب مکروه نزیبديهاز حنجرعشاق و حسینی و حجازستةور پرد
)94(همان:

کام و دهان و لب «آواز خوش است که از حکایت برسعدي در اینيهدر توضیح باید گفته شود که تکی
شیخ اجلم بارها به ترك سماع «جوزي که: کید بر این نصیحت ابنأجوزي و تنغمه کند. ذکر نام ابن» شیرین

:اي از این دستایست براي تذکر نکتهتنها دست مایه)95(همان:»هاي بلیغ گفتیفرمودي و موعظه
ببري رونق مسلمانینیگرتو قرآن بر این نمط خوا

)132همان: (
الدین شیخ شهاب،رود سعدي مجلس درس و وعظ او را درك کرده باشداز دیگر کسانی که ظن آن می
خصوص در فنون تصوف و سیر و الدین در حدیث و فقه و بهاین شهاب«ابوحفص عمر سهروردي است. 

گمراهان نفس اصالح احوالار افتاده بود و در تربیت وو پیران راه دیده و کانسلوك از بزرگان و صاحبنظر
سعدي از او نصایحی )73: 1351فروزانفر، (»دانست.شناخت و درمان باز میکرد، درد میوي تأثیر غریب می

را به یاد دارد:
مقامات مردان به مردي شنو
مرا شیخ داناي مرشد شهاب
یکی آن که در جمع، بدبین مباش

ز سهروردي شنونه از سعدي ا
اندرز فرمود بر روي آب دو

دویم آن که در نفس، خود بین مباش
)37: 1369ماسه، (

ین سهروردي رسیده و با وي الدبه صحبت شیخ شهاب]سعدي[«ها گفته است: ثیر از این بیتأبه تجامی
استادي و شاگردي این يهاستاد فروزانفر با پذیرش رابط) 601: 1375،جامی(» .در یک کشتی سفر دریا کرده

موارد تأثیر سعدي از سهروردي را )69: 1351فروزانفر، (»سعدي و سهروردي«اي با نام دو در مقاله
کند جمال داند. مورد اختالفی که استاد فروزانفر ذکر میاما سعدي را متابع تمام و کمال او نمی.شماردبرمی

»پنداشتورزید و عاشقان صورت را از بند هوي آزاد نمییسهروردي با این آیین خالف م«.پرستی است
پروا آئین مزبور را تأیید نموده است. هاي خود آشکارا و بیدر غزل«ایشان سعدي يدهبه عقی)83همان: (

فرماید:چنانکه می
»بهر این کار آمدستگویم که چشم ازمن همیکنیاي که انکار نظر در آفرینش می

)84همان: (
الدین نیست و با او بیعتی نداشته وگیرند که سعدي مطیع و مرید شیخ شهابسپس اینگونه نتیجه می

توان گفت که سعدي در این پس می)85همان: (».راندالدین سخن نمیبرخالف آیین و رسوم شهاب«گرنه: 
ورزیده است. میعشقبه خالف رأي استاد عمل کرده است و به زیبارویان ،مورد نیز، همچون سماع
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ت طوالنی سعدي سرزمین هاي بسیاري را مداینگذراند. درشیرازسعدي بیش از سی سال را دور از
اما بر ما هویدا نیست که آیا ،در مورد شاهد بازي در گلستان و بوستان اشاراتی رفته است. به چشم دیده بود

این رویدادها کجا و کی بوده است؟ قهرمان این داستان ها خود اوست؟ و مکان و زمان
گازرگاهی جز آن، دو .که گویا در زمان جوانی سعدي اتفاق افتاده باشدشودمیاز گازرگاهی روایتی ذکر 

حکایت دیگر نیز دارد که اگر به درستیِ روایت آن شک نکنیم باید پس از ورود شیخ به شیراز اتفاق اتفاده 
نزاري قهستانی از (»نزاري«ه خراسان رفته و در منزل شخصی به نام ها شیخ بباشد. در یکی از حکایت
بر پسر حاکم آن جا ،در آن محلی که در منزل شیخ نزاري بود«و ،گزیندمنزل می)شاعران معروف قرن هفتم

و (زلف پیچیده و مجعد) عاشق شد و آن جوانی به غایت صاحب حسن بود و با مالحت و کاکل مرغوله 
ا مصاحبان تند و تیز داشت و خود نیز خالی از بدخویی نبود. شیخ چون به نظاره آن انداخت، فامگره زده می

این غزل را در آن محل فرمود و از آن جا عزیمت نمود:،رفت تعرضی کردندجوان می
غزل

ناچار هر که صاحب روي نکو بود
اي گل، تو نیز شوخی بلبل معاف دار

ش نهینفس آرزو کند که تو لب بر لب
روي در همه شهري بود، و لیکپاکیزه

اي گوي حسن برده ز خوبان روزگار
مویی چنین دریغ نباشد گره زدن؟

من باري از تو بر نتوانم گرفت چشم 
بین و دم مزنو جفاسعدي سپاس دار

در او بودهر جا که بگذرد همه چشمی
کانجا که رنگ و بوي بود، گفتگو بود

ه خاکش سبو بودبعد از هزار سال ک
نه چون تو پاکدامن و پاکیزه خو بود
مسکین کسی که در خم چوگان چوگو بود
بگذار تا کنار و برت مشکبو بود
گم کرده دل هر آینه در جستجو بود
»کز دست نیکوان همه چیزي نکو بود

)177: 1376گازرگاهی، (
714یا 713الدین عالء تبریزي (ف مامه(الدین تبریزي در حکایت بعدي شیخ به عشق پسر خواجه همام

شود. حکایت از این قرار است: متوجه تبریز می)، ه.ق) از شاعران معروف و مشایخ بزرگ ایران در عهد مغول
الدین با فرزند خود از اتفاقات مخواجه هما.روزي به حمام درآمده بود،چون به مقصود رسید]سعدي[

بود که پسر خود را در حمام به کسی ننمودي و مردم را از حمام بیرون حسنه به حمام آمد. طریق او آن 
الدین با کردي. شیخ چون از این معنی خبردار شد، خود را در آخر حمام پنهان ساخت. چون خواجه همام

الدین درآمد و پیش خواجه همام،پسر و با جمعی خواجه سرایان به حمام درآمدند، شیخ طاسی آب گرفته
ین به غایت متغیر شد. پسر را در عقب خود پنهان ساخت و خود میان پسر و شیخ الدخواجه همامنشست. 

عجب حالتی است در شهر ما :سعدي حایل شد و از شیخ پرسید: از کجایی؟ گفت از شیراز. خواجه گفت
نبه گشته از تر است. خواجه متشیخ فرمود: در شهر ما باري تبریزي از سگ کم.شیرازي از سگ زیاده است
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اي؟ شیخ گفت آري، خواجه گفت آنچه در شیراز از اشعار همام هیچ شنیده:جا در آمدند. بعد از آن پرسید
داري بخوان شیخ این مقطع:

وقت آن است که آن هم ز میان برخیزدهمامدر میان من و معشوق، حجابی است

پس وي را اعزار و اکرام نمود و به منزل از این جا خواجه همام را معلوم شد که او شیخ سعدي است،
)17-177: 1376گازرگاهی، (خود برد و انواع خدمتکاري کرد.

الدین اردبیلی در شیخ صفی«ها که بگذریم در حواشی مجالس العشاق آمده است که از این روایت
سادگی روي و که اگر کسی ،سعدي را مردي ملول طبع یافتم«... گوید: پرستی سعدي میخصوص جمال

هاي گازرگاهی این روایت برخالف حکایت)177همان: (»صباحت داشتی مجال صحبت دادي و اگرنه، نه. 
اما این ،الدین، سعدي را دیده در حاشیه نیامدهشیخ صفی،این که کجا و چه زمانی.ارزش تاریخی دارد

زیبایی بوده است.ي»جوهر آینه در جست،گم کرده دل«عبارت حاکی از آن است که سعدي ِ
توان برداشت کرد که سعدي همواره در جستجوي زیبایی بوده است. و در از خالل مطالب ذکر شده می

است. وي در این راه آنچنان ثابت قدم است که از هاین راه حتی توصیه و نصیحت استادهاي خود را نپذیرفت
رداخته است. شیفتگی سعدي به زیبایی تا بدان حدها روي درهم نکشیده و همواره به دفاع از خود پمالمت

شده است.بهره بودند هم کالم نمیاست که با کسانی که از زیبایی چهره بی
گیرينتیجه

توان به ترسیم سیماي سعدي و رفتار اجتماعی از خالل مطالب عنوان شده در این جستار تا حدودي می
که شاید در نوع خود بدیع باشد که به ترسیم بخشی از زندگی ي توجه به جمال پرداخت. نگاهیاو از دریچه

اند گونه کاویدهیک شاعر با توجه به یکی از ارکان اصلی اندیشه او بپردازد. نگارندگان که زندگی شاعر را این
به این نتیجه رسیدند که سعدي همواره در جستجوي زیبایی بوده است و در این راه حتی توصیه و نصیحت 

ها روي درهم هاي خود را نیز نپذیرفته است. وي در این راه آنچنان ثابت قدم است که از مالمتاستاد
نکشیده و همواره به دفاع از خود پرداخته است. در خالل این پژوهش شیفتگی سعدي به زیبایی را تا آنجا 

کالم نشود. اند همهره بودهبکوشیده است تا آنجا که ممکن است با کسانی که از زیبایی چهره بیدیدیم که می
گیرد در زندگی او تأثیرات عمیقی داشته است. پرستان که بخشی از اندیشه سعدي را در برمیپس آراء جمال

کتابنامه
 ) . نفحات األنس من  حضرات القدس . به تصحیح و مقدمه و .)1375جامی ، موالنا عبدالرحمن

ات کتاب فروشی محمدي . پیوست : مهدي توحیدپور . تهران : انتشار
 ) . د معین .)1383روزبهان بقلی ، روزبهان ابن ابی نصرعبهر العاشقین . به اهتمام : هنري کربن و محم

. چاپ چهارم . تهران : انتشارات منوچهري . 
) . با کاروان حله . تهران : چاپ گلرنگ . .)1362زرین کوب ، عبد الحسین
 بوستان . تصحیح و توضیح : غالمحسین یوسفی . چاپ هشتم . .)1384. (سعدي ، مصلح بن عبد اهللا

تهران : خوارزمی . 
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 ) . ل . .)1385ـــــــــــــــــغزلهاي سعدي . تصحیح و توضیح : غالمحسین یوسفی . چاپ او
تهران : سخن . 

 ) . ات سعدي. تصحیح ، مقدمه ، تعلیقات و ف.)1383ــــــــــــــــین کلیهارس : بهاء الد
خرمشاهی . چاپ چهارم . تهران : انتشارات دوستان . 

 ) . ارشادوزارتتبلیغات. انتشاراتکلةویرایش و انتشار : ادار.)1366ذکر جمیل سعدي .
 ) . د  ترابی . چاپ .)1384صفا ، ذبیح اهللا صفاات ایران . جلد دوم . تلخیص از دکتر محمتاریخ ادبی

دهم . تهران : انتشارات فردوس . شانز
 ) . ۀ. به کوشش عنایت اهللا مجیدي . با مقدماشعارومقاالتۀمجموع.)1351فروزانفر ، بدیع الّزمان

کوب . تهران : کتابفروشی دهخدا . زرینالحسینعبددکتر
ین . مجالس العشاق . به کوشش : غالمرضا طباطبایی  مجد. چاپ دوم . تهران گازرگاهی ، امیر کمال الد

.)1376: انتشارات زرین . ( 
 ) . دکتر،اردبیلیمهدويحسنمحمدۀ. ترجمسعديةتحقیق دربار.)1369ماسه ، هانري

. توسانتشارات: تهران. دومچاپ. یوسفیغالمحسین
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مقایسه سیر تحول وپیوند شعر زنان فارسی وعرب زبان
لیال شکوه فر 

آبادواحدنجفآزاد اسالمیفارسی دانشگاهادبیاتوزبانيدکتردانشجوي
چکیده

شعر زنان در پیش از دوران معاصر از لحاظ کمیت بسیار محدود است ،اما این تعداد  محدود نیزمانند 
دیگر جریان شعر فارسی متاثر از شعر عربی است. خلق ملمع توسط رابعه کعب قزداري نمادي از  پیوند 

و عربی در این دوران است.اما در دوران معاصر این تاثیر وتاثر از سطح کالم به مضامین ادبیات فارسی 
دهد منطقه خاورمیانه را که زادگاه شود، تاثیراتی که در دنیا در مورد وضعیت اجتماعی زنان رخ میکشیده می

ان ایرانی و عرب دیده کند و نوعی زن گرایی شرقی در میان اشعار زنادبیات فارسی و عربی است، متاثر می
هاي زنانه در شعر زنان ایران و عرب به شود. سنت گریزي وهنجار شکنی، مخالفت با جنگ و خودنماییمی

شود و نوعی زن گرایی جهانی با رنگ و بوي شرقی در آثار زنان شاعر ایران و عرب صورت مشترك دیده می
قابل مشاهده است.

ترك ،اندیشه هاي شرقیزن، شعر ، مضامین مشها:کلیدواژه
مقدمه

درزیرا. نمودبررسیراويشخصیواجتماعیفضايابتداشاعرهرشعربررسیبرايتااستالزم
درکیتابازگرداندخودعصربهراتالیفشیاواواینکهنه،کندنزدیکمولفبهراخودشبایدمفسرواقع
رامولفزندهجهانغیرهوآمار،تاریخیهايدادهوحقایق،اسنادبررسیباواقعدروباشدداشتهترکامل

درگوفارسیشاعرزناولینرابعهسراغبهآنکهازمنظورقبلهمینبه) 96،ص1370احمدي،(شناسدباز
و رابطه زبان و است؟بودهچگونهایراندرشاعريوشعروضعیتکهبدانیمبایدبرویم،ایراناسالمیدوران
عرب و فارسی در چه سطحی بوده است؟ادبیات

در عالم هیچ زبانی نیست  که بتواند از آمیختگی با زبان دیگر خود را بر کنار دارد مگر زبان مردمی که 
)  زبان فارسی نیز همچون دیگر زبانها از زبان 251ص،1ج،1389هرگز با مردم دیگر آمیزش نکنند. ( بهار، 

اعتقاد بههرچندتسلط این قوم پس از اسالم در ایران،تاثیر فراوان گرفتهاي دیگر به ویژه عربی به واسطه
لغاتی که که در زبان عرب دیده می شود که نظیر آن در سایر ملل سامی دیده نمی شود بی شک «زبانشناسان

ان، هم»(از لغات آریایی است و همه متفقند که عرب از زبان فارسی بیشترین لغت را گرفته است تا سایر ملل
) اما تسلط اعراب در ایران بر ادبیات ایران اعم از نظم و نثر تاثیر فروانی داشت و طبعا در مکاتبات 255ص

و در این حوزه اگر شعري در رسمی و احکام اداري و دینی زبان رسمی زمان یعنی عربی بکار برده می شد
وشعراي پارسی تازي )54،ص1،ج74،صفا(.تهنیت اعیاد یا مدح فرمانروایان سروده می شد به زبان تازي بود

) تاثیر فروانی بر شعر عرب 60گوي  چون اسماعیل بن یسار ، بشار بن برد تخارستانی  ابو نواس (همان ،ص
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داشتند.و در واقع بشار بن برد اولین کسی است که در عربی مزدوج که همتن  قالب مثنوي  است گفته 
)294،ص1387است.(شمیسا

دن حکام ایرانی شعر فارسی نیز قوت می گیرد و از قرن چهارم ما شاهد ترقی ادب فارسی با روي کار آم
هستیم . در این قرن پدر شعر فارسی رودکی در دربار سامانی به سرایش شعر فارسی می پردازد  و در واقع 

شعر فارسی پس از اسالم دوران طالیی خود را آغاز می کند.
اصرزنان شاعر تا پیش از دوران مع

ادبوشعرکاخگذاشتنپایهوساختندرمردانهمدوشزنان«می گویدالعجمشعرصاحبشبلی
با این وجود در تاریخ ایران و عرب کمتر از زنان نام برده شده و بدانها )20ص،86باباچاهی(»داشته انددست

انه زن را در قرون گذشته بنت الشاطی بر آن است که تاریخ نگاران تاریخ ادبیات، عامد«اعتنا شده است.
) و این در حالی است  که زنان شاعر 17،ص86غذامی ،»(سرکوب کرده و آثار زنان را به حاشیه رانده اند.

خنساء که در سرودن شعر شهرت دارد، در «توانمندي در دوران جاهلیت  و بعد از اسالم در عرب بوده اند.
زنی دیگر به نام .ر مشهور عرب، حسان بن ثابت وارد کردبازار عکاظ هشت اشکال به یکی از شعر هاي شاع

ام جندب که همسر شاعر معروف، امرؤالقیس بود، به سبب توانایی اش در عرصه شعر، داورِ انتخاب بهترین 
.اشعار می شود. او در داوري بین شعر شوهر خود و شاعري دیگر به نام علقه، شعر علقه را انتخاب می کند

ان جاهلی در رساي پدر، برادر و شوهر یا دیگر بزرگان قبیله بوده. اشعار خنساء در رساي دو بیشتر اشعار زن
برادرش، شهرت خاصی داشت. دختران عبدالمطلب نیز به درخواست پدر قبل از مرگش در رساي او فی 

)1389واعظی،»(البداهه شعر سرودند.
مرددههامیاندرسمرقنديدولتشاهتذکرهووفیعااللبابلبابتذکرهبهنگاهیدر ادبیات فارسی نیزبا

ترینقدیمیصفحاتبرکهنامهاییپري،وخاتونجهانمهستی،رابعه،می کنیمبرخوردزنچهارنامبا
برفضلبهامابودزنچهگر«می نمایدمعرفیگونهاینرارابعهلباب االلبابدرعوفیاندماندههاتذکره
مستعدهظریفهراخاتونجهانخویشتذکرهدرسمرقنديدولتشاهو)928،ص1وفی،جع.(بخندیديمردان

) 322ص دارد(دولتشاه،دلپذیراشعارمی نامندکهروزگار
تذکرهبهوترجمهفارسیبهوشدهنوشتهترکیزبانبهکهافنديذهنیمحمدتألیفالنساءمشاهیر

همسر،زبیدهرسیدهچاپبههندوستاندراضافاتیباقمريهجري1306سالدروموسومالخواتین
بهرازیررباعیومعرفیگويفارسیشاعراولینراامینمحمدطلبجاهمادروالرشیدهارونماجراجوي

:استکردهضبطاوبنامودادهنسبتاو

توبیمـشوشوپـریـشانبـغـدادتوبیناخوشجهانجهانجاناي
)32صتا،تـو(کشاورز،بیبـیآتــشمـنخـاكدرتـوفریادبمـاندمتوبیمن،وتورفتی



٤٠٦٣
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

اینومی شودمقدممردانبرباشدسراپارسیزنشاعراولینزبیدهاگرکهاستداللاینباکشاورزصدر
بههاروندرباردرکسیشدنمتعرضعدموداردمعلومزمانبهنسبتزیاديسالستشعرکهاستدالل

توجه  نسبت دادن شعري فارسی به زنی در قابلنکتهاما). همان.(نمی داندوياثرراشعراینشعري،چنین
دربار حاکمی عربی است. در کنار چنین شعر ما شاهد زنان عارف و شاعري هستیم که به زبان عربی از 

که در آن زنان "زنان عارف"بر اساس کتاب.قرنهاي اول تا پیش از دوران معاصر به شعر گویی مشغولند
ما با زنان شاعري "نخستین زنان صوفی"عارف از قرن اول تا سیزده هجري قمري معرفی شده اند و  کتاب 

،تحفهشعوانیهروبه رو هستیم که به عربی و فارسی شعر گفته اند از ان جمله می توان به ،ریحانه،الهه،
ه  زبان عربی و بی بی حیاتی ، نزهت سلیمانی ، جهان آرا بیگم  فاطمه خالدي و عدویه که برابعهوایمن،ام

)  و این نشان دهنده  موضوع 1385عفت شیرازي اشاره کرد که به زبان فارسی  شعر سروده اند(راد فر،
مشترکی بنام عرفان، حب الهی و عشق به معبود در میان زنان عرب زبان و فارسی زبان است .

اصلی ایرانی دارد می گوید :شعوانه که
یوملُ دنیا لَتُبقی لَهش               فَوافَی المنُیه قَبل االَمل

حثیثاً یروِي اُصولَ الفَسیلِ         فَعاش الفَسیلُ و مات الرجل
هاي نهال خرما امید دارد که دنیا براي او بماند اما مرگ پیش از آرزو او را در می یابد.  به سرعت ریشه«

)30،ص85را آبیاري می کند ف اما نهال می ماند و مرد می میرد(حسینی،
یا رابعه عدویه که بسامد واژه حبدر ابیات منسوب به او قابل توجه است و تقریبا در تمام اشعارش دیده 

می شود:
وسیجلُارادمنجِسمیوابحتمحدثیالفؤادفیجعلتُکانّی

نیفالجسملجلیسِمسلومؤانبیبفیقَلبیحانیسیالفُؤاد
من تو را در دل سخنگوي  سخنگوي خود قرار دادم و جسم خود را در اختیار کسی قرار دادم که  

،خواستارهمنشین من است.پس جسم من براي همنشینم انیس است و دوستدار دلم همنشین من است.(همان
)29-30ص

اما در میان نقش رابعه کعب قزداري در پیوند این دو زبان پر رنگ تر از دیگران است. زیرا   او عالوه بر 
. زبان عربی و فارسی استمجازيوحقیقیعشقآنکه شاعر عاشق پیشه و  به نقل از روضه الصفا صاحب

در شعر فارسی ملمعدآورندهیپدرا براي بیان احساسات خود انتخاب کرده است  وبرخی او را 
)127صبی تا ،کشاورز ،اند.(دانسته

ملمع: شعري که یک مصراع ان یا یک بیت آن فارسی و مصراع یا بیت دیگر آن عربی باشد ؛ذو لسانین( 
استهجريچهارمسدهنخستنیمهگويپارسیشاعرزنبلخیقُزداري) رابعه2970، ص4،ج1384معین

ویان عرب بود و از بلخ تا تا سیستان و قندهار کامرانیها  داشت   او به تازي و پدرش کعب از امارت ج
معروفتاثیرحسنوفصاحتوانگیزدلمعانیبراشتمالولطافتدرويسخنپارسی شعر می ساخت .
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به ) تبار عربی و زندگی در ایران او را وا داشت تا  زبان فارسی و عربی را در شعر115ص74،صفا(.است
آمیزد  که نمونه ان غزل ملمع عاشقانه اي است که محمد عوفی از او نقل می کند:

شاقَنی  نایح منِ االطیار                       هاجِ سقمی وهاج لی تذکاري
دوش به شاخک درخت آن مرغ             نوحه می کرد و میگریست به زاري

فی دجی اللیل و النجوم دراريقُلت للطَیولم تنوح وتبکی          
من جدایم ز یار ار آن می نالم               تو چه نالی که با مساعد یاري

)929،ص1عوفی،ج(من نگویم چون خون دیده بنازم             تو چه  گویی چو خون دیده نیاري
م چندین زن در تذکره هاي مختلف یاد همان گونه که اشاره شد تا پیش از دوران معاصر  با وجود آنکه نا

شده و ابیاتی  چند از آنها نقل شده اما تنها نام رابعه ، مهستی و جهان خاتون است که از دیگران پر رنگ تر 
است.  در شعر مهستی کمتر نشانه از تاثیر زبان و یا مضمون هاي عربی دیده می شود.  زیرا وي شهر 

شدهسرودهعربیبزبانکهشعر شهر آشوبقدیمتریناست وایرانیانارابتکواختراعگویی«را  که 1آشوب
1388دهخدا ،» ( باخرزي استالطیبابیبنحسنابوعلییعنیایرانیشاعریکازالوزنیمختلفقطعات

در قالب رباعی که قالبی ویژه ایرانیان است آورده است اما در شعر  وي عالوه بر زیر عنوان شهر آشوب)
ده فراوان از لغات عربی، رباعی ملمع نیز و جود دارد :استفا

اي از تو مرا غصه و سودا حاصل             هجرانُک قاتلی ونعم القاتل
)195،ص1382در وصف مصور جمال تو سزد              سبحانک ما خَلَقت هذا الباطل(محرابی،

ود اهتمام ورزیده و خود در مقدمه نسخه اصلی جهان خاتون اولین زنی است که به جمع آوري اشعار خ
در شعر عاشقانه وي که شامل غزل رباعی و قطعه است . )2،ص1374بدان اشاره کرده است. (جهان خاتون ،

خواتین عرب که شعر « با وجودي که مقدمه وي نشانگر تسلط این زن بر زبان عربی است و وي در جاي از
دیگر خواتین عجم « د اما خود را مقلد زنان عجم می داند  و می گوید و) یاد می کن3همان،ص»(فرموده اند 

مثل پادشاه خاتون و قتلغشاه خاتون و غیر هن هریک به خسب استعداد در میدان  اسب جوالن داده اند .این 
توان ) بر اساس نوشته جهان خاتون می4همان، ص»(ضعیفه نیز اقتدا به ایشان نموده ملتزم این جسارت گشت

دریافت که او با شعر زنان هم عصر خود از  عرب و فارس آشنایی دارد اما شیوه هموطنان را بر شیوه زنان 
عرب ترجیح می دهد . 

شعر زنان دوران معاصر 

بهار. (کنندراشهراهلشعراکهذمیومدح: استاندچنینکردهآنازنویسانفرهنگکهتعریفیواستفارسیشعرانواعازیکی١.
اکثرذمیاتعریفکهاستنظمیآنو،شهرآشوببمعنی،عجمبهاربضبطنیزشهرانگیز). اللغاتکشف) (آنندراج) (عجمبحر) (عجم
ایشانصنعتوحرفتتعریفوشهریکورانپیشهتوصیفدرکهشعرينوعبهرشهرانگیزیاشهرآشوباما. باشدآندرشهرمردم

باشد،داشتهدیگريعنوانخودنکهایمیشودولواطالقباشدسروده
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وضعیت اجتماعی و ادبی ایران پیشتازعصر مشروطیت با وضعیت فکري  و ادبی و اجتماعی در عصر 
نه اي که شعر هر دو زبان فقر معنی و ضعف اندیشه داشت و تهی از انحطاط مشابهت فراوان دارد  و به گو

هر گونه نو آوري و خالقیت ادبی بود . این امر تابع وضعیت اجتماعی حاکم بر دوو ادبیات است و تاییدي 
اه بر نظریه باختین  ، مبنبی بر اجتماعی بودن زبان  ؛باختین معتقد است هر اثر ادبی ذاتاً و به طور نا خود آگ

)32،ص1384اجتماعی است.(کریمی حکاك ،
هاي ضد استبدادي زمینه را براي شوش و انقالب آماده می کند. ایران در نیمه دوم قرن سیزدهم اندیشه

) و به شدت  تحت نفوذ 183،ص1383زمان قاجار که همه معایب یک مستعمره را داراست (فوران ، 
ه.ش چند مبلغ زن و مرد اروپایی اولین دبستان 1221. در سال ویژه انگلیس و روسیه استاستعمارگران. به

دخترانه پسرانه را در ارومیه راه اندازي کرده وهمزمان با آن امریکایها اجازه تاسیس مدرسه دخترانه در تهران 
) در سال  18،ص1381گیرند. هرچند که شرط تاسیس آن عدم حضور دختران مسلمان است.(ببران ،می

هفت مدرس اروپایی براي تدریس طب و ریاضی در دارالفنون به ایران می آیند. این نفوذ و ه.ش نیز 1268
گردد. رفت و آمدها باعث  آشنایی ایرانیان  با تحوالت دیگر کشورها وافزایش مطالبات و تحول خواهی می

زنان در اواخر به گفته ساموئل بنجامین در کتاب ایران و ایرانیان عصر ناصر الدین شاه در مورد وضعیت
اطالع ونادان هستند اشتباه افتاده،بیشود که زنان ایرانی عقبونتیجه گیرياگر عجوالنه قضاوت«قاجار:

محض است گرچه آنها تحصیل کرده و آشنا به تمدن غرب نیستند. ولی به هیچ وجه کودن نیستند ودر امور 
هاي نخستین نشریه»(عدت آنها می گذرد.ا با مسااجتماعی و سیاسی نفوذ دارند و در پشت پرده خیلی از کاره

) مسلم است که چنین شرایطی بر شعر نیز تاثیرگذار است. به ویژه شعر زنان که 2،ص1377زنان  ایران ،
قرن محبوس و زمزمه واربوده آهسته 13شعري در قید و بندهاي مرسوم بوده است. و صداي زنانه که در آن 

کنند.کسانی از زنان مردان نیز در این دوره در مورد حقوق زنان صحبت میآهسته شنیده می شود . جداي 
هایشان از آزادي وآموزش زنان صحبت می کنند چون الهوتی،عشقی، کسروي، ایرج میرزا وغیره در نوشته

اي با نام فمنیست وتقی رفعت مقاله اي با عنوان فمینا را در روزنامه تجدد و ودکتررفیع خان امین مقاله
)10،ص 76رسانند.(آرین پور زادیستان به چاپ میآ

وزنمسالۀ.یابدمیافزایشنوگراییبهتمایل. استسرگردانشدنمدرنوسنتمیانحالتیدرجامعه
هايچالشوبرخوردهاآنطرحونمودمیوغربیبودجدیدايخواستهکهایرانسنتیجامعۀدراوحقوق

اوضاعوکندکنریشهراکهنههايارزشنتوانستمشروطیتانقالبگرچها. داشتهمراهبهگوناگونی
ویابدگسترشجامعهدرمترقیافکارتاشدسبباماکند،دگرگونفرهنگینظرازکلیطوربهراجامعه
هايمضمونشاعرانوبرودبینازبود،مرسومادبیاتدرکهتقلیديروشتاشدسببنوهاياندیشههمین

شدآراستهانقالبیهاياندیشهباتجددهايجلوهنخستینترتیببدینگیرند،کاربهشعردرراايزهتا
)12همان،ص(
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این تحوالت شامل ایران نیست بلکه جامعه عرب را نیز متاثر ساخته است این تحوالت تابعی از متغییر ها 
نهاي فرنگی و بدین گونه نخستین تغییرات در آشناي ایشان با  اندیشه غربی و ترجمه نمونه  هاي شعري زبا

حوزه اندیشه ها و عواطف روي داده و سپس در قلمرو تصویرها و سپس در زمینه زبان و شاید آخرین تاثیر 
)27،ص1359پذیري در مقوله موسیقی شعر باشد .(شفیعی ،

یکی از تاثیرات بسیار مهم این تحوالت تاثیر فراوانی نیزبر نوع زندگی و پیرو آن ادبیات زنان گذاشت. 
در حوزه ادبیات زنان   انتشار مجالت و نشریات به ویژه نشریات زنانه است در این تحول فرهنگی ابزار 

در اسکندریه به چاپ 1892نوشتن از از احتکار مردان  بیرون آمد ونخستین  مجالت زنانه در این راه در 
سال نخست سده  بیستم از مرز بیست مجله تخصصی 25رسید و پس از آن  این تعداد فزونی گرفت و در

گذشت در ایران نیز با کمی  تاخیر در این دوره شاهد چاپ اولین روزنامه زنان بنام دانش وشکوفه به 
السلطنه(دکتر کحال) هستیم این نشریه به منظور دفاع ازحقوق زن ایرانی در مزینمدیریت مریم

) این نشریه در سر آغاز خود 35ص1381رسد (ببران ،زنان به چاپ میه.ش با مندرجاتی در مورد 1289سال
اخالقی معرفی می کند.در این نشریه عالوه برچاپ شعرهاي که در مورد زنان و حقوق آنها توسط -را ادبی

شعراولیننشریهایندومصفحهبیستشمارهمردان سروده می شود، شاهد چاپ شعر زنان نیز هستیم. در
.استشدهچاپنلیبهملقب) خواهمعارف( خانمآغانامبزنیک

مژده بادجملهزنانودخترانبهفضل               خاصهدوستانبهمهبشارتیباشد
فسادوآفتپرهمهشدهوياشجاروخزانبدچندیککهفضلباغدر
دادشکوفهنوازهمعلمنبوستاشد           درغرسپارینهکهنهالنونخلآن

)87،ص77،ایرانزنانهاينشریه(نخستین
اندیشه هاي ترقی جویانه جدید بدنبال قالبهاي نو براي گفتن اندیشه هاي نوین بود  که نماد  این 
خواست اجتماعی در شعر نازك المالئکه ،غاده السمان و شمس کسمایی  فروغ فرخزاد و سیمین بهبهانی 

ن خود را به نمایش گذاشت.جریان شعري زنان را می توان به دو بخش  تقسیم کرد . تحول و بیش از دیگرا
تغییر در ظاهر و محتوا در شکل ظاهري شعر پیشگامانی چون شمس کسایی و نازك المالئکه  و در محتوا 

می توان بخش اعظمی از شاعران ایرانی و عرب را نام برد 
اي عربآغاز تحول در ظاهردر ایران و دنی

زمینهایندروبرداشتهخودشعرازراقافیهوعروضوي.بودایرانیدانشوروشاعرهکسماییشمس
بدونشعريقطعه. شدمیمنتشرتبریزهايروزنامهدرتندسیاسینوشتارهايهمچنیناواز. کردنوگرایی

درنوگراییهاينمونهنخستینجزءشدمنتشرآزادیستانمجلهدراواز1299ماهشهریوردرکهبنديقافیه
فارسیوروسیزبان. بودمستقلوخواهآزاديوروشنفکرزنیشمس.آیدمیشماربهفارسیشعر
مبارزانجمعرضاشاه،آمدنکاررويورفعتشدنکشتهازپس.آموختهمترکیآذربایجاندردانست،می
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ورفتیزدبهصفادخترشتنهابااو. گذشتدرش1307سالبهشمسهمسر. شدندپراکندهآذربایجان
بهرااشخانوادهوخودزندگیکرد،ازدواجرشتیانمحمدحسیننامبهدیگريشخصباکهآنازبعد

ورفتمحلاشخانهحالاینباگذشت،نشینیگوشهبهتهراندراوعمرپایانیسالهاي. کردمنتقلتهران
قطعه. استماندهباقیکمیمقداراواشعاراز. گذشتدرش.ه1340سالدرکهاینتابودروشنفکرانآمد

ازايگونهتقلیدشدمنتشرپیشینیانمعمولبنديقافیهوتسويقیدازفارغآزادیستانمجلهدراوکهشعري
:  قطعهآنازبخشهایی.  آیدمیشماربهفارسیشعردرتجددهاينمونهنخستینجزووبوداروپاییاشعار

طبیعتپرورش
نوازشونازومهرآتشبسیاريز
تابشوروشناییوگرمیشدتایناز

فکرمگلستان
افسوسشدپریشانوخراب

بکرمافکارافسردهگلهايچو
مایوسگشتنددادهزکفطراوتوصفا
نشینمزانوبهسرودامنبرپايبلی،

سرزمینمیکگرفتاروحشینیمچونکه
خیرماريینه
شرمنیروينه
تیزمدنداننیستبود،تیغمنهوتیرنه
گریزمپاينه
فشارمدرخودهمجنسدستدررويایناز
کنارمدنیاپرستانسلکازودنیاز

برآرمسرمهربانمادردامنازکهبرآنم
اوضاع زمانه کند شعر لحنی شعاري گاه رمانتیک مانندوطن ،انتقاد از در دوره که شمس زندگی می

،امیدواري به آینده وبالیدن به مفاخرملی دارد. این اشعار هرچند در چشم ادیبان آن زمان اعتباري ندارد اما در 
چشم اندازي تاریخی این اشعار به منزله پله هاي بنایی هستندکه براي رسیدن به بام باید بر آنها قدم 

)362-365،ص1386گذاشت.( امین پور،
کهشعري. کردآغاز»انسانومرگ«بلندشعرباراخودشعريحیاتعراقیشاعرهنازك المالئکه

باراخوداکنونوبکشدتصویربهرامرگباانسانرویاروییبودنمحتومشعريصورتآندرکوشید
/ 1923مسالدرشیعیادیبوفرهیختهخانوادهدرالمالئکهنازك. روستروبه»انسانومرگ«مسئلههمان
شیفتهعبدالرزاقسلمیمادرشوورزیدمیعشقعربیزبانوشعربهپدرش. آمددنیابهعراقدرق1341



٤٠٦٨

٤٠٦٨

مجموعه مقاالت

پسوياسترسیدهطبعبهاواز) سرافرازيسرود(المجدانشودةعنوانباشعريدفتروبودعاشقانهشعر
اتمامازپسوشدمشغولحصیلتبهبغدادعالیسرايدانشدرعربادبیاترشتهدرمتوسطهآموزشاز

وانگلیسیزبانرشتهدروشدآمریکامتحدهایاالتراهیتحصیلادامهبرايمقطع،ایندرخودتحصیالت
ادبیاتباويکهشدموجبآمریکادرويتحصیلدوران. خوانددرسپرینستوندانشگاهدرتطبیقیادبیات
درآمریکاازبازگشتازپسنازك. شدشعرشدرتأثیرگذاراملعوازبعدهامسألههمینوشودآشناجهانی

راعراقبیروت،درسالهدواقامتبراياماشدمشغولتدریسبهبغدادمعلمتربیتدانشکدهدر1957سال
ادبیاتوزبانمدرسموصل،وبصرهدانشگاهدروبازگشتعراقبهسومباربرايآنازپسکردترك
مرگشزمانتا1990ازنازكرفتکویتدانشگاهبهتدریسبرايسپسعراقیفقیهعرهشااینشدعرب

بردسربهعزلتدرقاهرهدر
بدرشعردرکهبرندگیودرشتیآن. استرمانتیکزیاديحدتاورقیقشعرينازك المالئکه،شعر

هرگونهازدوروروشنعرشش. نداردوجوداوشعروشودمیدیدهالبیاتیعبدالوهابواسیابشاکر
است.غموضی

انچه زندگانیم احساس می کند بیان می کنم 
و نقشبند احساس روح غریب خویشتنم

آنگاه که سالیان بر من زخم خنجر هراس آورش را می زند ، میگریم
و از آنچه سرنوشت بر پیکر آدمی 

می راند می خندم
دیگريعاملزنانه استروحوبورژواییتقریباًپرورشکه ،شعر نازك  المالئدرتأثیرگذارعواملاز

وشلیقبیلازانگلیسیهايرمانتیکآثاربهشاعرهشیفتگیآنوداشتهتأثیررمانتیکروحاینتقویتدرهم
( .استکردهشعريترجمهراآنانشعرهايازبسیاريبلکهپذیرفتهراآنهاتأثیرتنهانهکهاستلیتکس
)118-119،ص1359شفیعی

بر اساس تارخ سرایش اولین شعرهاي مدرن می توان گفت که زنان ایرانی زودتر بدنبال قالبی جدید براي 
بیان  اشعارشان رفته اند.ولی شاعر عرب نازك مالئکه با جدیت و اصولمندتر این هدف را پیگیري نموده 

است.
ي اندیشه هاي زنانه فراهم می کند اما در تا دهه هرچند قالب جدید از لحاظ ساختار فضایی مناسب را برا

سی در ایران شاعران زن چون و ژاله اصفهانی و حتی فروغ فرخزاد به عنوان نماینده شعر نو زنانه ، ابتدا 
قدرت خود را در ساخت شعر به سبک سنتی نشان داده و سپس به سراغ شعر نو می روند .

تحول در محتوا
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امعه زنان ایرانی و عرب  باعث شد تا با تغییراتی که دردوران معاصر بر اساس  شباهتهاي فرهنگی میان ج
زنان از لحاظ محتوا تغییرات تاثیراتی که این جامعه از جریانات زنگرایانه می گرفت باعث شد که شعر 

ه یکدیگر اي نماید . و این تاثیر پذیریر جهانی اندیشه ها و مطالبات را در شعر زنان ایرانی و عرب بعمده
نزدیک نماید .

شعر عربی از حالت رثایی و عارفانه به سمت اندیشه هاي زن گرایانه ، میهن دوستی، مقاومت وبیان 
احساسات زنانه حرکت  می کند و شعر فارسی از عاشقانه به سمت شعرهاي تعلیمی ، زن گرایانه  و گاهی 

با رجوع به ادبیات «و فریادهاي زنانه شعر است.تنانه حرکت می کند . اما نکته مشترك در هردو جامعه غم 
معاصر زن، از زمان جنگ جهانی دوم شاهد نوعی فضایی پر اندوه و غم زده هستیم  که بر ادبیات زنان سایه 

می زیاده شاعر معاصر عرب می نویسد: تاریخ زن، » افکنده است و آن  را به سمت تاریکی مطلق می برد
است. یا می گوید: من بسیار در رنجم  و در زندگیم هیچگاه به این اندازه رنج تاریخ بلندي از قربانی شدن

)148،ص1386نکشیده ام  چیزهایی هست که از درون مرا پاره پاره می کند (غذامی،
:گویدمیبالحنی غم انگیز »انا«شعردرنازك المالئکه نیز

قلبیولففت/بالسکونکنهیقنعت/المتمردتهصمانا/ االسودالعمیقالفلقسرهانا/ انامنیسألللیل
الحیرانروحهاانا/ انامنتسالوالریح/ اکون؟منانا/القرونتسألنیوارنو/ مناساهمهبقیتو/بالظنون
/ الشقاءخاتمهخلنا/ المنحنیبلغنافاذا/ نمروالبقاءنبقی/انتهاءوالنسیربنقی/المکانفیمثلهاانا/ الزمانانکرنی

…ضاءفاذاف

درراخویشکنه/ اویمسرکشسکوت/ ژرفومضطربوسیاهاویمراز/ کیستممنکهپرسدمیشب
ازفزون/ امدوختهنگاه/ امایستادهوقاربااینجاو/ امپیچیدهگمانیهادرراخودقلبو/ امنهفتهخاموشنقاب

برخاستهمنانکاربهزمانکهاویمسرگشتهروح/ منکیستمکهپرسدمیباد/ کیستممنکهپرسندمیمن
/ نیستبقاییوگذریممیومانیممی/ نیستپایانیورویممیومانیممی/ المکانمدراوهمانندمناست
( علی .ایمرسیدهتهیبهآنگاهوایمرسیدهرنجپایانبهکهپنداریممیچنانرسیدیمراهخمبهوقتی

)1387محمدي،
خزاد:یا شعري از فروغ فر

همه هستی من آیه تاریکی هاست / که ترا تکرار کنان /به سخرگاه شکفتن ها و رستن هاي ابدي خواهد 
)171،ص1380برد/ من در این آیه ترا آه کشیدم آه(حسن زاده،

یا شعري از سمر عطار  شاعر سوري از منظومه بازگشت مردگان: 
ست؟/ ما رادر اردوگاهی روي هم انباشته اند/ و گفتند پدر به کجا پناه ببریم ؟/آیا شهري براي مردگان ه

)165: مام وطن مرده/ شاید هم به هالکت رسیده است(همان،ص
کند  اما شعري شا اما به نظر می رسد که شعر زنان ایران  هرچند که تلخی هاي و مصائب زنان را بیان می

تر و بامضامینی امیدوارنه تر است.
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باشانسانهاخوشبختیومظهرشاديباشآراجهانوخیززمینماهايزناي
)50،ص1384اصفهانی(

:خوردمیچشمبهنیزوااللعبتشعردر
نیستکامیمنخلوتدرکهدورشوشوي              دوردستمنتنازمردايبرو

نیستبدنامیاندیشهدروبگسستبود             بندتوهوسهايزندانزندانیآنکه
شدمپژمردهتوهايزنفسدریغابنشستم              ايتودامندروبودمنرگسی

شدمآزردهتوهايخطاشرمازوايشدياغیارهمبستروکرديخطابس
)1032،ص69نژاد،رضوي(

رد:براي مقایسه نگاه دو زن شاعر  ژاله اصفهانی و سمر عطاربه جنگ و صلح را بررسی خواهیم ک
بهزندتجنگ/ آتششعلهکهنشوم/حاضرپـارهکنندمراقلبجاي/گرازکنندمراچشمگر

آتشفروزدهرکه/ بردنیامادرانلعنتننگ/ايونفرتزجنگ/ دارندگیتیمادرانهمهمنگاهواره/چون
) 54،ص1384اصفهانی(جنگ

نه نیایش کردیم و/ و مقدس خواندیم/ این زادگاه ها/ و ما ابلهان حقیر/ چگوهاي تاریخ/ و منظرهنظریه
انسانی را/ اما اکنون می توانی به زادگاهت باز گردي/صلح تو دوزخ است/ و حضورت ذلتی آشکار/ آه اي 

)167،ص1380مام وطن / اینک نقاب از چهره برگیر(حسن زاده،
رنج فلسطین رنج می برد و این در اما این نکته را نیز نباید ازذهن دور داشت که شعر معاصر عرب از از

دهد.اشعار فدوي طوقان بیشتر از دیگر زنان شاعر خود را نشان می
حریتی ، حریتی ، خریتی / صوت اردده بملءفم الغضب/ تحت الرصاص وفی لهب/و اظلل رغم القید 

اعدو خلفها / و اضلالللیل اقفوا خطوها/ و اظل محموال علی مد الغضب... 
ي آزادیم اي آزادیم ! این صدایی است که همواره با خشم تکرارش می کنم ، زیر رگباري از اي آزادیم ا

گلوله و آتش با وجود همه زنجیرها هم چنان بدنبالش می روم و باوجود  سیاهی شب  گام هایش را دنبال 
)118،ص1389می کنم  خشم مرا فرا می گیرد.(مال ابراهیمی ،

سالهاي  پس از انقالب مورد توجه شاعران زن قرارا گرفته است  شعر زیر در ایران نیز این مضمون طی 
از سپیده موسوي در وصف حال مردم فلسطین است:

کوچه هاي شب شهر / خالی از هستی و نور/  آسمان یک نفس آواز غریبی می خواند این جا / درخت 
سرخی سیب اند و تو...( موسوي )گوید آرام / گونه هاي مردم قرمز ازسیب در کوچه تنگ/ در گوشم می

مسله جنگ و شهادت نیز یکی به واسطه جنگ تحمیلی و همچنین مساله فلسطین از مضامین مشترك 
میان زنان شاعر ایرانی و عرب است.



٤٠٧١
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

از راه خون آمده اي / از راه خون/ از ابتداي روز جدال / از ابتداي جاده تابوت/ اینجا بهشت است بهشت 
)97،ص1384اي باغ چوب شدند /تابوت شدند(صفار زاده ،زهرا  /درخت ه

گر کهبـاداالل/ زبانمرفتندبـادچونقفساز/پریدنرفتندشادخودموطنسوي/بهسرخمهاجرهاي
)266،صحافظیانازنقلبهراکعیفاطمه(رفتندیادازسرخهاي/ مهاجربـگویم

/ تا ابلهان با شهادت ما / در بازار بورس وطن پرستی هرگز به اعالمیه اي بر دیوار بدل نخواهم شد
)8713السمان،ة ( غاد.تجارت کنند

مرا بس که در خاك وطنم بمیرم  / در آن مدفون شوم / زیر خاکش ذوب و فانی شوم / آنگاه چون گیاهی 
ن به نقل از، مال سر از خاك بر آورم /شکوفه دهم / و دست کودکان میهنم آن را از شاخه بچیند(فدوي طوقا

)129،ص1389ابراهیمی ،
زنانه گرایی در شعر

نهضت ادبی عرب و دوران مشروطیت ایران همزمان است با موج دوم فمنیست یا زن گرایی در دنیاست . 
وطلبیصلحزیستمحیطدانشجویی،جنبشهاينظیراجتماعیتحوالتنتیجهبرخیعقیدهبهکهدومموج

کردهتحصیلزنانافزایشازناشیبرخیودومجهانیجنگازناشیراآنهدفوبودجنگضدفعالیت
اولموجمبارزهدرهمچناندومموجگراییزن) 94،ص1387،ترابی(خواسته هاسطحافزایشودانشگاهی

مثل،تولیدشناسیسیاستآنتوجهکانونامااست،سهیمعرصه هاتمامیدرزنانحقوقکسببراي
کردستایشآنازبایدکهچیزيهروستمازشکلیمثابهبههمجنسیت. استجنسیتفاوتوزنان،تجربه

طوربهرا) مذکر(تفکر سنتی سیاسیوشخصیجنبه هايازآمیزهايباکهمیشودتبدیلکلیديمسأله ايبه
جنینسقطقوانینلغو،مشاغلدرجنسیتبعیضبهدادنپایاندر این موج برلزوم.می کشدچالشبهجدي

عنوانبهزنانازبرداشتکهبودندآنخواستاروکردندمیحمایتکودکانازنگهداريمراکزایجادو
اجتماعدر،وباشندداشتهعهدهبهراکودکانازنگهداريوظیفهوبایدکنندکارخانهدربایدکهموجوداتی

بروزومردانبدونزنانشعارباکهموجاینبدهند.درارپایانکنند،عملخدمتکارومنشیعنوانبه
برحذرهمسريومادريهمچوننقشهاییپذیرشاززنانیافته،ادامهوسیعیسطحدرمردانهرفتارهاي

وتجردموجایندر. می شدتأکیداجتماعیفعالیتکاروصحنهدرمردانبارقابتبرومی شدندداشته
ص،1372میشل.(بودمهمبسیاراقتصادواجتماعصحنهدرمردانبارقابتبهزنانتشویقوازدواجتقبیح
116 (

در  شعر شاعران ایرانی چون ژاله  قائم مقامی ،فروغ فرخزاد، سیمین بهبهانی و در بین شاعران فمنیست 
روایی در کالم و عرب چون غاده السمان نیز این معانی قابل مشاهده است.  پرداختن به تابوهاي زنان بی پ

بیان دردهاي زنانه از ویژگیهاي این دوره است .که به میزانی متفاوت در اشعار زنان دیده می شود اما با اندکی 
تامل می توان روحیه شرقی را در شعر این شاعران مشاهده کرد. 
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از/ونمی شناسدملیموضوعیکراجنسیتکهشناختم/ مرديکههستیروشنفکرياولینفرهنگ/تو
)109(غاده السمان،ص.نمی جویدسودخطابهایرادبرايخواب/ منبريتخت

اماسربسـتهنکته ايباقصــهاینگویـمت/:گفتمچیستدرزنومردفرقپرسیدخواهرم
اماسربستهکیـسه ايدرشودمیطیعمرمایکسان/اوستوماجنـــسآفرینشدکاندر
اماپربــستهقفـسکنجدرداریمجنبشــــی/وماهماستروازپبهاوهستیکاخفرازبر
امابستهخواهرجانايهستکهبایدپاودستآفریده/مردمحبـسایناززنآیدبـرونتا

)45،ص1374( قائم مقامی،
دلم خواهد / که به طغیانی تسلیم شوم / من دلم می خواهد / که ببارم از آن ابر بزرگ / من من دلم می

)271،ص1383فرخزاد،خواهد / که بگویم نه نه نه نه ( می
شعر زنان ایران با توجه به تحوالت اجتماعی دهه پنجاه پس از انقالب تغییر محتوایی نیز داشت و نوعی 

شعر: در ایران شکل گرفته استبومیفمنیسمپژوهشگر با ناموشاعرراکعیفاطمه«زنانگرایی به تعبیر  
وجوانشعردرراخوبیبسیاراندازچشممازمینه،ایندرواستکنندهامیدواربسیارامروزجوان

وجودبهماشاعرزنانوجوانشعردرامروزکهراجریانیداریمروپیشجوانزنانشعربرايمخصوصا
طبیعی،نه،عاشقااعتراضشعرخالق،شعرکنممییاد»بومیفمنیسم«عنوانبهآنازمنکهاستآمده

بهمامعاصرادبیاتوامروزشعردرراتاثیرگذاريجریانتارودمیکهاستاعتقاديوعرفانیاجتماعی،
در این نوع شعر زن شرقی با نگاه خود شعر ).1389خردادماه25ایرانشاعرانانجمنوبگاه(آوردوجود

توان مجموعه آخر گیري که حتی میکند شعري دور شده از خشم و در حال شکل زنانگی را توصیف می
فروغ را هم در این مجموعه نهاد. وجود فضا و اسطوره هاي شرقی در واقع شعر زنگرایانه عربی را هم بومی 

سازد و این موضوع فصل مشترکی میان شاعران زن ایرانی و عرب است:می
اش هاي حنائینی دراز بر دستگشاید/ زماکوبم /با چهره باستانیش در ا میدر خانه مادربزرگم را می

)87،ص1387بر سرم فرو می ریزد.(غاده السمان،ریزم/ درحالی که یاسمن گیسوانشاشک می
زلیخاهملحظهیافت/ یکنخواهیمنازايذرهدر/رادنیاچشمانزیباترینداري/اگرحتیوفابیاي

)105ص8213راکعی،(بوديمجنونیانازکاشاي/بودملیلیانتباراز/منرا
نگاه ها دردها و خواستهاي مشترك زن مشرق زمین در آثار زنان ایرانی و عرب به صورت مشترك به 

خوبی خود را به نمایش گذاشته می شود.
نتیجه گیري

در مجموع تا پیش از دوران معاصر با توجه به اینکه نوع شعر در میان زنان عرب بیشتر  تمایل به شعر 
ی است و زنان مشهور ایران بیشتر بر شعر عاشقانه تمرکز دارند تا قبل از دوران معاصر شاهد رثایی وعرفان

اشترکات معنایی نیستیم و تاثیري که شاهد هستیم تاثیر بر شکل ظاهري شعر است. که بارزترین آنها ملمع 
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در دوران معاصر به گویی است البته صوفی گري و عرفان نیز نقطه مشترك میان ایرانیان و اعراب است.اما
تر وموقعیت تاریخی و جغرافیاي و مذهبی زنان شاعر ایرانی و عرب باعث شده تا واسطه ارتباطات آسان

شعر آنها در  به واسطه مطالباتشان به یکدیگر نزدیکتر شود. هرچند نوع و زوایه دید متفاوت تراست شعر 
جنگ و به ویزه مساله فلسطین در شعر زنان شاعر زنان ایرنی امیدورانه تر وشعر عربی اندوهگین تر است.

عرب پر رنگ تر است.اما می توان در شعر زنان  ایرانی و عرب فضاسازي شرقی را به خوبی احساس کرد.
کتابنامه

،تهران.زوار،انتشاراتدومچاپما،تاروزگارنیما،از1376،یحییپور،آرین-
.،تهرانمرکزدوم،نشر،چاپمتنلتاویوساختار،1370،،بابکاحمدي-
.،تهراننگاهانتشارت،اول،چاپاول،دفتراشعارمجموعه،1384،ژالهاصفهانی-

وعلمیانتشارات،شرکتسوم،چاپمعاصرشعردرآورينوو،،سنت1386،قیصر،پورامین-
فرهنگی،تهران.

،تهران.ویستاراول،نشرامروز،چاپزن،امروز،شعر8613علی،،چاهیبابا-
زنان،تهران.مطالعاتوروشنگراناول،انتشاراتزنان،چاپویژه،نشریات1381،صدیقهببران-
،،سبک شناسی ،چاپ دهم، انتشارات  امیر کبیر،تهران.1389بهار ، محمد تقی(ملک الشعرا) ،-
.تهرانه،نگاانتشارات،اول،چاپجهانزنان،شعر1380،،فریدهزادهحسن-

.،تهرانعلماول،نشرصوفی،چاپزنان،نخستین1385مریم،حسینی-

،انتشاراتاولنژاد،چاپاحمدراد،کاملکاشانیپوراندختاشعار،،دیوان1374خاتون،ملکجهان-
زوار،تهران.

،شاهران،تهبارانیفروشیکتابعباسی،انتشاراتمحمدالشعرا،تحقیقتا،تذکرهسمرقندي،بیدولتشاه-
آباد

.تهران،مدحتاول،انتشارات،جاپعارف،زنان1385،القاسمرادفر،ابو-

.،تهرانتهراتنخست،انتشاراتگو،چاپپارسیبرگزیدهشاعر،چهارصد1369نژاد،ابوطالبرضوي-

.اطالعات،انتشاراتدومها ،چاپ،مادرانه1382،،فاطمهراکعی-

.تهران،توساول،انتشاراتعرب،چاپمعاصر،،شعر1359رضا،،محمدکدکنیشفیعی-

،تهران.میتراانتشاراتسوم،ادبی،چاپ،انواع1387،شمیسا،سیروس-
چهاردهم،انتشارات،چاپاولجلد)2و1جلدخالصه(ایرانادبیات،تاریخ1374اهللا،،ذبیحصفا-

ققنوس،تهران.
،تهران.زیتونگبرناشراولسفر،چاپ،هفت1384،زادهصفار-
شادان،تهران.اول،انتشاراتاشعار،چاپ،مجموعه1383فروغ،فرخزاد-
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انتشارات،تدین،تهراناحمدمترجمپنجم،چاپایران،اجتماعیتحوالتتاریخ،1383جان،فوران،-
.رسافرهنگیخدماتموسسه

.رازيفخرکتابخانهانتشارات،1جلدعباسی،محمدااللباب،ترجمهلباب،1361،محمد،بهارعوفی-

،چشمهنشرپنجم،فرزاد،چاپالحسینعبددوات، ترجمهمیاندرعاشق،زنی1387،السمانغاده-
.تهران

نو،تهرانطرح،انتشاراتاولتبار،چاپعودهزبان،ترجمهو،زن1387،،عبداهللاغذامی-
.کاویان،تهرانات،انتشاراولپروین،چاپتارابعهتا،از،بیصدرکشاورز،-

نشر،چاپجعفري،مسعودمسعودفارسی،ترجمهشعردرتجدد،طلیعه1384حکاك،احمد،کریمی-
مروارید،تهران

.تهرانقدس،انتشاراتنخستاي،چاپگنجه،مهستی1382الدین،معین،محرابی-

.،تهراننامن،انتشاراتاول،چاپ4و1جلدفارسی،،فرهنگ1385،محمدمعین،-

.،مشهدنیکا،نشر1372اول،چاپزنجانیهمازنان،مترجماجتماعی،جنبش1372،آندرهمیشل-

مجالت 
دفتراسالمیدرجمهوريزننامهزن،ویژهاسالمی،پیامدرجمهوريشاعر،زنان1384حافظیان،فیروزه-

قمچهارم،
اسالمیجمهورملیخانهکتاب،نشراول،چاپ)1377دانش،وشکوفه(ایرانزناننشریاتنخستین-
تهرانایران،
،هنروفرهنگدرزنفلسطین،مجلهزنانشعردرپرستیوطنهاي،جلوه1389عزت،ابراهیمی،مال-
4،شماره1دوره

3شمارهماهکتابعراقی،شاعرهالمالئکهعلی،نازكمحمدي،علی-
وبگاه

زنانایرانشبکهوبگاهزنانتمطالعارشتهگیريشکلهايریشه،بررسی،میتراترابی-
www.iranzanan.com

مقالهبخشراسخونوبگاهجاهلیت،درزنوضعیت،1389بهمن6جواد،،محمدواعظی-
www.rasekhon.net
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هاي شناسی رمانسبک
اثر محمد محمدعلی» آدم و حوا، مشی و مشیانه، جمشید و جمک«

1فاطمه شکیبا

ات فارسیکارشناس ارشد زبان و ادبی
چکیده 

گانۀ روز اول محمد محمدعلی با انتشار سه رمان آدم وحوا، مشی و مشیانه، جمشید و جمک با عنوان سه
ي گانههاي سههاي اصلی رمانگذاري کند. از ویژگینویسی پایهعشق سعی کرده شیوة نوینی در عرصۀ رمان

به کار برده است. او با تلفیق زبانِ سنتیِ روز اول عشق سبکی است که نویسنده در نگارش این سه رمان
اي وتاریخی است؛ و با استفاده از زبان محاوره و نثر رمان، هاي دینی، اسطورههاي منبع که شامل کتابکتاب

همین موضوع کند تا سبک خاصی بیافریند و زبان هر سه رمان را به شکل یکسانی درآورد.تالش می
شناسی این سه رمان داشته باشند.ت تا بررسی و تعمقی در سبکنویسندگان مقاله را برآن داش

ي روز اول عشق.گانهرمان فارسی، محمد محمدعلی، سهسبک شناسی،ها:کلیدواژه
مقدمه  

.ش منتشر کرده است. آدم و حوا روایت اسالمی و 1382محمد محمدعلی رمان آدم و حوا را در سال
با نام فرعی داستان آفرینش نخستین زن و مرد در اساطیر مشی و مشیانه سامی نخستین زوج بشر است؛رمان 

منتشر شد؛ و رمان جمشید و 1383هاي آریایی است که در سال ، روایت نخستین زوج از نگاه روایتایرانی
نخستین پادشاه آریاییان که روایت پادشاهی جمشید به عنوان با نام فرعی سرگذشت جمشیدشاهجمک 

به چاپ رسیده است. نویسنده با مطالعات پیگیر در سالیان متوالی و 1386آریایی است در سال نخستین شاه
ها بر اساس ادعاي آوري مطالب ازمنابع مختلف به تدوین این سه رمان پرداخته است و این رمانجمع

- ین سه رمان را سهاند. نویسنده اهایی هستند که در ایران به این شیوه نوشته شدهمحمدعلی نخستین رمان
ي روز اول عشق نامیده است. گانه

ها حاکم باشد. پرداختن به هاي ادبی و فکري خاصی بر آنها سبب شده تا ویژگیموضوع این رمان
هاي اساسی است، راویان هر سه مایهاسطوره بارزترین ویژگی این سه رمان است، عشق در هر سه رمان از بن

نده تالش کرده است دیدگاهی متفاوت به زنان اسطوره داشته باشد،خواب ورؤیا رمان زنان هستند و نویس
نوشت ،و ذکر منابع در پایان رمان شکل نقش مهمی در پیشبرد داستان دارد. استفاده از شعر، پانوشت، پی

- سطورههاي اها به کتابها را متفاوت کرده است. از آنجایی که محمدعلی براي نوشتن این رمانظاهري رمان

ها استفاده کرده که این خود اي، تاریخی و دینی مختلفی مراجعه کرده است از متون این منابع نیز در رمان
ها شده است. در این مقاله سعی شده مختصات سبکی که هاي زبانی خاص در این رمانسبب آفرینش ویژگی

1.f.shakiba82@yahoo.com
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هاي زبانی، دارند بررسی شود.ویژگیدر سه رمان آدم و حوا، مشی و مشیانه، جمشید و جمک بسامد بیشتري 
باشند. الگوي ي این مختصات میپردازي از جملههاي شخصیتهاي ادبی و ویژگیهاي فکري، ویژگیویژگی

-شناسی سیروس شمیسا میشناختی متون از کتاب کلیات سبکاین مقاله برگرفته از فصل روش بررسی سبک
باشد.

ي تحقیقپیشینه
ی آثار محمد محمدعلی مقاله و کتابی گردآوري نشده و به صورت پراکنده در شناسي سبکدر زمینه

هاي دیگر به چاپ رسیده است. اما در مورد آثار دیگر نویسندگان برخی مجالت ادبی مقاالتی در زمینه
شناسی رمان سبک"ي توان به مقالهشناسی آثارشان انجام شده است از جمله میهایی دربارة سبکفعالیت

اشاره کرد. "آبادي ي خالی سلوچ اثر محمود دولتجا
دشواري کار این  مقاله دراینست که با وجود نوشته شدن هزاران رمان و بوجود آمدن  انواع آن هنوز 

رمان نثري است روایی و در قالب «تعریف جامعی از رمان که مورد توافق همه باشد در دست نیست. مثالً  
ی برد و چون این دنیا را نویسنده آفریده تازگکه خواننده را به دنیاي خیالی مینوشتار با حجم نسبتا زیاد

میرصادقی و »(اي که معموال طوالنی و پیچیده استروایت منثور خالقه«. ویا)19: 1381(لور،»دارد
و این خاصیت اصلی«باشد. اش میي سرگرمیاي که ویژگی مهم آن جنبه)؛ یا نوشته141: 1388ذوالقدر،

اساسی رمان است که بدون آن، هیچ یک از خصوصیات دیگرش فایده ندارد. هیچ آدم باشعوري، رمان را 
بر اینکه تعاریف رمان متنوع ). حال عالوه12: 1364(موآم،» خواندبراي تعلیم گرفتن یا تهذیب اخالق نمی

ی نیز چنین دشواریی دارد. شناسي سبکي خاصی از آن پرداخته است، بحث دربارهاست و هرکسی به جنبه
توان در آثار نویسندگان ترین اشارات را میاز گذشته تاکنون تعاریف زیادي براي این واژه شده است. کهن«

ي سبک ). به طور کلی آنچه از بیان واژه186: 1388(نصراصفهانی،» یونان باستان (افالطون و ارسطو) یافت
-صی است، که معموال این سخن در تعریف سبک نیز جاي میدر این نوشتار مدنظر است سبک فردي و شخ

سبک نحوه و نوع «یا » خوردسبک وحدتی است که در آثار کسی به چشم می«توان گفت: گیرد؛ ازجمله می
). 16: 1386شمیسا،»(بیان است

ي روز اول عشقگانههاي سهي رمانچکیده
شود: در رمان آدم و حوا ابتدا تصویري از شق بیان میي روز اول عگانهاي از سه رمان سهدر ابتدا خالصه

شود؛ سپس آدم با عنایات آسمان و زمین قبل از آفرینش آدمیان، با حضور فرشتگان و جنیان نشان داده می
سازد. نهد. حضور او فضاي آسمان و آسمانیان را دگرگون میي وجود میي خداوندي پا به عرصهویژه

افتد: ابلیس آید و ناگهان اتفاق بزرگی در عرش خداوندي میمالیک پیش میهاي بسیاري در بینحرف
شود و حوا آنجا آفریده شود. آدم به بهشت هدایت میترین شخص به خداوند رانده میداناترین و نزدیک

هاي زیادي براي امرار معاش آیند و با سختیشود؛ اما اقامتشان در بهشت طوالنی نیست، به زمین میمی
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شوند و بدترین اتفاق کشته شدن فرزندشان هابیل است. عمر آدم با شوند. صاحب فرزندانی میمواجه می
میرد. رسد و حوا نیز مدتی پس از او میاحتساب سالهایی که در بهشت بوده، بعد از هزار سال به پایان می

ست. ابتدا اهورامزدا کیومرث را رمان مشی و مشیانه داستان آفرینش نخستین زن و مرد در اساطیر ایرانی ا
فرستد. دیوزنی به نام جهی اهریمن را از حالت ضعف و سستی به در به همراه گاو یکتاآفریده به جهان می

میرد و کنند. گاو میي جهانِ روشنایی آغاز میهاي اهورامزدا و همهها جنگ بزرگی علیه آفریدهآرد و آنمی
کند و با گرماي ي او را اسفند، ایزدبانوي زمین جذب میرسد اما نطفهمیي کیومرث به پایانعمر سی ساله

-روید و مشی و مشیانه از این گیاه پا به زمین میدهد تا اینکه گیاه ریواس از آن میخورشید پرورش  می
وأم شوند. ان دو شش جفت فرزند تگذارند. مدتی بر روي زمین سرگردانند تا در سرزمین ایرانویج ساکن می

شوند و خاندان و قبایل مختلف بر روي زمین آورند و از هر جفت ازیشان نیز پانزده جفت زاده میبه دنیا می
گیرد. شکل می

در رمان جمشید و جمک، جمشید و خواهر توأمش جمک، فرزندان تهمورث هستند. از طرف اهورامزدا 
همسرش جمک به آبادانی زمین و فراهم پادشاهی جهان به جمشید داده می شود، او به همراه خواهر ـ

گسترد و باري خواهر پردازد. جمشید در دوران حکومتش سه بار زمین را میآوردن آسایش براي مردم می
دهد. از این خواهر، ضحاك برد و به زنی مرداس یمنی میدیگرش اردوك را با خود به سرزمین یمن می

زند؛ از طرفی جمشید نیز به کارهاي شورش علیه جمشید میشود و با راهنمایی مادرش دست بهمتولد می
- ي ایزدي از او جدا میگسلد و فرّهکند، در نتیجه مهر مردم از او میخود مغرور می شود و ادعاي خدایی می

کند و جمشید  و جمک سفري صدساله براي فرار از چنگال ضحاك آغاز گردد. ضحاك به ایران حمله می
کشد. ضحاك نیز رسد و هردوشان را میگذشت این زمان در دریاي چین ضحاك به آنان میکنند. بعد از می

شود. به دست فریدون به بند کشیده می
پردازي  شخصیت

اند که در بیرون از رمان به عنوان ي روز اول عشق، چنانگانههاي سههاي رمانجایی که شخصیتاز آن
هاي اند بنابراین نویسنده در آفرینـش شخصـیتاریخی شناخته شدهاي و یا تهایی دینی، اسطورهشخصیت

تواند تمامی خصوصیات اخالقی، جسمی یا روانی شخصیت را از ذهن و تخیل شود و نمیرمان محدود می
خود بیافریند؛ او باید در چارچوب مشخصی حرکت کند. با وجود این نویسنده با توجه به خوب یا بد بودن 

ع و اعمالی که باید از او سر بزند خصوصیات فردي و اخالقی او را آفریده و در نهایت به شخصیت در مناب
اگر از «اي آمده نزدیک شده است. در این مرحله باید توجه داشته باشیم که هاي اسطورهآنچه که در روایت

-اي که رمانیی است. مادهجانویس این توقع را داشته باشیم که موجوداتی کامال نو بیافریند، انتظار بیرمان
). 11: 1364(موآم،» نویس در اختیار دارد، عبارت است از طبیعت بشر

هایی بیافریند که مانند یک انسانِ ها، محمدعلی سعی کرده شخصیتاي بودن شخصیتبا وجود اسطوره
ي ارهاي ویژههاي خاصی با رفتها را در موقعیتقابل باور براي خواننده ملموس باشد. محمدعلی شخصیت
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هایی نزدیک به زنان امروزي ها شخصیتهاي زن رمانخودشان قرار داده است. به عنوان نمونه شخصیت
ها تأثیرگذار بوده است. پردازي آندارند، زیرا نویسنده امروزي است و نگاهش به شخصیت زنان در شخصیت

ها را توان هر کدام از آنطوري که میهاي امروز نزدیکند؛ بهي محمدعلی به انسانهاي آفریدهشخصیت
اي بودن موضوع این هاي امروزي با خصوصیات ویژه دانست. البته به دلیل اسطورهي گروهی از انساننماینده

اند یا سفید، یا ها سیاههاي آیینی ایرانی، شخصیتها به این نکته توجه داشته باشیم که در افسانهرمان
ها شخصیت سفید اهوراست و شخصیت سیاه اهریمن . دیگر . در این رماناند یا اهریمنی اهورایی

ها دیده هایی از آنهاي داستان، چه خوب و چه بد،  ویا چه سفید و چه سیاه،گاهی اعمال و اندیشهشخصیت
شوند. در ابتداي رمان جمشید و جمک، کامران هاي مقابل متمایل میشود که به خصوصیات شخصیتمی

در چارچوب «کند که: اوي مردي که در کنار جمک راوي حضور دارد ـ  به این نکته اشاره میصبوري ـ ر
جنگد، نمادي است از اند. اما الزاما اهریمن نیستند و آن کس که با دیو میي اهریمناین اسطوره دیوان زاده

)8ب: 1387(محمدعلی،» اند.ماند و اهریمن چون اهورا تا روز رستاخیز زنده میاهورامزدا... دیوان مردنی
هایی را آفریده و در کنار اند گاهی نیز نویسنده، خود شخصیتهایی که در اسطوره بودهبر شخصیتعالوه
بینیم. هاي موجود نمیها را در روایتهاي اصلی قرار داده است که ما هرگز نامی از این شخصیتشخصیت
مان آدم وحوا و شخصیت شیراوژن در رمان جمشید و هاي بارز آن، شخصیت عبدالحارث در راز نمونه

توان نام برد. عبدالحارث فرزند اول آدم وحواست و به اصطالح، شیرین عقل است که با کشتن جمک را می
). 303الف: 1387تواند بمیرد(محمدعلی،دهد چگونه یک موجود زنده مییک پرنده به قابیل نشان می

ت ظاهري زیادي به جمشید دارد. از آنجا که زمان گریختن جمشید را شیراوژن نیز شخصیتی است که شباه
اند براي پر کردن این زمان، نویسنده از شیراوژن کمک گرفته است تا او به جاي جمشید و صد سال بیان کرده

). 137ب:1387بدل جمشید با نیروهاي ضحاك بجنگد و جمشید فرصت گریختن داشته باشد (محمدعلی،
هاي بیرون امال شخصیتي روز اول عشق نه کگانههاي سههاي رمانصیتحاصل اینکه شخ

اند؛ بلکه ي ذهن نویسندههاي آفریدههاي اسطوره و روایات) هستند و نه کامال شخصیترمان(شخصیت
ها را در جایگاهشان قرار داده است. مثال در رمان آدم و حوا محمدعلی با تلفیق تحقیق و تخیل، آن

ها را به عنوان شخصیتی داستانی و نه بخشد و آنها مییی تازه به آنسازد و جلوها از نو میها رشخصیت«
- (رضایی» هاي امروزي دارنددهد که رفتارهایی مشابه انسانمقدس و آسمانی در مقابل خواننده قرار می

).  133: 1385زاده،
هاي زبانی ویژگی
هن، چه به صورت نثر و چه به صورت نظم، دانش و فرصت اي و تاریخی کهاي اسطورهي روایتمطالعه
هاي تحصیلی پذیر است؛ افرادي که به دلیل رشتهطلبد. این امر براي افراد کمی از جامعه امکانکافی می
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توان انتظار داشت ي شخصی. بنابراین نمیروند و افراد بسیار کمی به دلیل عالقهمرتبط، به سراغ این متون می
ها آشنایی داشته باشند. افراد جامعه به طور دقیق با این روایتکه بیشتر 

زبان اسطوره، زبانی پرابهت و مفخم است و زبان رمان هر چه بیشتر به زبان مردمان کوچه و بازار نزدیک
هاي کنند و براي درك آن نیاز به فرهنگ لغت و شناختن واژهاست؛ افراد جامعه به راحتی رمان را مطالعه می

ي اسطوره باید گفت گذشته از دشواري زبان کهن و فراوانی لغات ها ندارند اما دربارهکهن و درك معانی آن
طلبد. ) و درك آن مطالعه و فرصت کافی می31:1380(فروم،» زبان اسطوره زبانی سمبولیک است«مهجور 

ه برده است، او با تلفیق زبان محمدعلی اسطوره را در قالب رمان ریخته و از زبان خاصی براي بیان آن بهر
-محاوره و رسمی و البته تأثیرپذیر از زبان مفخم اسطوره و زبانی که گاه به زبان کوچه و بازار هم نزدیک می

ها را برگزیده است. او زبانی را به کار گرفته است تا هم نمایانگر ابهت متون کهن شود، زبان خاص این رمان
ما با اسطوره مواجهیم و «ها واند رمان را بخواند و بفهمد. اگر چه در این رماني عادي بتباشد و هم خواننده

ي پرافتخار را نیز در برداشته بایست با نثري حکایت خود را بگوییم که اندکی تا قسمتی گذشتهدر نتیجه می
که این کار شوق هاي کهن بیان شود ها دوباره از زبان کتاببهمن) اما نباید روایت4:1386(نیکنام،» باشد

مطالعه را از بسیاري افراد خواهد گرفت.
کند. او از بانی هماهنگ با فضا آید تغییر مینثر محمدعلی با توجه به فضاهایی که در رمان پیش می

گیرد و در فضاهاي سیاسی، زبانی متناسب با کند مثال در فضاهاي عاشقانه زبانی لطیف به کار میاستفاده می
کنیم. هایی از بکارگیري زبان در سه رمان را ارائه میبندد. نمونهر میآن را به کا

ترسیم فضاهاي عاشقانه-الف
کند. فضاي زند و محمدعلی با زبان، فضا را تلطیف میدر برخی فضاها لطافت و شاعرانگی موج می

آنان هنوز کودکانه «هستند: آید و آن دو عاشق یکدیگر اي که با حضور حوا در کنار آدم به وجود میعاشقانه
- ي شیدایی میخرامند و رمز وراز و شیوهها، میها و جويها و میوهها و گلدر اطراف درختان و شکوفه

-اندیشند و به رعایت حرمت انسان پا سفت میآموزند. در شیدایی تمام به زیبایی و عشق می

شود اقلیما اینگونه سخن یل و اقلیما انجام میوگویی که بین هاب) و در گفت115الف: 1387محمدعلی،»(کنند
پس «رساند: ) و هابیل اینگونه سخن را به پایان می278(همان، » ستاره است.بی تو شب من بی«کند: آغاز می

ي جمشید نسبت به جمک ) و یا ابراز احساسات عاشقانه281(همان،» لرزاند.هاي تو دلم را میبخند. خنده
ترین اکنون بیا تا دل به یکدیگر بسپاریم و به شیرین«شود: ین حکومتی اینگونه بیان میبعد از کارهاي سنگ

تر، هرگز چنین شوري جان مرا فرا نگرفته است. آرزومندم بگویم هرگز چنین ها بپردازیم.  پیشاحساس
). 27ب: 1387محمدعلی،»(امات نبودهدلباخته
استفاده از سخنان مشاهیر-ب

و جمالت معروف شاعران و نویسندگان بزرگی چون حافظ و سعدي که بیشتر مردم با گاهی از اشعار
تر از دو رمان دیگر است.کند. رمان آدم وحوا در این زمینه غنیها آشنا هستند استفاده میآن
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). 55الف: 1387(محمدعلی،» ي شکرش به در آید.از دست و زبان که برآید کز عهده«
» میردخبر از درد خودپرستی  میسرار عشق و مستی را نداند یا ندانسته باشد، بیدانست اگر انیک می«

). 84(همان،
). 92(همان،» رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند...«

سخنان محاوره-ج
ي امروزي رایج است اي که در جامعههاي این سه رمان از سخنان محاوره و عامیانهگاهی شخصیت

نند.کاستفاده می
صحبتی او کسی است مثل تو که طاووس کردار و طاووس وشی اي مار خوش خط و ي همشایسته«
)128الف1387(محمدعلی،» خال!
).156الف: 1387(محمدعلی،» کند.فروشی میآدم زبون آدم«
)134ج: 1387(محمدعلی،» جا کردي مرا از من پنهان کرديبسیار بی«
)35ب: 1387لی،(محمدع» دیدن همگان با یک چشم« 
استفاده از طنز-د

روزي، وقتی آدم از ''محمدعلی از طنزهایی که در بین مردم رایج بوده هم براي بیان بهره برده است: 
» کیستی؟«شکار آهو برگشت، در غار را بسته دید. سنگی برداشت و به در کوبید. حوا آمد پشت در و پرسید 

ي تو را العقل مگر جز من آدم دیگري هم هست که در خانهصاي زن ناق«آدم خندید و پاسخ داد: 
). 245الف: 1387(محمدعلی،''»بکوبد؟

هاي سنتیاستفاده از زبان کتاب- ه
» ي روز اول عشقگانهبرخی منابع سه«محمدعلی در پایان جمشید و جمک از سی و شش منبع با عنوان 

اي و تاریخی فرهنگ عظیم ایران است که محققان ، افسانهايها منابع اسطورهنام برده است. بیشتر این کتاب
ي این منابع عبارت اند؛ محققانی چون مهرداد بهار، کریستن سن و دیگران. از جملهها به مطالعه پرداختهدر آن

الذهب، تاریخ بیهقی، مرصادالعباد، االنبیا، تاریخ بلعمی، مروجاست از: قرآن، تورات، اوستا، شاهنامه، قصص
هاي اساطیري در شاهنامه، جنس دوم. ي پرواز، زندگی و مرگ پهلوانان، نهادینهي تفسیر طبري، بویهترجمه

ذکر نقل قول از منابع
گاهی مطالب برگرفته از منبع مورد -محمدعلی از منابع به اشکال گوناگونی استفاده کرده است:  الف

گاهی مطالب با اندك اختالف و جابجایی در کلمات -مطالعه به صورت مستقیم در متن رمان آمده است. ب
هاي روایت در منبع و رمان مایهها نیز گرچه بنهایی از رماندر بخش-و جمالت در رمان نقل شده است. ج
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گیرد به ندرت اي اوج  میآنجا که نقل روایات اسطوره-ي بیان نویسنده تفاوت دارد. دیکسان است اما نحوه
داده است. ست ساختار اسطوره پرداخته و روایت آن را تغییر نویسنده به شک

). 70:1371الدین رازي،(نجم» تر گرددهرکس که عشق را منکرتر بود چون عاشق شود در عاشقی غالی«
عینا نقل شده است.  23ي در رمان آدم و حوا صفحه

رمان آدم و حوا نیز آمده 29ي حه) در صف72:1371الدین رازي،(نجم» شما در گل منگرید در دل نگرید«
است. 
اند. اگر بر تو تسلط یابم هالکت کنم و اگر تو را بر اند. براي کاري آفریدهتو را براي صدا دادن نساخته« 

رمان آدم و حوا نقل شده است. 34ي ). در صفحه58:1385(طبري،» من تسلط دهند فرمانت نبرم
کند:دکی نقل میمحمدعلی برخی جمالت را با تغییر ان

از سر سرب، از خون، ارزیز و از مغز سیم، از پاي آهن، از استخوان روي و از پیه، آبگینه و از بازو پوالد، «
» از جان رفتنی زر به پیدایی آمد که اکنون به سبب ارزشمندي (زر، آن را) مردمان با جان بدهند

ناگاه از سرش سرب، از خونش «آورده است: ). مانند این جمالت را محمدعلی در رمان176:1376(بهار،
اش آبگینه، از بازوانش پوالد، ا ز جان یا هایش روي، از پیهقلع، از مغزش سیم، از پاهایش آهن، از استخوان

بود، و مردمان بسیاري روانش زر به پیدایی آمد. زري که در نزد زنان و مردان آینده بسیار بسیار ارزشمند می
). 103ج: 1387(محمدعلی،» دادندمیبراي کسب آن جان

استفاده از افعال پیشوندي -2
).171الف: 1387(محمدعلی،» و طاووس به میسان که مکانی است در حدود دمشق فرو افتاد.«
).87ج:1387(محمدعلی،» هنوز زمان مقدر براي خاموشی کیومرث فرانرسیده بود«
مبه فعل الز» ان«متعدي کردن افعال با افزودن -3
ي درختی را کشید و گنجشکی بر آن  اي حریر شاخهها بر پردهها و قلمجمشید با انواع رنگ«

) 223ب: 1387محمدعلی،»(بنشاند.
)220ب:1387محمدعلی،»(صورت پادشاه خود را بر من بنمایانید.«
)212ج:1387محمدعلی،»(تا روزي که روش گیراندن چوب را به شما بیاموزانم.«
عال در جمالتجابجایی اف-4
)206الف: 1387(محمدعلی،» ي دریا.هاي کرانهریزهدراز کشید بر سنگ«
ي خلخال به پا آنچه از کلمات و واژگان تحریک گویند آن اردوك خال کوبیده بر بینی وابرو، آن عجوزه«

) 119ب: 1387(محمدعلی،» گفته است تا او را بشوراند علیه ماآمیز در چنته داشته است براي ضحاك می
)  151ج: 1387(محمدعلی،» تان رونق گیرد.در بامداد گوید کوشا باشید به کار و کسب روزي تا زندگی«
پردازد که االبته این کار مطابق یابی برخی کلمات میها به ریشهسازي: محمدعلی از زبان شخصیتواژه-5

شناسی نیست.  با اصول علمی زبان
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گونه که یکباره رسیدیم، من نامش را گذاشتم تاالب. چرا و چگونه؟ اینپس به آب نه چندان بزرگی «
)122ج: 1387(محمدعلی،» افتادم توي آن و صداي تاالپ برخاست.

» آمد.هنگام چشیدن شیرش از دهانم صداي بزبز می«گفتم: » نام این چهارپا را چه بگذاریم؟«گفت: 
)125(همان،

نورد نامید و گذار، هامونسپر، هامونبر، هامونخود را هامونجمشید نام دریاچه را هامون گذاشت و«
) 166ب: 1387محمدعلی،»(لبخند زد.

هاي فکري ویژگی
هاي  انسان امروزي است. زیرا این ي روز اول عشق مطابق با دغدغهگانههاي سهافکار حاکم بر رمان
ي ظاهري و بیرونی کالم شناسی به جنبهقدما در بحث سبک«تراود. ي امروزي میافکار از ذهن نویسنده

). نویسنده به حضور زنان در این 193: 1386(شمیسا،» پرداختندتوجه نداشتند و به فکر و بینش گوینده نمی
ها اهمیت واالیی داده، به موضوع مهم عشق پرداخته است و از طرفی مشکالتی را بیان کرده که بشر روایت

ها درگیر است. همچنان با آن
اسطوره-الف

هاي بشر ي نخستینههایی است که دربارهها و روایتموضوع اصلی این سه رمان پرداختن به اسطوره
ها بیان شده است.هاي نخستین انسان،  نخستین زوج، نخستین شاه، در این رماناند. اسطورهسخن گفته

ي محصول سده«شود. این علم  میشناسی از علوم جدید است که در آن اساطیر یک ملت مطالعهاسطوره
شناسانی مثل فروید و یونگ را به خود معطوف کرد و شناسان و روانزمان، نظر جامعهنوزدهم است که هم

هاي باعث شد که آن دیدگاه سنتی و کهن را که در مورد اسطوره رایج بود و آن را روایت دروغ و داستان
).21: 1383(رضایی،» آورد، دگرگون سازدساب میدانست و یا جزئی از تاریخ به حمجعول می
توان سه شکل را براي آن در روند که میگوناگونی به کار میهايها به شیوههاي فارسی اسطورهدر رمان

- 3با تغییر وتبدل ساختاري؛ -2از راه تداعی معانی به صورت تشبیه، استعاره یا تلمیح؛ -1نظر گرفت: 
ها و افکار ملی و تالش براي بازیابی هویت و بازشناسی آرمان«اي مشخص.ر اسطورهبازروایی ِصرف مبتنی ب

هاي ملی (حرکت اي براي رهایی از ناکامیي اسطورهانتقال آن براي نسل جدید، پناه بردن به گذشته
ل مهمی ) از عوام16: 1388بیگدلی و دیگران، طلبی و پرورش مهارت و... ( سعید بزرگنوستالوژیک)، تنوع

محمدعلی نیز هاي ملی و دینی سوق داده است.است که نویسندگان ایرانی را به سوي استفاده از اسطوره
ها را بین مردم گرایانه دارد و سعی دارد تا با استفاده از قالب رمان این اسطورهتوجه فراوانی به احساسات ملی

هاي خیالی و غیرحقیقی شناخته شده است. اما در نجامعه رواج دهد.اسطوره در زبان روزمره به مفهوم داستا
کردند و ي جهانی است که در آن زندگی میهاي نخستین دربارههاي انساني اندیشهواقع اسطوره دربردارنده

هاي بسیاري براي آنان در این جهان وجود داشت. برخی عقیده دارند چیزي که انسان را از دیگر ناشناخته
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هاست و پردازي و زیست در دنیاي اسطورهسازد، قدرت اسطوره سازي، اسطورهمیموجودات زنده جدا 
). 28: 1381دانند (ضیمران،می» ي بشر با هستیبرخوردخالق و هنرمندانه«اسطوره را 

ي همیشگی ها وجود دارد اشاره شده است. مبارزههاي اساسی که در اسطورهها به مضموندر این رمان
ي اهریمن و اهورامزدا، نبرد خداي باران با دیو خشکی،قربانی کردن براي خدایان،  نبرد ارزهخیر وشر مانند مب

ي بعضی اعتقادات در هاست. در برخی موارد ریشهي این مضمونهاي نیک با دیوان بدسرشت از جملهانسان
ها گاهی روایت اسطورهها بیان شده است مانند اینکه چرا آدم و حوا از خوردن گندم منع شدند و یااسطوره

هاي مشترك که محمدعلی آل و لیلیت را یکی دانسته است. در بعضی موارد دیگر ریشهاند چنانتلفیق شده
ها و ي جمشید و جمک در میان ایرانیبینیم مانند اسطورهاي را بین ملل مختلف میهاي اسطورهروایت

ي خود بیان کند.شیوههندوها که محمدعلی نیز سعی کرده در رمان آن را به
راویان زن -ب

اي ي روز اول عشق سعی کرده است با نگاهی دیگرگونه به زنان اسطورهگانههاي سهمحمدعلی در رمان
هاي زن ها ادا کند. او یکی از شخصیتبنگرد و حقوق آنان را در مقابل حاکمیت همیشگی مردان در اسطوره

راي بیان آدم و حوا، شخصیت اقلیما انتخاب شده است. در رمان مشی را به عنوان راوي برگزیده است. ب
ي روز اول عشق یعنی جمشید وجمک، گانهومشیانه، مشیانه همسر مشی، راوي است. روایت بخش سوم سه

ي جمک است. بر عهده
کرده هایش انتخاب محمدعلی با توجه به ویژگی جزئی نگر بودن زنان ،راوي زن را براي روایت داستان

به نظرم «گوید: ي اعمال شده از نظر راوي اول شخص رمان خود چنین میاست. او در مورد نوع نگاه زنانه
شرح و تفسیر یک -2جزئی نگري -1توانید ببینید: سه یا چهار ویژگی اصلی را شما در یک نگاه زنانه می

ی یک حادثه که این سه، چهار مورد ي رویدور زدن و حول یک محور گشتن و کشف الیه-3واقعه یا حادثه 
یی مجسم نشده است ولی وقتی که روایت قرار است ها به صورت برجستهها و افسانهدر طول تاریخ اسطوره

ریزد و همه چیز از ي اسطوره فرو میي دید یک زن ساخته شود به باور من نظام ازپیش تعیین شدهاز زاویه
بهمن).از طرفی انتخاب راوي 4:1386(نیکنام،» روداز زمین به آسمان نمیآید و غالبا چیزيآسمان به زمین می

گیري بر راوي بودن، در داستان نیز فعال است، یعنی در شکلعالوه«اول شخص این مزیت را هم دارد که او 
کند... معمول این است که راوي اول شخص هاي متن نقش ایفا  میپویاي کنش، رخدادها و شخصیت

). 33: 1388(لوته،» ي راوي و شخصیت را ترکیب کندکارکردها
ها راوي و که در کنار آنکنند بلها فقط زنانی نیستند که ماجراها را روایت میاما راوي این رمان

ي مردي نیز حضور دارد. در دو بخش اول یعنی آدم و حوا و مشی ومشیانه، مهران صبور در کنار نویسنده
اي است که جمک ماجرا را سوم یعنی جمشید وجمک، کامران صبوري نویسندهراویان زن است و در بخش 

ي مردي که به روایت کند. محمدعلی در رابطه با حضور مهران صبور به عنوان نویسندهبراي او نقل می
طلبید. رمان از نگاه اول الزام در شکسته نشدن نثر چنین تمهیدي را می«گوید: کند میداستان کمک می
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شد و زیربناي صالبت و ابهت نثر کهن  ها مضاعف میوشته شده، با حضور دو زن جزئی نگريشخص ن
). 29: 1382محمدعلی،»(توان ندیده گرفتشکست. در اسطوره صالبت و ابهت نثر را نمیمی

ن م« کند: در رمان آدم و حوا، اقلیما در آغاز داستان به وجود مهران صبور به عنوان راوي مرد اشاره می
» اکنون برآنم تا مضامینی از آن صحایف را براي یکی از فرزندان آدم، مهران صبور، بازگویم

هاي ظاهري اقلیما را گوید. او ویژگی). در پاورقی رمان، خود مهران صبور سخن می9الف: 1387(محمدعلی،
اقلیماست. آنچه را اقلیما قبوالند که بهترین راوي براي بیان داستان آدم و حوا خودشمارد و به او میبرمی

گیرد .در پایان رمان، گفتم گفتی میان نویسد تا سرانجام این رمان شکل میکند مهران صبور میتعریف می
گوید اما این نویسنده یعنی محمدعلی افتد و ختم کالم را در ظاهر اقلیما میمهران صبور و اقلیما اتفاق می

خواند باید به کس که این کتاب را میهر آن«گوید: ان راوي سخن میاست که خود وارد داستان شده و از زب
عذر ما در آوردن بعضی حوادث و اتفاقات در این مجمل آگاه باشد. از خداوند رستگاري و راستی و یاري و 

ي مؤلف و راوي، ي رمان شامل مواردي است همچون رابطهفنون ویژه). «351(همان،» پشتیبانی باید خواست
سازند یعنی ها را فراهم میهایی که این دو دسترسی به ذهنیات شخصیتي راوي و داستان و راههرابط

). 6:1382(مارتین،» ي دیدي نقطهمسأله
بینیم، مانند اینکه ریواس چگونه گیاهی است و یا فرَوهر در رمان مشی و مشیانه در پاورقی توضیحاتی می

بر حضور مهران ها عالوهاقوام منع شرعی داشته است؛ این نمونهچیست و یا خوردن گوشت گاو نزد بعضی 
-هاي بینوشتهکند. در این رمان فصلی با عنوان کشف سنگصبور، حضور نویسنده را نیز در داستان اعالم می

ي اول نوشتهدهد. سنگها مینوشتهنام و شکسته... وجود دارد. در این بخش راوي جاي خود را به سنگ
ي دوم روایت آفرینش مشی و مشیانه نوشتهقسیم زمان به عدالت میان اهورا و اهریمن است و سنگروایت ت

ي گونی فرزندان... است آنچه گفته شده دربارهو جشن زایش است. در فصل آخر این رمان که به نام گونه
اي این سخن را قبول عدهدانند وها میاي مشی و مشیانه را نخستین انسانبشر و پیدایش اوست و اینکه عده

هایی دانند. این سخنان نیز حرفنما میهاي انساناي جدا شده از بوزینهندارند. و برخی دیگر انسان را شاخه
گوید. در پایان رمان، مهران صبور نیز حضور خود را به عنوان راویی که مشیانه است که شخص نویسنده می

). 272ـ264ج: 1387کند (محمدعلی،ي خواننده روایت کرده آشکار میداستان را براي او نقل کرده و او برا
نویسد و جمک را به عنوان ي کوتاهی میدر ابتداي رمان جمشید و جمک کامران صبوري مقدمه

ها دریافتم جمک، زنی است اصولی از خالل صحبت«کند: ساز زمان خود معرفی مینویس و اسطورهاسطوره
). 8ب: 1387(محمدعلی،» و همدلی با جمشید، همسوي تفکرات او شده استکه بر اثر سیاست زمانه

ها پس از تو که قرن«کند: کند و در همان ابتدا به راوي دیگر داستان اشاره میجمک، نقل داستان را آغاز می
ن، از هاي رما). اردوك یکی از شخصیت14(همان،» خوانی...اي و خود را کامران صبوري میما به گیتی آمده

که اي در حالی). در صحنه45نگارد(همان،کند که ماجراهاي جمشید را میجمک به عنوان محرري یاد می
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اي که از تو چگونه«گوید: گردد و با او سخن میگویی است ناگهان به سمت راوي برمیجمک در حال تک
و پس، شبان و روزان آن را ورز ي خود بسپاري گویم به حافظهاي تا آنچه میصبح چشم به دهان من دوخته

). گرچه این 242(همان،» بینم که عاشقی. پس بنویس...بیاوري و به دست خوانندگان خود بسپاري؟ می
ي جمشید که بیشتر هایی مانند اسطورهاي نیست که یک زن روایتگر رمان باشد اما در اسطورهموضوع تازه

شود. محمدعلی با انتخاب اوست نقش زنان بسیار کمرنگ میيالعادهسخن از یک پادشاه مرد و اعمال خارق
سازد و از او نیز به عنوان یک قهرمان ي زندگی قهرمان داستان همراه او میراوي زن، او را در لحظه لحظه

شود. اي در رمان یاد میاسطوره
داستان و حضور پررنگ راوي در «نزدیک است مدرن پستهايبه رمانهاي محمدعلیرمانروایت

هاي مشترك از ویژگی)168:1384نیکوبخت،»(نکه در داستان وجود داردآیادآوري مداوم وي مبنی بر
، رف به اسطوره استمدرن  است. هدف محمدعلی پرداختن صهاي پستهاي محمدعلی با رمانرمان

دم گفته شده است؛ اما ي مرها در میان عامهردن جاي خالی آنکهایی که با زبان امروزي، براي پرسطورها
. البته کند خواننده را در پذیرش داستان به تردید افکندها سعی نمیراوي محمدعلی مانند راوي این نوع رمان

ست. گاهی راوي به سمت نویسنده مدرن اهاي پستبینیم که شبیه رمانهاي دیگري از او میویژگی
مان جمشید وجمک، جمک با کامران صبوري سخن گوید مانند زمانی که در رچرخد و با او سخن میمی
کند، مانند اقلیما که از زمان مرگ خود نیز گوید و یا اینکه راوي وقایع بعد از مرگ خود را نیز روایت میمی

آید و سرنوشت فرزندانش را براي او پیشگویی اش انوش میراند و بعد از مرگ به خواب برادرزادهسخن می
کند. افتد روایت میاجراي مرگ خودش و ماجراهایی که پس از خود اتفاق میکند ویا جمک که ممی

عشق -ج
هاست. محمدعلی با هاي فکري حاکم بر این سه رمان جریان عشق در سرتاسر رمانترین ویژگیاز مهم

هاي ي روز اول عشق را بر این آثار نهاده است. هرکدام از شخصیتگانهتوجه به این ویژگی بارز، نام سه
هاي هاي معنوي و هم عشقها هم شاهد عشقها هم عاشق هستند و هم معشوق. در این رمانگانهاصلیِ سه

انسانی هستیم.
داري این شود گوهري که خداي به خداوندي خود خزانهدر دل آدم گوهر عشق و محبت قرار داده می

شود زیرا بازي بر مالمت گذارده میو بناي عشقکند گوهر را کرده بود و بعد از این دل آدم خزانگی آن را می
شود و عاشق اوست. شناسد. از آفرینش حوا شاد میفرشتگان نخستین مالمتگران بودند. آدم عشق را می

چشد و هردو از بهشت رانده می ي ممنوعه را از دستان او میاش به حوا چنان است که میوهورزيعشق
شوند.  

داند که عشق خود به خداوند می_عالوه بر برتري عنصر آتش_بر آدم را ابلیس دلیل سجده نکردن
سر نهادن بر زمین پیش غیر و جز معشوق و معبود ازلی را «دیگر هیچ کسی را جز او سجده کردن نشاید: 
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سجده کردن، حتی به امر او، شرك است و خالف عبودیت و ناقض شرط جوانمردي و دعوي عاشقی، که 
). 75الف: 1387(محمدعلی،» ز ازل پیمان بستیممن و تو از رو

در ابتداي رمان مشی و مشیانه، دوام و ماندگاري موجودات زنده، بسته به عشق دانسته شده است  
پس گیتی از آن رو ماندنی و پایاست که عشق، ماندنی و پایاست. عشق سبب «مخصوصا حفظ نسل بشر. 

ها هیچ نیست جز دوام نوع بشر ها و کوششي این کششمیوهپیوند دو تن یا جذب یکی بر دیگري است، و 
» ي عشق باشندآیند، به هم عشق بورزند و ستایشگر آفرینندهتا آنان که از پس ما به زمین می

هاي طوالنی بالخره، دوران محرومیت را سر ). مشی و مشیانه بعد از قهر و جدال12ج: 1387(محمدعلی،
اند آفریدگار، جهان را با عشق آفرید، با در جهان مینو به من آموخته« ... ند: چشکنند و طعم عشق را میمی

ایم با عشق عشق تیمارش کرد و با عشق به ما سپرد تا بگسترانیمش. پس من و تو نیز که از عشق زاده شده
).205(همان،» آوریمکنیم  و با عشق امثال خود را پدید میزندگی می

» من و جمک خواستاریم...«برد.هورا مدام از خود و جمک نام میجمشید در سخن گفتن با ا
پرسد که چرا جمک را به این مکان خصوصی آورده ). در ادامه اهورا از جمشید می15ب: 1387(محمدعلی،

اي ده تا همراه و همدل من من و جمک یک روح در دو بدنیم. از دلیري من به او هم بهره« است؟ گفت:
همانگونه که جمک «... گفتند: عشق میان آن دو الگویی براي مردمان است. [مردمان]می).19همان، »(باشد

آموزد چگونه زن باشند و کند و به زنان ما میچون جفتی جدایی ناپذیر و مکمل تو در کنار تو زندگی می
این نکته اشاره ي جمشید باید به). درباره50(همان، » ي مردان در ساختن گیتی مشارکت کنندشانه به شانه

مند است و با زنان زیباروي زیادي حتی در زمان فرارشان به نمود که او به عشق جسمانی بسیار عالقه
هایش را کند. اردوك معتقد است چون در کودکی جمک یکی از دندانکشورهاي مختلف همسري می

شکست و آن دندان پوسیده شد جمشید او را به همسري نپذیرفت. 

وع بشر از ابتداي خلقت براي خوراك و پوشاك و مسکنتالش ن-د
کنند در پی ساختن پناهگاه ابتدا براي خود و سپس براي آدم و حوا از زمانی که در زمین زندگی آغاز می

کنند تا خوراکشان تامین شود حتی باري حوا ماهی بزرگی را از فرزندانشان هستند. کشاورزي و دامداري می
اندیشید که گزیند تا بتواند لباس تهیه کند و او میا با آن شام بپزد، آدم شغل نساجی را برمیپذیرد تابلیس می

) مشی 257الف: 1387(محمدعلی،» ي غذا و پوشاك است؛بدبختی حاصل از اطاعت ابلیس همین رنج تهیه«
نان متناسب با بریدن کشند تا بتوانند سرپناهی براي خود بسازند اما ابزارهاي آو مشیانه زحمت بسیاري می

شوند. در رمان جمشید و جمک، مردم ناچارند ها بعد صاحب سرپناهی میهاي بزرگ نیست مدتدرخت
ها نیز کنار بیایند و این امر اند آنشغل پدرانشان را ادامه دهند و با فقري که اجدادشان دست و پنجه نرم کرده

شود. سبب انتقاد منتقدان حکومتی می
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رقابت بین نوع بشر حسادت و - ه
هاي داستانی هستیم. در رمان ها شاهد حس حسادت و رقابت بین شخصیتهاي مختلفی از رماندر بخش

آفریند و نخستین قتل انسان بر روي ي بزرگی را میآدم وحوا حس حسادت قابیل نسبت به هابیل، فاجعه
اندیشد که اگر اهورامزدا زنان دیگري براي یافتد. در رمان مشی و مشیانه، مشیانه با خود مزمین اتفاق می

) در 215ج: 1387کرد. (محمدعلی،شد و به عدالت اهورامزدا شک میآفرید حسادتش برانگیخته میمشی می
رمان جمشید و جمک حضور شخصیتی چون اردوك حس رقابت و حسادت را آشکارتر از دو رمان دیگر به 

ي حالی که جمشید تمایلی به اوندارد. او جمک را شایستهکشد. او رقیب عشقی جمک است درصحنه می
تور نیز با ي خودش است. برادر توأم او، اسپیداند و معتقد است مقام و ثروت خواهر، شایستهشهبانویی نمی

اش زیر سؤال داري جمشید و جمک را با انتقادهاي تند و گزندهکوشد تا حکومتعقیده است و میاو هم
برد. 

هاي ادبی ویژگی
هاي ادبی در سه رمان آدم و حوا، مشی و مشیانه و جمشید و جمک عالوه بر محتوا در شکل ویژگی

خورد. اي به چشم میها نیز به طور برجستهظاهري رمان
شعر -الف

ي روز اول عشق به کار گرفته استفاده از شعر گانههاي سههاي ادبی که محمدعلی در رماناز ویژگی
اند در مواقعی مانند غم و اندوه و جنگ از زبان این شعرها که گویی در قالب شعر نو سروده شدهاست. 

اند. بعد است. در رمان آدم و حوا و جمشید و جمک اشعار از منابع دیگر گرفته شدهها سروده شدهشخصیت
سراید این بخش فغان میکند که شعري بااز مرگ هابیل به دست قابیل چنان غم واندوه بر آدم سنگینی می

در رمان با عنوان آدم شاعر بود، حواشاعر بود، و ابلیس... آمده است:  
انددیار و مردم آن دگرگون شده«

و روي زمین کدر و زشت است
ها دگر شده استها و مزهي رنگهمه

). 323ـ322ب: 1387(محمدعلی،» ي زیبا کاسته است...و بشاشت چهره
). 103:1341برگرفته از شعري عربی است که در تاریخ بلعمی آمده است (بلعمی،مضمون این شعر 

گوید. شعر حوا بیان حقیقت تلخی است ي شعر آدم، از زبان حوا و ابلیس هم شعر میمحمدعلی در ادامه
براي پدر داغداري که با مرگ یکی از فرزندانش دیگري را نیز از دست داده است. و بعد از حوا، ابلیس 

ي او به آدم است که او هنوز رحمت خداوندي را دارد. با سرودن این اشعار گر غبطهگوید که بیانشعري می
یابد. موقعیت تلخی که از مرگ هابیل بر رمان حکمفرما شده به خواننده انتقال می
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شعر دیگري که محمدعلی از منبعی بیرون از رمان  نقل کرده است در رمان جمشید و جمک است. 
سراي کند که این شعر او برگردان شعر جنگ از جیمز هتفیلد، ترانهنویسنده خود به این موضوع اشاره می

شوند:  ي جنگ با ضحاك میشود و آن هنگامی است که آمادهآمریکایی است که از زبان جمک بیان می
آتش بگشا بر روي آتش «

کنند با دیگران همان کن که با تو می
...

ز بر تیراندازتیر بیندا
آیا ما خواهیم مرد یا آنان؟ 

گذرد، زمان چه زود می
کوتاه و تند و سوزنده

).  130ب: 1387جاست....(محمدعلی،آرماگدون این
گوید که در هنگام مرگ سروده شده است اما شعرهایی در رمان مشی و مشیانه کیومرث دو قطعه شعر می

متفاوت از شعرهاي دو رمان دیگر دارد، یکی مضمون اخالقی که در بخش دوم رمان آمده است مضمونی 
کند. بند تراوش میدارد و دیگري شعري است که از طبع مشیانه با نواختن نی هفت

محمدعلی در فصل اول رمان آدم و حوا که فضاي آن آسمانی است، از تکنیکی براي ملکوتی کردن 
دارند بر شدت تگان است. جمالتی که فرشتگان بیان میفضاي آنجا بهره برده است و آن همسرایی خیل فرش

افزاید. این موضوع سی و هفت بار در رمان تکرار شده که بیست و هشت بار آن حادثه در نظر خواننده می
افتد سخن آنان جداي از در فصل اول و نه بار آن در فصل دوم است.در هر صفحه از رمان که این اتفاق می

اي که نجواي فرشتگان در آن است شود یعنی هر صفحهمیا مانند یک بیت شعر نوشتههجمالت و پاراگراف
شود و چین میاز صفحات دیگر رمان متمایز است؛ به این صورت که نجواي آنان در صفحات رمان چپ

اي که زمین حاضر ها همراه با عالمت سوال و یا عالمت تعجب است، مانند صحنهمعموال پایان جمالت آن
شد از خاك خود به جبرئیل بدهد:ن

زمین خاك خود را از جبرئیل دریغ کرد؟«
) 22الف: 1387محمدعلی،»(زمین خاك خود را از سروش عالم غیب دریغ کرد!

ها بیشتر پردازند تا تأثیرگذاري آنشود فرشتگان به تکرار آن میو گاهی جمالت کلیدي که بیان می
تی که نداي پروردگار است به روح جدا افتاده از اعلی مراتب عالم ارواح. و احساس شود. مانند جمال

کنند:فرشتگان در ادامه آن را تکرار می
خریم؟ما از تو این شکسته دلی را می«

). 51همان،»(ایم!ما تو را از بهر این آه فرا خوانده
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نوشت و پانوشت پی-ب
به کار گرفته است استفاده از زیرنویس یا همان گانههاي سههایی که محمدعلی در رماناز جمله تکنیک

شود و ي آغازین رمان آدم و حوا با زیرنویسی که سخنان مهران صبور است آغاز میباشد. صفحهپانوشت می
ها نیز رنویسشود. این زیبه زیرنویس ارجاع داده می٭در صفحات بعدي برخی جمالت با عالمت ستاره 

سخنانی از راوي مرد داستان، مهران صبور است. مانند سواالتی که براي او پیش آمده و جوابی از زبان اقلیما 
شود ي آغازین با زیرنویس شروع میاطالعی کرده است. چنانکه صفحهنشنیده است و یا اقلیما اظهار بی

و پایان رمان مشی و مشیانه نیز زیرنویس دارد. رسد. آغازي پایانی نیز با زیرنویس به پایان میصفحه
ي پایانی رمان آدم و حوا شباهت دارد ي پایانی رمان مشی ومشیانه با زیرنویس صفحهزیرنویس صفحه

چنانکه مهران صبور در پایان رمان با اقلیما سخن گفته در این رمان نیز با مشیانه سخن گفته است. اما 
هاي رمان آدم و حوا متفاوت است. به طور کلی ات دیگر با زیرنویسي آغازي و صفحزیرنویس صفحه

دهد. رمان حتما بداند با استفاده از زیرنویس به او میکند الزم است خوانندهاطالعاتی که نویسنده حس می
جمشید و جمک در این مورد با دو رمان قبلی متفاوت است. در این رمان به جز سه مورد آن هم بسیار کوتاه

نوشت آمده است که اطالعاتی از زیرنویس استفاده نشده است. در پایان این رمان بیست و پنج مورد پی
شود و منبع آن ذکر مطرح می"گویند"ي دهد. برخی از این اطالعات با واژهي اسطوره و تاریخ میدرباره

نسوب به خیام نیشابوري آمده است... ي مآید مانند: در نوروزنامهها با ذکر منبع میشود. و برخی از آننمی
).275ـ273ب: 1387ي فردوسی آمده که... (محمدعلی،ویا در شاهنامه

ایجاز در جمالت -ج
ي آدم نهاد. آدم که موها را دید و شانه را ي عصرانهچلچله به حوالی مکه ر فت و شانه را در کنار سفره«

)207الف: 1387(محمدعلی،» بوئید، بوي حوا را شنید. شاد شد.
پنداشتیم، چنانچه اهورا تا روز هیچ پاسخی نیامد. من و مشی نخست رنجیدیم، پس خندیدیم. چه می«

)177ج:1387محمدعلی،»(هاي من تمامی نداشت.ایستاد پرسشرستاخیز  هم می
د. شان بوجمشید لبخند زد. من نیز از خوشحالی گریستم. سالح آنان زبان کوتاه و چشمان پرفروغ«

) 191ب: 1387محمدعلی،»(رسد.دانستیم از آنان هیچ گزندي به ما نمی
هاالمثلضرب-د

هاي ها را از زبان شخصیتگیرد و آنهاي رایج امروزي را در میان متن به کار میالمثلمحمدعلی ضرب
کند. اصلی بیان می

) 113ب: 1387(محمدعلی،» گنجند؟مگر دو پادشاه در یک اقلیم می«
آدم شـیدا شـیپور را از سر گشـادش «آدم گفت: » آدم دروغگو کم حافظه است.«ا خندید و گفت: حو

) 218الف: 1387(محمدعلی،» زند!می
). 145الف: 1387(محمدعلی» ترس برادر مرگ است«
)19ب: 1387(محمدعلی،» هرگز کسی را در گور دیگري نخوابانند.«
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گیرينتیجه
ا با نهایت دقت و ممارست نثر سه رمان آدم و حوا، مشی و مشیانه، محمد محمدعلی کوشیده است ت

جمشید و جمک را به شکل یکسان و هماهنگ درآورد، و تا حدود زیادي نیز  موفق شده است، اما نکته در 
ها راه داده است. هاي منبع را نیز به نثرآناین است که این نثر، نثر رمان نیست بلکه او زبانِ سنتی کتاب

ي بیند در حالیکه نثر رمان گاهی نیز به زبان محاورهها میننده، ابهت و فخامت زبان سنتی را در این رمانخوا
داند اما همین امر در برخی موارد باعث می"ویژه"شود. اگرچه نویسنده، خود این نثر را امروزي کشیده می

شود. آمد تناقض میپیش
مختلف در این سه رمان بر زیبایی متن افزوده است و ذهن هاي ادبیي محمدعلی از ویژگیاستفاده

کند که این خود آید و تنوع بیشتري را در متن مشاهده میخواننده از حالت یکنواختی نقل اسطوره بیرون می
شود تا خواندن رمان با التذاذ بیشتري همراه باشد. سبب می

کند و ها جلب توجه میز در مقایسه با دیگر رماني روز اول عشق نیگانههاي سههاي ظاهري رمانویژگی
توان گفت محمدعلی با انتخاب موضوع اسطوره و نقل رود.میها به شمار میهاي خاص این رماناز ویژگی

ي نوي را در رمان فارسی ارائه داده است.  ها از منابع به طور مستقیم و غیر مستقیم شیوهروایت
کتابنامه

ي فصلنامه»».سالمرگی«ايتحلیل بینامتنی روایت اسطوره).«1388ید و دیگران (بزرگ بیگدلی، سع-
.38-9)،پاییز.صص 25(6هاي ادبی.سالپژوهش

)تاریخ بلعمی، به تصحیح محمدتقی بهار، به کوشش محمد پروین 1341بلعمی، ابو علی محمد(-
گنابادي،تهران، اداره کل نگارش وزارت فرهنگ. 

) پژوهشی در اساطیر ایران، تهران، توس.1376بهار، مهرداد(-
). آفرینش و مرگ در اساطیر. تهران: اساطیر.1383رضایی، مهدي(-
)، زمستان. 11(1ي رودکی. سالمجله». احترام به نقش پنهان خواننده). «1385زاده، پدرام(رضایی-
.133-128صص
میترا.چاپ دوم.شناسی(ویراست دوم)،تهران،) کلیات سبک1386شمیسا، سیروس (-
کتاب ماه هنر، شماره يزاده، مجلهوگو]، علیرضا حسن[گفت» اسطوره و فلسفه) «1381ضیمران،محمد(-

.29-20چهل و نهم و پنجاهم، مهر و آبان.صص 
ي ابوالقاسم پاینده، تهران، ، ترجمه»تاریخ الرسل والملوك«)تاریخ طبري1385طبري، محمدبن جریر(-

اساطیر. 
ي ابراهیم امانت، چاپ هفتم، تهران، فیروزه.) زبان از یاد رفته، ترجمه1380اریک(فروم،-
فرجام. تهران: مینوي خرد. چاپ ي امید نیکاي بر روایت در سینما. ترجمه). مقدمه1388لوته، یاکوب(-
دوم.
خانی. تهران: روزنه.ي محمدرضا قلیچ). شناخت هنر رمان. ترجمه1381لور، کاترین(-
ي محمد شهبا. تهران: هرمس. هاي روایت. ترجمه). نظریه1382مارتین، واالس (-
الف) آدم وحوا، چاپ سوم، تهران،کاروان. 1387محمدعلی، محمد(-
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ب) جمشید و جمک، چاپ چهارم، تهران، کاروان.1387(ـــــــــــــ -
.ج) مشی ومشیانه، چاپ دوم، تهران، کاروان1387(ـــــــــــــ -
، ي شوکرانمحسن فرجی، مجله، ]گفت وگو[،»آدم وحوا اولین رمان پژوهشی«)1382(ـــــــــــــ -

. 30-26صص، بهار7شماره
ي کاوه دهگان، چاپ چهارم، تهران، ي رمان و داستان کوتاه، ترجمه) درباره1364موآم، سامرست(-
سپهر.
نویسی. تهران:کتاب مهناز. چاپ دوم. ي هنر داستانامهن). واژه1388میرصادقی،جمال. ذوالقدر، میمنت (-

)، مرصادالعباد من المبدأ الی المعاد، چاپ چهارم، تهران، علمی 1371الدین رازي، عبداهللا بن محمد(نجم-
فرهنگی. 

اثرمحمود » جاي خالی سلوچ«شناسی رمانسبک) «1388نصر اصفهانی، محمدرضا. شمعی، میالد (-
- 185ي سیزدهم.تابستان.صص:شماره» پژوهش زبان و ادبیات فارسی«پژوهشی -صلنامه علمیف» آباديدولت
204.
، شماره 1386بهمن4ي اعتماد ي روزنامهضمیمه» تو این را دروغ وفسانه مدان) «1386نیکنام، الدن(-
1958 .
ي ، مجله»لی در آتشپست مدرنیسم و بازتاب آن در رمان کو) «1384نیا، مریم(نیکوبخت، نادر. رامین-

. 179- 164. بهار.صص: 148ي ي ادبیات و علوم انسانی مشهد، شمارهدانشکده
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اثر فریدون تولّلی"نافه"هاي تصاویر رمانتیکی مشخصه
دکتر مریم شعبانزاده 
دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
١معین ساالري ارفع

ستاندانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچ
چکیده

ي ي تولّلی، به شیوه"نافه"هاي تصاویر رمانتیکی مجموعه شعر ي حاضر به منظور بررسی ویژگیمقاله
هاي پژوهش به شکل توصیفی و تحلیلی ارائه شده است.اي نوشته شده است و یافتهکتابخانه

باشد. تولّلی نتیسم میفریدون تولّلی از شاعران بزرگ معاصر است که شعرش تأثیر پذیرفته از مکتب رما
شکند و ضمن توجه به که به دنیاي ادبی و کهن شعر فارسی تکیه دارد، سیستم سنتی شعر را در هم می

سازد. او از بزرگترین شاعران هاي جدید مملو میموقعیت و شرایط زمان خود شعرش را از ترکیبات و واژه
- هاي شعر رمانتیکی را در آثار اوها و نمودت. جلوهایرانی است که از اصول مکتب رمانتیسم پیروي کرده اس

دومین اثر فریدون تولّلی است که "نافه"توان مشاهده کرد. می-اندکه بیشتر در قالب چهارپاره سروده شده
وصفی و تصویري هستند. در این پژوهش ضمن "نافه"انتشار یافته است. بیشتر شعرهاي 1341در سال 

اشاره خواهد شد."نافه"هاي تصاویر رمانتیکی کتاب تأثیر آن بر ادب فارسی به ویژگیاشاره به رمانتیسم و
رمانتیکتصویرتولّلی،فریدوننافه،رمانتیسم،ها:کلیدواژه

ي پژوهشپیشینه
توان به موارد زیر هایی به انجام رسیده است که از آن میان میدر راستاي مفاهیم اساسی این مقاله پژوهش

، شیرین خسروي، پایان نامه کارشناسی ارشد؛ "بررسی اصول رمانتیسم در اشعار فریدون تولّلی"-کرد: اشاره
هایی حرف و سخن"–. 1384هاي ادبی،، محمود فتوحی، پژوهش"تصویر رمانتیک"–،دانشگاه قم.  1391

شعر فارسی، محمد رمانتیسم و مضامین آن در-.1342ي آرش، ، زین الدین واصفی، مجله"در باب نافه
ادبیمکتبازعربمعاصرشاعرانتاثیرپذیري-. 1389ي زبان و ادبیات فارسی، خاکپور، کاوش نامه

و...-1390عربیمعاصرادبرمانتیک، علی سلیمی و ...، نقد
مقدمه

رمانتیسم. 1
تعریف1-1

و. گرفتشکلمیالدينوزدهميهسداوایلوهجدهيسدهاواخردرکهاستهنريجنبشنامرمانتیسم
تأکیدموردزندگیوهنردرتخیلیوعاطفیهايکیفیتکهشودمیاطالقهاییدورهبهعام،معنايدر

1. Moein.ou98@yahoo.com
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تعاریفیعرصهاینبزرگنویسندگانتوسطرمانتیسمازشدهتعریفهاينمونهمیانتفاوت. گیرندقرارمی
زندگیاست،جوانیاست،نادیدهتعلیماست،بدويرمانتیسم": استکردهارائهمکتباینازگوناگون

است،بیمارياست،افسردگیحالعیندرامااستطبیعیانسانزندگیشوروشرپراحساساست،
1391برلین،(".مرگخودراستیبهیااستمرگرقصسنگدل،زیبايواستقرناست،ناخوشیانحطاط

واضدادحاصلرارمانتیکادبیات،آلمانرمانتیکادبیاتبزرگاناز"شلگلویلهلمآگوست"). 44
متضادبسیارامورمداومنزدیکیپابندرمانتیکذوق": گویدمیوداندمیادبیمختلفانواعازمخلوطی

احساساتومبهمعقایدپیشگویی،وخاطرههزل،وجدنثر،وشعر،هنروطبیعترمانتیکسبکدر.است
حسینی،سید(".آمیزدمیهمدرمرگوزندگیباالخرهو،استزمینیآنچهواستآسمانینچهآ،زنده

شیوهاینزادگاهانگلستان،اصلدروبود1840تا1790هايسالبینجنبشایناوجيدوره). 178: 1389
.بود

رمانتیکشعر1-2
تاهنرييپیچیدههايسیستمبزرگترینازد،گیرمیبردرراشاعرانهوخیالیاموريهمهرمانتیکشعر

کهنیستآنپیدرصرفاً. استجهانیوپیشروشعريرمانتیکشعر". دلسوختگانوعاشقانحسرتوآه
بلکهدهد؛پیوندخطابهوبالغتوفلسفهباراشعروکندهمراهیکدیگربانوازراشعريجداگانهانواع

وآمیزدهمدرراطبیعیشعروهنريشعروادبی،نقدونبوغنثر،وشعربایدنتیکرماشعر،هااینبرعالوه
).69: 92فورست،(".دهدیگانگیراهاآن

آمیزرمزاموروطبیعیبکرهايمنظرهبهعشق: ازبودندعبارترمانتیکهنرشاخصهايمضمون
گسیخته،لگامنیروهايبهپرشوراشتیاق،گذشتهدورانيدربارهغربتغمظاهري،وهیئتهردرغریب
کهدیدندمیصنعترشددربلکهاجتماعیمناسباتدرنهراعلّتهارمانتیک"... . وآزاديبهشدیدتمایل
دورانرؤیایی،مضامینبههاآنرویکرد. بودکردهنابودرامراتعوهاجنگلوخرابراشهرهايچهره

).21: 1371دقیقیان،(".استنگرشاینمحصولته،گذشطالییروزگاروکودکی
رمانتیکجنبشتأثیرمیزان1-3

تأثیرونفوذ". آفریدرااروپاادبیاثارترینموفقازبرخیکهاستغنّیوبزرگبسیارجنبشیرمانتیسم
الهامامرینهمواستشناسیزیباییدرتازهکامالًگیريجهتواساسیبازنگريیکبیانگررمانتیکجنبش
آیزایا). 102: 1392فورست،(".استشدهخلّاقآثاردرانگیزحیرتحیاتیتجدیدوپویایینشاط،بخش
وعظیمتحولرمانتیکچنانجنبشکهامعقیدهاینبرمن": استمعتقدمعصربزرگپردازاننظریهازبرلین
.( "استمنگفتارکانونادعااین. نماندباقیخودحالبهچیزهیچدیگرآنوقوعازبعدکهبودبنیانی
).25: 1391برلین،

ایرانیرمانتیسم1-4
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توانمیرامکتبایناصولومضامینازخیلیاماآیدمیحساببهجدیديادبیسبکرمانتیسمگرچه
لیلی"و"ینشیروخسرو"گرگانی،اسعدفخرالدین"رامینوویس": مثلفارسیيعاشقانههايمنظومهدر
کارحاصلشناسیممیمعاصرایرانیرمانتیکشعرعنوانبهراچهآناما. کردجووجستنظامی"مجنونو

بارنخستینبراي) م1949(شمسی1328سالدر". دانست"آربري.ج.آ"پروفسورانگلیسیشناسایران
شعرهايبهشبیهایراندرشعروعینپیداییبهفارسیجدیدشعريدربارهايمقالهدرآربريپروفسور

بیستمقرنفارسیشعرشباهتانگلیسی،زبانبهفارسیمعاصرشعر14انتشارباوکرداشارهاروپاییمعاصر
ایراندرنیماییشعرآزادکهبوددورانیاینو) 118-9: 89فتوحی،(".ساختمطرحرااروپاییرمانتیسمبا
پرفسورنظراز. کردندمیاستقبالنیماییقالبازشاعراندیگرکمکموودبگذاشتهظهوريعرصهبهپا
گرچهتولّلیاثرمریمشعر": گویدمیاو. اروپاستفرهنگوشعرتأثیرينتیجهفارسیشعرتحوبل"آربري"

تنسنددلپوجالبموضوعازاستايتازهبیانحقیقتدرلکنکندمیجلوهاروپاییشعریکاولنظردر
).119همان،("...گنجوينظامیشاهکارسار،چشمهدرشیرینشستن
رمانتیسموتخیليرابطه1-5

درکهکردندمیبیانراچیزيهارمانتیک. کندمیمتمایزنثرازراآنکهاستشعربنیادینعناصرازخیال
کهکندتوصیفوتصویرايگونهبهراجهانکهاستآنتخیلکارکردترینعالی". گذردمیهاآنتخیل

تمامیبتواندحالعیندروباشدداشتهجايواقعیتدروندرمثالوآرمانو،متناهیدروندرنامتناهی
نقشیرمانتیکشعردرخالقتخیل). 65: 1392فورست،(".دهدجلوهآشکاراوپردهبیراخودهايزیبایی

تاشدهموجبهارمانتیکگراییذهنوفردیتوهنريآفرینشدرخالقلتخیاساسینقش". داردمحوري
موقعیتیادبیاثردراکنونشد،میمحسوبذکاوتوقریحهمحصولوزینتنوعیقبالًکهخیالصور

کهاستاهمیتدارايآنچنانهارمانتیکنظردرتخیل). 290: 1378جعفري،(".کندپیدامرکزيومحوري
جهانتخیلجهان": پردازدمیتخیلستایشبهگونهاینکهانگلیسرمانتیکشاعراناز"بلیکیامویل"

تخیل. رویممیعالمآنبهجسدهاپوسیدنومرگازپسهمهماکهاستخداوندآغوش. استجاودانه
وومحدودپذیرفناومحدثجهانکهصورتیدر. استابديوازلیعالماست؛انجاموآغازبیجهان

). 117: 1389فتوحی،(".استتخیلدنیايدرجاودانههستیاست،زودگذر
تولّلیفریدون.2

رمانتیسممکتبدرکهاستایرانمعاصرشاعرانترینازبرجسته) تهران1364شیراز،1298(تولّلیفریدون
بهسخنيمجلهدراوشعرهايناولیکهکردشروع1319سالازراشاعري. باشدمیهاشاخصازایرانی
پویه. 1341،4نافه. 1329،3رها. 1324،2التفاصیل. 1:ازعبارتندترتیببهتولّلیآثار.رسیدمیچاپ
وگیردمیقرارنیمایوشیجتأثیرتحتآغازهمانازتولّلی. 1369بازگشت. 6ف1352شگرف. 1345،5
راخودراه"پویه"يمجموعهسرودنبابعدهاولیسرایدمینیماي"سانهاف"ازاستقبالبهراپشیمانیشعر
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مصاحبنیزومعاصرنیمایوشیجباتولّلی". نامدمییوشبیماررااووتازدمینیمابهسختوکندمیجدا
بوده،متأثرمانیازاوکهگفتتوانمیبنابراین. استسروده"عزیزمتولّلیبراي"را"پاکارشب"نیماوبوده

وداردمستقلشخصیتتولّلی. داردزیاديهايتفاوتنیماشعربااوهايسروده. نیستنیماییاوسبکاما
).45: 1374جمشیدآبادي،(".اوستخودتأثراتوادراکاتيویژهاوشعر
ادبیاتدرنوزّلیتغوغناییشعراصلیخاستگاهومنشأسررانیماي"افسانه"شعرکوبزرینحمید"

).253: 1386جعفري،(".استدادهقراراجتماعیوحماسیشعرمقابلدرراآنوآوردهشماربهمعاصر
ازتولّلی".معاصرخواندتغزلینوشعرپدیدآوربایدعاشقانهوغناییشعرمحتوايجهتازراتولّلی
تصویر).  375:تابیاستعالمی،(استجدیدوآزادهايقالبدرسرایندگاننخستینازوامروزشعرپیشروان

تولّلیشعر. «استتصویريشعرحدوديتاتولّلیشعرکهگفتتوانمیوداردفراواناهمیتويشعردر
"نافه"و"رها"دربایدرامعاصرشعرغناییشعرهايترینعالیواستمترنموعذبوتروخوششعري

فراراحافظکالمشورانگیزيوگرمینظرازونظامیمعانیابداعنظراز] نافهتابکاز[یادساغرمثالً.جست
معاصرشاعرانمشهورترینازرمانتیکهاياندیشهيزمینهدرتولّلی). 35: 1345دستغیب،.» (آوردمییاد

.است
افسونکاروونهرازگعوالممسحوروشیفتهشاعر". استنخوردهدستوبکرمحیطیحاصلتولّلیشعر
عاشقانهدنیاياحساسپربازتابتولّلی،شعرازبخشی. استانسانیروحوخلقازمتأثروپیرامونطبیعت

ايپردهوتصویردر،راجوانیخاطراتوپندارهاازحالتیکهاستموجودارزشهايوشدهگمآرزوهايو
. دهدمیارائهشبانگاهیرازهايخلوتفضايدریال،خيگریزندههايسایهوشبگیرسیاهیوتیرهشباز
درخشش). 44: 1374جمشیدآبادي،(".یابدمیسوقکرانونشانبیزوایايدورترینبهپنداردامنو

. استنبردهپیشازکاريسنتیشکنیقالبيزمینهدرواستجهارپارهودوبیتیشعرهايدرتولّلیشعري
واستبیانیصاحبتولّلی". اندازدمیوارنظامیتصاویرواوصافیادبهرااماووصفیوتصویريشعر

-راپارسی"وصفی"شعرتولّلی. استماندنوکمالاولشرطکهاستویژگیویگانگیهمینو–سبکی
وتازهایماژهايازسرشاراوبیان. بخشیدروالیروشوراههماندرونظامیهايسنتازپیرويبا

).138: 1342واصفی،(".استزمینیوار،نظامی
درون". استتولّلیشعرهايمایهدرونازمرگيچهرهبازتابوآرزوهاوعاشقانهدنیاياحساسات

اولبخشکهیافتهگسترشآثارشدرهمبهنزدیکمضمونباطیفدودرکلیطوربهتولّلیاشعاريمایه
اواشعاردیگربخش...استموجودهايارزشوگمشدهآرزوهايوانهعاشقدنیاياحساساتبازتابآن

".استمردههايعشقخاموشدنیايوهاتلخکامیوصفومرگاندوهباريچهرهتبیینوبازتاب

).192: 1391داودخانی،نوروزي(
ازناشیتولّلیمرمانتیس". استداشتهبسزاییتأثیراورمانتیستیشعردرتولّلیتغزّلوغناییذهنیت

).349: 1375زرقانی،(".اوستگرايجسمبیولوژیکوغناییذهنیت
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نافه. 3
انتشاررا"نافه"يمجموعه1341درسال،"رها"نامباشعرشيمجموعهاولینانتشارازپستولّلی

انزوايهايسالينتیجهدرکهخوردمیچشمبهفراواناندیشیمرگوامیدينایأس،کتابایندر.داد
است،اي"دوگانه"پیروفرسودهيچهره-زیبندهجواني"رها"ازاستدیگرييچهرهنافه". استشاعر

–بیدارترهاوترهاجواننومیدشعرسنگ،وسخت: فریادگرانهنهعاصیانه،نهامانومید،-مرگازترسنده

عقبنوشعرمدرنیستازکتابایندراو). 1342:136واصفی،(".عصیانواستدردودریغاست،فریاد
یاوهرااووتاختهنیمابهاثراینيمقدمهدرتولّلی. شودمینزدیکگرایانسنتينحلهبهوکندمینشینی

بهوکندنمیرهاراقافیهشمارد،میواجبراشعرکالسیکقواعدرعایتاثرایندرفریدون. نامدمیسرا
چشمبهزیادآنچهاندیشیمرگبرعالوهکتابایندر. کندمیگوشزدراقواعداینرعایتنشاعرادیگر

عمدتاًشعرشدرمعشوقوعاشقرفتاراینکهبا". معشوقوعاشقرفتارواستعشقگريجلوهخوردمی
فضايووردخمیچشمبهزیادکناروبوسواژگانشعرشدرامااستشدهتنظیمنیازونازالگويتحت

شمس(".استآرامونرمودغدغهبیعشقیيباتجربهرؤیاییولطیففضاییشاعرشعري
).299: 1377لنگرودي،

داند که آن را از هایی می، تصویر رمانتیک را داراي ویزگی"بالغت تصویر"دکتر محمود فتوحی در کتاب 
. سایه واري و ابهام 2شاعر در طبیعت و اشیا ي.استحاله1"سازد: تصویر کالسیک و سمبولیک متمایز می

).123: 1389(فتوحی، ". انعکاس فردیت شاعر در تصویر.4پویایی و تحرك تصویر .3ها در تصویر پدیده
پردازیم.هاي تصاویر رمانتیکی کتاب نافه  میمشخصهدر ذیل به بررسی

ي شاعر در طبیعت و اشیا. استحاله1
خواستند تا راز اشیا را ها میرمانتیک«کند.ي درونی برقرار میبا طبیعت نوعی رابطهدر شعر رمانتیک شاعر 

ها را نشان دهند.براي این کار به ذهن منطقی هاي شخصی خویش بیان کنند و معناي آنبا توسل یه دریافت
ا تنها با نمایش برند این کار رجویند، بلکه به ذات کمالی و عواطف و احساسات خویش پناه میتوسل نمی

ازشاعران رمانتیک آلمان "نووالیس"). 123: 89فتوحی، »(توان انجام داد.هاي تخیلی و شخصی میتجربه
- سازدانگیزي عجیب و شگفت آور میشعر رمانتیک صنعتی است که همه چیز را به نحو دل"معتقد بود که 

"ها بکاهد.آنکه از رنگ آشنا و جذابیت آندهد بی هاي دور قرار میصنعتی که همه چیز را در فاصله

ي فلسفی مکتب رمانتیک است که جنبه"نووالیس"ي ). و با توجه به این گفته113-4: 1362(پرهام،، 
دهد گویاي آن است که هنرمند اي که نووالیس براي رمانتیک کردن طبیعت به دست میشود: نسخهآشکار می

ي زندگی ي همهشود، بلکه اصول هنري رمانتیسم را هدف و برنامهقانع نمیرمانتیک به صرف رمانتیک بودن 
).114: 1362(پرهام،"دهد.قرار می
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) از 1795-1821جان کیتس(«هاست. کشف روحیات درونی خود در طبیعت از دیگر اهداف رمانتیک
آنگاه که "گذرد.ن میکنم که در تخیل ممن آن چیزي را توصیف می"گوید: شاعران بزرگ رمانتیسم می

ي میان شاعر و طبیعت است.یک احساس و عاطفه شاعر رمانتیک در طبیعت استحاله شود، تصویرواسطه
طرف احساس شاعر است و طرف دیگر طبیعت و اشیا و در این میان تصویر در حکم پلی است میان 

).89:124فتوحی، »(احساس شاعر و طبیعت.
سوخت شعر منش در شرار خویشمیبرگ یاسچون آفتاب تشنه که تابد به 

)36:  69آهسته در طراوت گرم بهار خویش(تولّلی، شد آن گل رخسار دلفروزپژمرده می
ي معشوق را آنچنان تولّلی با استفاده از استعارات طبیعی (برگ یاس و گل رخسار) رخسار و چهره

د.ماهرانه به کار برده است که گویی اجزایی از طبیعت هستن
ي ي مستقیمی دارد و در شعر رمانتیک طبیعت رنگ احساس و عاطفهاحساس و عاطفه با طبیعت رابطه

همدلی و یگانگی انسان با طبیعت از اصول بنیادین هنر رمانتیک است. خصوصاً در «کند. شاعر را پیدا می
: 89فتوحی، »(کند.پیدا میمواقعی که محیط طبیعی شباهت تام و تمامی با حاالت و وضعیت روح و ذهن فرد 

ي نیما و اشعار رمانتیک "افسانه"نوعی از رومانتیسم طبیعت گرا و متعالی و متعارف که میراث). «124
اي از  اشعار تولّلی به اوج خود شهریار بود، در کارهاي کسانی چون گلچین گیالنی، خانلري و پاره

)89:234خاکپور،»(رسد.می
اشک شادي ریخت از چشمان منها شکفتنها جوشید و بستاچشمه

).44: 69بوي گل پیچید در ابوان من (تولّلی، باد رسوا،  دامن افشان برگذشت
ها و گیرد و با جوشش چشمهشاعر آنچنان با طبیعت همدل و یگانه است که عواطفش تحت تأثیر قرار می

شدن بوي گل در ایوان شاعر، تصویر رمانتیکی ریزد وبا گذشتن باد و پراکندهها اشک شادي میشکفتن بستان
کند بلکه درك شاعر رمانتیک، طبیعت را توصیف نمی«زیبایی را پیش چشمان خواننده مجسم کرده است. 

).124: 89فتوحی، »(کند.ها را تعبیر میکند و با احساس خود اشیا و پدیدهاي از آن ارایه میدرون گرایانه
افتادم و پسدیده فرو بستمهانالید خروس از دل ظلمت

)22: 69تا خلق بدانند که من هستم (تولّلی، ي دوشینه ز نو جان یافتوان کشته
ي خود دمیدن روح امیدي در جسم مرده-هاي طبیعت استکه از جلوه-شاعر بانگ خروس سحري

داند.می
د و با تمسک به تصویر طبیعت، توانند درون خویش را باطبیعت پیوند بزننشاعران از رهگذر تصویر می«

حاالت ذات خود را بیان کنند. تصویر در شعر رمانتیک میانجی و ابزار ساختار شعر است، زیرا ابزار شناخت 
ي اوست؛ بنابراین شاعر شیء را به شکل واقعی و عینی به و احساس شاعر و صداي احساس و عاطفه

)124: 89فتوحی، »(بخشد.ن میآورد بلکه رنگ احساس خود را یه آتصویر در نمی
ها در تصویرواري و ابهام پدیده. سایه2
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رسد برند و ویژگی وضوح در آن کمتر به نظر میاي از ابهام به سر میدر شعر رمانتیسم تصاویر در هاله
بل اگر تصویر سنّتی را با صفت شفافیت و قطعیت وصف کنیم در مقا«رسند.وار به نظر میبه همین دلیل سایه

وار و شبح گونه است. تصویر سنّتی بر خصوصیات خارجی و عینی شیء تأکید دارد و آنتصویر رمانتیک، سایه
کند، و حاصل نگاه هاي ناپیداي شیء تکیه میحاصل رؤیت مستقیم است، اما تصویر رمانتیک بر ویژگی

.اما تصویر رمانتیک این گونه خیالی و رؤیاست. به تعبیر دیگر تصویر سنّتی ابعاد مشخص و محدودي دارد..
شفاف نیست، بلکه تار و گنگ و سایه وار است، گویی شاعر اشیا و پدیده ها را در سایه یا در شب تار دیده، 

)129-130: 89فتوحی، »(همه چیز دور و مبهم می نماید.
سایه واري و ابهام تصاویر رمانتیکی در مجموعه شعر نافه نیز زیاد به کار رفته است:

ي تاریک روانم راغم خانهدیدم که بسی ماندم و کس نشناخت
)26: 69حد خود و سر حد جهانم را (تولّلی، خود نیز شگفتا که ندانستم

واري و شبح گونگی فضاي شعر را ي تاریک روان شاعر تصویري رمانتیکی است که سایهغم خانه
گسترش داده است.

می تافت ، آتشین رخ اندوه بار اواز پشت دود  نیلی   سیگار  غم گسار 
)36ي کبود                   عکس افکند پریده و لرزان شرار او (همان: چون شامگه که بر دل دریاچه

وار است.تافتن رخ اندوه بار آتشین تصویري سایه
است."نافه"تیک واري تصاویر رمانهایی از حالت ابهام گونگی و سایهشواهد ذیل نمونه

ز روزن پرتوي خاکستري فام                             فرو افتاده بر پیشانیت نرم
)76تو در اندوه عشقی گرم و پر شور                        رخ سیمینه گلگون کرده از شرم(همان: 

خزیدم به بناگوشمستانه در آن خرمن گیسوي گرانبار                     سر بردم و از شانه
)64آن بوي نهان داشت که با نم نم شبگیر                   خیزد به نسیمی خنک از جنگل خاموش(همان:

ناالن و خسته ناي و گرانسنگ و بی شکیب            گم گشته در غریو کف آلود شیوتش
)124رده دامنش(همان: وز ژرفناي ظلمت گرداب پر هراس                   چنگال مرگ تیره بیفش

ي زرین به پاي اوآن زرپرست مرد بخیلم، که دست چرخ               بربسته بس گلوله
)124و اندر خروش موج فسون بار سرنوشت               افکنده خسته پیکر دردآزماي او(همان: 

از نهانگه رازبسان هر شبه برخاست"گردباد سرکش یاد"به تلخ دشت روان،
)112کشید دامن و از گور بی نشان امید                      غبار تیره برافشاند پیش چشم نیاز(همان: 

شود.در زیر فقط  به صورت گذرا اشاره می"نافه "به برخی از تصویرهاي شبه وار و فاقد شفافیت کتاب 
، آتشین 65افشان تر و پیچنده تر از دود/ ؛ زلف گره 26؛ سوسوي ظلمت شیطانی/ 121شام سرفه فام /

، آواز گام هراس انگیز.61، غریو باد سیه و درنگ تلخ زمان/108ي تنهایی/ ، کنج تیره68صبح افسانه فام/ 
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. پویایی و تحرّك تصویر3
در مکتب رمانتیسم چون تصاویر نشأت گرفته از احساسات هستند پویایی و تحرك خاصی دارند. 

تواند ایستا و راکد باشد، زیرا شعر رمانتیک ، شعر طبیعت زنده و پویاست. شاعري که با نتیک نمیتصویر رما«
سو شده ، شعرش مثل طبیعت زنده و پویاست شور و نشاط روحی جوش و همطبیعت زیسته و با آن هم

).135: 89اي دارد. (فتوحی، شاعر نیز در پویایی تصویرها  نقش عمده
ي نافه کامالً هویداست:در شعر آغوش از مجموعهحرکت و پویایی 

ي نیلوفر مهتاب            موجی زد و مستانه در آغوش من افتاددر وا شد و آن شاخه
عطر نفسش با دم سوزان من آویخت            نقش دو لبش بر لب خاموش من افتاد

ي رازمبه کاشانهچاالك و هوسناك، در آن بیم دالویز          چون سایه بلغزید 
برگردن من حلقه زد آن دست و برانگیخت    صد شوق گنه از دل جوشان نیازم
مستانه، در آن خرمن گیسوي گرانبار         سر بردم و از شانه خزیدم به بناگوش

)64: 69آن بوي نهان داشت که با نم نم شبگیر         خیزد به نسیمی خنک از جنگل خاموش(تولّلی، 
زند. تصاویر در ي مرکزي این شعر معشوق شاعر است که تحرّك و پویایی در وجود او موج میهسته

لغزاند.ي راز شاعررا ، مثل سایه میزند، کاشانهکند، موج میحرکت هستند. معشوق شاعر در را باز می
ي عمدهپویایی و تحرّك تصویر بر حسب موضوع شعر متفاوت است؛ مثالٌ  تحرّك و پویایی ویژگی«

تصویرهاي شعر حماسی است. تصویر شعر سنّتی نسبت به تصویر رمانتیک ایستا است و تصویرهاي شعر 
). سرعت، شتاب، پیوستگی و 135: 89رمانتیک جدید در قیاس با شعر سنّتی بسیار پویاتر است.(فتوحی، 

تر است:قوي"ساغر یاد"هاي شعر تداوم و پویایی تصویر در چهارپاره
منچشمانازریختشاديها شکفت             اشکها جوشید و بستانچشمه

منایواندرپیچیدگلباد رسوا ، دامن فشان برگذشت                بوي
بارندگیزینیافتطراوتابر غم در تیرگی بارید و رفت               دل

زندگیپاكرچهمنبرخنده زد صبح چون نمناك بهار                   باز
منافسونکارچنگبرشدتاب گیسوي امید از هم گشود            بسته

شاخ نیلوفر، ز روزن سرکشید           نرم نرمک ریخت بر دیوار من
زنبق آسا ترد و عطرافشان و مست    شعر شادابم دمید از باغ راز

)45: 69به ساز...(تولّلی، کوبان تابوسه زد بر نوك انگشتان گرم        نغمه، از دل پاي
این شعر شادابی و ترنم خاصی دارد  چون تصاویر رمانتیکی آن پیوستنه در حال حرکت هستند؛ گویی 

شکفد، ها میجوشد، بستانها میگذرند. چشمهاینکه این تصویرها یکی پس از دیگري از مقابل چشمان ما می
ندد و...خپیچد، صبح نمناك میگذرد، بوي گل میباد می
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» کند.اش را خود تأمین میدانستند که انرژيها اثر هنري را چونان جانداري  خودبسنده میرمانتیک«
هاست.) و به همین دلیل حرکت در این تصاویر از درون خود آن134: 89(فتوحی، 

. انعکاس فردیت شاعر در تصویر4
کند بلکه تصاویر انعکاسی بیعت هستند بیان نمیاي که در طدر شعر رمانتیک شاعر تصاویر را به آن گونه

تصویر رمانتیک توصیف و گزارش طبیعت نیست، بلکه تغییر « از حاالت روحی و فردي شاعر هستند
ي شخصی هنرمند است، از این رو خاص اوست و رنگ مخصوص شخصیت و هویت احساس و عاطفه
)165: 84فتوحی، »(فردي او را دارد.

کند که هر چه این شاعر به جزئیات به سیر تحول شعر توللی این موضوع را آشکار مینگاهی اجمالی 
هاي جدید و کلمات خوش آهنگ بیشتري کند به همان اندازه به آفریدن ترکیبزندگی خود بیشتر توجه می

و ترتر و زبانی پختهست در سطحی هنري"رها"ي منطقی هم ادامه"نافه "ي مجموعه«یابد. دست می
: 91(بهمنی مطلق، » کنند.وار پیدا میي تولّلییابد  و تصویرها صبغههموارتر . نگاه شاعر به هستی فردیت می

40(
لغزید شب از نیمه به نیمی باز                      من ماندم و تنهایی و خاموشی

)25: 69موشی(تولّلی ،وآن مرده که یاد کهنش خوانند                      برخاست ز تابوت فرا
ظهور «تر است که بتوانیم آن را از تصاویر شعر دیگران متمایز کنیم.فردیت تصویر شاعر زمانی محسوس

)64: 92(تشکري، » فردیت و شیئیت فقط با اشاره به وجه تمایز فرد با دیگران امکان پذیر است.
ي تولّلی وار ی در این شعر هستند که صبغهشب، تنهایی، خاموشی، مرگ و فراموشی از تصاویر رمانتیک

شب تولّلی مست و فسونگر است، تیرگی بر «هاي فردي خاص شعر تولّلی است. اند. شب از ویژگیپیدا کرده
جهان و روح شاعر مسلط است. شب او شب لذّت و دلدادگی و نگاه دزدي است، مهتاب دزدانه سرك 

هاي رمانتیک ها و افسردگیهاي جنسی و غماي عشقآور است و سرشار از رؤیکشد، شب خوابمی
) شعر دیو درون مثال بارزي است از شب تولّلی وار:140: 89فتوحی، »(شاعر.

شمعم نفسی ماند و سپس جان داد                  من ماندم و تاریکی و تنهایی
اییجخوان، زن هرشبگرد گذشت از ره و سگ نالید               زد خنده غزل

آواز یکی گام هراس انگیز                      دور از بن آن کوچه به گوش آمد
بر پاشنه چرخید دري فرتوت                    آزرده گدایی به خروش آمد

از بخت بد آشفته یکی بد مست                  میناي تهی بر سر زد
سته فرود آمد و بر در زدي دیرآمده هشیاري                     آهسر پنجه

هر کس به سرائی شد و سر بنهاد              فارغ ز ریاکاري بدخواهان
)24-5: 69ي خواب آلود                    در خلوت تاریک شبانگاهان...(تولّلی،کوبید قدم گزمه
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ها اغراق رمانتیک« هاي فردي در مکتب رمانتیسم از اهمیت خاصی برخوردار است. به کار بردن ویژگی
ي مشهور آدولف کنستانت از نمایندگان این سبک نمایان است. هاي فردي در جملهدر اهمیت دادن به ویژگی

). فردیت از 23: 71(دقیقیان، .» "شرایط اهمیت زیادي ندارد ، بلکه شخصیت آدمی مهم است"گوید:وي می
رمانتیسم در "ي این مکتب در تضاد است: رورش یافتهي رمانتیسم است که با دیگر پعناصر پرورش یافته

رفت و از سوي داد. از سویی ترجمان هنري فردگراییبه شمار میدرون خود دو عنصر متضاد را پرورش می
بایست به این آزادي بال و پر بدهد.نظامی اي بود که میدیگر اعتراض به نتایج نظام اقتصادي افسار گسیخته

(دقیقیان، "رفت .ها به شمار میبسیار براي آزادي فردي، خود ناقض آزادي انسانکه علی رغم هیاهوي
1371 :20.(

هایی از انعکاس فردیت شاعر در تصویر است.شواهد ذیل نمونه
ي شطرنجی زیبایش                  مستانه خرامید به سویمدر جامه

)30: 69ي لبخند به رویم(تولّلی، هنزدیکترك آمد و بشکفت                       آن غنچ
ي این بزمگهیعطش عشق ونشاط می و نوش گنهی          نازکن ناز، که زیبنده

)52ي عمر منی، سایه مکش از سر بخت     که دالویزتر از نور دالویز مهی(همان: مایه
د شدنکشی ناله در آن خلوت سرد از سر درد      که نزیبد به چنین خانه دگر بنمی

)57گر فرو باردش از طبع روان آب حیات          مرگ باشد، زن و معشوق هنرمند شدن(همان: 
بدرودکنان، دور شدم دور                         تا دل نکشد پرده ز رازم

)32سوخت سراپاي نیازم(همان: رفتم و در حسرت دیدار                      میمی
راندم، که خیزم و افتم به دامنتوسواس و شوق وصل      میيسوزم از شکنجهمی

).41هاي بوسه، گل افشان کنم تنت(همان: با آرزوي تشنه کشم در برت به مهر               وز داغ
نتیجه

ي بزرگترین شاعران تولّلی شاعر رمانتیک معاصر با شعرهاي زیبا  و دلنشین در قالب چهارپاره در زمره
معاصر قرار گرفته است. تصاویر رمانتیکی نافه در واقع مانند یک تابلوي زیباي هنري است که رمانتیک 

حاصل زندگی، دردهاي اجتماعی و احوال درونی تولّلی است که در مقابل چشمان ما به تصویر کشیده شده 
رشار از س-ي نافهمخوصاً مجموعه-است. در میان شااعران معاصر تولّلی شاعري است که شعرهایش

ي مرگ اندیشی در آفرینش این هاي تغزّلی و عاشقانه و روحیهتصاویر رمانتیکی است. بی شک  اندیشه
هاي زیباي نافه از طرفی تحت تأثیر ادبیات کند. ترکیبات و مضموناي را ایفا میتصاویر نقش عمده و اساسی

ی مضامین رمانتیکی زیبا حاصل کالسیک ایران مخصوصاً نظامی است و از طرف دیگر آفرینش و تداع
ي "افسانه"آشنایی شاعر با ادبیات جدید مخصوصاً مکتب رمانتیک است که شاعر بیشترین تأثیر را از شعر 

نیما گرفته است.
کتابنامه
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ي بیداري، تهران، انتشارات توس.. استعالمی، محمد (بی تا) ادبیات دوره1
ي عبداهللا کوثري، تهران: نشر ماهی.سم، ترجمههاي رمانتی) ریشه1391. برلین، آیزایا (2
ي سبک شناسی ) تحلیل ساختار و محتواي قصاید فریدون تولّلی، فصلنامه1391. بهمنی مطلق، یداهللا (3

39-56.صص 18ي نظم و نثر فارسی.سال پنجم. شماره
ه.) رئالیسم و ضد رئالیسم در ادبیات. تهران: انتشارات آگا1362. پرهام، سیروس (4
) بررسی و نقد فردیت و شیئیت در شعر نیمایوشیج. فصلنامه نقد ادبی. سال 1392. تشکري، منوچهر (5

.63-84. صص21ششم. شماره 
) نافه. تهران: انتشارات پاژنگ.1369. تولّلی، فریدون (6
) سیر رمانتیسم در اروپا. تهران: نشرمرکز.1378. جعفري، مسعود (7
رمانتیسم در ایران. تهران: نشرمرکز.) سیر 1386(_________. 8
) چشم انداز تولّلی، رمانتیسم و اندوه غربت. ادبستان فرهنگ و 1373. جمشیدآبادي، هوشنگ (9

.44-45. صص54هنر.شماره
ي زبان و ادبیات ) رمانتیسم و مضامین آن در شعر معاصر فارسی. کاوش نامه1389. خاکپور، محمد (10

.225-248.صص21ره فارسی. سال یازدهم. شما
.55-57و 34-35. صص17) نقدي بر رها و نافه و پویه. نگین. شماروه1345. دستغیب، عبدالعلی (11
) منشأ شخصیت در ادبیات داستانی. تهران: انتشارات نویسنده.1371. دقیقیان، شیرین دخت (12
یر.) چشم انداز شعر معاصر. تهران: انتشارات امیرکب1375. زرقانی، مهدي (13
هاي ادبی، جلد اول. تهران: انتشارات نگاه.) مکتب1389. سیدحسینی، رضا (14
) تاریخ تحلیلی شعر نو، جلد دوم. تهران: مرکز.1377. شمس لنگرودي، محمد (15
هاي ادبی. ي پژوهش) تصویر رمانتیک، مبانی نظري، ماهیت و کارکرد. مجله1384. فتوحی، محمود (16
.151-180. صص10و9يشماره
) بالغت تصویر، تهران: انتشارات سخن.1389(_________. 17
) رمانتیسم، ترجمه مسعود جعفري. تهران: نشر مرکز.1392. فورست، لیلیان (18
) معانی، تصاویر و تعابیر مرگ در اشعار سهراب سپهري  و فریدون 1391. نوروزي داودخانی، نوراهللا (19

.185-198سال دهمو شماره هجدهم. صصي ادب غنایی. تولّلی. پژوهشنامه
ي آرش. هایی در باب نافه از فریدون تولّلی. مجله) حرف و سخن1342. واصفی، زین الدین محمود (20
.136-138. صص6يشماره
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تأثیر کلیم کاشانی و صائب تبریزيتطبیقیبررسی
هندشبه قاره در فرهنگ و ادبیات اسالمی ایران و 

آباديحمیدرضا شمس اسفند
استاد مدعو دانشگاه آزاد ابرکوه
1علیرضا حسینی

عضو هیأت علمی دانشگاه آیت اهللا بروجردي (ره)
چکیده

ي یازدهم هجري/ هفدهم میالدي ، شاهد ظهور دو ستاره ي تابناك در آسمان شعر و ادب پارسی سده
دو نیمه دارد: نیمه اي در ایرانِ . زندگانی هر دو شاعر "صائب تبریزي"و "کلیم کاشانی"هستیم به نام هاي 

دوره ي صفوي و نیمه اي در هندوستانِ عصر مغوالن کبیر (گورکانیان ). گرچه فاصله ي سنی طالباي کلیم و 
صائباي حکیم، ربع قرن (بیست و پنج سال) است، اما هردو از پر کارترین و مشهورترین نمایندگانِ سبک 

اهان صفوي به شعر و مدح شاعران و استقبال شاهان گورکانی ، هندي یا اصفهانی هستند. بی اعتنایی ش
موجبات هجرت این قبیل شاعران را به سرزمین هند فراهم آورد .

آفرینش معانی و مضامین، خیال پردازي هاي پیچیده، به کار گیري کنایات ظریف، تشبیهات دقیق و... از 
اصفهانی –نان را در به اوج رساندن سبک هندي ویژگی هاي اشعار این دو گوینده ي بزرگ است که نقش آ

ایرانی و نیز تحت تاثیر قرار دادن شاهان هر دو سلسله و حتی –و رونق بخشیدنِ فرهنگ و ادبیات اسالمی 
به صائب "مستعد خوان"و "ملک الشعرایی"مردم زمانه ، بسیار مثمر و موثر بوده است. اعطاي القابی چون 

ی است که جایگاه و تاثیر آن دو سراینده را ممتاز می کند.تبریزي از جمله مصادیق
مسئله اساسی پژوهش حاضر، بررسی نقش کلیم کاشانی و صائب تبریزي در گسترش و تثبیت فرهنگ و 

فارسی در ایران و هند است و نگارنده سعی نموده تا با ذکر نمونه هاي از اشعار ایشان، به –ادب اسالمی 
در حوزه ي ادبیات تطبیقی، دست یابد.یک جمع بندي شایسته

ایرانی، سبک هندي (اصفهانی)، کلیم کاشانی –صفویان، گورکانیان، فرهنگ و ادبیات اسالمیها:کلیدواژه
و صائب تبریزي.

مقدمه
و ، از جمله شاخه هاي معرفت علمی است که به بررسی تالقی تفکرات »پژوهش هاي تطبیقی«

مدنی، اخالقی، هنري و ... در زبان ها و زمان هاي مختلف و روابط گوناگون هاي علمی، فرهنگی، تجریان
ادبیات «علمی، فکري، تمدنی و ... موضوعات، افراد و ... می پردازد. از میان پژوهش هاي مذکور، اهمیت 

بدان جهت است که از سرچشمه هاي جریان هاي فکري، فرهنگی و هنري ادبیات ملی پرده بر می » تطبیقی
دهی آگاهی انسانی یا قومی رد؛ زیرا هر جریان ادبی در آغاز، با ادبیات جهانی برخورد دارد و در جهت دا

می ورزد. البته این اهمیت، تنها به بررسی سبک هاي فکري و گونه هاي ادبی و مسائل انسانی در مساعدت
بیات جهانی نیز پرده برمی دارد.زمینۀ خاصی محدود نمی شود بلکه از تأثیرپذیري شاعران و نویسندگان از اد

1 . alirhosseyni@yahoo.com
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نکتۀ مهم این است که فایده و حوزه کارکرد پژوهش هاي تطبیقی باید مشخص باشد. از این رو پژوهش 
پیش رو که مقایسه اي تطبیقی در زمینۀ جغرافیاي تاریخیِ سبکی خاص از ادبیات و شعر (سبک هندي ـ 

اصفهانی) است، در حوزه هاي زیر صورت می گیرد:
عوامل انتقال تأثیرات مختلف از ادبیات ملتی به ملت دیگر. عامل این انتقال، نویسندگان، شعرا و کتاب ـ1

ها هستند.
ـ بررسی سبک هاي ادبی، مانند؛ سبک خراسانی، عراقی، هندي و ... (سبک هاي شعر فارسی) و نیز 2

)همانند؛ کالسیک، رمانتیک، سوررئالیسم و ... (سبک هاي ادبی اروپائی
ـ بررسی گونه هاي ادبی، مثل؛ حماسه، نمایشنامه، قصه به زبان حیوانات، تاریخ و ... 3
ـ بررسی موضوعات ادبی، همچون؛ آداب صحبت، تأثیر تربیت، سیرت پادشاهان و ... 4
ـ بررسی منابع، مصادر، مآخذ و مراجع نویسندگان5
ـ بررسی جریان هاي فکري، فرهنگی و سیاسی6
تأثرات اقالیم جغرافیائیـ تأثیرات و7

در ادبیات تطبیقی، بیش از هر چیز می توان به نقاط وحدت اندیشۀ بشري پی برد که چگونه اندیشه اي 
در نقطه اي از جهان توسط اندیشمندي، ادیبی و یا شاعري مطرح می شود و در نقطۀ دیگر همان اندیشه به 

یري و تأثیر پذیري از حد یک تأثیرپذیري فراتر می رود و گونه اي دیگر مجال بروز می یابد. گاهی این وام گ
شاعر و نویسندة متأخر، شخصیت خود را آشکارا مطرح می نماید.

ـ به یک » اختصار و ایجاز«با توجه به آن چه یادآوري گردید، تألیف حاضر ـ البته با رعایت اصل مهم 
هندي یا همان سبک اصفهانی می پردازد تا تأثیر بررسی مقایسه اي و یا تطبیقی میان دو شاعرِ معروف سبک 

آن دو شخصیت را در ترویج و اشاعۀ ادبیات و فرهنگ ایرانی ـ اسالمی در دو مملکت بزرگ پهناور ایرانِ 
زمان صفوي و هند زمان گورکانی مشخص کند. 

دام ظله حسن مقطع این طلیعه را دو سخن از حضرت امام خمینی(ره) و حضرت آیت اهللا خامنه اي(
العالی)، در مورد اهمیت تاریخ، ادبیات و فرهنگ، قرار می دهیم.

اهمیت فرهنگ
آن » فرهنگ«بی شک باالترین و واالترین عنصري که در موجودیت هر جامعه دخالت اساسی دارد، 

جامعه است. اساساً فرهنگ هر جامعه هویت و موجودیت آن جامعه را تشکیل می دهد. و با انحراف فرهنگ،
هر چند جامعه در بعدهاي اقتصادي، سیاسی، صنعتی و نظامی قدرتمند و قوي باشد، ولی پوچ و پوك و میان 
تهی است. اگر فرهنگ جامعه اي وابسته و مرتزق از فرهنگ مخالف باشد، ناچار دیگر ابعاد آن جامعه به 

خود را در تمام ابعاد جانب مخالف گرایش پیدا می کند، باالخره در آن مستهلک می شود و موجودیت 
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قالل در ابعاد دیگر یا یکی از نشأت می گیرد و ساده اندیشی است که گمان شود با وابستگی فرهنگی، است
»ها امکان پذیر است.آن

من می بینم که متأسفانه کتاب در جامعۀ ما آن قدر که شأن این جامعه اقتضا می کند، رواج ندارد. اگر ما 
اریخ بودیم؛ جامعه اي بودیم که گذشته و کسان فرهنگی با معرفت و برجسته اي یک جامعۀ بی فرهنگ و ت

ندارد؛ انسان هاي با استعداد و فهیم و داراي بینش و طرز فکر باال ندارد ـ مثل بعضی از جوامع گوناگونی که 
همه انسان هاي در گوشه و کنار دنیا هستند ـ بی رغبتی به کتاب قابل توجیه بود؛ اما در جامعۀ ما با این 

، ]همچون کلیم کاشانی و صائب تبریزي[فرهنگی، برجسته، واال، اساتید، مؤلفین، آشنایان با کتاب، شعرا 
نویسندگان، علماي بزرگ، دانشگاهیان برجسته و عناصر فرهنگی و عالم، چرا باید انس با کتاب اینطور 

اساساً جامعه اي پخته و بالغ شده است؛ یک باشد!؟ سابقۀ فرهنگی و تاریخی ما خیلی زیاد است. جامعۀ ما
جامعۀ ابتدائی و بدوي نیست. مردم ما باید پیش از این با کتاب آشنا باشند.(بخشی از پیام مقام معظم رهبري 

)4/10/1372به مناسبت آغاز هفته کتاب در تاریخ 
سرایندة شعر خوب، تاریخ شعر یک ملّت، همان جوهر تاریخ سیاسی، علمی و دینی آن است. مورخ و «

از همۀ این امور آگاهی دارد. جنبه هاي ملّی و زیباترین ویژگی هاي آن در خاللِ مراحلِ پیوستۀ رشد آن، 
براي او واضح و روشن است. شاعر می تواند مهم ترین گرایش معنويِ حاکم در هر دوره را کشف کند؛ و به 

ت که بشریت در هر زمانی براي آن شور و اشتیاق ما نشان دهد که چه چیزي برترین هدف و مقصد بوده اس
از خود نشان می داده است و چگونه هر دوره نسبت به دورة دیگر دگرگون شده است.

است که برترین هدف یک ملّت را در رویکردها و تحولّات پیاپی آن ثبت کند؛ با این کار » شعر«وظیفۀ 
مان شعر ملت و همان جوهر اساسی امانت داراي تاریخِ ، تاریخ یک ملت را به آواز می خواند. این ه»شعر«
]خاورشناس انگلیسی و استاد کمبریج[سخنی دربارة شعر و تاریخ ملّت ها از توماس کارالیل »(است.» شعر«

ـ در چارچوب شرحی بر کتاب تاریخ شعر آلمانی.)1881ـ 1795
ملت ها وطن خود را مرکز جهان بدانند. از دوران باستان، انگیزة وطن پرستی و برتري طلبی سبب شد تا

) و چینیان و بابلیان و هندیان نیز هر یک کشور خود را مرکز Teb، مصریان شهر تب (»المپ«یونانیان کوه 
عالم می شمردند. کهن ترین نقشه جهان از زمان فرمانروائی بابلیان باقی مانده است. این نقشه در حدود چهار 

ق.م) را 2300ی گلین رسم شده است که کشورگشائی هاي سارگن پادشاه اکّد (هزار سال پیش بر روي لوح
1نشان می دهد.

تفاخر به قبیله و انساب و آثار و مآثري که حکایت از تفوق نژاد و قوم گرائی داشت، در زمینۀ تاریخ 
یخ نشان دهد، وقتی می خواست نقش ایران و عراق را در تار2نگاري نیز بروز می یافت. چنان که؛ دینوري

را مدنظر داشت.» عرب«اشرافیت و سیادت 1دورة ساسانی و عباسی را براي این کار برگزید. بالذري

)117(به نقل از جغرافیاي تاریخی کشورهاي اسالمی ـ جلد اول، ص 110ـ 109ـ اطلس العراق، ص  ١
هـ .ق.282ـ ابوحنیفه (احمد بن داوود)، متوفی: ٢
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را از نظر فرهنگی و سیاسی نشان دهد.مورخانی چون » بغداد«می خواست اهمیت جهانی 2خطیب بغدادي
نیز جانب یونان را فراموش نمی کردند.5و پروکوپیوس4و توسیدید3هرودوت

این حس ناسیونالیستی که همان ملیت پرستی و مذهب خواهی را در بر می گیرد در تقسیم بندي مکاتب 
جغرافیانویسان نیز تأثیر گذاشته است.

6بطلمیوس در آتن و اسکندریه تدریس می کرد. مهم ترین اثر وي کتاب اول منظومۀ ریاضی یا المجسطی
ي بیان حرکات اجرام سماوي تعداد زیادي دوایر یا افالك غیر است. او زمین را مرکز جهان می دانست و برا

متحدالمرکز تصور کرده بود. جالب آن که این فکر و تصور ظاهراً تاحدي (در آغازِ توجه مسلمانان به علوم) 
قابل قبول به نظر می رسید، ولی بعدها که منجمان مسلمان با کوشش و تالش بسیار به نارسائی هاي آن پی 

در اصالح آن کوشیدند.بردند، 
در دسته بندي آثار جغرافیائی قرن سوم و چهارم هجري » حب الدین«و » حب الوطن«رد پاي اعتقاد 

. جغرافیادانان 8و آثار جغرافیائی مکتب بلخی7قمري نیز کامالً مشهود است: آثار جغرافیائی مکتب عراقی
مکتب عراقی خود به دو گروه تقسیم می شوند: 

».البلدان«) مؤلف 282گروهی که بغداد در مرز جهان به شمار آورده اند مانند یعقوبی (م.الف) 
».االعالق النفیسه«) مؤلف 290ب) گروهی که غالباً مکه را مرکز جهان شمرده اند مانند ابن رسته (م. 

با یک نقد و با این همه بدرازا کشیدن سخن بدان خاطر بود که؛ سرِ زلف این مقدمه را با کالمی آمیخته
پریشان کنم: براستی چه کسی به درستی می داند؛ تاریخ و جغرافیايِ دقیقِ میالد، » فرض تر از متن«عنوان 

شهرت و وفات و موطن هر یک از بزرگان عرصۀ علم و فرهنگ و ادب چیست و کجاست؟ این همه 
اندیشمندان تاریخ ساز و اختالف و تشتت آراء و عدم قطعیت نتایج در تشخیص مسکن، مذهب و مدفن

فرهنگ پرور، نشانۀ چیست؟ فارغ از هرگونه حرف و تعارف و بدون هیچ جانبداري خاصی باید اذعان نمود، 
اگر چه وقوف بر جزئیات یک موضوع، دقت نظر و موشکافی نویسنده را می رساند و تکریم و تحسین بهره 

. پاسخ این سؤاالت کدام گره اساسی را در فرهنگ و گیران را در پی دارد، ولیکن هیچ از خود پرسیده ایم
» به نظر می رسد«یا عباراتی چون؛ » گمان«، »احتمال«، »حدس«تمدن بشري گشوده است؟!  واژگانی چون 

هـ. .ق.279یحیی بالذري، متوفی: ـ احمد بن١
هـ. ق.463ـ ابوبکر احمد بن علی، متوفی: ٢
ق.م.420تا 486ـ زندگانی حدود ٣
ق.م.395تا 460ـ زندگانی حدود ٤
میالدي).565تا 500ـ تاریخ نگار، پژوهنده و حقوقدان بیزانسی، (زندگانی: ٥
که مسلمانان به این کلمۀ یونانی حرف تعریف (ال) افزودند.یا مگیستی به معناي بزرگ استAlmagestiـ ٦
ـ چون در آن زمان عراق مرکز تعلیم و تعلم جغرافیا بود و بسیاري از علماي جغرافیا از آن جا برخاسته بودند، آثار این دسته از ٧

جغرافیادانان را آثار جغرافیائی مکتب عراقی می نامند.
ه. . ق) پیروي کرده اند.322وش نگارش از ابوزید بلخی (م. ـ نویسندگان این آثار در ر٨
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و ... در مورد شخصیت، زندگانی و آثار یک فرد ارجمند، خود بیان گر » فکر می کنم» «چنان که گفته اند«
، سخن بر سر این است که انتساب و ستایش شیفته وار و ناخود آگاه در مورد حلقۀ مفقوده اي است! آري

مولد، موطن، مدفنِ انبیاء و اولیاي الهی(ع)، بزرگان دینی، دانشمندان، شعرا و هنرمندان گرانمایه اي که با تأثیر 
علی سینا، خود عالمی را تغییر داده اند. مشاهیري چون برخی معصومین (ع)، مولوي، سعدي، حافظ، بو

خواجه نصیر، سید جمال الدین اسد آبادي، کلیم کاشانی، صائب تبریزي و ... ، نه این که بر میراث کهن 
فرهنگ و هنر ما چیزي نمی افزاید و گرهی نیز از کار ما نمی گشاید، بلکه پافشاري بر آن، تعصبات 

می کند. بهتر آن است که اصول را در بین ما را نیز تشدید » مسلک، مکتب و مذهب گرائی«و » شهرمداري«
فداي فروع نکنیم و آگاهانه بخوانیم و بسنجیم تا در تشخیص صحیح، دقیق و منطقی سره از ناسره توانا 
شویم. اصالً چه تفاوتی می کند که کلیم کاشانی یا همدانی، اصفهانی یا شیرازي و ... و یا صائب تبریزي یا 

این شهر یا آن شهر و مربوط به فالن مذهب یا بهمان مسلک؟ در خاك غیر تبریزي و یا حتی هندي؟ تعلق به
این کشور چشم به جهان گشوده یا در تربت آن والیت و ایالت زیر خاك مدفون است؟ از نسل اتراك است 
یا اعراب، از قوم الوار است یا افراس، از نژاد اکراد است یا اغیار ؟! آنچه باید مورد توجه و تعمق همگان 

د، این است که این گونه اشخاص برجسته و خوش فکر و تأثیرگذار، آثار و مآثرشان متعلق به همۀ باش
بشریت است. مگر نه این است که خود این مفاخر و مشاهیر نیز در جاهاي مختلف آثارشان، به عمد، 

نمایند. براي مثال مشخصات خود را به طور دقیق معین ننموده اند تا تعلّق خود را به همۀ جهان بشري اثبات
کلیم کاشانی خود در بیتی این چنین تصریح کرده؛

نـه همدانی و نـه کـاشـانیممن از سواد سخنم چون کلیم     
و صائب تبریزي نیز در جایی، این گونه تلویحاً روشن نموده؛

ن خالیست در وحشت سراي آب و جاي م
گل

بعد از این صائب سراغ از گوشۀ دل کن 
مرا

آئینه تمام نماي جوانب و ابعاد گوناگون شاعر است پس صرف نظر از همۀ » شعر«به هر صورت؛ 
هیاهوهاي کم اهمیت چون تواریخ والدت، رحلت، مأوا و مزار کلیم کاشانی و صائب تبریزي باید گفت، 

جلّیات خلقیات و نمود ایزد در اشعار آن دو و ت«یعنی؛ » شعر طالباي کلیم و صائباي حکیم«شنید و نوشت: 
خدایشان بیامرزاد که باز به گفتۀ خود کلیم:». رسالت انبیاء و اوصیاي الهی(ع) در سیرة ایشان

یا همتی که از سر عالم توان گذشتطبعی به هم رسان که بسازي به عالمی
و یا به قول صائب:

نده استدر بند آن مباش که مضمون نمایک عمر می توان سخن از زلف یار گفت
: آوازي بوده است Dithy rambosشعر حماسه و تراژدي و همچنین شعر کمدي و دیتی رامب (

که تنها در اعیاد دیونیزوس= (خداي شراب) خوانده می شد و بعدها تکامل پیدا کرد) و موسیقی 
ما نی و گیتار در بیشتر شکل ها، همگی در مفهوم عام آن، روش هائی از تقلید از طبیعت است. ا
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در هر حال آن ها از سه وجه؛ وسیله، موضوع و شیوه یا سبک تقلید از طبیعت، با هم اختالف 
»)شعر«دارند، به طوري که هر کدام از این وجوه از دیگري ممتاز است.(ارسطو ـ کتاب 

تعامالت و مناسبات فرهنگی (ادبی ـ فکري) صفویان و گورکانیان
:اشاره

رزمین آریاییها بود. این نام بیشتر به نواحی شمال هند اطالق می شد. هجوم نام قدیم هند آریا به معنی س
آریاییها به مناطق جنوبی هند جنگهاي شدیدي را در حدود قرن چهاردهم قبل از میالد سبب گردید. از این 

گرفت. از نامیده شد، که ظاهراً بخشی از افغانستان کنونی را هم در بر می» بهارات وارشا«زمان هند مجموعاً 
آنجا که هندیان و ایرانیان خود را به گروه نژادي واحدي می رسانیدند، طبیعی بود که مناسبات اجتماعی و 
فرهنگی جدا از روابط سیاسی و نظامی در همه ادوار پیش و پس از اسالم در بین دو کشور برقرار باشد. و 

هـ.ق) به نواحی شمالی شبه قاره و 421ـ 387خاصه پس از عزیمتهاي مکرر سبکتین و فرزندش محمود (
همراهی وي با جم غفیري، از فضال و دانشمندان و خاصه ادباي ایران، زمینه هایی را براي نفوذ بیشتر آیین 
مقدس اسالم و فرهنگ ایرانی فراهم کند. حضور کسانی چون ابوریحان بیرونی و هجویري، مسعود سعد 

نی و صائب تبریزي، فتح بابهایی کرد که هندیان با مآثر و آثار برادران سلمان و امیر خسرو دهلوي، کلیم کاشا
ایرانی خود بیشتر آشنا شوند و عرصه هاي وسیعتري را براي همکاري هاي علمی و فنی و ادبی در آینده 

هـ.ق) بگشایند.1274ـ 932خاصه در دوران گورکانیان هند (
شعر و ادب فارسی در هندوستان در دوره صوفیه:

در دورة صفویه روابط ایران و هند از منظر سیاسی رو به توسعه گذاشت، روابط ادبی هم بسیار دامنه پیدا 
کرد به نحوي که رشته هاي کهن استوارتر شد و عمق و غناي بس بیشتري یافت؛ به ویژه که می بینیم 

تیموري رو به فزونی مناسبات عصر صفوي به علت کمکهاي تقریباً مداوم سالطین آن دودمان به شاهان
گذارد.

ایرانیان و هندوان به دلیل مشترکات فراوانِ فرهنگی در پیشبرد عرصه ها تأثیرات متقابلی بر یکدیگر 
داشتند. هر دو کشور فارسی زبان کمبودهاي یکدیگر را در زمینه هاي ادبی رفع می کردند و بر غناي میراث 

لل پیشرفت روابط را بدین گونه می توان برشمرد:مشترکی که بدان دست داشتند، می افزودند. ع
ـ وجود درباریان و دربارهاي علمی و ادبی در هند که این وضعیت را ترغیب می کرد. پادشاهان 1

تیموري از فضال و شعراي فارسی گوي، و نیز ترویج زبان و ادبیات فارسی تشویق به عمل می آوردند و 
کیم مناسبات را به سود خویش و سرزمین نیاکان می دانستند.چون خود از ایران برخاسته بودند، تح

ـ به دلیل عدم توجه کافی پادشاهان صفوي به شعر و سخنوران و نبود تشویق مستمر از فضال و شعرا 2
که گهگاه خالف آن نیز از شعر گوییها مشاهده می افتاد، طبیعی بود که کثیري به جانب سرزمین وسیع 

وند. وجود امکانات مقتضی و نبودن مانعی در آن دیار، از عواملی به حساب می آمد الفضاي مزبور راهی ش
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که بسیاري از شعراي ایران را به هند راهی کند. بسیاري از آنها به طور دائم در آن کشور رحل اقامت افکندند 
و برخی نیز به طور موقت سفرهایی داشتند.

رتی روزافزون و به طوري خاص تقویت می شد و در روابط ادبی و فرهنگی بین ایران و هند به صو
نتیجه آن مبادله منظم شاعر و ادیب بین دو کشور برقرار بود.

بعضی از شعراي مهاجر به هندوستان مثل شیدا تکلو، قدسی مشهدي، کلیم همدانی (کاشانی)، صائب 
همان حال که شاعري چون تبریزي و ... که همه همعصر شاه جهان بودند، بسیار گرامی داشته شدند، در 

قسیم که از افغانستان به هند رفت و مثنوي گل افشان را سرود، اعتباري زیاد یافت و بسیار مشهور شد.
به نظر نویسنده کتاب بزم تیموریان، زبان فارسی و شعر ایرانی در آغازهاي کار خود از راه افغانستان و 

ت گورکانیان همه اینها مستقیماً از ایران وارد هند شد. در ماوراء النهر به هند آمده بود، ولی در طی حکوم
نتیجه ادبیات فارسی و به ویژه شعر فارسی از روند رشد و شکوفایی بهتري برخوردار شد و رو به بهبود نهاد. 
طبیعی بود که این با ورود گروه کثیري از شعرا و ادباي ایرانی، فضاي ادبی و هنري هندوستان تحول تازه اي 

ابد و از رواج و رونق قابل مالحظه اي برخوردار شود.بی
بابرشاه با فتح الهور، امپراطوري نوپاي خود را در هندوستان توسعه داد. ابوالفدا صاحب مثنوي مبین می 
نویسد که چندین تن شاعر ایرانی نیز همراه بابر بودند. در میان آنها شیخ زین الدین و مالشهاب به دلیل تنوع 

ري مورد تحسین قرار گرفتند. بعدها نیز که همایون پسر بابر از جور افغانان (شیرشاه سوري) به اشکال شع
دربار صفویان پناه آورد و عزتها دید، در حین بازگشت به هندوستان بر حق شناسی خود افزود. تماسهاي بین 

هـ.ق) هنرمندان 984ـ 930دو کشور بیشتر و بهتر شد. به انتخاب و خواهش همین شاه از تهماسب اول (
زیادي به هندوستان آمدند و به همکاران قدیم خود پیوستند. اینان به همه عرصه هاي ذوقی عالقه نشان می 
دادند و نه تنها در صفوف ادبی، که در عرصه هنرهاي دیگر و از جمله نقاشی و مینیاتور و خط نویسی و 

امثال آنها نیز قریحه خویش را آزمودند.
یب شعر فارسی حیات نیرومندي یافت و شاعران بیشتر به زیبایی شعر و سبکی از سخن توجه بدین ترت

پیدا کردند که متکی بر استعارات و کنایات و تعبیرات معقد بود؛ با همان اسلوبی که بعدها به دلیل کثرت 
قاب وي نظیر شهرت یافت. به طور کلی بابر و فرزندش همایون و اع» سبک هندي«گویندگان شبه قاره به 

اکبرو جهانگیر شاه جهان به شعر فارسی عالقه فراوان نشان می دادند و در حمایت و تشویق شاعران دربار 
خود سعی بلیغ به کار می آوردند تا آنجا که در دوران حاکمیت آنان، شعر و شاعري شکوفا شد و فصلی 

ممتاز و نو از سخنوري در هر دو سرزمین بزرگ پدید آمد. 
ان شعراي بزرگی که در این دوره به هند رفتند، عرفی شیرازي، نظیري نیشابوري، طالب آملی، کلیم از می

کاشانی و صائب تبریزي از همه معروفترند. نظیري نیشابوري و عرفی و فیض دکنی، در عصر اکبرشاه که به 
دین ظهوري، شاعر دربار در هند معروف است. می زیستند از معاصران آنها نورال» دوران طالیی شعر فارسی«

بیچاپور، طرفدار کمال سبک در نظم و نثر بود.
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عرفی شیرازي در دوران زندگی خود با محتشم کاشانی و وحشی بافقی به رقابت برخاست، نظیري 
نیشابوري هم در عرصه خیالپردازیهاي شاعرانه از قدماي خود پیش بود و اشعار دلنشین می سرود.

بی اهل اصفهان، زهري اهل ترشیز، طالب اهل آمل و بسیاري دیگر قطعاً از رقباي امیري اهل بیگرام، شکی
خود در ایران مشهورتر و مهمتر جلوه می کردند. کلیم کاشانی، صائب تبریزي، حزین الهیجی هم ایران را 

ه آنان براي برخورداري از حمایت و پشتیبانی ترك کردند و شاید به تعبیري به هندوستان پناه آوردند. هم
قدرها دیدند و برصدرها نشستند، چنانکه محسود بسیاري از همگنان خود که در وطن مانده بودند، قرار     

می گرفتند.
ترقی شعر فارسی توسط شعراي هندي فارسی زبان:

گذشته از آنهایی که در ایران به دنیا آمده بودند و نشو و نماي اولیه خویش را در خاك وطن انجام داده 
ند، در میدان شاعران هندي االصل می توان از موناهور (توسنی)، چاندرابهان (برهمن) و بنوازي الل بود

(والی) نام برد. با وجود اینکه شعرایی همانند عرفی، نظیري، کلیم، قدسی از ارباب ممتاز سخن محسوب     
ه است، می توان گفت که از می شدند، با مالحظه دواوین و آثاري که از شاعران هندي االصل برجاي ماند

بسیاري از شاعران مسلمان همعصر خود بهتر شعر می گفتند. گزیده اي از اشعار برهمن به خوبی نشان دهنده 
این واقعیت است که نه تنها هندوان زبان فارسی را بسیار خوب درك کرده اند، بلکه توانسته اند روح زبان 

ن مادري خود احساس کنند و غنا و اعتالي تازه اي به آن بخشند. فارسی و لطایف و ظرایف آن را همانند زبا
این عصر، دوره اي انتقالی براي شعر فارسی بود تا جایی که مشاهده می شود زبان ساده و روان امیر خسرو 
جاي خود را به بیان شدیداً احساسی و رمانتیک و مناظره هاي جنگ جویانه شعري داده است که در شعر 

هایی از آن را می توان مالحظه کرد. از دیدگاهی دیگر اشعار شاعران هندو در زمینه عرفان و عرفی نمونه
تصوف هم قابل مالحظه است. امري که در فرهنگ اصیل هندوان و باطن حقیقت به طور مختلف حضور 

دارد و منحصر به گروه یا طبقه مخصوصی نیز نمی شود.

اوج دوران شعر و ادب فارسی در هند:
به جرئت می توان گفت بهارِ شعر فارسی در زمان اکبر شاه و جهانگیر شاه و شاه جهان بود که به دوران 

طالیی ادب و شعر فارسی در هند معروف است.
در این هنگام، صفویه در ایران و تیموریان در هندوستان روابط نزدیک و دوستانه اي با یکدیگر داشتند و 

مري بین اصفهان و اگره  برقرار بود. هر دو شهر قطبهاي فرهنگی عصر خود در نتیجه، رابطه منظم و مست
بودند. شعر زمان اکبرشاه و جانشیانش چنان شکل و جنبه رسمی به خود گرفت که به نظر می رسد با 
پیدایش و تکامل سبک هندي، ارتباط تازه اي میان شعرها و شعر دوستان ایران و هند پدید آمد. باریک بینیها، 
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نایات، استعارات و صور خیال جدید حادث شد که کمابیش تازه بود و از ذوقیات به عرصه رسیده حکایت ک
می کرد.

در میان گروه نوسرایان، غزالی مشهدي، اولین شاعر دربار اکبرشاه بود که به جهت قدرت استعداد شاعري 
ر و مرآت الصفات نقش بندي از و طرز بیان شعري ویژه خود شهرت داشت. شعرهاي نغز او مثل مشهد انوا

پرقدرت ترین آثار ادبی محسوب می شوند که در همان حال زیبایی و طراوت ممتازي را نیز عرضه می کنند.
دیوان خیام (آثار الشهاب) مجموعه اي از اشعار است که به صورت الفبایی منظم گردیده و به اکبرشاه 

نظر بود که قبل از ورود به هند در ایران سابقه شعر و تقدیم شده است، غزالی متفکري آزادمنش و بلند
شاعري قابل اعتنایی داشت.
است، بعد از غزالی به عنوان ملک الشعراي دربار انتخاب شد و به دلیل » ابوالفید«فیدي که نام اصلی او 

افکار فلسفی و تصاویر زیباي شعري معروف شده و اغلب اشعار وي به صورت سرود و تصنیف است.
عرفی شیرازي همراه همایون شاه و در حین بازگشت او از ایران به هند آمد، ولی در زمان پسر او، 
اکبرشاه بود که به اوج شاعري و شهرت دست یافت. وي صاحب مثنویهاي نجم االخبار، فرهاد و شیرین و 

وه هاي کم ساقی نامه است که هر کدام گوي سبقت از دیگري می ربایند و خاصه در عرصه عرفان جل
مانندي دارند.

نظیري شیرازي را نیز باید شاعري نابغه نامید، زیرا در فن قصیده سرایی تبحر داشت و قصایدي ممتاز و 
غرا می سرود. وي در دوره اکبرشاه از شاعران معروف دربار محسوب می شد و از احترام و توجه خاصی 

برخوردار بود.
. در شیوه مثنوي سرایی مالظهیري و عصامی، شعراي معروف نام دیگر شاعر این دوره است» بی غم«

دربار سالطین بهمنی دکن اند و ضمناً از اولین شعراي مسلمان دوره گورکانی به حساب می آیند. زهیري هم 
از نمونه هاي برجسته و بزرگ گویندگان سبک هندي است و اشعار دلکشی از خود باقی نهاده است.

زبان و ادبیات فارسی در زمان اکبرشاه، که بزرگترین سالطین دودمان خویش به طور خالصه باید گفت 
است. رواج بسیار پیدا کرد و به علت تشویق او و امراي نامدار وي مانند عبدالرحیم خان خانان ، شعر و ادب 

ی، شعر فارسی به اوج تازه اي دست یافت. در واقع می توان گفت در زمان هیچ یک از پادشاهان هند و ایران
و شاعري و نویسندگی به اندازه زمان اکبرشاه پیشرفت نکرد و آن همه تشویق و حمایت به خود ندید.

هـ. ق) به تخت سلطنت نشست. او 1037ـ 1014بعد از اکبر، پسرش نورالدین محمد جهانگیر (
ت. اکثر شعراي زمان چهارمین پادشاه از سلسلۀ بابریان است که در زمان وي، شعر و شاعري رونق بسیار گرف

اکبر و جهانگیر ، ایرانی بودند و یا به حدي با فرهنگ و ادب ایرانی خو گرفته بودند که تمایزشان بسیار 
مشکل است.

این را نیز می توان گفت که اوج رونق شعر و ادب فارسی در زمان جهانگیر است، چون این پادشاه بیش 
و ازحام آنان در دربار وي هم دال بر این مدعاست. اما باید از حد به این مهم توجه داشت و کثرت شعرا 
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اذعان داشت که بیشتر شاهان تیموري هند از این گونه تجمع ها در بادي امر براي باال بردن اعتبار دربار خود 
استفاده می بردند و کسب وجهه و اعتبار می کردند. چون نه تنها زبان شعر، که زبان علم و فن نیز در اکثر 

خشها ، فارسی بود و نخبگان جامعه بزرگ هند به آن می پرداختند.ب
در دوره جهانگیري ، طالب آملی در اشعار خود بیشتر از تشبیهات و استعارات استفاده می کرد و اشعار 
لطیفی می سرود که از دیدگاههاي عرفانی، اخالقی و اجتماعی نیز سزاوار اعتناست. طالب ، شاعري ممتاز 

زبان ملی خود تسلطی وافر به هم رسانیده بود.بود و به 
از دیگر شعراي عصر، منیر الهوري است. اشعارش نمونه بارز سبک هندي است. قدسی مشهدي در این 
دوره به ملک الشعرایی رسید. قبل از طالب آملی و ابوطالب قصیده او درباره طاووس بسیار مشهور شده 

است.
یر، از شعراي بزرگ دوره شاه جهان بود که با داراشکوه روابطی صوفی سرمدي، رباعی سراي اهل کشم

محکم به هم رسانیده بود و با دربار نزدیکی بسیار داشت.
افول شعر و شاعري در دوره اورنگ زیب:

متأسفانه شعر و شاعري در دوره اورنگ زیب بازار خود را از دست داد. دلیل آن نیز زهد ریاکارانه این 
بین توده مردم به عنوان وسیله اي براي بیان احساسات جایگاه ارزشمندي داشت، و چون شاه بود. ولی در

پادشاه حمایت خود را از شعر بریده بود، شعر بالضروره به مردم روي آورد و به طور طبیعی در کوچه و بازار 
ن مردم رواج یافت. مسکن گزید. در نتیجه شعر از حالت باشکوه و مطنطن دور افتاد و به صورتی ساده در بی

این امر بدون شک بیش از هر چیز مبین مردمی بودن شاعران و عالقه عمومی به کالم منظوم و مضامین 
شاعرانه بود که تا امروز نیز در میان مردم شبه قاره مشهود است. با این تفصیل اورنگ زیب در اوائل حکومت 

تخلص » مخفی«سطه وجود دختر دانشمندش ـ که خود از شعر و شاعري حمایت نمی کرد، ولی بعداً به وا
می کرد و نام واقعیش زینت النساء بود. دوباره شعرا بعدها در دربار او گرد آمدند که از آن جمله موسوي 

قمی و نعمت خان را می توان نام برد.
(امانت)، محمد ظاهر (غنی)، علی سارهند (نصیر)، عبدالقادر (بیدل)، نصیر مقلد موفق منشی امانت راي 

شیوراما (حیا)، سرمی پگان (تمیز) از شعراي بالنسبه معروف این دوره اند. غنیمت شاعر دیگري است اهل 
است در این دوره، به طور کلی به جهت عدم » نیرنگ عشق«گنجه (شهري در پنجاب) که صاحب مثنوي 

ین ایران و هند، به ویژه در حمایت شاهان آخري گورکانی (اورنگ زیب و عالمگیر) و قطع ارتباط سیاسی ب
زمان عالمگیر، زبان فارسی و شعر و شاعري نقش ثانوي یافت.

از نظر اجتماعی هم این دوره دچار هرج و مرج و بحرانهاي مداوم شد. اورنگ زیب هم مردي بسیار 
و خشک و افراطی و مسلمانی متعصب بود و برعکس اسالف خود، نه تنها عامل تشویقی براي تربیت ادبا

شعرا نبود، بلکه مع االسف از آنان انزجار داشت. درباري که همیشه پیش از وي در زمان پادشاهان مسلمان 
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هند مرکز اهل فضل و مجمع اهل هنر بود، تقریباً به کلی از وجود علما و فضال خالی گشت. و اگر در زمان 
زمره گویندگان بودند، بی تردید علت او بعضی از ادبا مانند نعمت خان هالی و برخی که ذکرشان رفت، در 

حضور آنان، دلیلی غیر از ذوق و قریحه شعر و شاعري حضرات داشته است.
در آخر عهد او اکثر حکام دست به شورش زدند و به تدریج اطاعت خود را از دولت مرکزي گسستند و 

هـ. ق). 1119زیب (سرانجام موفق به تأسیس حکومتهایی مستقل شدند، به خصوص بعد از فوت اورنگ 
جانشینان وي نتوانستند حتی بقیه اجزاي کشور را که تحت سلطه تیموریان هند مانده بود، از تجزیه شدن رها 

کنند. آنها که تقریباً تنها به اسم پادشاه بودند همواره مشغول فرونشاندن شورشهاي داخلی بودند.
هر روز فتنه اي در نواحی مختلف کشور ظاهر    کارها به گونه اي دچار اختالل و پریشانی شده بود که

می شد و حتی خود دربار نیز مرکز توطئه شده بود و درباریان علیه یکدیگر دست به شرارت می زدند. در 
نهایت، هیچ کدام از جانشینان اورنگ زیب نتوانستند مملکت را از شر شورشیان پاك کنند و یک دولت قوي 

به وجود آورند. آرزویی که پادشاه بزرگی چون اکبر در پی آن بود و تمامی مرکزي براي سراسر هندوستان
دانایی و زیرکی سیاسی خود را براي تحقق چنان هدف بزرگی به کار آورده بود.

باید گفت پس از خاتمه کار گورکانیان در هند، تقریباً عمر زبان فارسی و شعر و شاعري هم به سر آمد و 
و جانشین آن گردید. بی تردید این زبان خود از انشعابات و شاخه هاي زبان کهن به مرور زمان زبان ارد

فارسی است که با لغات و اصطالحات و قواعد دستوري خاص محلی همراهی پیدا کرد و طی مدتی نزدیک 
شبه به دو قرن، از اصالت و استحکام بیشتري برخوردار شد. باید اضافه کنیم که با آغاز تسلط انگلیسی ها بر

قاره نیز زبان و ادب فارسی همچنان مقام یگانه و ممتاز خویش را داشت و فاتحان جدید به زودي تشخیص 
دادند که براي نفوذ در حریم خلوت دل و جایگاه بلند اندیشه هندیان، ناگزیر به آموزش زبان فارسی هستند. 

بان فارسی شد، کتابهاي متعددي چاپ تالشهاي دانشمندان و هند شناسان انگلیسی مبلغی هم صرف پیشبرد ز
کردند و تعداد قابل مالحظه اي از آثار برجسته فارسی مانند گلستان سعدي و دیوان حافظ و رباعیات خیام و 
نظایر آنها را به انگلیسی برگرداندند. شاید کارهاي اساسی تر و جدیدتر انگلیسی ها، تأسیس گروههاي 

اصلی خودشان بودکه بتوانند فرهنگها و زبانهاي ملل شرقی را که به علمی، مطالعاتی نوبنیاد در سرزمین
ناگزیر با آنها برخورد می کردند، بهتر بشناسند؛ تالشی که تا امروز نیز ادامه دارد و کانونهاي متعدد علمی آنان 

در کمبریج، آکسفرد، لندن، بیرمنگهام و ... تعداد کثیر محققان زبانهاي مزبور مؤید امر است.
سالطین دکن و ادبیات فارسی:

در جنوب شبه قاره هند، دولتهایی بر سر کار آمدند که از همان آغاز تأسیس نگاه به ایران داشتند و از نظر 
عقیدتی هم شیعی بودند.

عادل شاهیان دکن، بعد از سالطین بهمنی حامیان بزرگ شعر و شاعري هستند. پادشاهان دکن با ایران 
داشتند و در نتیجه تعداد زیادي شاعر، ادیب و محقق در پایتخت آنها گرد آمدند. در روابط فرهنگی عمیقی

بعضی موارد خود شاهان به دنبال شاعران و ادبا می گشتند و آنان را از ایران و عراق دعوت می کردند. با 
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یشتري در وجود اینکه حاکمان دکن به نسبت دربارهاي دهلی و اگره قدرت کمتري داشتند، داراي سهم ب
جلب شعرا و ادبا در قرون دهم و یازدهم هجري بودند.

باید توجه داشت که تعداد زیادي از مهاجران ایرانی هم به جهت حمایت حاکمان هندي از آنان و 
تشویقشان از ادب فارسی و نیز به دلیل آب و هواي مناسب راهی آن کشور می شدند. شاید هم براي برخی 

دهلی به دکن بروند. از مهمترین شاعرانی که از ایران به هند مهاجرت کردند و در دکن آسانتر بود که به جاي
مستقر شدند، می توان از مالزهیري، مالک قمی و حیدر و زرینی نام برد که موجب رشد و توسعه ادب 

مسند فارسی در دکن شدند، معلوم است که همزمان با دوران اقتدار صفویه در ایران، پادشاهان دکن در 
قدرت بودند و عادل شاهیان حاکم بر بیجاپور و قطب شاهیان در گل کوندا و نظام شاهیان در احمدنگر به 
جهت حمایت سالطین صفوي از آنان و مذهب شیعه از شعر و شاعري مراقبت می کردند. دکن مدتها مرکز 

الیت خلجی به تصرف عالء الدین بزرگ فرهنگ ایرانی بود، از دیدگاه تاریخی براي اولین بار قسمتی از آن و
) حدود مملک را توسعه داد و قسمت اعظم دکن را 729ـ 725) درآمد و سپس محمد تغلق (725ـ 715در (

تصرف کرد، اما هنگامی که شورش هاي داخلی رخ داد، دکن اولین ایالتی بود که به فرمانداري عالء الدین 
افت.حسن کنگو بهمنی (ملقب به ظفرخان) استقالل ی

توسعه ممالک بهمنی مستلزم تقسیم آنها به والیاتی شد و همین تقسیم راه را براي تجزیه سلطنت دکن 
918در بید، و سلطان قلی شاه در 897در برار، قاسم در 895فراهم ساخت. چنانکه یوسف عادلشاه در 

معاصر شاه اسماعیل به تدریح والیات خود را مستقل اعالم کردند.
ن عادلشاهی و قطب شاهی اصالً ایرانی بودند و ـ چنانکه ذکر شد. مذهب شیعه داشتند. غالب سالطین دک

آنها به جاي پادشاهان تیموري هند، شاهان ایران را به عنوان پادشاه اصلی و فرمانرواي واقعی خود قبول 
ن هند بود. چون داشتند و همین موضوع یکی از علل اساسی برچیده شدن بساط قدرت آنان به دست تیموریا

گاه به نام پادشاهان ایران سکه می زدند و تبلیغات مذهبی شدیدي هم به راه می انداختند. طبیعی است که 
سالطین گورکانی هند از این وقایع خشنود نباشند و در نهان قصد براندازي آنها کنند. سالطین بهمنی که به 

شان در انتشار ادب فارسی مسابقه می گذاشتند و زر و ادب و هنر عالقه فراوانی داشتند، با دیگر همعصران
گوهر بسیار به فضال و شعرا نثار می کردند. در برخی موارد خود شاهان شاعر بودند که می توان از یوسف 
عادلشاه ، اسماعیل عادلشاه و ابراهیم عادلشاه ثانی نام برد. از قطب شاهیان، آثار یارقلی جمشید قطب شاه در 

نام برده شده است. این همه عالقه به فرهنگ و زبان فارسی از سوي آنها بیانگر اوج توجه آنان کتب تذکره 
به رشد این مقوله در دکن بود. بدین جهت است که دربار آنان دائماً مرکز و مجمع فضال و ادباي ایرانی بود 

نی به خود بگیرد و و خصوصیات زبان مشترك موجب می شد که منطقه حاصلخیز و پربرکت دکن رنگ ایرا
آثار اندیشمند و ارزنده اي پدید آید که تا امروز نیز دلیلی بر غناي فرهنگی آن سرزمین است.
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متأسفانه درگیریهاي داخلی حکام محلی، همراه با ترفندهاي زیرکانه اي که دولت و دربار دهلی براي 
خیراندیش دیر نپاید. ضعف مفرطی نیز تفرقه خاطر آنان به کار می آورد ، موجب شد که عمر این دولتهاي 

که بر اجزاي حکومت دیرپاي تیموري سایه فکنده بود، به نوبه خود موجب شد که انگلیسی ها از کم و کیف 
گرفتاریهاي بومیان وقوف تمام پیدا کنند و با کنار زدن رقباي اروپایی خویش که در رأس همه فرانسویان و 

منطقه حاکمیت یابند.پرتغالی ها بودند، به مرور بر کل
بی شبهه داستان زبان فارسی به همین جا ختم نمی شود، چون عالقه به ادب و فرهنگ و هنرها و تاریخ 
ایران، به اشتراکات متعددي مربوط می شودکه مردم هر دو منطقه با هم دارند. بداهتاً به طول تاریخ زندگی هر 

ه وابستگان، و نیز به دوام موجودیت و هویت مشترك مللی دو قوم بسته است و به اراده پنهان و آشکار هم
1که آن همه پیشامد تاریخی را ذخیره زندگانی خود گردانیده اند.

، شبیه نقاشی است. بنابراین نقاشی باید بکوشد تا شبیه قصیده شود ... چه بسیار نقاشی »قصیده«
از شارل "هنر نقاشی"اي با عنوان: مطلع قصیده».(نقاشی گویا«نامیده شود و شعر هم » شعر صامت«

آلفونس دوفرنوي، شاعر و نقاش فرانسوي)
تولد سبک هندي (اصفهانی) در ادبیات فارسی ـ اسالمی 

سبک در اصطالح ادب، عبارت است از روش و شیوه اي خاص که گوینده یا نویسنده، ادراك و احساس 
خود را بدان بیان می کند.

چهار سبک تقسیم کرد :شعر فارسی را می توان بر 
ـ سبک خراسانی (یا ترکستانی و یا سامانی)1
ـ سبک عراقی2
ـ سبک هندي ( یا اصفهانی)3
ـ سبک بازگشت4

ضمناً بر این چهار سبک باید شعر نو یا شعر معاصر را نیز عالوه کرد. البته نامگذاري این تقسیم بندي، 
ن توجه شده است؛ بدین معنی که بیشتر گویندگان سبک پایه علمی معتبري ندارد و تنها به جنبۀ مکانی آ

خراسانی، از مردم خراسان و بیشتر گویندگان سبک عراقی از اهالی عراق عجم و اکثر شاعران سبک هندي 
مقیم هندوستان بوده اند.

از قرن نهم هجري به بعد به علت استقبال دربار ادب پرور هند از شاعران پارسی گوي، و همچنین به 
ت عدم توجه پادشاهان صفوي به اشعار متداول مدحی، گروهی از گویندگان به هندوستان رفتند و در آنجا عل

به کار شعر و شاعري پرداختند. اینان به واسطۀ دوري از مرکز زبان، و تمایل به اظهار قدرت در بیان مفاهیم و 
گ هندي و دیگر عوامل محیط، نکات دقیق و حس نوجویی و تفنن دوستی و به سبب تأثیر زبان و فرهن

سبکی به وجود آوردند که سبک هندي نامیده می شود. برخی از ادبا این سبک را سبک اصفهانی نیز نامیده 

ـ برگرفته از مقاله آقاي دکتر رضا شعبانی (با اندکی تصرف).١
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اند. این سبک تقریباً از قرن نهم تا سیزدهم هجري ادامه داشت و از ویژگیهاي آن، تعبیرات و تشبیهات و 
انی پیچیده و دشوار را می توان نام برد. از میان گویندگانی که کنایات ظریف و دقیق و باریک، ترکیبات و مع

به این سبک شعر سروده اند نام اینان در خور ذکر است:
کلیم کاشانی، نظیري نیشابوري، عرفی شیرازي، بیدل، صائب تبریزي، غنی کشمیري، وحید قزوینی و 

ر جاي مانده است که اغلب صورت طالب آملی. از گویندگان این سبک تک بیتی هاي نغز و دالویزي ب
ضرب المثل پیدا کرده است:

اقبال خصم هرچه فزونتر شود نکوست
رازدست طمع چو پیش کسان می کنی د

اظهار عجز پیش ستم پیشگان خطاست
آدمی پیر چو شد حرص جوان می گردد
ریشۀ نخل کهنسال از جوان افزونتر است

فواره چون بلند شود سرنگون شود
پل بسته اي که بگذري از آبروي خویش
اشک کباب، باعث طغیان آتش است
خواب در وقت سحرگاه، گران می گردد

ا پیر رابیشتر دلبستگی باشد به دنی
»صائب تبریزي«

از اوایل قرن سیزدهم هجري تحولی در شعر فارسی پدید آمد و گروهی از گویندگان، به سبک هندي که 
بتدریج به ابتذال کشیده شده بود پشت پا زدند و به پیروي از سبک شعراي قدیم از قبیل فرخی و منوچهري 

مشتاق و هاتف و عاشق اصفهانی و آذر بیگدلی قرار و انوري و خاقانی و سعدي پرداختند که در رأس آنان 
دارند.

شعر، پرچم و نشانۀ یک ملّت است و پرچم و نشانه اي برتر از آن نیست.
ـ به نقل از ادبیات 28، ص 1، ج»ابن رشیق«نوشتۀ » العمده«(سخن عمر بن خطّاب، از کتاب 

)39تطبیقی، ص 
طالباي کلیم، آفرینندة معنی و مضمون

هـ. در همدان والدت یافت؛ اما 990معروف شد، در حدود سال » طالبا«بوطالب کلیم، که بعدها به میرزا ا
هم خوانده شده است. وي عالوه بر کاشان زمانی را در شیراز » کاشانی«چون مدتی در کاشان اقامت داشت 

ت؛ و بعدها نزد شاه جهان، به سرآورد و همانجا با مقدمات علوم آشنایی پیدا کرد. در عهد جهانگیر به هند رف
یافت.» ملک الشعرایی«عنوان 

کلیم در اواخر عمر مأمور نظم مثنوي فتوحات شاه جهانی شد، و با اجازة سلطان در کشمیر اقامت گزید 
هـ. در گذشت. شهرت کلیم بیشتر به غزلیات اوست. ابداع معانی و خیالهاي رنگین 1061و سرانجام در سال 

ما ز آغاز و ز انجام جهان بی خبریم
روزگار اندر کمین بخت ماست

اول و آخر این کهنه کتاب افتاده است
دزد، دایم در پی خوابیده هاست

»کلیم کاشانی«
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ه اي بخشیده است. ضرب المثلها و الفاظ محاوره، که زبان غزل این دوره را به افق خیال به غزل او لطف ویژ
عامه نزدیک کرده است، در سخن او برجستگی تامی یافته است. به کار بردن واژه هاي هندي، آنجا که از ذکر 

ه است. کثرت مضمون حرفه ها و گلها و گیاهان ناگزیر بوده، شعر و غزل وي را در میان اقران متمایز ساخت
لقب داده اند. این غزل از معروف ترین اشعار 1»خالق المعانی ثانی«هاي ابداعی او سبب شده که وي را 

کلیم است که برخی از ابیات آن امروز هم ورد زبان اهل ادب است:
»گذشت«... 

ضعف تن از تحمل رطل گران گذشتپیري رسید و مستی طبع جوان گذشت
رو پس نکرد هر که از این خاکدان ابل دیدن دوبار نیستوضع زمانه ق

گذشت
یک نیزه خون گل ز سرِ ارغوان گذشتاز دستبرد حسنِ تو بر لشکر بهار

حب الوطن نگر که زِ گل چشم بسته 
ایم

نتوان ولی زِ مشت خَسِ آشیان گذشت

ان گذشتیا همتی که از سر عالم توطبعی به هم رسان که بسازي به عالمی

کان سر که خاك راه شد از آسمان مضمون سرنوشت دو عالم جز این نبود
گذشت

گویم کلیم با تو که آن هم چه سان بدنامی حیات دو روزي نبود بیش
گذشت

یک روز صرف بستنِ دل شد به آن و 
این

روزِ دگر به کندنِ دل زین و آن گذشت

یک سال و یا زمانی طوالنی رها می کردند و در آن نظر  برخی از شاعران عرب، قصیده را به مدت 
می افکندند و دربارة آن می اندیشیدند و اظهارنظر می کردند و عقل و اندیشه اشان را متهم می کردند 
که از هواي نفس پیروي کرده است و عقلشان را به داوري بر می گزیدند و رأي آن را معیار شعر خود 

یاتشان دل می سوزاندند و از نعمتی که خداوند به آن ها بخشیده بود، بهره می قرار می دادند و بر ادب
می نامیدند.(سخن جاحظ، » محکمات«و » منقّحات«، »مقلدات«، »حولیات«گرفتند. آن ها این قصاید را 

.)9، ص 2) از کتاب البیان و التبیین، ج 3و 2ادیب معروف عرب (قرن 
صائباي حکیم، شهسوار میدان خیال

قمري) است.635ـ خالق المعانی اول، کمال الدین اسماعیل اصفهانی (مقتول به دست مغوالن در سال ١
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در اصفهان دیده به جهان می گشود ده سالی می شد که 1016زمانی که میرزا محمد علی صائب به سال 
این شهر را شاه عباس کبیر به پایتختی خود برگزیده بود. در این سالها هم شاه عباس در اوج اعتبار و قدرت 

یل شده بود.بود و هم شهر اصفهان به مرکز سیاسی و اقتصادي و فرهنگی بس درخشانی تبد
پدر صائب، میرزا عبدالرحیم تبریزي از بازرگانان شهر تبریز بود که در نخستین سالهاي رونق اصفهان به 
سوداي تجارت رخت اقامت به آن شهر کشیده بود و در محلۀ عباس آباد از کدخدایان معتبر و موجه و 

افسانه اي به تحصیل کماالت، به ویژه معتمد به حساب می آمد. صائب در همان سالهاي پررونق در این شهر 
خط و شعر و ادب، مشغول بود. در همین روزگار جوانی بود که به مکه و مشهد هم سفر کرد.

شهر یافت. در آغاز به شغل پدري روي » صائبا«و » صائب«میرزا محمد علی، که بعدها به عنوان شاعري 
هاي ذوقی و عاطفی خود باشد. از این رو، پا به هواي آورد؛ اما هیچ گاه نتوانست با سوادگري جوابگوي نیاز

تجارت یا به عزم سیاحت، راه دیار هند در پیش گرفت. پس از این دیده ایم که هند چگونه سرزمین معهود 
شاعران و رؤیاي شیرین اهل ذوق و ادب قرار گرفته بود.

خود اهل شعر و ادب بود، به سر صائب، بر سر راه چندي در کابل نزد ظفر خان احسن، حاکم آن دیار که
آورد و در این مدت وي را به شدت شیفتۀ خویش ساخت. وي از کابل به عزم درگاه شاه جهان بیرون آمد و 

صائب را در برهانپور دکن به حضور وي معرفی کرد.
صائب پس از هفت سال، به سفر خود پایان داد و به میهن بازگشت و در اصفهان به حضور شاه عباس 
دوم رسید. در خدمت او عنوان ملک الشعرایی یافت و تا پایان عهد آن پادشاه و آغاز روي کار آمدن شاه 
سلیمان زیست و در این مدت، محضرش در اصفهان محفل انس اهل ادب و محل آمد و شد سنخوران و 

ان وي از دوستداران شعر پارسی بود. دو سه سال آخر عمر صائب در عزلت و فراغت گذشت و دوستدار
موسوم » قبر آقا«هـ. درگذشت و در باغی که اکنون به 1086همه جا به دیدارش می شتافتند. صائب به سال 

است به خاك سپرده شد.
در مورد آثار و طرز شاعري صائب نیز اضافه کنیم؛

محمد علی صائب یکی از پرکارترین شاعران عصر خویش است. مجموع ابیاتش را تا دویست هزار و 
یشتر نوشته اند که امروز آنچه باقی مانده است از نصف این هم کمتر است. اشعار او عموماً مثنوي، قصیده و ب

غزل است. مثنویهایی با عنوان قندهار نامه و محمود و ایاز دارد و مقداري هم قصیده در مدح شاهان و 
منقبت امامان شیعه(ع).

به واقع تنها غزل نیست، عرفان و حکمت و معنی اما شاهکار شاعري صائب غزلهاي فارسی اوست که
آفرینی هم هست. بعضی از ابیات این غزلها شاهکار ذوق و اندیشه است و بسیاري از آنها چون مثل سایر 

نزد عامه زبانزد شده است. صائب خداوندگار مضمونهاي تازه هم هست و هیچ گاه در این میدان به تنگنا       
نمی افتد.
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مونهاي شعر صائب شاید در نگاه نخست براي همگان آسان نباشد، اما این دشواري بیشتر درك همۀ مض
از آن که ناشی از پیچیدگی فکر و دشواري تعبیرات شاعر باشد، به تازگیِ مضمون و تصاویر شاعرانه او 

مربوط است. حال یک غزل معروف از دیوان صائب با عنوان؛
»می کشم«... 

چون گل ز حسن خُلقِ خود آزار می ار می کشماز روي نرم سرزنشِ خ
کشم

از مغز خود گرانیِ دستار می کشمآزاده ام، مرا سر و برگ لباس نیست
از احتیاط دست به دیوار می کشمهر چند شمعِ راهروانم چو آفتاب

جان می رسد به لب منِ شیرین کالم 
را

تا حرف تلخی از دهن یار می کشم

م به پدر چون عزیز نازي که داشت
مصر

در غربت این زمان زخریدار می کشم

مژگان صفت به دیدة خود جاي می 
دهم

از پاي هر که در ره او خار می کشم

بار کسی نمی شوم و بار می کشمصائب به هیچ دل نبود دیدنم گران

م دست آن نیست که از شعر به حقایقی چون حقایق علمی به صورت منظو» زیبائیِ شعري«
یابیم، بلکه با خواندن شعر، تجربۀ ویژه اي را به دست می آوریم. تجربه اي که ممکن نیست 

تنها به معناي » شعر بزرگ«تنها با فهم معانی بی واسطۀ شعري را که می خوانیم، به ما منتقل شود. پس؛ 
در جان خوانندة شعر اصلی اش سنجیده نمی شود، بلکه با ارتباط این معنا با معانی و تصویرهایی که 

می افکند، مورد سنجش قرار می گیرد. ارزش شعر به افزایش قدرت الهام گريِ آن، افزون می 
کتاب ادبیات تطبیقی)80و 79گردد.(منتخبی از صفحات 

جمع و نتیجۀ مبحث
صفویان از میان حرکتهاي شیعی که از دورة پیش آغاز شده بود سربرآوردند و با احساس نوعی هویت 
ملی در قالب مذهب تشیع، که تا آن روز در اقلیت و محروم از حکومت و قدرت بود، ثباتی نسبتاً دامنه دار 
در ایران زمین برقرار کردند. صفویان مذهب تشیع را در ایران رسمیت دادند و در ازاي آن تا مدتها از جانب 

ردهایی طوالنی تن دادند.مغرب با امپراتوري بزرگ عثمانی و از شمال شرق با اوزبکان به نب
سالطین عثمانی از جانب پاپ و مسیحیت اروپا بر ضد حکومت شیعی صفويِ تحریک می شدند و به 
همین دلیل براي شیعیان و مخصوصاً علماي ساکن در سرزمینهاي قلمرو امپراتوري عثمانی تضییقات و 

ر کرد. بنابراین گروه بسیاري از علماي مشکالتی پدید آمد که بیشتر آنها را ناگزیر به مهاجرت و ترك دیا
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شیعه از جبل عامل لبنان، شام و به خصوص شهرهاي نجف، کربال و کاظمین به ایران مهاجرت کردند و در 
اصفهان که به تازگی به پایتختی حکومت صفویان برگزیده شده بود و بعضی شهرهاي دیگر ایران، سکونت 

را براي رشد و گسترش معارف شیعه و ترویج زبان عربی در حوزه هاي اختیار کردند و با استقرار خود زمینه 
علمی ایران فراهم آوردند.

صفویان از آذربایجان برخاسته بودند. سرزمین اجدادي آنها اردبیل بود بنابراین به زبان ترکی تعلق خاطري 
رده بود. با حضور علماي داشتند. توجه به زبان و ادب ترکی را از دورة پیش امیر علیشیر نوایی تشویق ک

عربی زبان شیعه در حوزه هاي علمی، زبان عربی هم بار دیگر در کانون توجه قرار گرفت و ناهمواریهاي 
تازه اي در قلمرو زبان فارسی پدید آورد که بعدها موجب تضعیف و بیماري زبان مخصوصاً در قلمرو نثر 

شد.
همزمان با عصر تیموریان، از حوزة تصرف شاعران شعر فارسی، به ویژه پس از فروپاشی ایلخانان و

باسواد و آگاه به فنون ادب خارج می شد و در دسترس عامه قرار می گرفت. این امر از آن جهت که شعر را 
به میان عامۀ مردم برد و با مضمونها و قلمروهاي تازه اي آشنا کرد، حرکت سودمندي تلقی می شد، اما از آن 

الع و عامی به شعر روي آوردند و آن را از استواري و سالمت پیشین خود دور کردند، رو که افراد کم اط
براي آیندة ادبیات زیانبار می نمود.

مناطق عمدة رشد و پرورش زبان و ادب فارسی عالوه بر خراسان و آذربایجان، نواحی مرکزي ایران و 
قاره هند استحکام و استقرار الزم خود را به کانون آن شهر اصفهان بود. از طرف دیگر، زبان فارسی در شبه

دست آورده بود و هند در واقع از نظر فرهنگی و ادبی ، بخشی از ایران به حساب می آمد. در دستگاه 
حکومتی هند، فارسی، زبان رسمی بود و با تشویق فرمانروایان این منطقه، نه فقط کتابهاي متعددي در تاریخ 

ارسی تألیف شد بلکه شاعران فارسی گویی هم که از ایران به این دیار می آمدند و تذکره و لغت و ادب به پ
از نواخت و تشویق و صالت و جوایز عالی بهره مند می شدند.

شاعر نوازي و ادب گرایی سالطین بابري هند همزمان شده بود با بی مهري شاهان صفوي به شعر و 
انی قصیده اي به شیوة پیشینیان در مدح شاه تهماسب شاعري به شیوة معمول. در مثل وقتی محتشم کاش

صفوي سرود، شاه گفت: من راضی نیستم شاعران زبان به مدح و ثناي من بگشایند بهتر است قصیده در شأن 
حضرت علی (ع) و امامان معصوم (ع) بگویند و جایزة خود را از ابتدا از ارواح مقدس آنان و پس از آن از ما 

ندیشه هاي مذهبی به شعر نزدیک براین، شاعرانی که به نیتی جز ستایش امامان و ترویج اتوقع نمایند. بنا
شدند ، در چشم و دل آنها جایی نداشتند. همین شاعران بودند که با شوق و شور تمام راه دراز هند را می

ر از اصفهان پیش می گرفتند و از شهرهاي معروف و ادب پرور آن سامان به ویژه دهلی که به مراتب بهت
توانست موجبات رضاي خاطر آنها را فراهم آورد سر در می آوردند.می
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باید گفت زبان و ادب فارسی از عصر کلیم و صائب عمالً به دو شاخۀ هندي و ایرانی تقسیم شد که 
ندگی بعدها هر کدام از این دو شاخه سیر متفاوتی داشت و آثاري متناسب با امکانات و زمینه هاي رشد و بال

خویش پدید آورد. سالطین بابري هند، گذشته از وسعت مشرب و بلند نظري نسبت به شاعران و احترام به 
مذهب و سلیقۀ آنان، اغلب خود نیز اهل ذوق و داراي قریحۀ شعري بودند، به انگیزة همین ذوق شخصی، در 

عث شد که، در داخل شب قاره جلب مستعدان می کوشیدند. از این رو، همین شعر دوستی صمیمانۀ آنها با
مستعدان آن مرز و بوم به شعر و ادب فارسی بگرایند و آثار و اشعار بلندي به این زبان از خود برجاي 

بگذارند.
زبان فارسی در هند تا عصر حاکمیت استعماري انگلیس بر آن سامان رواج روزافزون داشت و با ادامۀ 

اي آن زبانهاي محلی، اردو و انگلیسی ترویج گردید.اشغال هند کم کم از رونق افتاد و به ج
روي کار آمدن حکومت شیعه مذهب صفوي و عالقۀ ویژه اي که برخی از سالطین آن خاندان مانند شاه 
تهماسب، به احیاي مفاخر و اندیشه هاي مذهبی از خود نشان می دادند سبب شد که ادبیات، به ویژه شعر 

مایی شود که عبارت بود از قلمرو و تعلیمات مذهبی و تذکار حوادث و مصایبی فارسی، به مسیر تازه اي راهن
که بر امامان شیعه (ع) گذشته بود.

قالب عمدة شعر از لحاظ کمیت همچنان غزل است و موضوع آن سخن دل، که بر خالف عصر موالنا و 
این معنی که مضمون غزل عموماً حافظ، بار دیگر خود شاعر و تمنیات او در مرکز توجه قرار گرفته است. به

عشق و لوازم مربوط به آن است، آن هم نه عشق به معبود و معشوق برتر.
مشخصات کلی سبک عصر کلیم و صائب را به صورت ذیل می توان خالصه کرد:

ـ فزونی تعبیرات و مفاهیمی که در آن ، دو حس یا به هم درمی آمیزند و یا به جاي یکدیگر به کار     1
قیافۀ «یا » سخن شیرین«می روند. این گونه تعبیرها در فارسی امروز هم به کار می رود. مثالً وقتی می گوییم: 

، شیرینی که مربوط به حس چشایی است در مورد سخن که شنیدنی است به کار رفته یا زیبایی »با نمک
یر شده است.که مربوط به حس چشایی است تصو» با نمک«صورت که دیدنی است با تعبیر 

ـ جان بخشی به مفاهیم و اشیاي بی جان که در واقع نوعی خیال پردازي شاعرانه است و به دورة 2
خاصی هم تعلق ندارد، اما در شعر عصر کلیم و صائب استفاده از آن فزونی می گیرد. مثالً وقتی صائب       

می گوید:
و سینۀ صحرا گرم استنبض ره می تپدکه گذشته است ازین بادیه دیگر کامروز

که بی جان است، نبض و سینه تصور شده که خاص جانداران است.» صحرا«و » راه«براي 
ـ استفاده از ضرب المثل و تشبیه تمثیل، عموماً در مصرع دوم بیت به نحوي که با معناي مصرع اول در 3

موازنه قرار می گیرد؛ مثل این بیت صائب:
خواب در وقت سحرگاه گران می می آدمی پیر چو شد حرص جوان
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گرددگردد

» بخیه«ـ استفاده از زبان و الفاظ محاوره که پیش از آن کمتر در عرصۀ شعر معمول بوده است مثل کلمۀ 4
در بیت زیر از کلیم همدانی:» هرزه گردي«و » دندان نما«و 

بخیۀ کفشم اگر دندان نما شد عیب 
نیست

دیهاي خنده می آرد همی بر هرزه گر
من

ـ توجه به تجربیات ساده و روزمرّة زندگی، مثل این بیت صائب که متضمن استفاده از نوعی تمثیل نیز 5
هست:

اشک کباب موجب طغیان آتش استاظهار عجز در بر ظالم روا مدار
ـ رواج نوعی حکمت و استدالل عامیانه که حاصل روي گردانی از تجربیات عقلی و تفکر فلسفی سالم6

است و در نهایت رسیدن به نوعی تقدیرگرایی و تسلیم در برابر حوادث؛ مانند این بیت از واعظ قزوینی:
روزيِ اره نگر کز بن دندان ریزدلقمه افتد ز دهان چون نبود قسمت کس

ـ خیال پردازیهاي غریب و بی سابقه که ناشی از تالش براي یافتن مضمونهاي تازه و دور از ذهن و 7
و تصرف در داللتهاي معمولی زبان است و در نهایت فهم شعر را براي خواننده اندکی دشوار می سازد. دخل 

مثالً وقتی صائب می خواهد بی تابی زیاده از حد خود را نشان بدهد می گوید:
نگین را در فالخن می نهد بی تابی ناممدلِ آسوده اي داري مپرس از صبر و آرامم

نان است که اگر نامم را برنگین انگشتري مثالً حک کنند، آن را مثل سنگ فالخن از یعنی بی تابی من چ
جایی به جایی پر تاب می کند.

هر شاعري، هر قدر بزرگ و توانا هم که باشد، از سبک و فکر پیشینیان خود متأثر شده و استفاده 
د و زبان و فرهنگ در نتیجه می کند. نهایت نیروي قریحه، او را به آفریدن صورت کامل تري می کشان

سیر تکاملی به طرف اتقان و کمال می رود و گویا در تاریخ ادبیات و فرهنگ، این وظیفه به عهدة 
است.]و امثال کلیم کاشانی و صائب تبریزي[قریحۀ تواناي حافظ 

، با اندکی تصرف و تلخیص)51( از کتاب نقشی از حافظ ـ علی دشتی، ص 
م کاشانی و حکمتی از حکیم تبریزي)خاتمه (کالمی از کلی

در کالمی از کلیم (کاشانی)» زندگانی«
صد رنگ ناله دارد بیمار زندگانی
گر دیده را بپوشم راه نفس ببندد
با کاروان هستی دیدیم یک متاع است
یک مرهم است و یک زخم کی می شود تالفی

این است عندلیبِ گلزار زندگانی
از بس کناره جویم از کار زندگانی
جز شکوه نیست چیزي در بار زندگانی
بیش از گل است خارش گلزار زندگانی
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در کیش عشقبازي اسالم چیست، دانی
راب استبا آب تیغ خوبان خاصیت س

شهرت که باشد آفت نزدیک هر خردمند
یک دم نشد که گردد ساکن غبار آهم
از شهر بند هستی پیش از اجل برون شو

ار زندگانیاز تیغ او بریدن زن
کز هر دو گردد آسان دشوار زندگانی
دانی که آن کدام است؟ اظهار زندگانی
بی گرد نیست گویی رفتار زندگانی
تا بر سرت نیفتد دیوار زندگانی

تا کی کلیم خواهی عمر دراز از آن رو
کوته چرا نخواهی آزار زندگانی

در حکمتی از حکیم (صائب تبریزي)» مردم«
من ندارم کاري به کار مردمبا آنکه

دایم کشم کدورت از رهگذار مردم

دنبال خلق گردد خود را کسی که گم کرد
خود را بیاب و بگذر از انتظار مردم

از منت آب حیوان تیغ برهنه گردد
لب تر مساز زنهار از جویبار مردم

در چشم عیب جویان ظلمت همیشه فرشست
دار مردمزآئینه پشت بیند آئینه 

از سیر الله و گل خاطر نمی گشاید
از مردمست صائب باغ و بهار مردم

کتابنامه
ـ احمدي گیوي ـ دکتر حسن و دکتر اسماعیل حاکمی و دکتر یداهللا شکري و دکتر سید محمود 1

.1369طباطبائی اردکانی، زبان و نگارش فارسی، سمت، تهران: 
ز آغاز عهد صفویه تا زمان حاضر، ترجمۀ رشید یاسمی، سینا، تهران: ـ براون ـ ادوارد، تاریخ ادبیات ا2
1345.
.1374ـ تاراچند، تأثیر اسالم در فرهنگ هند، ترجمۀ علی پیرنیا و عزالدین عثمانی، پاژنگ، تهران : 3
ـ جعفریان ـ رسول، صفویه از ظهور تا زوال (تاریخ ایران اسالمی)، کانون اندیشۀ جوان، صفحۀ سوم، 4

.1385ران: ته
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.1371ـ دریاگشت ـ محمد رسول، صائب و سبک هندي در گسترة تحقیقات ادبی، قطره، تهران: 5
ـ دیوید سن ـ دکتر اُلگام ام، ادبیات تطبیقی و شعر کالسیک، ترجمۀ دکتر فرهاد عطائی، نشر فرزان روز، 6

.1380تهران: 
یه و قاجاریه)، ترجمۀ محمد باقر آرام و ـ ریاض السالم، تاریخ روابط ایران و هند (در دورة صفو7

.1373عباسقلی غفاري فرد، سپهر، تهران: 
ـ سازمان نقشه برداري کشور، اطلس تاریخ ایران، سازمان نقشه برداري کشور (طرح اطلس ملی ایران)، 8

.1384تهران: 
، شرکت سهامی ـ ساکت ـ محمد حسین، شیوائی و شیدائی (برگی از فرهنگ و تمدن ایرانی ـ اسالمی)9

.1386انتشار، تهران: 
.1376ـ سهیلی ـ مهدي، شاهکارهاي صائب تبریزي و کلیم کاشانی، انتشارات کتابخانۀ سنائی، تهران: 10
مناسبات ادبی ایران صفوي و شبه قاره در روزگار گورکانیان «ـ شعبانی ـ دکتر رضاف مقالۀ پژوهشی 11

.1381، آبان ماه 193، مجلّه گزارش گفت و گو، شمارة »هند
.1367ـ شمس لنگرودي ـ محمد، گردباد شورجنون، نشر چشمه، تهران: 12
.1373ـ شیمل ـ آن ماري، ادبیات اسالمی هند، ترجمۀ یعقوب آژند، امیرکبیر، تهران: 13
، »تاریخ نگاري در دورة پایانی حکومت گورکانیان«ـ صادقی علوي ـ دکتر محمود، مقالۀ پژوهشی 14

.1388)، مردادماه 135ب ماه (تاریخ و جغرافیا، شماره مجلۀ کتا
روابط ادبی و فرهنگی ایران و شبه قاره در عصر گورکانیان «ـ صافی ـ دکتر قاسم، مقالۀ پژوهشی 15

.1384. زمستان 151م)، مجلّه دانشکدة ادبیات و علوم انسانی مشهد، شماره 1858ـ 1526(
.1376کاشانی، (دو جلدي)، نشر همراه، تهران: ـ صدري ـ مهدي، کلیات طالب کلیم 16
.1373ـ  صفا ـ دکتر ذبیح اهللا، تاریخ ادبیات ایران، فردوس، تهران: 17
، مجله کیهان »نقش صفویه در حکومت گورکانیان هند«ـ غفاري فرد ـ دکتر عباسقلی، مقالۀ پژوهشی 18

.1381، آبان ماه 193فرهنگی، شماره 
.1380سین، جغرافیاي تاریخی کشورهاي اسالمی، (دوجلدي)، سمت، تهران: ـ قره چانلو ـ دکتر ح19
.1366ـ قهرمان ـ محمد، دیوان صائب تبریزي، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران: 20
.1375ـ قهرمان ـ محمد، مجموعۀ گل رنگین (گزیدة اشعار صائب تبریزي)، انتشارات سخن، تهران: 21
.1362، چاپ پارت، تهران: »ما«غنی کشمیري، سلسله نشریات ـ کرمی ـ احمد، دیوان22
ـ کفافی ـ دکتر محمد عبدالسالم، ادبیات تطبیقی، ترجمۀ دکتر سید حسین سیدي، شرکت به نشر 23

.1382(آستان قدس رضوي)، مشهد: 
.1385ـ مطهري ـ مرتضی، خدمات متقابل اسالم و ایران، صدرا، تهران: 24
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.1384لی اکبر، فرهنگ و تمدن اسالمی، نشر معارف، قم: ـ والیتی ـ دکتر ع25
، شرکت چاپ و 1/276و 1/246با کدهاي 2و 1ـ یاحقّی ـ دکتر محمد جعفر، تاریخ ادبیات ایران 26

.1375نشر ایران (وزارت آموزش و پرورش)، تهران: 
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آداب و رسوم در دیوان فلک نازنامه
1مریم شمس الدینی

ارشد زبان و ادبیات فارسیدانشجوي کارشناسی 
چکیده 

فرهنگ عامیانه شامل سنت وآداب و رسوم، باورها واعتقاداتی است که ازگذشتگان براي ما به ارث رسیده 
است در میان عناصر متعدد فرهنگ عامیانه شاید بتوان گفت که آداب و رسوم حضورگسترده اي در زندگی 

ها، جنگ هاو.....است .این وط به شاه و دربار، اعیاد، جشنعوام داشته است که این عنصر شامل آیین مرب
آداب و رسوم از قدرت خارق العاده اي در زندگی انسان برخوردارند و به عنوان یک عنصر کاربردي و ثمر 
بخش در زندگی روزمره مردم اهمیت پیدا کرده اند و توانسته اند به مسائل اصلی زندگی انسان (جشن، 

) بپردازند. ازدواج، مرگ و...
در رابطه با آداب و رسوم شاعران وصاحبان سخن قلم ها رانده اند وسخن ها گفته اند. تسکین شیرازي 
هم از جمله شاعرانی است که توانسته تصویري روشن از فرهنگ و آداب و رسوم مردم سرزمین شیراز را در 

اما تا آن جایی که من تحقیق کرده ام اثرش ارائه دهد.  هر چند دیوان شاعر مشحون از آداب و رسوم است
در رابطه با کندوکاو آداب و رسوم در دیوان این شاعر کتاب و مقاله اي نوشته نشده است.  فلک ناز نامه در 
شمار مثنوي هاي عامیانه قرارمی گیرد ولی متاسفانه در میان مردم ناشناخته مانده است براین اساس پژوهش 

می هرچند کوچک در مسیر شناخت آداب و رسوم در این دیوان بپردازد .گر برآن است که بتواند گا
هدف نگارنده از تدوین این پژوهش این است که با شناساندن و ارائه منتخبی از آداب و رسوم در منطومه 

دهد بپردازد.       فلک ناز نامه که  توانسته اند از دیرباز تاکنون بخشی از زندگی عامه مردم را به خود اختصاص 
فرهنگ عامه، آداب و رسوم، فلک ناز نامهها:کلیدواژه

نیز »فولکلور«گرفته شده است »فولکلور«لی ـان فارسی معادل کلمه ي بین الملـدر زب»گ عوام ـفرهن«
ومعنی آن دانش عوام است .ونیز در زبان فارسی »لر«ودیگري»فولک«کلمه اي است مرکب از دوجزء:یکی 

نیزترجمه کرده اندوگاهی می توان آن را »دانش عوام«،»فرهنگ عامه«،»فرهنگ عوام«رابه غیر از »لورفولک«
).35:1382فرهنگ توده نیز نامید. (محجوب، 

یکی از منابع مهم وغنی هر ملتی ،براي تحقیق در فرهنگ عامیانه آن ،متون ادبی است بررسی وتفسیر این 
یی فرهنگ مردم درآن عصر ،واز سوي دیگر اقدامی است براي حل آثار ازیک سوگامی است براي شناسا

مشکالت موجود در فهم ابیات وعبارات مهم وپیچیده آن .
مردم هر سرزمین نسبت به دنیاي اطراف وموجودات آن عقاید وباورهایی دارند که در قرون متمادي شکل 

یده می شود، تاجایی که بدون درك این گرفته وبرجاي مانده اند این عقاید در شعر بسیاري از شاعران د
عقاید وباورها ،استنباط مفاهیم مورد نظر انها بسیار دشوار است .

1 . Asmashams63@yahoo.com
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این عقاید وخرافات ملت هاي پیشین بیش از ملت هاي جوان است ،زیرا آنها با نژادها وادیان گوناگون 
ار وخرافات تازه تري را به پیوند خورده اند ودرنتیجه آمیزش وتماس ،عادات واخالق وآیین هایشان افک

وجود اورده اند که نسل به نسل بر سر زبان مانده است .
داراي مجموعه اي از متنوع ترین سرزمین ایران با داشتن اقوام مختلفی که زبان وگویش متفاوتی دارند ،

کرده خود استفادهها در آثارنویسندگان هر منطقه نیز از آنکه به طبع شاعران ورسوم است ،آداب وعقاید و
.اند

ه هاي زیبا ونادر فرهنگ عامه یکی از این شاعران تسکین شیرازي است که دیوان او مشحون از نمون
.است

بنابراین جستجو وکاوش درباره فرهنگ عامه وآداب ورسوم آن نه تنها از جنبه ي علمی  ،روان شناسی ،
نقاط تاریک ادبی را برایمان روشن می کند .باوجود منابع تاریخی ،فلسفی وغیره اهمیت دارد ،بلکه بسیاري از 

فراوان وغنی در مورد فرهنگ مردم ایران جالب توجه است که دانشمندان ومحققان خارجی ،در این زمینه 
گوي سبقت رااز ایرانیان ربوده وکتاب ها ومقاالت متعددي در این زمینه نگاشته اند؛که یکی از انها کتاب 

ش،با انتشار کتاب نیرنگستان 1312ایرانی تالیف هانري ماسه است .در ایران تنها پس ازسال معتقدات وآداب 
صادق هدایت ،گام هایی در این زمینه برداشته شده است که تکمیل آنها نیاز به کار وبررسی بیشتر دارد .

رسوم از اهداف این تحقیق است .شناساندن فرهنگ عامیانه وکندوکاو در آداب و
اعیاد

تهنیت گفتن عید نوروز 
جشن ها ریشه در فرهنگ وآداب ورسوم یک جامعه دارند یکی از این جشن ها عید نوروز است که تاثیر 
آن تنها آسودگی خاطر وفراغت از فعالیت هاي روزمره نیست بلکه دید وبازدیدهاي حاصل از آن وتبریک 

ین سرور وشادي ومبارك گفتن رادر اشعار وتهنیت گفتن ها باعث از بین رفتن کدورت ها می شود که ا
تسکین شیرازي هم می توان یافت واو توانسته است این همبستگی ودوستی میان مردم وطبیعت را در 

اشعارش منعکس کند 
اشاره شاعر به مبارك باد گفتن در بیت زیر می تواند آن فرخندگی ونیک روزي عید نوروز رابیان کند 

در گذشته مانند امروز مرسوم بوده است که مردم به منازل یکدیگر می رفته اند وونشان دهنده این است که 
شادباش می گفته اند.عید را تهنیت و

)2287/165به گل گفتامبارك بادت نوروز              همه روزت بود  همچون امروز(تسکین شیرازي 
).1/79همانست (انوري باغ راباد صبا منوروزي                        کز پی تهنیت

نوروز نخستین روز از سال ایرانی است که بر پایه گردش زمین پیرامون خورشید محاسبه می شود این «
).37؛1388(یاوري ،» روز اولین روز فصل بهارنیز است که در ازاي روز وشب در آن به یک اندازه می باشند
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رکت وباران وسبز شدن گیاهان ونعمت وفراوانی چون جمشید برمریض که از راه خیر وب«به عبارتی دیگر 
را بسته بود پیروز شد دوباره خیر وبرکت ونعمت وباران وسبز شدن گیا هان سبز شد به همین دلیل مردم می 

).83؛1388(یاوري ،» آمد»روز نو«گفتند 
جشن ختنه سوران:

)561؛1377ثروت ،ختنه سوران :مراسم مهمانی که بعد از ختنه کردن پسران برپا می کنند (
ختنه سوران جشنی است که به مناسبت سالمتی کودك پس از ختنه کردن بر پا می شود .واین یک سنتی 
بوده است از عصر پیامبر تاکنون رایج است واجراي این سنت عالوه از جانب پیامبر، جنبه بهداشتی وعلمی 

دك اجرا می شود.)سالگی کو4-2آن نیز مورد توجه است این کار معموال در سنین( 
(www.turkmenboy.blogfa.com)

شاعر هرچند در اثرش به کلمه صریح ختنه اشاره نکرده است اماازآن جایی که دهخدادر فرهنگ لغتش 
یکی از معانی سنت را ختنه کردن دانسته وطبق مطالعه هاي انجام شده وهمچنین در رابطه با بیت ذیل :

)271/69صداي حسنش از عالم به در شد(تسکین شیرازيسال چون پسر شد     به چارو پنج
می توان کلمه سنت را همان ختنه کردن فرزند (پسر)دانست .

)270/69نمودش سنت و شد فارغ از کار               بکرد از دل هزاران شکر جبار(تسکین شیرازي 
خانه ،خانه ولیکن باطهوران درآن خانه سماع ختنه سورست               

)2345(مولوي،دیوان شمس ،غزلیات.غزل شماره 
براي چوك برانی یا ختنه سوران در استرآباد قدیم مراسم خاصی رایج بود که هنوز بخشی از ان در بین «

لباس نو خانواده هاي سنتی به ویژه در محله هاي قدیمی شهر معمول است .کودك رابه حمام می بردند و
نه می آوردند سپس یکی از دالك هاي ماهر حمام می امد در خانه وبین جمع، کودك را می پوشاندند وبه خا

(نورمگز)» . ختنه می نمود و آنگاه نزدیکان وهمسایه ها را به ناهار یا شام مهمان می کردند
یین ازدواج آآداب و

نی در البه الي آداب ورسوم مربوط به ازدواج از جمله آدابی است که شیرازي به مناسبت هاي گوناگو
از داستان هاي خود به آن اشاراتی دارد وبا مطالعه وبررسی در می یابیم که ازدواج در دیوان شاعر عاشقانه و

در دیوان شاعر اگر چه ازدواج خوش فرجام است اما پایانی بحث برانگیز است وموضوعات داستان ساز و
متن دیوان گنجانده شده اند هنوز در بین مردم ساري وغم انگیز دارد .بسیاري از آداب ورسوم ازدواج که در

جاري است .:نظیر مراسم خواستگاري ،گرفتن اجازه از پدر وبزرگان وجاري شدن صیغه ي عقد و......ما هم 
سعی کرده ایم که در اینجا اشاره اي به بعضی ابیات شاعر در این زمینه داشته باشیم 

ز غریزه صرفا همسر یابی وجفت جویی نیست بلکه یک وظیفه ازدواج یک خواست طبیعی که ناشی ا«
). 97:1388مهم اجتماعی وحتی یک تکلیف دینی است که پایه جامعه برآن نهاده شده است.(یاوري وعابدین،

خواستگاري
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خواستگاري :رفتن یک یا چند زن به دیدن دختري یازنی براي انتخاب وهمسري پسري یامردي.
)318؛1377(ثروت،

از سوي مرد انجام ین خواستگاري در دیوان تسکین شیرازي مثل دیگر جاها قبل از مراسم ازدواج وآئ
را به عنوان همسر اوگرفته است ودر بعضی از ابیات دیده می شود که دختر خواستار پسر می شود ومی

روحی قرار می وگاهی هم دختران براي شایستگی پسر در ازدواج اورا تحت آزمون هاي جسبرمی گزیند و
می داده اند ویا مجبور به کشتن موجوداتی نظیر گرگ واژدها می کرده اند تا شجاعت اورا بسنجند چون 
شناخت دختران از پسران اکثرا شنیداري بوده وشرایط اقلیمی ان روزبه گونه اي نبوده که تااین میزان امکان 

این دختران دلیر وشجاع بوده اند بنابراین به این دیدن ومالقات دختر وپسر را فراهم کند ودیگراینکه چون
کار دست می زده اندتااگر ازدواجی صورت گرفت صاحب فرزندانی برومند شوند 

) 1487/128بهر حال اصل مطلب خواستگاري است     عنان راندن زراه بی قراري است (تسکین شیرازي 
)4/237بهر خواستگاري تو(جامیهمه یکدل به دوستداري تو                   یک زبان 

واسطه کنند در دزفول یا بعضی جاهاي دیگر مادر پسر به همراه براي خواستگاري رسم بوده که کسی را«
» یکی از بستگان مانند عمه یا خاله پسر که معموال بزرگتر از مادر بودند به خانه دختر می رفتند

).104؛1388(یاوري ،
اضی :عقد با اذن پدر وطلب کردن ق

)561؛1377عقد :رسم ومجلس خطبه کردن عروس (ثروت ،
اگر نباشد این وصلت اجازه پدر براي ازدواج در دیوان شاعر مانند هر ازدواج دیگر امري حیاتی است و

صورت نمی گیرد وشاعر، بزرگان در مجلس رابه عنوان شاهدان در مراسم ازدواج دانسته است رسمی که 
نیز رواج دارد .امروزه در بین مردم هم

)6979/369چوشد با فرقدان آن شاه مونس            طلب فرمود قاضی را به مجلس (تسکین شیرازي 
)6980/369ببستی باجهان زیر نکوخوي(تسکین شیرازي به اذن باب عقد دختر اوي           

)6981/369چین    (تسکین شیرازي پس از وي عقد ان زیبا نگارین             ببستند آن زمان با خسرو 
)6439/346بزرگان اندر ان مجلس نشستند             بهم خورشید ومه را عقد بستند   (تسکین شیرازي 

)1156چوازمن می گشاینداین چنین نقد         تورابی سینه بایدبستن این عقد(عطار،خسرونامه: 
بعد از تبادل نظرها با استفاده از استخاره «ه می نویسد یاوري در رابطه با این موضوع در کتاب فرهنگ عام

ن روز دو خانواده به همراه تعدادي از فامیل در خانه ي عروس جمع آدر زمان عقد را تعیین می کردند و
معموال رسم بوده که خانواده عروس عالمی برتر را جهت انجام صیغه ي عقد دعوت کنند پس بامی شدند و

غه عقد جاري وپس از چند بار تکرار وگفتن بله عروس شروع به خواندن وجاري کردن توافقات قبلی صی
)104؛1388(یاوري ،» صیغه ي عقد می کردند
شادي در عروسی :
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جشن عروسی مهم ترین جشن در زندگی هر فرد است ویکی از جشن هاي باشکوه وتوام با سور وسرور 
ات شاعرهم این گونه بر می آید که مردم سعی می کرده اند واز جمله سنت هاي ملی به شمار می رود.از ابی

با مبارك باد گفتن وتبریک وتهنیت گفتن ها خود را به نوعی در شادي دیگران سهیم بدانند ودعوت حضار 
براي عروسی در گذشته به سادگی امروز نبوده است ،مردم مجبور بوده اند که در کوجه وبازار جار بزنند 

نند اینک به ابیاتی در این زمینه اشاره خواهیم کرد :ومردم را خبردارک
زمان عیش ونوش و دست بوسی استبزن جوشی که هنگام عروسی است                

)7003/3709(تسکین شیرازي 
عروسان را به شب در حجله بردند                 به صد شادي به دامادان سپردند 

)                       4723/271(تسکین شیرازي 
در هنگام عروسی مراسم جشن وپایکوبی با موسیقی «بهاره عابدین در این رابطه در کتاب خود می نویسد 

اشعار محلی به مدت چندین روز ادامه دارد ودر مورد چگونگی اجراي مراسم ابتداباخاص ترکمنی و
مبارك و»سعد«دینی وجشن هاي مذهبی وقتی را که معموال هم زمان با یکی از اعیاد ساعت را می دیدند و

)101:1388کردند(عابدین،_بود تعیین می 
،فرخنده بادگفتن (معین ،ذیل لغت مبارك )بادگفتن :خجسته بادگفتنمبارك

)                    6983/369جهان پر شد زبوي مشک تاتار(تسکین شیرازي مبارك باد گفتند اهل حضار     
)440برآن پهلوان آفرین خواندند(شاهنامه/به شادي همه جان برافشاندند         

ندیدي عروس می اورند می خواستی بگویی مبارك باشد ،همیشه خوش وخرم مگر تو ادم نبودي و«
)65:1385هدایت ،»(باشید وخدا به همه مان نصیب کند 

منادي زدن: 
به معنی جار زدن مردم یاشد با لفظ کشیدن وزدن مستعمل است ومنادي زدن :آواز دهل که براي آگاهی

نیز است (معین ،ذیل لغت منادي )
)6467/347سه مه در مصر بودي عیش شادي      صداي عیش زده هر سو منادي (تسکین شیرازي 

)367بشنویداي ساکنان کوي رندي ،بشنوید(حافظ، دیوان:برسربازارجانبازان منادي می زنند    
استقبال از مهمان :مهمان و

در فرهنگ مردم این گونه رایج شده که مهمان هدیه خداست وبه هر خانه اي وارد شود وجودش خوش 
میمنت است وبرکت به خانه می آورد ،وقتی هم برودبال رابا خود به خارج از خانه خواهد برد .

خته است وبراي میزبان ومهمان وظایفی را شیرازي هم به این رسم زیباي مهمانی دادن ومهمان شدن پردا
در نظر گرفته است که ما به خاطر اطاله بحث از بیان آنها چشم می پوشیم فقط به این نکته اشاره می کنیم که 
او در مورد احترام به مهمان واستقبال از او وبا خوشرویی با اورفتار کردن خیلی تاکید دارد وبه ابیات زیادي 
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ره کرده است براي مهمانی هم آداب ورسوم خاصی در نظر گرفته  که مادر اینجا فقط به ذکر در این زمینه اشا
چند مورد می پردازیم از جمله :

مهربانی :
)899/1019تواورا در این جا میزبان باش                به هر نیک و بد او را مهربان باش(تسکین شیرازي 

)1329/116محبت می نمود مهربانی (تسکین شیرازي شه جمشید اورا هر زمانی              
درمهمانی هاي بزرگان ومهتران ،خوان می گستردندومیگساران باجام ازمهمانان پذیرایی می کردند؛گاهی 

شاخ ارغوانی ونرگس وگل هاي بنفشه وبادیده می شود که در بزمی مشک وعنبر به هم می آمیختندو
می آراستندودر جام زرین وفیروزه نشان گالب روشن  می ریختند وبه آواي سوسن مهمانخانه را سمن و

).2535,23چنگ می نوشیدند.(اعتمادمقدم ،ورود
نزل 

نزل:انچه پیش مهمان فرود آینده نهند از طعام وجزءآن .(دهخدا:ذیل واژه نزل )
می که مهمانی از راههنگاانسان دوستی است وریب نواختن در این بیت بیان کننده حس همدلی وـغ

هم نیاز به غذا دارد وهم استراحت بنابراین باید هر چه زودتر غذاي اورا آماده کنند تا بتواند می رسد
استراحت کند.شاعر هم اینها همه را از وظایف میزبان دانسته است . 

)1236/116غریب خویش را هر لحظه بنواخت      بهر دم تازه نزلی بهر او ساخت (تسکین شیرازي 
جمشید را رسم بود که هر بیگانه وغریبی که از راه می رسید در مطبخ پذیرایی می کردند چندانکه که سیر 

)135؛1371شادمان می شد (رضی، و
شراب خواريبزم و

میگساري در دربار شاهان به مناسبت هاي مختلفی از رسوم معمول بوده است وشاعر در اثرش بیان کرده 
زم ها به بهانه هاي متعددي چون گشودن اندوه از دل ،در پذیرایی واستقبال از بزرگان بویژه است که این ب

می گشت .این بساط باده نوشی در دیوان شاعر در اغلب داستان هاگسترده پادشاهان ،در ازدواج و......برپا
آئین با شکوهی بوده است وچنین نیست که بر روند وجریان امور خلل آرد در دیوان شاعر گویی باده نوشی

است که همگان ملزم به حفظ این سنت بوده اند .
در افسانه آمده چون میوه تاك به دست آمد ،کسی جرات خوردن آن را نداشت لذا به دستور جمشید آن «

مایع زاللی را در خمی ریختند وتغییرات زیادي به انگور دست داد ، روزي فرا رسید که درد ته نشین شد و
).15؛1377رنجبر،»(اند.باقی م

شراب نوشیدن در صبحگاه وشامگاه:
می رابی که در شبـد به شـوشیده انـیا صبح زود شراب می نم بوده است که در شب وـدر گذشته رس

نوشیده اند شراب شامگاهی یا غبوق گفته می شده است وبه شرابی که در صبح می نوشیده اند شراب 
د اما شاعر در دیوانش فقط به شراب شامگاهی اشاره کرده است صبحگاهی یا صبوحی می گفته ان
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)7422/388شراب ارغوان تا نیمه شب (تسکین شیرازي بنوشیدند خوبان شکر لب     
)1/205مست شبانه بودم افتاده بی خبر             دي در وثاق خویش که دلبربکوفت در (انوري 

:شراب نوشیدن با حریف
موافق که به او حریف می گفته اند شرابک دوست نزدیک وـاده نوشان با یـبمراسم باده نوشی ،در 

می نوشیده اند.
)2433/173چنان خوردند با هم می حریفان       که تا خورشید رخشان گشت پنهان (تسکین شیرازي 

)2/596که نه محرم شدي به شادي و غم      نه حریف آمدي به صافی درد(انوري 
شراب نوشیدن همراه با شنیدن شعر وصداي ساز:

در گذشته رسم براین بوده است که در مراسم باده نوشی ،سازهاي مختلفی نیز نواخته می شده است 
.بنابراین نوشیدن باده همراه شنیدن صداي سازها وشنیدن شعر بوده است .

،جنگ ونی اشاره کرده است .تسکین شیرازي هم در اشعار خود به نوشیدن می همراه با نقل 
)7359/385بهر جا صدااز چنگ ونی بود                 بهر سو شاهدي با جام بود (تسکین شیرازي ،
)1572همه دشت پر باده وناي بود                   به هر کنج صد مجلس اراي بود (فردوسی، 

)2/957نگ خوشت(انوريدل در هوس شراب گلرنگ خوشت        یا بربط وبا ناي ودف وچ
نوشیدن شراب به یاد دوستان :

مرسوم بوده است که به یاد دوستان ونزدیکان شراب می نوشیده اند وجرعه اي از آن را نیز گاه بر خاك 
می افشانده اند.

)3773/229بنوش این جام بر یاد فلک ناز (تسکین شیرازي،یکی گفتش که اي شاه سرافراز   
)7660/399دیدیم می ناب       چو جرعه کردیم در خاك پرتاب (تسکین شیرازي،به جام خویشتن

)73(شاهنامه،سه پور فریدون سه داماداوي          بخوردندهرسه می بریاد اوي
شادي خوردن 

به شادي روي کسی خوردن :به اصطالح عصر جدید به سالمتی او باده نوشیدن ،که از رسوم کهن 
)507؛1385شاهی ،میخواري است. (خرم

)  2863/190به شادي رخ شه زاده خسرو                       لبالب خورد ان شه زاده نو (تسکین شیرازي 
)65/5نغز گفت آن بت ترسا بچه باده پرست           شادي روي کسی خور که صفاتی دارد (حافظ

یش از خلقت جسمانی با هم بوده اند براساس باورهایی که در فرهنگ عامه آمده است ،ارواح آدمیان پ«
برخی از این ارواح با یکدیگر پیوند ودوستی داشته اند ،اما پس از آمدن به دنیاي مادون، یکدیگر را فراموش 
کرده اند.این باور حقیقی بعدها به فراموشی سپرده شده ودر آن تغییري به وجود آمده است:به این معنا آدمیان 

گام انجام دادن عملی یا به هنگام شادي واندوه ،اگر از کسی که دوست داریم یاد تصور کرده اند که به هن
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کنیم ،شادي یا اندوه ماویا تاثیر کار ما نیز به وي می رسد ،از این رو ،آنان که در مجالس بزم نشسته اند ،براي 
د (صرفی آنکه یاران خود را در شادي خویش شریک سازند ،باده را به شادي روي وي می خورده ان

).174؛1384،
نوشیدن می :دور جام و

رسوم شراب خوردن این بود که در هر دور جام که در مجلس می گذشت،فقط یک بار شراب زیکی ا
می نوشیده اند.

).52/59مجازم بر حقیقت کن مبدل               به من ده جرعه اي در دور اول (تسکین شیرازي 
)3574/219به جوش آمد شه صاحب کالهان (تسکین شیرازيچو دور چند می خوردند شاهان   

جنگ 
طالیه فرستادن در جنگ :

).726؛1376(بابایی،» جمعی از لشکر است که دورادور لشکر به کشیک پاس دارند«طالیه 
تفحص لشکر پیش را نگاهدارد ....نگهبان لشکر که به اطراف آن شب بگردند وجاسوس لشکر که پس و

نند ...جمعی از لشکر که شب ها به کشیک ،دورادور لشکر براي پاس بگردند (دهخدا :ذیل واژه بیگانه ک
طالیه)

)3100/200طالیه بودند اندر راه و بی راه                 نظر افتادشان ناگه سوي شاه (تسکین شیرازي 
)6302/200غالمان دور خرگاه جهان بان                  سواري ناگهان دیدند پویان(

)10/664دو طالیه است حزم وعزم تورا               سیرشان جاودان بطیءوسریع (انوري 
کوس زدن در مواقع جنگ :

در گذشته در هنگام جنگ یا در مواقع شادي کوس می  نواخته اند .
)515/82صفوف از هر طرف چون بسته  گردید         فغان کوس در افالك پیچید(تسکین شیرازي 

)4847/276فغان کوس تا چرخ هفتم                         زمین از نعل اسبانم در تالطم (تسکین شیرازي 
1/3روز هیجا کز خروش کوس واسب             آب می گردد معز گردان در عظام (انوري 

در بار شاهشاه و
ر بار وحکومت با مردم در شکل گیري یا از بین ازابیات شاعر این گونه برمی آید که از  دیرباز ارتباط د

رفتن فرهنگ عامیانه نقش بسزایی داشته است واین دو از همدیگر تاثیرات  فراوانی پذیرفته اند ،بنابراین براي 
بررسی بهتر فرهنگ هر قوم آشنایی با آداب ورسوم در بار وحکومت آن نیز ضرورت دارد .هر چند شاه و

ب ورسوم زیادي می باشند.ماسعی کرده ایم در این مقاله به ذکر چند مورد ازآن ها دربار شاهی داراي آدا
اشاره کنیم 
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تسکین شیرازي در اثرش بیان می کند که ارسال نامه بین افراد بویژه.میان بزرگان ورجال حکومتی مرسوم 
یمودن منازل فراوان به بوده است این ارسال نامه ورساندن پیام به وسیله پیک هاي مخصوص یا قاصدانی با پ

مقصد می رسید. 
از البه الي ابیات شاعر می توان این نکته را فهمید که دبیران یک موضوع خاصی را که مورد نظر امیران و

پادشاهان بوده نوشته وبراي توقیع به حضور شاه در بار عرضه می کردند وسرانجام بامهر مخصوص شاهان 
رتباط متقابل شاه و مردم بوده وارسال آن به وسیله قاصدان بیان کننده امهرکردن نامه مهر می شده است و

در ذیل به ابیاتی در این رابطه اشاره خواهیم کرد .است
مهر انگشتري پادشاه در حاشیه فرمان ها:

)1420/512چوشد نامه تمام و مهر بنهاد                 نهاد اندر بغل آن شاه با داد (تسکین شیرازي 
)2/579عل نگین تو در حکم مطلق               همی لرزه در چرخ پیروزه آید (انوري ز ل
پادشاهان فرمان هاي خویش را که صادر می کردند با نگین انگشتري خویش مهر می کردند و آن مهر «

وایی هر پادشاهی زیر نگین او بود.بدینگونه قلمرو فرمانرفرمان ایشان بود.وامر نشانه ي
)1386:440ی کدکنی،(شفیع

قاصد :
)398/125بیامد قاصد از ره تند چون باد                 پیام شه به دیوان دنی داد    (تسکین شیرازي ،
)1533وزان پس فرستاده را پیش خواست           درم ریخت تابر سرش گشت راست (شاهنامه 

است و نامه از براي پادشاه آورده است .پس خبر به پادشاه دادند که قاصدي از جانب پادشاه مصر رسیده
)1382:907پادشاه اذن دخول دادند قاصد قدم به اندرون گذاشت .نامه را بوسید وبه پادشاه داد.(محجوب ،

دست بوسی ،پاي بوسی ،زمین بوسی ،آستان بوسی :
بیشتر گاهی بیش در گذشته چون به خدمت شاه می رسیدند هفت بار زمین را می بوسیدند، امابراي تملق 

) 185:1377از هفت بارمی بوسیدند(شمیسا،
عالوه بر بوسیدن زمین ،پاي بوسی ،دست بوسی وآستان بوسی نیز مرسوم بوده است که اینک به ذکر چند 

مورد می پردازیم 
)733/93به خاك افتاد پایش بوسه دادند           پس انگه رخ سوي خاور نهادند (تسکین شیرازي 

)2081/156ن تا  به نزد اختشان شد         زمین بوسید وبر وي مدح خوان شد (تسکین شیرازيبدین سا
)2/701گاهی چون زمین بوسه دهم بر پایت    گاهی فلک گردم گرد سر تو (انوري 

)برپاي خاست          بگفت آنچه اندر نهان بود راست(فردوسیوببوسیدزمین را
خراج یا جزیه گرفتن :
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تعیین آن از دیگر پادشاهان یا شکست خوردگان در جنگ بر عهده پادشاه بزرگ بوده است رفتن وباج گ
مسلما این رسم درزمان  شاعر در دربار پادشاه وقت اجرا می شده است که او توانسته در دیوان خود و

ارد .اشاراتی در این زمینه داشته باشد بیت زیر از دیوان شاعر دقیقا به همین رسم اشاره د
)431/79زشاهان جهان بگرفته ام باج(تسکین شیرازي ار آن روزي که بنهادم به سر تاج              

) 1/404قیصرش همی باج فرستد به خزینه               فغفور همی حمل فرستدش به درگاه(انوري 
د وهمچنین سالطین از باج یا خراج،اسبابی باشد که پادشاهان بزرگ از پادشاهان زیر دست می گیرن«

رعایا ستانند .در تاریخ ایران رسم باج ستاندن در حقیقت از زمان کوروش کبیر آغاز می شود وبدیهی است 
که شاه قدرتمندي چون او که از سراسرآسیاي صغیر تافلسطین وفینیقیه وآفریقارا با قدرت ودرایت خود فتح 

رزمین هاي تسخیر شده را حق کشور ایران درعرصه ي آن پادشاهی می کرد،پذیرفتن باج از تمامی سبرو
).219؛1381انصاري ،»(سیاست خود می دانست 

پنج نوبت زدن بر در گاه شاهان :
پنج نوبت زدن در بیت زیر بیان کننده اقتدار پادشاهی واعالم حاکمیت است ومظهر شکوه وعظمت بارگاه 

ساند که گاهی نوبت زدن(نقاره )براي شادباش وفتوحات پادشاه .اشاره شاعر به کلمه مطرب در بیت زیر می ر
مورد استفاده قرارمی گرفته است .ولی امروزه جاي آن را کنسرت موسیقی نوازانی که در محافل جشن و

سرور ظاهر می شوند گرفته است .
)3711/226بیا مطرب مخالف رابزن راست           که دوران پنج روزي نوبت ماست (تسکین شیرازي 

)1/199نوبت ملک پنج کن که شدست          دشمن تو چو مهر در ششدره  (انوري 
آخرینسالطین در روزگار قدیم می زده اند .در سراي حکام ونقاره یا طبل است که برنوبت ،«

ان قدس رضوي تا چند سال قبلـنقاره اي بود که هر روز در اوقات معین در آستبازمانده هاي این رسم،
.در ایران دوره خالفت رسید وتحوالت بسیار یافت رسم نوبت زدن اغاز ایران باستان به دربارمی نواختند.

،این رسم چنانکه گفتیم تا همین اواخر وجود داشته است ودر کتب تاریخ ،بعضی نوشته اند که تا عهد اسالمی
زد وپنج نوبت زدن کنایه از اوج سلطان سنجر بر درگاه سالطین ،چهار نوبت می نواختند واو نوبت پنج 

)345؛1386شفیعی کدکنی ،».(قدرت وسلطه وفرمانروایی است 
تشریف پادشاه :

هر نوع بخششی که از طرف پادشاه یا خلیفه به کسی داده می شده ،تشریف خوانده می شده است حتی «
خوانده می شده است .ولی لقب یا عنوانی که به کسی می داده اندیا حق استفاده از چیزي را ،همه تشریف

بیشترین مفهوم این کلمه در زبان فارسی یا یکی ازرایج ترین مفاهیم آن ،جامعه اي است که از طرف سلطان 
)350؛1386همان ،»(به افراد داده می شده است.

)308:1389خلعت به معنی لباسی است که پادشاهان به زیر دستان می بخشند (محبتی ،
)721/93بهر دو زر فراوان دادونعمت(تسکین شیرازي،خلعت              پس آنگه هردو راداد
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)3440:1370چورامین بازگشت از پیش اوشاد                شهنشاهش بس خلعت فرستاد (گرگانی 
غاشیه کش :

از دیگر رسوم ویژه بزرگان درباري واشراف،غاشیه کشی بود.غاشیه پوششی بوده که چون بزرگی از 
دوش می انداخت یا زیر بغلبرزین اسب وي می گستردند .کسی که غاشیه رابراده می شده ،ـمرکب پی

می گرفت وهمراه سوار حرکت می کرد غاشیه کش نام داشت .
تسکین شیرازي  در این باره می گوید :

)6226/331يبزرگانش ز هر سومی دویدند               جنیبت کش جنیبت هاا کشیدند(تسکین شیراز
)1/324بازدردوش کشدغاشیه ي کبک و حمام (انوريهر کجاغاشیه منی پاس توبرند      

مرگ و سوگواري
شیوه هاي سوگواري از دیرباز به گونه هاي متعددومختلف برگزار می شده است مثال رخت عزا آداب و

دن و....در دیوان فلک ناز نامه به همه پوشیدن ،رخسار خود را زخمی ومجروح کردن ،زلف خود راپریشان کر
است .»الهام یافتن فلک ناز از خالق بی همتا «این آیین ها اشاراتی شده است، ولی اوج این آیین در داستان 

شاعر سعی کرده است هنگامی که یکی از شاهان یا شاهزادگان یا پهلوانان در می گذرد به توصیف هاي 
د وشدت سوگواري در داستان ذکر شده می تواند میزان محبوبیت درگذشته مفصلی در باره این آیین بپرداز

رادر میان مردم نشان دهد ازجمله آداب ورسومی که اجرا می شد تسکین شیرازي هم در دیوان خود به 
بعضی از آنهااشاراتی کرده است می توان به موارد زیر اشاره کرد :

ورت ،آتش برسر ریختن ،.........)ـ شکنجه نمودن خویشتن(کندن موي ،خراشیدن ص1
حالت هاي مربوط به سوگواران (خاك بر سر ریختن ،جامه را چاك زدن ،پوشیدن جامه کبود وـ اداها2

سیاه )و
رسم به خاك سپاري وآئین مردگان ،تابوت ساختن وکفن ودفن کردن تشییع آن وجنازه وـ  پیشباز3
نبه عاطفی واحساسی وشخصی داراي زمینه هاي اجتماعی وگریستن در مرگ خویشاوندان گذشته از ج«

مهمانی دادنپریشان کردن ،آرایش نکردن ،یخه باز کردن ،مو،فرهنگـی است گـریه کردن در حضور
)89؛1370(روح االمینی ،». قسمت هایی از آئین سوگواري وعنصري از یک ترکیب فرهنگی است

پوشیدن لباس سیاه به نشانه سوگواري:
گرچه در میان بعضی جامعه ها در هنگام عزا پوشیدن رخت سفید رسم بوده است مثال در تاریخ بیهقی ا

اما پوشیدن جامه سیاه به ظاهر از اقوام عرب در میان مردمان قدیم راه یافته است .شاعرعرب تبار هم به 
تبعیت از قوم خود جامه هایی را با رنگ سیاه رخت سوگ وعزا معرفی کرده است 

)6542/351از مرگ مادر گشت غمگین                        سیه پوشیدبا شه زاده چین (تسکین شیرازي
)20/399الف قدان بسی بالعل چون نوش                  چوشمعی چیش تابوتش سیه پوش(وحشی بافقی
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عزاماتم واري ومردم ایران وبرخی از کشورهاي اسالمی در مجالس سوگومکتوب تاریخی ،اسنادبنابر«
در برخی از حوزه هاي جغرافیایی ـ فرهنگی جامه سفید ودر برخی حوزه هاي دیگرجامه ي سیاه یا نیلگون 

می پوشیده اند که این جامه ي سیاه وکبود در فرهنگ ایران به جامه ي تلخ ،جامه ي قطران وجامه ي کبودو
)66:1389(محبتی، » سوسنی معروف بوده است

لک ناز نامه ارتباط بازماندگان افراد درگذشته با خاك بسیار مشهود است اموري از قبیل بر در دیوان ف
خاك نشستن یا برخود خاك پاشیدن .رایج ترین اعالم سوگواري در این اثر بافعالیت هاي مرتبط با جسم 

شود نظیر است که از ساده ترین نوع آنها گریستن است ودر آخر به خود آزاري هاي جسمانی منجر می 
جامه چاك کردن ،پریشان کردن مو،موي کندن .

در بیت زیراز دیوان شیرازي  خاك عالم رابرسر فشاندن می توان بیان کننده نهایت اندوه دانست  
خاك بر سر افشاندن :

مادر خویش                  فشانده خاك عالم رابرسرخویش(تسکین شیرازينزدسروروان شد
گهی خون مژه بر،برهمی ریختبرسر همی ریخت             گهی خاك زمین 

)70(فخرالدین اسعد گرگانی ،ویس ورامین :
دانگ عیار از دربارگاه در آمدوکاله برزمین زدوجامه چاك کرد قدري خاك باخودآورده بود برسرریخت «

).778؛1382محجوب،».(خاقان نیز سربرهنه کردندو
جامه راچاك دادن :

ن یا فناکردن که به همان معنی چاك کردن است آن ازشدت اندوه ودلتنگی است.جامه قباکرد
)2778/186به ماتم جامه جان راچاك کردند(تسکین شیرازي،سپاه چین به سرهاخاك کردند           

)1385سروباالي من آنگه که درآیدبه سماع         چه محل جامه جان راکه قبانتوان کرد(حافظ،
) 21/399امه کرده چاك منظور                 فتاده از خروشش درجهان شور (وحشی بافقیزیکسوج

بریدن:موپریشان کردن وگیسو
)4360/255فلک گویان زهرسومی دویدند(تسکین شیرازيکنیزان جملگی موهابریدند                

)4349/254جفاکیش(تسکین شیرازيپریشان کرده ام ازغم گیسوي خویش       فغان برداشت کاي چرخ
می بریدندموي هاومی کندکبود پوشیده،روي هاخواتین مجموع سیاه وآقایان وارکان دولت ووامرا«

)1385/736خرمشاهی ،».(نوحه وزاري به فلک اثیررسید وفریادو
صورت خراشیدن :

)4348/254پاشید(تسکین شیرازيبه فندق عارض مه راخراشید               نمک برزخم ریش خود 
)5261،362(عطار،سربرهنه،موي کنده ،روي هم پیرزن آمدبه ضعف ازموي کم             

صدهزارزن ومرد،ازشهربیرون امدندچون خواهرکلکال برسیدوآن حالت راخلق شهر،کلکال باخواهر«
)778؛1382محجوب،»(خلق شهردر خاك ریختندموي برکند،وروي خراشیدبدید
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تاج افکندن:
) 3351/211(تسکین شیرازيبه روز خویش در ماتم بپرداخت زغم اکلیل شاهی از سرانداخت   

» کناري می افکندبرومی داردبرسرکاله ازوسیاه برتن می کندوسوگ ایرج جامه کبودفریدون در«
)68:1389(محبتی،

دفن کردن :
)6548/351درآنجاگنبدعالی برافراخت(تسکین شیرازيفلک ازدفن مادرچون بپرداخت      

)84به کرم پیله می مانددل من                   که خودرا هم به دست خود کفن ساخت(خاقانی ،دیوان :
هنگامی که قابیل هابیل راکشت خداوند کالغی رابرانگیخت که زمین رابکاودتابدین وسیله بنمایاند که «

رادفن کند[قابیل که چشش دید]گفت واي برمن آیامن عاجزم که مثل این کالغ باغ تا چگونه جسدبرادرش 
)144:1388سعیدي مدنی، »(جسد برادرم را دفن کنم وبدینسان اولین مزار وقبر براي هابیل به وجود آمد

فاتحه خواندن :
حه)فرهنگ معین،ذیل واژه فات»(درمجلس سوگواري براي روح مرده دعاي خیر فرستادن «

) 213/66برآن کس باد دست ظلم کوتاه             که بهرش خواند حمدوقل هواهللا (تسکین شیرازي
) 2/1فاتحه فکرت ختم سخن                   نام خداي است براوختم کن (نظامی 

میان زردتشیان معمول است که در مقدمه هرجشنی مراسم وآداب دینی برگزارمی کنندکه قسمت عمده «
(رضی » اوستاست همراه باطلب آمرزش وشادروانی براي در گذشتگانسرودهایی ازوخواندن دعاهاآن

)60؛1371،
در ابیانه رسم بوده است که بازماندگان به مدت چهل روز پیش از غروب خورشید،جلوي خانه خود «

)93:1388ي ،یاور»(آتش می افروختند ومردم براي تسالي ایشان وخواندن فاتحه بدانجا می آمدند
شمع برمزارروشن کردن :

)7656/398منم آن مهر تابان چو نگارت           که می سوزم چو شمع اندر مزارت (تسکین شیرازي،
شب جمعه چراغی رابه «.......هانري ماسه در کتاب خودمعتقدات وآداب ایرانی در این باره می گوید:

)17:1375هانري ماسه ،»(خاطرمرده هاروشن نگاه می دارند
مگر کوري ونمی بینی مرده می آورندعوض اینکه فاتحه بخوانی بدجنسی ومسخره می کنی احمق نادان «

)65:1385هدایت ،»(کسی که شب بمیرد نباید تنهاباشدوباالي سرش شمع می سوزانند
غسل دادن وکفن کردن :

کرده ودفن می کنند این رسم از گذشته هاي بسیار دور بوده است امروزه نیزمرده را کفن پوش
)7533/392به آب وگل تنش راغسل دادند (تسکین شیرازيبزرگان ازدوجانب ایستادند                

)7534/393درآن گلشن برایش قبر کندند(تسکین شیرازيکفن در گردن آن شه فکندند         



٤١٣٩
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

)1325خون وگل شان بشست (شاهنامه/کفن کردوزازایرانیان کشتگان رابجست            
)9518کنون آن به خون اندرون آغشته گشت        کفن برتن پاك اوخرقه گشت (شاهنامه/

در سنندج مرده هاراتوي منازل شستشو می دهند ومخصوصازنهارادرزیرچادرنمازشستشومی دهندبه «
)7533/392محجوب،»(طوري که آسمان نبینندزیرانامحرم است 

ورسومسایرآداب 
حلقه در گوش کردن به نشانه  بندگی :

به گوش غالمان ،حلقه ي آهنین یا سیمین یا زرین می افکندند وگاه نام صاحب «در گذشته مرسوم بوده 
برروي حلقه حک می کردندتا اگرغالمگریخته،شناخته شود،برخی خودراغالم ائمه می خواندندوبه غالم را

)380؛1377شمیسا،»(تندعالمت آن حلقه اي در گوش می انداخ
)2844/189باشم غالم حلقه در گوش                   نسازم نیکی ات هرگز فراموش(تسکین شیرازي ترا

)8/150حلقه بندگی زلف تو در گوشش باد(حافظبه غالمی تومشهور جهان شد حافظ      
بستن:زنار

.دتشیان ورمزدیانت ایشان بوده استند کشتی زرکمربندي بوده است که مسیحیان آن رابرمیان می بسته ا«
بروبه هم گره می زده اندرازناربه احتمال قوي چهارومی بسته اندخودبرگردبارچهاررازمانی که زنار

یاها»کرد«به نشانه ي افراط در کفروغلودر خروج از اسالم بوده است .برروي هم تعددبسته اند،میان می
)346؛1383.(شفیعی کدکنی،» هاي زنار اغراق ومبالغه در کفروخروج از اسالم بوده است»شه گو«یاها»گیس«

)6017/332که کافرملتی بگسست زنار                         بدل شد تیره برصبح دیدار(تسکین شیرازي
)1/167گاه می بست یکی رابه میان برزنار(انوري گاه می دوخت یکی رابه کتف بر عسلی     

غالم خریدن :
خریدوفروش برده وکنیزك وغالم مرسوم بوده است .به همین خاطرنیز در گوش آنان حلقه یابربدن ،داغ 

می گذاشته اندتاصاحبان آن هاشناخته شده باشند
)5892/322غالم زرخریدم ازدل وجان(تسکین شیرازيکه من هستم شمارازیرفرمان   

)1/176بخراین برده بیاروبه ثناگوي سپار(انوريه بفرمودیکی راکه برو           هم در آن لحظ
نتیجه گیري

باید گفت شاعر در چندین مورد ازجشن، شادي، جنگ ، سوگ، ..... مواردي راذکر کرده که بازتاب دهنده 
گ یک ملت اوضاع اجتماعی زمانش هستند .می توان هرآنچه در زمره ي آداب ورسوم وسنت هاي فرهن

است در دیوا ن این شاعر یافت که در مقاله هم به ذکر آنها پرداخته ایم .امابعضی از این امور نمود بیشتري 
پیدا کرده اند :شاه ودربارشاهی ،سوگواري.

بابررسی در دیوان شاعردر می یابیم که او بامدح وانتقاد ازطبقه شاه ودربار شاهی وپرداختن به آداب 
عات مفیدي رااز وضیت این طبقات در اختیار خواننده قرارمی دهدورسوم آنها اطال
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کتابنامه
قرآن-
. تهران:صداي معاصرویس ورامین). 1381اسعدگرگانی، فخرالدین(-
.تهران:وزرات فرهنگ وارشاد اسالمی ،سازمان تاریخ عطر درایران).1381انصاري، شهره(-

چاپ.انتشارات
. تهران: طهوريوره غزنوي وسلجوقیاصطالحات دیوانی د).1355انوري، حسن(-
. تهران :زوارکلیات دیوان).1388وحشی بافقی(-
.تهران: امیرکبیرکلیات دیوان شمس تبریزيبلخی،جالل الدین محمد(بی سال).-
.تهران :سخنفرهنگ لغات عامیانه معاصر).1377ثروت، منصوروانزابی نژاد، رضا(-
.تهران:کتابفروشی سعديمثنوي هفت اورنگتا).جامی خراسانی،نورالدین عبدالرحمان بن احمد(بی-
تهران:.به کوشش ضیاءالدین سجادي.دیوان).1378خاقانی شروانی ،افضل الدین بدیل بن علی نجار(-

زوار
.تهران :انتشارات علمی وفرهنگی حافظ نامه).1385خرمشاهی، بهاءالدین(-
عفر شهیدي.تهران:دانشگاه تهران.زیرنظردکترمحمد معین وسید جلغت نامه).1358دهخدا،علی اکبر(-
.تهران :بهجتگاه شماري وجشنهاي ایران باستانبهار).1371رضی،هاشم(-
.تهران :اساطیرده مقاله اجتماعیات در ادبیات).1377رنجبر، احمد(-
.تهران :عطارزمینه فرهنگ شناسی).1379روح االمینی،محمود(-
رینولد نیکلسون.تهران:توس.به تصحیح).مثنوي معنوي1375رومی، جالل الدین محمد(-
.یزد:انتشارات دانشگاهدرآمدي برمردم شناسی اعتقادات دینی).1388سعیدي مدنی،سیدمحسن(-
(نقدوتحلیل شعر انوري).تهران:سخنمفلس کیمیا فروش).1372شفیعی کدکنی، محمدرضا(-
.به کوشش سیدعلی آل داوود.تهران: توسفلک ناز نامه).1382شیرازي، تسکین(-
.باهتمام دکتر یحیی قریب.تهران :بنگاه مطبوعاتی صفی دیوان).1356مس الدین محمدحافظ(شیرازي،ش-

علی شاه
.تهران :کوتنبرحماسه هاي شاهنامه فردوسی).1372شهالیی مقدم، محسن(-
. تصحیح واهتمام سهیلی خوانساري.تهران:زوارخسرونامهعطار نیشابوري، شیخ فریدالدین(بی تا).-
.به کوشش دکتر سعیدحمیدیان.تهران:قطرهشاهنامه).1379فردوسی،ابوالقاسم (-
ي.تهران: سمت نامه باستان ویرایش وگزارش شاهنامه فردوس).1385کزازي،میرجالل الدین(-
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.ترجمه مهدي روشن ضمیر.تبریز:انتشارات موسسه تاریخ معتقدات وآداب ایرانی).1357ماسه، هانري (-
وفرهنگ ایران

در ادبیات فارسیاز ایران باستان تا انقالب مشروطه.تهران: ب زنپوشش وحجا).1389محبتی، مهدي(-
پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی

(جلداول ودوم).به کوشش دکتر حسن ادبیات عامیانه ایران).1382محجوب، محمدجعفر(-
ذوالفقاري.تهران: نشرچشمه

.تهران: امیرکبیر).لغت نامه1364معین، محمد(-
.به کوشش عبدالمحمدآیتی.تهران: شرکت االسرارمخزنگزیده).1383نظامی، الیاس بن یوسف(-

انتشارات علمی وفرهنگی
(جلد یک وسه). تهران :انتشارات آذرفرهنگ عامه)1388یاوري، حسین وبهاره عابدین (-
.گردآورنده جهانگیر هدایت.تهران :چشمهفرهنگ عامیانه ایران).1385هدایت، صادق(-
مقاالت-
.مجله مطالعات موجودات ماوراءالطبیعی درخمسه نظامی).1386افضلی ننیزه(صرفی، محمدرضاوخانم -

11.شماره ي 6ایرانی.سال
-Hattp://www.noormagz.com

-Hattp://www.turkmenboy.blogfa.com
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در کجایی موهبت بی
بررسی نظریۀ مهاجرت ادوارد سعید در بوستان و گلستان سعدي

1ايرقیه شنبه

زاد اسالمی واحد کرجاستادیار دانشگاه آ
فاطمه امامی
استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن

چکیده
هاي مربوط به آن در آثار سعدي.گیري از داللتمقالۀ حاضر در حوزة مطالعات مهاجرت است با بهره

سعدي شاعر و نویسندة نامدار قرن هفتم هجري، حدود سی سال از عمر خود را به دور از سرزمین 
ري زیسته؛ به همین دلیل آثارش در کنار بازتاب افکار و خیاالت گوناگون بشري، منعکس کنندة مفهوم ماد

باشد.مهاجرت نیز می
گذر از عالم کودکی و گذر از سرزمین مادري و مرزهاي جغرافیایی است و هممهاجرت در آثار او، هم

جوانی است.
هاي این تفکر یعنی نوستالژیا و یاد و حسرت گذشته و بیان این مقاله بر آن است تا در کنار توجه به نشانه

آیند، نیز بپردازد. همچنین طلبی که از عوامل مهاجرت به شمار میخاطره، به مباحثی نظیر: فقر ، ظلم  و کمال
دهد که مهاجرت در آثار او مفهوم آورد سفرهاي اوست، نشان میاز آن جایی که بوستان و گلستان سعدي، ره

کند.ادوارد سعید را تداعی می» هبت بی در کجاییمو«
در کجایی، سعدي، ادوارد سعید، نوستالژیا، تخیل ادبیمهاجرت، بیها:کلیدواژه

مقدمه
نظریۀ مهاجرت بیش از هر چیز، ترك سرزمین مادري به دلیل شرایط نامطلوب زندگی و غم حاصل از 

زدگی و بیان خاطره در ساختار ت، نوستالژیا یا غربتآورد. بدیهی است در این حالغربت را به ذهن می
رود.هاي مهم این نظریه به شمار میروایت از مشخصه

گیرد و آن هجرت و هایی که در این مقاله انجام شده، مهاجرت مفهوم دیگري نیز به خود میبنابر بررسی
که در حسرت مکان از دست هاي جوانی و کودکی است. در چنین حالتی، مهاجر بیش از آنگذر از سال

رفته باشد، در جستجوي زمان از دست رفته است.
آید، آن است که به غیر از عوامل ناشی از شرایط موضوع دیگري که بنابر تحلیل این مقاله به دست می

نامساعد اجتماعی و سیاسی مثل فقر و ظلم و ستم حاکمان؛ گاه عامل مهاجرت، رسیدن به کمال، پختگی و 
هاي ها و دشواريجایی در مکان که قطعاً با سختیاندوزي است. بدیهی است در چنین حالتی این جابهدانش

1 . Shanbehee@gmail.com
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)؛ بلکه، در خالقیت ذهن 145: 1391(احمدزاده، » دیگر یک تجربۀ منفی نیست.«بسیاري نیز همراه است، 
ذهن سرشار مهاجر از آن «د: اي داشته باشد. به گفتۀ ادوارد سعیتواند نقش تعیین کنندهشاعر و نویسنده می

)72: 1382(سعید، » گرفته است.همه درد و رنج خالق، سود هم که نگوییم، مایه می
توان گفت که تخیل ادبی مهاجر، زاییدة فضایی است که در آن قرار گرفته و در چنین حالتی با قطعیت می

کامالً با فضاي مقصد قابل تطبیق است؛ این فضا نه کامالً با فضاي مبدأ یعنی سرزمین مادري مطابق است نه
در یک وضعیت بینابینی «کند. به گفتۀ او مهاجر: بلکه، همان است که سعید از آن به وضعیت بینابین تعبیر می

برد. نیمی وصل و شود و نه از گذشته به طور کامل میدهد. نه با محیط جدید کامالً دمساز میادامۀ حیات می
)67: 1382عید، (س» نیمی هجران است.

کند و از دو او جایی دیگر در کتاب جهان، متن و منتقد به شیوة دیگري این فضاي بینابین را ترسیم می
کند. در ارتباط نسبی از نسبت و رابطۀ روشنفکر با فرهنگ محل نوع ارتباط نسبی و سببی با جهان یاد می

داند که در آن حضور یافته است. یط و فضایی میگوید و ارتباط سببی را در پیوند او با محتولدش سخن می
)36: 1377(سعید، 

گردد آنکه تخیل ادبی مهاجر را، نه تنها ارتباط نسبی او با سرزمین مادري آنچه از این توضیحات نتیجه می
گیري این تخیل به همان نسبت، حاصل ارتباط سببی او دهد؛ بلکه، شکلو فرهنگ و هویت ملی او شکل می

یط و شرایطی است که در آن قرار گرفته است. سعید در کتاب فرهنگ و امپریالیسم در همین رابطه با مح
نویسد:می

گویم خواهم بگویم اینکه این کتاب، کتاب تبعید است ... با این حال هنگامی که میاي که میآخرین نکته«
ودن به هر دو سوي امپراتوري جدا اي در آن نیست. برعکس متعلق بتبعید، چیز اندوهگین و محروم کننده

)36: 1382(سعید، » دهد که هر دو را بشناسید.شده از هم به شما این امکان را می
حاصل کالم اینکه، فضاي متفاوت جغرافیایی، اجتماعی و فرهنگی در خلق آثار ادبی و هنري دنیا، نقش 

توجه شده است.اساسی دارد. اما از این منظر، نسبت به آثار ادب فارسی، کمتر 
گیرد. به این منظور لذا، در این مقاله، براي طرح این نظریه، بوستان و گلستان سعدي مورد بررسی قرار می

ابتدا به موضوع مهاجرت و عوامل آن در آثار او اشاره خواهد شد؛ سپس، همسو با این شاعر و نویسندة بلند 
شویم که خلق این خواهیم جست. همچنین یادآور میپایه، به جستجوي زمان از دست رفته، خاطرات او را 

دو اثر سعدي، هر چند که یکسال پس از بازگشت او به زادگاهش صورت گرفته اما از آن جایی که تحت 
کند.یاد می» موهبت بی در کجایی«تأثیر فضاي مهاجرت نوشته شده، همان است که سعید از آن تحت عنوان 

بحث و بررسی
عوامل آنمهاجرت، مکان و 
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اي است که قدمتی به درازاي تاریخ زندگی بشر و حتی اسطوره دارد. این پدیده مهاجرت، پدیدة پیچیده
جایی انسان در مکان اشاره دارد؛ منجر به پیامدهاي گوناگون فکري و فرهنگی در زندگی که به هرگونه جابه

جربۀ مهاجرت از سوي سعدي داشته باشیم.او شده است. به این منظور، الزم است که در آغاز اشاراتی به ت
هاي زیادي در هجرت به سر برده، متفقند؛ اما در این تقریباً همۀ محققان در این موضوع که سعدي، سال

) تا 55: 1385هایی صورت گرفته، تردید دارند. (کاتوزیان، که سفرهاي او دقیقاً به کجا بوده و در چه سال
هاي مختلف در حکایاتش، واقعی پنداشته و برخی همه را زاییدة خیال به مکانجایی که برخی، اشارات او را 

: هفت)1378لن، او انگاشتند. (حسن
دهد هاي این دو اثر، نشان میگذري کوتاه به بوستان و گلستان و درنگ بر بیان خاطره در ساختار روایت

که ادبیات او بازتاب عناصر اصلی ادبیات مهاجرت است.
گونه، چنان سرشار از خاطرات است که جنبۀ تخیلی بودن آن ي گلستان در ساختی روایتهاحکایت
نماید. زیرا اکثر این حکایتها به خاطرات سفر او اختصاص دارد. ضعیف می

نظیر این حکایت:
انداز، سالی از بلخ با میانم سفر بود و راه از حرامیان پر خطر؛ جوانی به بدرقه همراه ما شد سپر باز، چرخ«

سلحشور، بیش زور که به ده مرد توانا، کمان او را زه کردندي و زور آورانِ روي زمین، پشت او بر زمین 
)161: 1381(سعدي، .» پرورده نه جهاندیده و سفر کرده، ... نیاوردندي، اما چنان که دانی متنعم بود و سایه

یا خاطرة دیگر او در این سفر:
دگان حجاج افتاده بود و داعی در آن سفر هم پیاده بود. انصاف در سرو روي هم سالی نزاعی میانِ پیا

گفت: یا لَلعجب! پیادة عاج، نشینی را دیدم که با عدیل خویش میفتادیم و داد فسوق و جدال بدادیم. کجاوه
بادیه به سر بردند شود که بود و پیادگانِ حاج،شود یعنی به از آن میبرد، فرزین میعرصۀ شطرنج به سر می

)159و بترشدند! (همان: 
گوید:یا در حکایتی دیگر چنین از خاطرات خود می

اي که در آن اي خفته. شوریدهیاد دارم که شبی در کاروانی همه شب رفته بودم و سحر در کنار بیشه«
)97ان: (هم...» سفر همراه ما بود، نعره برآورد و راه بیابان گرفت و یک نفس آرام نیافت 

کند:یا در جایی دیگر از خاطرات اعتکاف خود در مسجد دمشق چنین یاد می
السالم، معتکف بودم در جامع دمشق که یکی از ملوك عرب که به بر بالین تربت یحیی پیغامبر، علیه«

مت انصافی معروف بود به زیارت آمد و نماز و دعا کرد و حاجت خواست. آنگه مرا گفت: از آنجا که هبی
درویشان است و صدق معاملت ایشان خاطري همراه ما کن که از دشمن صعب، اندیشناکم. گفتمش بر 

)66(همان: ...» رعیت ضعیف رحمت کن تا از دشمن قوي زحمت نبینی 
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بوستان خیال این شاعر بلند پایه نیز انباشته از خاطراتی است که به سفرهاي او اختصاص دارد، نظیر این 
حکایت:

شناسا و رهرو در ا قصاي  رومکه مردیست پاکیزه بومشنیدم
برفتیم   قا صد  به دیدار  مرد    من و چند سالوك صحرا نورد

بتمکین وعزت نشا ند و نشستسرو چشم هریک ببوسیدودست      
زرش دیدم وزرع وشاگردو رخت         ولی  بی مروت چو بی بردرخت

ولی دیگدا نش  عجب سرد بودرو مرد بود          به لطف و لبق گرم 
همه شب نبودش قرار هجوع               ز تسبیح وتهلیل و ما را ز جوع
سحرگه میان بست ودر باز کرد             همان لطف و پرسیدن آغاز کرد
یکی بدکه شیرین وخوش طبعبود          که با  ما مسافر  در آن  ربع بود

سه گفتا به تصحیف ده               که درویش را توشه از بوسه بهمرا  بو
)89: 1363(سعدي،مرا نان ده و کفش بر سر بزن به خدمت منه دست برکفش من       

یا این حکایت:
که یاران  فراموش کردند عشقچنان قحط شد سالی اندر دمشق
رع و  نخیلکه لب تر نکردند  زچنان آسمان بر زمین شد  بخیل
از و مانده  بر استخوان پوستیدر آن  حال پیش آمدم  دوستی

خداوند  جاه  و زر و مال  بودو گرچه به مکنت قوي حال بود
چه درماندگی پیشت آمد بگويبدو گفتم : اي یار پاکیزه  خوي

نگه کردن  عالم  اندر  سفیهرنجیده  در من  فقیهنگه کرد
)58نیاساید  و دوستا نش  غریق (همان: حل است اي رفیق          که مردارچه برسا

شود و در هاي ناشی از غربت در حکایتی از گلستان که وقتی اسیر قید فرنگ میاشاره به تحمل سختی
) نیز شاهدي است دیگر بر غربت 99: 1381شود (سعدي، خندق طرابلس با جهودان به کار گل وا داشته می

دهد که از درد غربت، آگاه بوده است:ین تأکید او بر رحم کردن به حال غریبان نیز نشان میاو. همچن
)125که نابوده باشد به غُربت بسی(همان: درشتی کند بر غریبان کسی

کند:چنان که در بوستان نیز سفارش می
)79: 1363ب(سعدي، نصیب         مبادا که گردي به درها غریمگردان غریب از درت بی

هاي ناشی از آن در حکایتی زیبا و مفصل از همچنین، اشاره به لزوم سفر و به تصویر کشیدن دشواري
زنی که از دهر مخالف به فغان آمده و حلق فراخش از دست تنگ به جان باب سوم گلستان که طی آن، مشت

) همه و همه، 119–126: 1381(سعدي، خواهد که سفر کندبرد و اجازت میرسیده، شکایت پیش پدر می
کند.هاي سفر میهاي غربت و درك او از دشواريداللت بر تجربه
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رغم آگاهی کامل او از مشکالت ناشی از آید، آن است که علینکتۀ قابل توجهی که از حکایات او برمی
یم. بینغربت و مهاجرت، تقریباً هیچگاه او را در حسرت مکان از دست رفته، نمی

ها و منافع عام انسانی با هرگونه هاي سعدي که همیشه به نفع فضایل و شایستگیگویی، اندیشه
کند که او به گذر از مرزهاي ملی محدودیت فکري و مرزي به مبارزه برخاسته، این بار نیز حکایت از آن می

و لزوم مهاجرت به جهت رسیدن به هرگونه کمال، معتقد است:
انه درگروي               هرگز  اي خام  آدمی   نشويتا به دکان و خ

)120پیش از آن روزکز جهان بروي(همان: برو ا ندر جهان  تفرج  کن
ها، نهفته است. همان انتخاب این کمال و رفتن و یافتن آن در آن سوي مرزها در خاطرات جمعی انسان

موعود و آب حیات، راهی سفر کرده است و قرآن کریم به زیبایی که همواره آدمی را به دنبال یافتن سرزمین
به این موضوع می کند:

...»من یهاجر فی سبیل اهللا یجد فی االرض مراغما کثیرا وسعه «... 
ها خواهد هاي بسیار و گشایشآن کس که در راه خدا مهاجرت کند در روي زمین؛ برخورداري«... 
)95: 1382(قرآن کریم، » یافت...

سعدي نیز همسو با این تفکر، به منظور دستیابی به شرایط مساعد و امکانات تازه، به ترك زادگاه و وطن 
کند که براي کسب شرایط اقتصادي بهتر باید وطن را ترك هایش گوشزد میخواند. بارها در حکایتفرا می

ه بود، در نتیجه عزم سفر کرد. زن که حلق فراخش از دست تنگ به جان رسیدکرد؛ نظیر همان حکایت مشت
آورد که ) یا نظیر حکایت دیگر که یکی از رفیقانش شکایت روزگار نامساعد نزد او می119: 1381(سعدي،

)69آرد و دردلش آمده که به اقلیمی دیگرنقل کند...(همان: بار فاقه نمیکفاف اندك داردو عیال بسیار و طاقت
کند؛ جور عامل اقتصادي را از جمله عوامل مهم در مهاجرت بیان میهایش،عالوه بر اینکه او در حکایت

داند؛ نظیر این حکایت:هاي قوي در مهاجرت میستم حاکمان را نیز از عوامل و انگیزهو
یکی را از ملوك عجم حکایت کنند که دست تطاول به مال رعیت دراز کرده بود و جور و اذیت آغاز «

(سعدي، » ز مکاید ظلمش به جهان برفتند و از کربت جورش، راه غربت گرفتند.کرده تا به جایی که خلق ا
1381 :63(

کند که اگر چنانچه پادشاهی امید به نیکی وبیم بدي داشت در پناه او ضمن اینکه خود به مردم توصیه می
او رهایی به آسودگی زندگی کنند واگراین خوي و خصلت با او نبود، با مهاجرت خود را از ظلم و جور 

دهند :
طبیعت  شود  مرد  را  بخردي                 به  امید  نیکی  و بیم  بدي
گر این هر دودر  پادشه  یافتی                 در ا قلیم و ملکش پنه یافتی
که  بخشایش  آرد بر  امیدوار                  به  امید  بخشایش   کردگار
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که ترسد که در ملکش آید گزندگزند  کسا نش   نیاید  پسند 
و گردرسرشت وي این خوي نیست          درآن کشور آسودگی  بوي نیست

) 42: 1363(سعدي، گیرو گر یک  سواره سرِخویش گیر                   بندي  رضا  پیشاگر  پاي
رافیایی و زمینی فراتر رفته و به هجرتی تاریخ زندگی و تفکر بشر، نشان داده که گاه مهاجرت از سطح جغ

دیگر در تکمیل و تکوین روح انجامیده است :
مهاجرت از بیرون و مهاجرت از درون، سفر بر روي خاك و سفر در عمق روح، بیرون رفتن از آنجا که «

دگاه خویش دیگر نه جاي ماندن است و بدر رفتن از آن حال که دیگر نه شایستۀ بودن. مهاجرت نه تنها از زا
)142: 1390(شریعتی، » بلکه از خویشتن خویش.

نگاه سعدي به جهان هستی در وسعتی به مراتب فراتر از مرزهاي وطن، مفهومی تازه از وطن را در ذهن 
توان از کند؛ مفهومی که در آن هیچ حد و مرزي براي وطن وجود ندارد. تنها با چنین تفکري میمجسم می

جست. بنابراین در جستجوي این اندیشه که کمال آدمی در آن سوي مرزهاي ورطۀ تعصبات، خالصی 
هاي گوناگون ارتباط برقرار تعصبات قومی و ملی و دینی قرار دارد با جوامع مختلف و عقاید و فرهنگ

کند:می
به سر بردم  ایام  با  هر کسیدر اقصاي گیتی بگشتم بسی   

)37: 1363اي  یافتم(سعدي، نی خوشهزهر خرماي یافتمتمتع  به  هر گوشه
او در مقام یک روشنفکر در عین آنکه احساساتی مبنی بر شیفتگی نسبت به دنیاي خارج از وطن در 

دهد، در عین حال هم هرگز تأسفی از عدم حضور در وطن خویش ندارد:آثارش نشان نمی
زي نبودکه بیشم  در آن  بقعه روسفر زانگهم زان زمین در ربود
خوش آمد درآن خاك پاکم مقامقضا نقل کرد از عراقم  به شام

به رنج  و به  راحت به امید و بیمالقصه چندي ببودم مقیممع
)137ام(همان: کشید   آرزومندي   خانه امدگر پر  شد از شام  پیما نه

به وسعت جهان، سعید معتقد است:در تحلیل این نوع نگاه به وطن با مرزهایی
اند و در هم گره شان چنان به هم وابستهاند و محتوا و تاریخهاي بشري چنان به هم آمیختهفرهنگ«

)14: 1381(سعید، ...» توان آنها را با عمل جراحی از هم جدا کرد اند که هرگز نمیخورده
داند، در الزمۀ تکمیل اندیشه و روح آدمی میبه این ترتیب، از آن جایی که سعدي، سفر و مهاجرت را

آثار او به هیچ وجه با تقابل دو فرهنگ، مواجه نیستیم؛ چنانکه هویت او به عنوان مهاجر، هرگز در تقابل دو 
فرهنگ شکل نگرفته است بلکه، حاصل دو یا چند فرهنگ بوده است:

ودباز  افتاده  را  چه  قوت  بچه خورد شیر شرزه در بن غار
)125: 1381دست و پایت چو عنکبوت بود(سعدي، گر تو در خانه صید خواهی کرد
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توان جغرافیاي فرهنگی را انکار کرد، در عین حال هم نباید خود را منحصراً به عبارتی در عین آنکه نمی
هاي ۀ بین هستیسفید یا سیاه، غربی یا شرقی و اساساً در حصار این جغرافیا بدانیم زیرا حیات مبتنی بر رابط

)483: 1382موجود است نه جدایی آنها از هم. (سعید، 
مهاجرت و زمان:

زدگی است؛ اما در بررسی این از دیگر عناصر مهم ادبیات مهاجرت، نوستالژیا یا حسرت گذشته و غربت
نوردد میهیچ تعصبی به جستجوي کمال، مرزها را در عنصر در آثار سعدي چنانکه دیدیم از آن جایی که بی

گردد: جوشد، چنانکه دوستداري وطن هم مانع از سیر او نمیجا میو با همه کس و همه
نتـوان مـرد به سختـی کـه مـن اینـجا زادمسعدیا حب وطن گرچه حدیثی است صحیح 

)548: 1376(سعدي، 
ه باشد، حسرت زمان از لذا، نوستالژیا در آثار وي، بیشتر از آنکه در مفهوم حسرت مکان از دست رفت

رساند. خاطرات کودکی و جوانی، جاي جاي در بوستان و گلستان، او را در حسرت جوانی دست رفته را می
از دست رفته و عمر گذشته، گذاشته است:

به لهو و  لعب زندگانی  برفتدریغا که فصل جوانی برفت
)184: 1363یمان(سعدي، ت بر ما چو برقکه بگذشدریغا چنان روح پرور زمان

***
)185بخواهد گذشت این دمی چند نیز(همان: دریغا که بگذشت عمر عزیز

***
که باران رحمت برا و هردمی ز  عهد پدر  یا دم  آید  همی

)189م زر خرید (همان: ز بهرم یکی خاتکه در طفلیم لوح و دفتر خرید
***

که عیدي برون آمدم  با پدرهمی یادم آید ز عهد صغَر
در آشوب خلق ازپدرگم شدمبه بازیچه مشغول مردم شدم  

)191نم  بمالید  گوش (همان: پدر  ناگهاقراري خروشبر آوردم از بی
اندیشد. آنچه از این یادآوري براي او خوشایند است، تبلور به زمان از دست رفته میگویی با یاد کودکی

دهد. حس امنیتی است که در روزگار کودکی در قلمرو مادر نه لزوماً قلمرو مادري به کودك، دست می
ن حتی توضیح اینکه این امنیت حسی است که فقط در گذشته مانده و به گذشته تعلق دارد و دیگر پس از آ

گردد. نکتۀ جالب در این راستا این است که گویی او خود در قلمرو مادري هم نظیر آن امنیت، حس نمی
کند تا به این ترتیب جهت افتراق دو مفهوم زمان و مکان، به جاي مادر، بیشتر از خاطراتش با پدر یاد می
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ر، همیشه مفهوم سرزمین مادري را هم با خود مفهوم زمان از دست رفته را منتقل کند نه مکان؛ زیرا، یاد از ماد
گذارد، آن روزهایی است که از دست رفته نه آن جایها. آورد. آنچه او را در حسرت میبه همراه می

دگر چه غم خورد همه آفاق جاي اوست چو مرد برفتاد ز جاي و مقام خویش    
) 122: 1381(سعدي، 

بصر دلی است نه همزبانی و در این راستا، دوران با خبر را به نزدیکان بیجوید، همآنچه که او آن را می
نویسد:دهد، چنانکه در حکایتی از گلستان میترجیح می

گفتم با قومی افسردة دل مرده و راه از صورت به اي چند به طریق وعظ میدر جامع بعلبک وقتی کلمه«
داري کند. دریغ آمدم تربیت ستوران و آینهدر هیزمتر اثر نمیگیرد و آتشم معنی نبرده. دیدم که نفسم در نمی

در محلت کوران ولیکن در معنی باز بو دو سلسلۀ سخن دراز، در معنی این آیت: و نحن اقرب الیه من حبل 
گفتم:الورید. سخن به جایی رسانیده بودم که می

وینت مشکل که من از وي دورمدوست نزدیکتر از من به من است
در  کنارِ من  و من  مهجو رم ه کنم با که  توان گفت  که او چ

اي در کنارِ مجلس گذر کرد و دور آخر من از شراب این سخن سرمست و فضلۀ قدح در دست که رونده
اي چنان بزد که دیگران به موافقت او در خروش آمدند و خامان مجلس به جوش گفتم: در او اثر کرد. نعره

)90بصر دور. (همان، وران با خبر در حضور و نزدیکان بیسبحان اهللا! د
بوستان و گلستان و بی در کجایی

بینی فرد که تابع ابعاد معنوي و شود. زیرا، جهاندر این بخش از مقاله ، از تأثیر محیط بر اثر ادبی گفته می
یابد.مادي جامعۀ اوست با تغییر محیط، تغییر می

هاي شخصی او کند، تجربههایی که سعدي در بوستان و گلستان بیان میآموزهبدون شک مأخذ بسیاري از
مخصوصاً تأمل در احوال طبقات و جوامع مختلف در دنیا است. دنیایی که در مدت تحصیل در نظامیۀ بغداد 

عبارتی، تا دوران وعظ او در شام و قدس و بعلبک به او فرصت تأمل در فلسفۀ حیات و زندگی، داده بود. به 
هم گلستان او که نمایانگر دنیاي واقعی است و براخالقیات جامعه هم خوب و هم بد، تکیه دارد و هم 
بوستان او که در آن، جهانی آرمانی به تصویر کشیده شده و مبتنی بر اخالق است، همه حاصل سیر او در 

آفاق و انفس بوده است.
توان از طریق دورة پس از مهاجرت است لذا نمیبا توجه به این موضوع که آثار سعدي مربوط به

رویکرد متنی به بررسی مضامین فکري او پیش و پس از مهاجرت دست یافت؛ و از این طریق تأثیرات 
مهاجرت را بر افکار او مشاهده کرد. اما وجود چند ویژگی در طرز تفکر و تعلیمات او از جمله: توجه به 

بینی و بینانه و رئالیستی او به زندگی، توجه به حفظ حقوق و منافع فرد و خوشروي و اعتدال، نگاه واقعمیانه
هاي رایجدهد این شاعر و نویسنده از حصار عقاید و اندیشهاندیشی از جمله نکاتی است که نشان میمثبت

بینی جهانمحیط خود خارج گشته و با افکار و عقاید گوناگونی تماس پیدا کرده؛ در نتیجه صاحب دیدگاه و 
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اي گشته تا جایی که بسیاري از محققان اروپایی همچون: باربید و منار، هانري ماسه، ارنست رنان و گسترده
)105-108: 1379گوید.(زرین کوب، شناسند که از دنیاي آنان و زندگی آنان سخن میاي می... او را نویسنده

از تعصبات است و این ویژگی خود حاصل روي در موضوعات گوناگون، نشان دهندة دور بودنمیانه
هاي گوناگون است. او مثل استادان خویش، شهاب الدین سهروردي حشر و نشر با عقاید و برخورد با اندیشه

شود تا یکسره خود را کند اما نه سهروردي میو ابوالفرج بن جوزي، پیروي از سنّت و شریعت را توصیه می
شود تا صوفیه را به کلّی فریب خوردة شیطان ببیند. راه او، نه ابن جوزي میتسلیم رویاهاي صوفیانه کند و

هاي قطعیت افکار او را روي و اعتدال است. اعتدالی که در نتیجۀ برخورد با تفکرات گوناگون، پایهمیانه
رود.اي چون او انتظار میسست گردانیده، آن چنان که از خردمند جهان دیده

هاي سطحی و ظاهر ناب انسانی، براي ایجاد زندگی بهتر نگاه او را فراتر از پنداشتدسترسی به حقایق 
بیند نه تسبیح و بینانه، قرار داده، به طوري که  از عبادت و زهد، حقیقت آن را که اصالح امور مردم است، می

سجاده:
به تسبیح و سجاده و دلق نیست. عبادت به جز خدمت خلق نیست

ها و راستا به درجه اي می رسد که معتقد است دین یعنی این که انسان خود را از عملاو در این
کردارهاي بد، در امان نگاه دارد:

)92: 1381خود را ز عملهاي نکوهیده بري دار(سعدي، دلقت به چه کارآید و تسبیح و مرقّع   
هایی است که او را در میان هم عصرانش، گرایانه و رئالیستی او به زندگی نیز از جمله نشانهنگاه واقع

هایش دیده و به تصویر کشانده است. زشتی و ها و خوبیمتمایز ساخته. او در گلستان دنیا را با همۀ بدي
دي دقیق آن را به درستی ـبیند و مانند هنرمنگناه و صواب هر دو را در زندگی می ، زیبایی، عدالت و ظلم

دهد که چگونه از ترس لغزش تمایالتش را نشین محتاطی را نشان مییا، زاهد بیاباننمایاند. گاه در این دنمی
) لذت و عیشی 101: 1381شود. (سعدي،سرکوب کرده اما به محض دیدن زیبارویان و دلفریبان اسیر آنها می

گونه در سرگذشت دهد که چکنند نه به دل؛ او به واقع نشان میرا که زاهدان ریایی آن را به زبان انکار می
دارد، در ترین تمایالت انسانی، پرده برمیانسان و همواره با او بوده است. در واقع، در عین آنکه از راست

اش، متفاوت هاي جامعههاي او در قالب خردمندي جهاندیده با ارزشدهد که ارزشعین حال هم نشان می
گشته است. 

شود و مورد انتقاد نیز قرار گرفته در گلستان مشاهده میروحیۀ محافظه کاري و احتیاطی که از سعدي
گیرند به گریز وا ) به حدي است که روباهی را از وحشت آن که شتران را به سخره می211: 1381(دشتی، 

) و بزرگمهر حکیم و فرزانه را بر آن داشته تا رأي پادشاه را بر رأي چندین 31و32: 1381داشته (سعدي، 
)47ند تا اگر درست نیامد به علّت متابعت از معاتبت ایمن باشد (همان، حکیم مزیت بی
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کند،  توجه او را به کاري عالوه بر آنکه چهرة دنیاي واقعی و زمامداران ستمکار را ترسیم میاین محافظه
زیرا اي که حداقل در ادبیات عرفانی عصر سعدي، جایی نداشته؛ دهد. آموزهحفظ فرد و منافع فرد نشان می

دهد که براي هاي دینی و اخالقی و به عبارتی باورهاي مرسوم در سرزمین او این اجازه را به فرد نمیآموزه
حفظ جان خود و مصلحت خویش چنان از پادشاه تبعیت کند که :

)81: 1381بباید گفتن اینک ماه و پروین  (سعدي،اگرخود روز را گوید شب است این      
کشاند حال آنکه آنچه او تا حد ایثار و از جان گذشتن در قبال عقاید و اخالقیات میفرهنگ مبدأ او را

آموخته و دیده، حقوق فرد در کنار حقوق جامعه است. همان چیزي که به او آموخته که در محیط ناامنی که 
ق خود را قادر به تغییر آن نیست، خودش را حفظ کند و بدون قدرت مدعی دفاع از حقوق خود نگردد و ح

مطالبه نکند.
اي که فرد و تمایالت و بنابراین، توجه سعدي به فرد و تعلیم فرد براي حفظ منافع خود در جامعه

تواند از تجربیات و توجهات او به جوامع گوناگون نشئت گرفته باشد. منافعش کمتر مورد توجه بوده، می
دهد او دردنیایی به غیر ي دیگري است که نشان میهااندیشی اونسبت به مردم نیز ازویژگیبینی ومثبتخوش

هاي بومی خود زیسته. برخورد با رفتار و افکار گوناگون، زنگ و غبار تعصبات را چنان از از دنیاي ارزش
).118، 1381داند: (سعدي، اعتقادات او زدوده که گنهکار اندیشناك از خدا را بهتر از پارساي عبادت نما، می

بینی در کنار بسیاري روي و اعتدال و خوشواقع بینی، توجه به منافع فرد در جامعه، میانهبه طور کلی، 
دهد با روشنفکري روبرو هستیم که از هایی است که نشان میمفاهیم عام بشري دیگر، از جمله ویژگی

تعصب در او نشانی نیست. 
هاي او دارد، از آبشخور افکار و فرهنگهاي سعدي که ریشه در خاستگاه قدر مسلّم آنکه معارف و آموزه

هاي جهانی آن چیزي بود که به گفتۀ سعید او را دیگر نیز سیراب شده است. دستیابی به این اندیشه
).349: 1383برانگیخت تا به جستجوي قلمرو فکري خود برآید نه قلمرو اجتماعی. (سعید، 

هویتی جهانی از او انسانی ساخته است با در نتیجه، حرکت و سیر او از هویت ملّی به سمت و سوي
مند شد.توان از آن بهرهاي که در هر زمان و هر مکان میتوشه

تهیدست رفتن سوي دوستاندریغ آمدم ز آن  همه  بوستان
بر  دوستان  ارمغا نی   برندبه  دل گفتم از  مصر  قند آورند

تر از قند هستهاي شیرینسخنمرا  گر تهی  بود از آن قند دست
)37: 1363که  ارباب  معنی به  کاغذ  برند(سعدي، نه قندي که مردم به صورت خورند         

نتیجه گیري
در این مقاله ، سعی برآن بود تا مشخصه هاي مهم نظریه مهاجرت در بوستان و گلستان سعدي ، بیان 

شود.
که: حاصل این بررسی نشان داد
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مهاجرت از دیدگاه او هرگز ، یک تجربه منفی نیست ؛ بلکه در تخیل ادبی شاعر و نویسنده ، نقش -1
دارد.
نوستالژیا، حسرت و یاد گذشته در آثار او، حاصل دور بودن از سرزمین مادري نیست؛ بلکه، دور -2

نیست؛ بلکه در شدن از روزگار کودکی و جوانی است. به عبارتی او در حسرت مکان از دست رفته 
حسرت زمان از دست رفته است.

آثار او در کنار اشاره به عوامل اقتصادي و سیاسی در مهاجرت از جمله: فقر ، ظلم و ستم حاکمان -3
،از عامل مهم دیگري در مهاجرت یاد می کند و آن رسیدن به کمال، پختگی و دانش اندوزي است.

؛ بلکه با مفهوم هویت جهانی رویاروییم. به عبارتی در آثار او با تقابل دو فرهنگ مواجه نیستیم-4
درآثار او دو فرهنگ مبدا و مقصد، کنار هم قرار می گیرند نه مقابل هم.

توجه به میانهروي و اعتدال ، نگاه واقع بینانه و رئالیستی او به زندگی، توجه به حفظ حقوق و منافع -5
ود است ، از جمله نکاتی است که نشان می دهد فرد و خوش بینی و مثبت اندیشی او که در آثارش مشه

او از حصار عقاید رایج محیط خود خارج گشته و با افکار و عقاید گوناگون تماس داشته است؛ به همین 
دلیل صاحب جهان بینی گستردهاي شده؛ به عبارتی تاثیر محیط و مهاجرت بر آثار او آشکار است تا جایی 

است."ی در کجاییب"که میتوان گفت آثار او حاصل 
کتابنامه

قران مجید. 1
، هنري–مهاجرت در ادبیات و هنر، مجموعه مقاالت نقدهاي ادبی ) ، 1391. احمدزاده ،شیده . (2

تهران : انتشارات  سخن.
، شیراز ، هاي برگزیده دربارة سعديسلسلۀ موي دوست، مقاله) ، 1378. حسن لی ، کاووس .(3

انتشارات هفت اورنگ. 
، تهران : مؤسسه انتشارات امیرکبیر.در قلمرو سعدي) ، 1381دشتی  ، علی . (.4
،تهران،انتشارات سخن.حدیث خوش سعدي)،1379. زرین کوب،عبدالحسین. (5
، تصحیح غالمحسین یوسفی، تهران: انتشارات خوارزمی.بوستان)، 1363. سعدي. (6
غی، تهران : مؤسسه انتشارات امیرکبیر.، به اهتمام محمد علی فروکلیات)، 1376.  سعدي.(7
،  تصحیح غالمحسین یوسفی، تهران : انتشارات خوارزمی.گلستان)، 1381.  سعدي.(8
، ترجمۀ اکبر افسري، تهران : انتشارات توس.جهان، متن و منتقد)، 1377. سعید ، ادوارد. (9

هران: ویستار.، ترجمۀ علی اصغر بهرامی، تبی در کجا)، 1381. سعید، ادوارد (10
، ترجمۀ محمد افتخاري،  تهران:  انتشارات آگه.هاي روشنفکراننشانه)، 1381. سعید، ادوارد. (11
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، ترجمه اکبر افسري، تهران: انتشارات توس با همکاري فرهنگ و امپریالیسم)، 1382. سعید، ادوارد. (12
ها.المللی گفت و گوي تمدنمرکز بین

،  تهران:  انتشارات چاپخش.روش شناخت اسالم)، 1390. شریعتی ، علی. (13
، تهران:  نشر مرکز.شاعر عشق و زندگی، سعدي)، 1385. کاتوزیان ، محمد علی همایون. (14
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زن و ازدواج در هفت پیکر نظامیعشق،
علی اکبر شوبکالیی 
دانشجوي دکتري دانشگاه مازندران

فاطمه کامران کله بستی 
فارسی،پیام نور،ج،ا.مربی،زبان وادبیات 

چکیده
عشق یکی از درون مایه هاي اصلی ادبیات ایران است. در هفت پیکر نظامی این موضع با گستردگی زیاد 
بیان شده است. عشق هفت پیکر عشقی زمینی است که از سوي مردان نسبت به زنان ابراز می شود. زن به 

یب زیادي را در زندگی اجتماعی خود گذرانده و پس عنوان نیمی از هستی انسانی در طول تاریخ فراز و نش
پشت نهاده است. گاهی تا سرحد ملکه و حاکم باال رفته و گاهی تا اندازة یک ابزار، هم پایین آمده است. 
البته در تاریخ مکتوب شاید نتوان به طور دقیق به این موضوع پی برد اما با بررسی آثار هنري و ادبی که 

گاه نشانه هاي زیادي را براي شناخت این نیمه انسانی به جا نهاده اند، می توان نقاط تاریک آگاهانه یا ناخودآ
کتاب هفت پیکر نظامی عرصه و صحنه حضور زنانی .زیادي را در سیر تاریخی این جنس انسانی روشن کرد

نماي ارزشمندي باشد.هاي گوناگون است. بنابراین این منظومه گرانبها می تواند راهاز همه طبقات و موقعیت
زن، عشق، زیبایی، ازدواج، جامعه  فئودالی، هفت پیکر ها:کلیدواژه

مقدمه 
) آنگاه براي آرامش و 15/29آفریدگار هستی آدم را آفرید و از روح خویش در او دمید.(قرآن کریم، 

این رفیق تنهاییِ آدم، انسانها ).با ظهور 30/21رهایی از تنهایی او از پهلویش جفتی را براي او قرار داد(همان، 
به دو گروه تقسیم شدند. مردان و زنان. این دو جنس از جهات جسمی و روانی با هم تفاوتهایی دارند.

در اینجا سخن ماپیرامون زن و عشق به او می گردد.درطول تاریخ حیات، انسانها داراي وضعیت هاي 
در این اوضاع گونه گون طبقه زنان هم داراي موقعیت ها متفاوتی باتوجهبه شرایط اقتصادي واجتماعی بودند.

و شرایط مختلفی بودند. در بعضی از زمانهاي آغازین تشکیل گروههاي انسانی، زن جایگاهی همچون جایگاه 
ملکه را در گروه و خانواده و زندگی جمعی حیوانات داشت. و همه امکانات خانواده در خدمت وي قرار

و قبیله می شود و حکم و فرمانش جاري بر سونوشت جامعه. این دوره، دورة زن داشت. و زن رییس قوم
ساالري است. اما همین زن در بدترین موقعیت اجتماعی هم زیسته است. به جرم زن بودن، مطرود و گاهی 
در دوره اي چون جاهلیت عرب زنده به گور می گشت. در رابطه با خود و سرنوشت خود حق نظر و 

ي نداشت. در ایران هم مثل جوامع دیگر زن فراز و نشیب  فراوانی در زندگی اجتماعی پشت سر تصمیم گیر
گذاشته است. در طول تاریخ نوشته شده و روشن ایران، حاکمیت و فرمانروایی با مرد بود و زن به عنوان 

موجود دست دوم عالم انسانی مطرح بوده است و تمامی حوادث به دور مرد می گشت. 
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مقاله کوشش می کند موقعیت اجتماعی زن و رابطۀ عاشقانه با او را از هر طبقه اي که باشد با توجه این 
بررسی کند؛ چرا که بسیاري -نظامی –به منظومه هفت پیکر شاعر بلند آوازة قرن ششم و سبک آذربایجانی 

ی توان در آثار کوچک و از نقطه هاي تاریک و روشن اوضاع اجتماعی و تاریخی گذشته مردم ایران را م
بزرگ ادبیات و شعر فارسی به روشنی دریافت.همچنین تمام ارجاعات ،به کتاب هفت پیکر تصحیح وتوضیح 

برات زنجانی است .
عشق 

به حد افراط دوست داشتن، محبت تام، یکی از عواطف است که مرکّب « عشق را چنین معنی کرده اند: 
مال، حس اجتماعی، تعجب، عزت نفس و غیره، عالقۀ بسیار شدید و می باشد از تمایالت جسمانی، حس ج

) رومن روالن 1371:2303معین، » ( غالباً نامعقولی است که گاهی هیجانات کدورت انگیز را باعث می شود.
نظر درابن سینا عشق را مرضی سودایی می داند.نفس کشیدن است.دوست داشتن،زندگی کردن وگوید:

)  احساس عاشقانه 21: 1373ب خوشبختی و راهنماي انسان به سوي جاودانگی. ( آلندي، افالطون عشق سب
که منشأیی ناخودآگاه دارد، به مقدار زیاد خارج از حیطۀ اختیار و ارادة آدمی است. غالباً قاهرانه و مستولی 

) شرح عشق و 123است و همواره متضمن اندکی تشویش. عشق با مفهوم فنا شدن هم پهلو است. ( همان، 
عاشقی بخش عظیمی از ادبیات ایران و جهان را در بر می گیرد و در بسیاري از اوقات درون مایۀ اصلی آثار 
ادبی شده است. همه بزرگان ادب و هنر در این معنی داد سخن داده اند. در حوادث روزگار به پناهگاه عشق 

شاعران همۀ اعصار، در اعماق « ن متون میتوان یافت.گریختند و شیرین ترین و زیباترین کالم انسان را در ای
روحشان، جلوة چون آب گذران زندگی را حس کرده اند و آز آن به تلخی نالیده اند. بی اعتباري جهان 
گذران و عشق، دو نواي اصیل و دلنشین از شهري راستین است . و ممکن نیست یکی از این دو نوا،بی 

می افروزد؛ و فقط حساس بی اعتباري جهان گذران، شعلۀ عشق را در دل مااهتزاز آن دیگري، بلند شود. ا
کند. و به آن ابدیت که زندگی را از نو سرشار میکند؛بی اعتباري جهان گذران غلبه  میعشق است که بر 

)2: 1360(اونامونو، » می بخشد.
عشق در هفت پیکر

بود. و شاهد بود که اوضاع نابسامان فلک زمام نظامی در قرن ششم ناظر غلبۀ جهال برسرنوشت جامعه 
مراد را به دست نااهالن داده است. برهمین اساس در پناه عشق درآمد و سرود عشق زمزمۀ خلوت او شد. و 
می داند در اوج رفاه هم باید به عشق رو آورد. چرا که روح تشنۀ انسان فرزانه هرگز به سراب دنیاي فریبنده 

شمه سار عشق سیرآب می شود. هرچند دنیا و رفاه دنیایی حاصل شود باز غمی چشم ندارد بلکه از چ
ناشناس گریبانگیر جان می شود. و گرهی در روح ایجاد می شود که فقط بدست عشق گشاده می گردد.

نارد اال غبار غمناکیدید کاین خیل خانۀ خاکی
شتعیش خود را به عشق خوش می داخویشتن را بعشوه کش می داشت

تکیه بر ملک عشق ساخته بودملک بی تکیه را شناخته بود
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شش دیگر به عشق بازي کردروزي از هفته شغل سازي کرد
عشق را در زدي و چون نزدينفس از عشق برون نزدي
)48عاشقان مونسان خاصۀ او (صسکّه عشق شد خالصۀ او

همچنانکه حافظ می گوید :از نظر نظامی هرکسی عشق ندارد مرده است.
)165:1366توي من نماز کنید(حافظ،برو نمرده به فهرآنکسی که درین حلقه نیست زنده به عشق 

و آن را که رو به سوي عشق نیاورده است مردة متحرکی می بیند.
)48هرکه را عشق نیست جانش نیست(ص کیست کز عشق نشانش نیست

هرچه که در نظر خوب جلوه کند یا بد ثمرة عشق جاري در شریان در سراسر طبیعت عشق وجود دارد.«
)21: 1373آلندي، » ( هستی است. عشق آرزوي شدید دو وجود است که می خواهند یک تن باشند.

عشق بهرام گور در هفت پیکر
ش عاشق در شدت عشق، خود را از یاد می برد. تالش می کند تا در وجود دیگري به بقاء و زندگی خوی

ادامه دهد. از هر سرمویش نام معشوق برمی آید. تالش می کند تا همه او شود و به رنگ او درآید. همچنانکه 
اند. اما ـآنگاه به وصال وي می رسلباس معشوق در می آورد وکنار معشوق به رنگ ونظامی بهرام را در

وي عاشق نیست بلکه مرد رزم و نکته اي که قابل توجه است این است که در نگاه کلی به زندگی بهرام
شکار است. عشق انحصار طلب است و وحدت جو. در آن واحد نمی توان صحراي دل را عرصه تاخت و 
تاز چند طوفان کرد. بهرام صیادوش لحظه اي  از پی شکاري اسب می تازد و چون شکاري فربه تردید و یا 

صیدي فقط یک بار شکار می شود و بهرام درشکار هر« آورد. از شکار اول فارغ شد به شکار دیگري رو می
معشوقان خویش فقط یکبار به آنها فرصت قصه گویی می دهد. و این نشان از هوس زودگذر و شهوترانیها 

) بهرام اگرچه رزم آوري دلیر و بی همتاست، اما همانند رزم آوران شاهنامه، در 151: 1372زرین کوب،(»دارد.
عشق شاهنامه با آن وقار و « اي قدرت نیست بلکه موضع او موضعی انفعالی است. عشق و ارتباط با زن، دار

نام گرفت. چرا که این جوهر صیقل خورده گیرائی دیوانه کننده دارد. به » عشق مردانه« تشخص از دیدگاه ما
شه همین سبب دنباله روي جمال نیست. بلکه این جمال است که دنبال اوست. در این برخوردها کشش همی

در سلطه مردان است و این فردوسی است که دوست دارد سیمرغ عشق را همانند شمشیر و گوپال در دست 
) در شاهنامه سودابه عاشق سیاوش است. و منیژه 35: 1373احتشامی، » ( دلیران خود اسیري ابدي ببیند.

ت. عشق در زندگی بخاطر عشق به بیژن کاخ پدر را ترك می گوید و تهمینه خواستگار وصال رستم اس
مردانه شاهنامه حادثه اي گذرا است. عشق در دنیاي رزم براي هوسبازي و کامجویی نیست بلکه زایندة 
صفات انسانی و سجایاي اخالقی و تداوم و گسترش قدرت و مردانگی است. در شاهنامه زنان در دایرة عشق 

ه دلداده و اسیر عشق هفت پیکر نقاشی شده در مردانۀ دالوران گرفتارند. اما در هفت پیکر این بهرام است ک
قصر خورنق می شود. و این موضوع، بهرام و عشق او را در مرحلۀ پایین تر از عشق پاك و مردانۀ شاهنامه 
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قرار می دهد. پهلوان و دلیرمردي که با یک تیر شیر و گوري را بهم می دوزد وبا مهارتی رستم گونه سم 
، در مقابل تصویر چند زن آنچنان خود را باخته که با توسل به نفوذ سیاسی و گوري را به گوش او می بافد

زور و زرسعی در تصاحب آنها  دارد. در هفت پیکر عشق به زن چنان است که تهمتنی را هم تسلیم کرده 
است و از توانایی و اراده انداخته است.

)95از تنی اوفتاده تهمتنی ( ص عاجزش کرده نورسیده زنی
هفت پیکرشق انسانی درع

دین هم عشق رامحترم شمرده وعاشقی را که بابه هم دروجودوذات انسان قراردارد. مردعشق زن و
عشق زن ومرد مایه بقاي نسل وتداوم حیات درآن بمیرد شهید دانسته است. عاشق باشدوسکوت،عفت و

درا عشق به روي زیبا را ازجنون الهی اخوان الصفا ومالصفرزندي است که حاصل عشق است. وجوددرآنها
شودکه نتیجه خیرآن بقاي نوع است. الهیه می دانند،چون عشق به زیباروي اناث به ازدواج ختم میقراردادو
عشق فرایند روانی بیرون آمدن از جلدخود است.به مردم می آموزد که به خویشتن فقط درقالب پیکرشان «

»،دروجود جفت وسپس درهستی اوالدواحفاد کثیرشان بنگرندرادردیگريندیشند، بلکه نخست خودننگرند ونی
) عشق بین زن ومرد ،هدفش بقاي نسل انسان برزمین است .عشق ماهیتا نه اندیشه است نه 23:1373(آلندي ،

اراده،بلکه خواهش است، احساس است،جلوه جسمانی روح است.ازبرکت عشق است که درمی یابیم روح 
رابطه عاشقانه بین زن ومرد،نمی تواندانگیزه جسمانی نداشته ) «125:1360اونامونو،»(0ردبهره اي ازجسم دا

هنر باشد. بدن به همان اندازه اهمیت دارد که روح،یکی بدون دیگري موجودیت پیدا نمی کند.ادبیات و
خودمان با آنکه سراسر دنیا ، از قدیم ترین زمان تا به امروز ، سرشاراست از موج خواهش تن ، همین ادبیات

غفلت نکرده.هرعشق مایه اي » تن « دم زده است ، مهذالک از ستایش« آنقدر از عشق عرفانی وعشق حقیقی 
شهوت، در خود دارد ،این خواهش هنگامی که تلطیف شد عنوان عشق برآن نهاده می شود . در» خواهش«از 

به طور کلی عشق نوعی 0میان می نهد گرایش تنها به سوي جسم است. درعشق مجموع جسم وروح پاي به 
هنگامی در حالت عشق انتخاب است. به کسی معشوق می گوئیم که اورا ازمیان دیگران برگزیده باشیم و

هستیم که تصور کنیم که این معشوق ما را از همه کسان دیگر بی نیاز می دارد . آنچه معشوق را در چشم ما 
) 37: 1374اسالمی ندوشن ، .»( د اوست . هم تن وهم روح او از دیگران متمایز می کند، مجموع وجو

که 0درعشق هدف رسیدن واتحاد دونفر باهم مطرح است. نه بیشتر. و این به دلیل انحصار جویی عشق است
فقط یک معشوق رامی طلبد وغیرت عاشق هم عاشقان دیگر راتحمل نمی کند. هدف عشق رسیدن ،وصال 

ی بدنها بالذت متحد می شوند ودرعشق روحانی روحها بادرد اتحاد می یابند درعشق جسمان«0واتحاد است 
) در هفت پیکر آنچه بیشتر از هرچیز دیگر ي در رابطه میان زن 127: 1360اونامونو ، » ( 0ویگانه می شوند

دیلـهوسبازي وشهوترانی است .به طوري که بخشهایی از این کتاب به هوسنامه اي تبومرد نمودار است،
لجن مال می کشد وتمایلی که از شور هوس باشد یقینا بالفاصله پس از وصال به گند میشده است.عالقه و

پست تر جلوه می کند شود . معشوق دیگر معشوق نیست.دیگر تفاوتی با همه جهان ندارد .حتی پایین تر و
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قصه پنجم ماهان کوشیار از .دیگر یک انتخاب درمیان نیست .حتما نفرت انگیز می شود وچندش آور . در 
همه دلچسب وگوارایند.0غذاها می خورد واز شرابها می نوشد 

ازسر دوستی واخالصش                            دادهردم نواله خاصش
چون فراغت رسید از خوان                        جم یاقوت گشت قوت روان

)                                                                                      128شرم را از میانه پی کردند (ص ساغري چندچون زمی خوردند                   
معشوق درنظرش .پس از مستی شرم کنار می رود وماهان دست دراز می کند ومی خواهد با بانو درآمیزد

چنین جلوه می کند :
نازنینی چو صد هزار نگار لعبتی یافت چون شکفته بهار  

رخ چوسیبی که دلپسند بود                       درمیان گالب وقند بود
)128گل صد برگ وسروسیمین را (ص دربرآورد لعبت چین را                    ... 

بود چهره این بانوي چینی واما پس از بهره مندي کامل وخالی شدن از شهوت که تنها دلیل عشق ماهان 
گل صدبرگ عوض می شود .

چون برآن نورچشم وچشمه قند                  کرد نظر به چشم پسند 
دید عفریتی از دهن تا پاي                         آفریده زخشم هاي خداي

)129(ص ...کاژدهاکس ندید چندانیندانی                           گاومیشی ، گراز د
وبه قول مولوي .انگشتانش مثل چنگ وچنگال حیوانی وحشی می گردددست ودهانش مثل کام نهنگ و

این پایان آن است .عاقبت عشقهایی که منحصرا در پی رنگ وروي باشد نتیجه اي جز ننگ ندارد . وآخر و
نظامی عشق فرزانگان را همه بیت هاي بعد تردید نظامی به عشق ، تردیدبه عشق ابلهان است وگرنه درو

جا ستوده است. ویاد آور می شود که عشق به جسم صرف ،عشق نیست بلکه بوالهوسی است .
بینی از پرده را در اندازند                           کابلهان عشق باچه می بازند 

زنگی زشت شد که می بینیمی وچینی                       این رقمهاي رو
)130وستی برکشیده برسر خون                         راح بیرون ومستراح درون (ص پ

زن بارگی است. تا عشق بهرام بوالهوسی وبهرام تجلی هوسرانی حکمرانان است. قهرمان هفت پیکر 
موقعیت پادشاهی خودرا هم نمی کند. با زور زیبارویانی را بدست می آوردوحدي که مالحظه مصالح ملک

عیاشیها می شود وهمه جامعه ومردم راقربانی این هوسرانی خود می نماید و با رها کردن ملت گرفتارو
دست ازبدست وزیري ستمکار ومشغول شدن به عشرت جویی چیزي نماند که قدرت سیاسی خودرا

برخورداریهاي بدهد.ازیک نگاه داستان هفت پیکر ،داستان جوانیها وبهره وریهاي دوران جوانی است.داستان
عشق با ناله هاي . حال آنکهاست .هفت پیکر آواز سر خوشی است، زیباییها وخوشیهاي آنبی حدوحصر

. بهرام تا جوان است درهفت گنبد پذیرفته می شود ورندي وهوسناکی او مجال حضور غمناك می خواند
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بد بیرون می رود وبه غار تنهایی ودارد. اما در عهد پیري بابسر آمدن جوانی براساس جبر طبیعی از هفت گن
عزلت در نهایت به نیستی کوچ می نماید . 

عشق آرمانی در هفت پیکر
در افسانه پادشاه کنیزك فروش،نوعی انتخاب وجود دارد . ازمیان چندین کنیزك یک نفر انتخاب می شود 

سوختنی را در روح عاشق ایجاد می کند که یاد آور عشق مجنون است : و
وي تو برفروخت مرا                            آتشی درفکندوسوخت مراکارز

وزتنم دور شد تواناییسخت شد دردم ازشکیبایی                      
)96دردي توبهترین دواي من است (ص گرنه زانجا که با توراي من است          

ت وداراي مراتب ومراحل گوناگون است.درعشق تجلی یکی از استعدادهاي خاص انسان اسعشق، 
خصائص نیک وخلقیات پاك انسان پروریده می شود. انسان دراین شرایط به ایثار می رسد.عشق در هرمرحله 

عشق ،رشد انسان را از مرحله خودخواهی وپرده داري عاطفی . «دمرتبه اي که باشد بر بی عشقی برتري دارو
رنده خویی به مهربانی و نیک از دنوعدوستی وپرستی وبه غیر،دوستیخود به مرحله جان نثاري، از

گدازنده ) در هفت پیکر نمونه هاي دیگري از این عشق پاك کننده و228:1373(آلندي ،» .می رساند،خواهی
قصه بشر پرهیزگار ، سفرنامه عشق غمناك اوست که به وصال می انجامد..وجود دارد

با عشق در هفت پیکر آنکه نواي عشق وناله هاي پر سوز عاشقانه بیش از هر کجا نکته پایانی در رابطه و
وخالص تر از هر حکایتی در حکایت هفتم از زبان زیبا روي چنگ نواز قابل شنیدن است . سوز ودردي که 

کالم او هست . یادآور غزلهاي غمناك زبان فارسی است.در
دبرخستگان عشق درودگفت کزچنگ من به ناله رود             با

عاشق آن شد که خستگی دارد            بدرستی شکستگی دارد
عشق پوشیده چند دارم چند              عاشقم، عاشقم به بانگ بلند

مستی وعاشقیم برد از دست              صبرناید زهیچ عاشق ومست 
گرچه برجان عاشقان خواري است      توبه در عاشقی گنه کاریست 

عشق با توبه آشنا نبود                     توبه وعاشقی روا نبود 
)                                                                                   150عاشق آن به که جان کند تسلیم          عاشقان را زتیغ چه بیم (ص 

نسانی به انسان دیگر نمی توان سرود :این در عشق اعاشقانه تر ازصادقانه تر وو
جز به تو کار من نگرددراست                                                    اي به تاراج برده هرچه مراست 

)                                         152بی تو یی نیست در حساب دلم (ص گرچه باتو زکرد خود خجلم 
زن و جامعه فئودالی

تاریخ ما ، به شهادت خودش، در طول قرون، بویژه پیش از مشروطیت، تاریخی مذکر بوده است؛ یعنی «
ه مرد، ماجراهاي مردانه، زور و ستم ها و عدل و عطوفت هاي مردانه، نیکی ها ـتاریخی بوده است که همیش
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بوده اند. زن اجازه نقش آفرینی نیافته است به همین دلیل از و بدیها، محبتها و پلشتی هاي مردانه برآن حاکم 
عوامل مؤنث دراین تاریخ چندان خبري نیست.هرکجاي تاریخ بیهقی را ورق بزنید، اعمال مردانی را می بینید 

ۀ این ـکه در حال ساختن یا نابود کردن چیزهایی هستند و این چیزها همه عناصر تاریخی هستند. در هر لحظ
رد، مردي پیمان می بندد، مردي پیمان می شکند، مردي در قلعه اي ـین تاریخ ایران مردي می میبزرگتر

ب می شوند از مردان، و قومی منهزم می شوند ـی غالـود، قومـه می شـدار آویختـزندانی می گردد، مردي ب
) 27:1363(براهنی،  .» قعی ندارنداز مردان. و اگر از زنانی چون مادر حسنک یاد می شود هیچگونه تحرك وا

پایگاه زن در هر جامعه نمودار فرهنگ و اندیشۀ آن جامعه است. موقعیت و شخصیت زن در شعر و ادبیات 
یک دوره، نشانۀ موقعیت و شخصیت زنان در جامعه است و نمودار فرهنگ آن مردم در رابطه با این گروه 

ه است که داوطلبانه به همراه شوهر مردة خود در انسانی است. در دوره اي که در هندوستان زن مجبور بود
)، درجه دوم بودن وجود زن در مقابل وجود مرد کامالً 107:1370مراسم ستی در آتش بسوزد( روح االمینی، 

روشن می شود و نمودار فرهنگ حاکم بر جامعه در نگرش به وجود و شخصیت زن است. قرن ششم از نظر 
ار دارد. فرهنگ  حاکم بر دنیاي فئودالیته در رابطه با زنان به ذهن نظامی هم اقتصادي در دوره فئودالیته قر

در دنیاي فئودالیته، یافتن نمونۀ زنی در جهان امروز که براي خویشتن امتیازهاي « سرایت کرده است.
از اجتماعی کسب کرده و در عمل وارد فعالیت هاي اجتماعی شده باشد بیهوده است.انتظار جامعه فئودالی 

زن در دو چیز نهفته است : در زایایی و شهوترانی.بنابراین از هر دو دیدگاه زن چیزي جز یک وسیله نیست. 
یا وسیله اي است براي بقاي نسل و یا وسیله اي است براي شهوترانی مرد. نظام اخالقی مترتب بر زن را نیز 

زمینه ها، عفّت آن تمکین از مرد در جمیعمرد تعیین می کند. اگر وسیلۀ بقاي نسل تلقی شود، صفات متالزم
و شرمناکی، خانه داري وآشپزي، جلب رضایت شوي ونظایر اینهاست. اگر وسیله اطفاي شهوانی مرد تلقی 

)218: 1372واهد بود.(زرین کوب، شود، صفات متالزم آن زیبایی، طنازي، خنیاگري، جوانی و نظایر اینها خ
زن ستیزي در ادبیات

) عبارت است از تنفر یا بیزاري از زنان که غالباً از طرف مردان نسبت Misogynyیا میزوژینی(زن ستیزي«
) در ادبیات فارسی نیز زن به عنوان موجودي در ردیف آالت و 17: 1388حسینی، »(به زنان اعمال می شود.

او واالتر، مدیریتش در اسباب فساد یا عیش و عشرت تلقی شده است. سیماي مرد پیوسته برتر از زن، اندیشۀ 
ادارة جامعه الیق تر تصویر می گردد. تجلّی زن بیشتر در زمینه زیباییهاي سحرانگیز، ظرافت و لطافت جسم و 
دل بردن و فتنه انگیزي است. و نقشی جز تأمین حس جمال پرستی و هوسرانی در شکل محترمانۀ عشق و 

چون در ادبیات فارسی فرهنگ مردساالر غالب ) « 220:1372عاشقی مرد وظیفه اي دیگر ندارد. (زرین کوب،
)19:1388(حسینی، » است، سروده هاي شاعران ناخواسته نتایج این فرهنگ را در اذهان تزریق می کند.

زن در هفت پیکر 
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هفت پیکر نظامی داستان بهرام است و قصه گویی هفت شاهزاده در هفت شب هفته است. شاه از زبان 
شنود .در هفت گنبد، هفت زن در آغوش بهرام می خوابند و قصه گوي شبهاي عیش و می زنان داستان

عشرت اویند.در مقابل هفت مظلوم در زندان بسر می برند. همه این هفت مظلوم مردند. از اینجا نقش 
سه اجتماعی این دو گروه روشن می شود. در حکایت بهرام با کنیزك در شکار، نظامی مرد و زن را با هم مقای

ردي ـد و زنان را شایستۀ مبارزه و هم نبـرار می دهـري قـمی کند و روشن است که مرد را در درجه باالت
نمی بیند. و کشتن زن را به عنوان یک موجود ضعیف و شایستۀ ترحم براي مردي چون بهرام ننگ می داند.

خـرسگی را کـه پوستین نکنندما چه آهو که اسب زین نکنند
)                                                                                                                         52که زن از جنس هم نبردان نیست (ص زن کشی کار شیر مردان نیست

بهرام را در شکار، در همین حکایت علّت اینکه بهرام از دست کنیزك ناراحت است این است که تردستی 
نتیجه تمرین و تکرار می داند نه استعداد ذاتی و منحصر به فرد او.نظامی همین موضوع را بهانه قرار می دهد 

و بر زنان می تازد و آنها را زیاده گو می خواند و این بدیها را جزء ذات زن بحساب می آورد.
)                                                                                                                            52گوي بود ... (ص زن بد و زن زیادهنوش لب زان منش که خوي بود

زن و خودباختگی
از نظر نظامی زن در مقابل گشاده رویی و خوشرویی و خوشگویی مرد خود را می بازد. مانند کاهی اسیر 

ت احساسات زنانۀ خویش است. و داراي شخصیت محکم، ثابت و مستقلی نیست.دس
هم بدو هم به خود فرو بیندزن چو مرد گشاده روبیند

)                                                                94بردش باد هر کجا راه است (ص بر زن ایمن مباش زن کاه است
در جاي دیگر همین فریفته شدن زن را در مقابل خوبرویی و خوشگویی مرد در داستان هفتم مورد و

تأکید قرار می دهد.
هـر دو را دل به مهـر تـافته شـدصاحب باغ چون شناختۀ شد

)147زن که دید این، از او تو دست بشوي (ص گويبود خوب و جوان و نادره
ب می خورد اما مرد چنین نیست. خطاب به پسرش محمد می گوید:ـان فریـار و زمـابل روزگـزن در مق

)                                                    21نفریبی چو زن که مردي مرد (ص تا بدین کاخ باژگونه نورد
زن در مقابل زیور و زینت و طال خود را می بازد و دچار تزلزل شخصیت می شود و همانند ترازوي 

زرسنج در مقابل یک جو زر تسلیم می شود.
)                                                                                                                      94د سر( ص بجـوي با جـوي در آرزن چو زر دید چون ترازوي زر

عصمت و پاکی و عفّت زن سبب می شود تا او مرد خود را زیبا ببیند و با داشتن شوهر به مردان دیگر 
توجه نکند.

)     94شب چو مه یافت ماهروي بود (ص ل شـوي بودعصمت زن جمـا
زن و پیـري 
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پیري چیزي نیست که کسی خواهان آن باشد. امري است ناپسند. در اعتقاد گذشته آن را از اهریمن و 
جلوه ها ونشانه هاي او می دانستند، اما حرمت پیران امر دیگري است. پیرزن در هفت پیکر مورد بی احترامی 

ري است. این موضوع که هر چه تعریف و تمجید است از زنان جوان می شود ریشه در همان دارد و بی مه
که در آغاز گفتیم. ریشه در فرهنگ فئودالی که به زن به عنوان یک شی می نگرد. وسیله اي است یا براي 

یر بدلیل ناتوانی در هر دو زایایی و یا براي شهوترانی. که این هر دو کار فقط از زنان جوان برمی آید. و زنان پ
، 1366عرصه دیگر ارزش ندارند و مورد تهتّک و موجب رسوایی و شّر در جامعه. ( طوسی، نظام الملک، 

) در داستان دوم هفت پیکر، پادشاه کنیزك فروش، علت دوري از زن و ازدواج ، بیوفائی و خیانت زن 217
نسبت به پادشاهی است.

کز زنانش خصومت آید پیشطالع خویشخوانده بود از حساب
تـا  نبینـد بـال و دردسـريزن نمی خواست از چنان خطري

این داستان یادآور زنانی چون اینانج خاتون همسر قزل ارسالن و ترکان خاتون مادر سلطان محمد 
مطالعه است. زنان پیر بنا خوارزم شاه است که دخالت در ملک و بیدادگریها و خیانتهاي آنها در تاریخ قابل

به دالیلی که گفته شد مورد بی توجهی شاعر بلند آوازه اي چون نظامی هم قرار می گیرند.
خام سرسبز و پخته روسیه استزن چو انگور و طفل بی گنه است

94خامشان پخته، پخته شان خامند (ص )مـادگـان درکـده کـدو نـامند
خواند. البته به استثناي بانوي سفیدپوش، پیرزن را گرگ میدر آغاز حکایت هفتم، نظامی از زبان شاهزاده

مادرش.
)                                                                                                                         145او بره بود (ص پیرزن گرگ باشدمادرم گفت و او زنی سره بود

در حکایت دوم، یعنی داستان پادشاه کنیزك فروش بیشترین حمله و بی مهري به پیرزن شده است. پادشاه 
از حضور در حرمسراي خود تغییر می دید و این تغییرات نتیجه اغواي پیرزنی در شخصیت کنیزان خود پس 

است. چون حقه بازیها و کلک و دروغ و تفرقه افکنی و خانه براندازي را به پیرزنان منسوب می کنند، نظامی 
هم در اینجا از این اعتقاد برکنار نمانده است.

لهان ابـله گیر ... زنـی از ابـبود در خـانه کوژپشتی پیر
)                                                                                                                          90خانه ویران کن عیـال فریب (ص منجنیقی بود بزیور و زیب

ن پیرزن نیست. و چون این حکایت بر شاه فاش شاه کنیزکی وفادار می آورد که خریدار حیله و افسون ای
شود که تغییر خلقیات کنیزان در اثر فریبکاري پیرزنی است، او را از خانه خود اخراج می کند.می

غـور دیگر کنیزکان بشناختشاه از آن احتراز کو می ساخت
)                                                                                                                           92با فسونگر نگر چه افسون کرد (صپیرزن را زخـانه بیـرون کـرد
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اما همین شاه وقتی ازبه دام انداختن کنیزدلخواهش عاجزمی شود چاره گري و فکر را از پیرزن می آموزد. 
معشوق خویش برسد. نظامی در اینجا می گوید که هیچ عقل و تدبیري و با راهنمایی او می تواند به وصال

با حیله و چاره جویی پیر زنان برابري نمی کند. 
کرده بود از سراي بیرونشپیـرزن کـان بت  همـایـونش
کـه بـدان آرزو نیـاید راهآگهی یـافت از صبـوري شـاه
رقص دیـو اندر آورم به پريگريگفت وقت است اگر به چاره

قلعـۀ مـاه را خـراب کنمرخنه در مهـد آفتـاب کنـم
)                                                                                                                      95نـرسد بر کمـان پیـرزنی (ص تا دگـر زخـم هیـچ تیـر زنی

چون شاه حقّه و فن سفارش شده را انجام می دهد، کنیزك در می یابد که این حیله جز از پیرزن از کسی 
ساخته نیست :

)          95اصل توفـان تنـور پیـرزن است (ص در گمان آمدش که این چه فن است
زن و زیبـایـی

عه هیچ ز همه حقوق اجتماعی محروم است و در جامگفتیم که در دوره اي که مرد ساالري است و زن ا
د، نگرش به زن فقط از نظر زیبایی و تناسب اندامش صورت ـد شانه به شانه مرد داشته باشـنمی تواننقش

در اشعار کهن، حضور زن در شعر بسیار کمرنگ است و آنجا هم که حضور دارد شاعر، او را به «می گیرد.
ه عنوان یک زن ستایش می کند و یا در کنار وقایع به صورت فرعی و حاشیه به عنوان یار و معشوق و فقط ب

او می پردازد. در این گونه اشعار، شاعران به قضاوت دربارة ویژگی ها و خلق و خوي زنان پرداخته اند نه 
ید شخصیت فراگیر آن ها؛ هم چنین در اکثر اشعار بر ویژگی هاي منفی زن، مثل حسادت و کینه ورزي تأک

) این امر در وصف هفت 182: 1389غنی پور، » ( شده و به انحاي مختلف، دوري از زنان گوشزد شده است.
عروس بهرام کامالً پیداست. در هیچ یک از این هفت عروس صفتی غیر از زیبایی روي و موي و قد و قامت 

دیگري را رومی عروس خواند، و چشم و ابرو، چیز دیگري نیست. یکی را آهوي ترك چشم هندوزاد می
چینی ناز می نامد. یکی را تنگ چشم، یکی را سرخ رو، یکی را سرو قد معرفی می نماید. و هنگامی که بهرام 
تصویر این هفت پیکر را در خلوت خانۀ خود در قصر خورنق که همچون خیشخانۀ سلطان مسعود به این 

ظاهر فریبنده و دلربا چیزي نمی گوید.تصویرها آراسته شده بود می بیند، نظامی و صفی جز همین 
دو بار در هفت پیکر نظامی از یک جمع و تشکّل زنانه سخن می گوید. یکی در افسانه شب اول که گروه 
منظمی از زنان، مجلس آراي بزم خیال پادشاه سیاهپوش اند. این زنان در این جمع چیزي براي ارائه ندارند 

جز زیبایی اندام.
همه در دستهـا گرفته نگـارسان تـازه بهارهر نگـاري ب

لعل شان خونبهاي خوزستانلب لعلی چـو الله در بستان
)                                                                                              78گردن و گوش پر از لـؤلـؤ تر (ص دست و ساعد پر از عالقه زر
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و این جمع زنان داراي بانویی هستند که ویژگی هاي وجودي او نیز جز این صفات چیز دیگري نیست، 
البته با شدت و غلظت بیشتر.

)                                   78او گـل سـرخ و آن بتـان سمنش (ص سـرو بود آن کنیزکـان چمنش
دومین جمع زنانه در حکایت هفتم هست. آنجا هم گروهی از زنان به جلوه گري همین امتیازات خود 

جمع اول شبیه مشغولند و از آن میان یکی هست با برجستگی بیشتري در این صفات. در این جمع هم مانند 
است به حرمسراي شاه که بانوي بانوان بر آنها ریاست دارد و همه هنرشان زیبایی است و رقصیدن.

زن آرمانی 
گاهی اوقات نظامی در هفت پیکر سعی کرده از دیدگاهی دیگر به توصیف و تبیین شخصیت زن بپردازد. 

گوید:ش نشسته میمثالً در وصف زن ملیخا پس از مرگ شوهرش که رو به روي عاشق
)104آن ورق باز خـواند حـرف به حـرف (صزن زنی بود کاردان و شگرف

لحن کالم نظامی با تکرار کلمه زن و اضافه کردن یاي وحدت مفید نکره به زن دوم به شکلی است که 
اري صفاتی می خواهد بگوید این زن استثنایی است. و در جاي دیگر نظامی در معرفی شخصیت بانوي حص

ویژه و متفاوت را به او نسبت می دهد. این توانایی و هنرها از سوي نظامی به این زن نسبت داده می شود 
کند که ولی نمی تواند با این همه هنرها در قلعه ساختن و رزم آوري او را زن بداند. به همین خاطر اعالم می

در معنی مرد است.این صفات مردانه است و این فرد به ظاهر یک زن است و
و آدمـی زاده را بـه یـار آیــدهر چه فـرهنگ را بکـار آید
)                                                                                                          108آن به صورت زن وبه معنی مرد (ص همـه آورده بـود زیـر نـورد

زن و دربـارهـا
زن بارگی امیران از مسائلی است که مبتال به دربار بوده است. هیچ پادشاهی نبود که در حرمسراي او 
زنانی بیش از حد شرع و متعارف جمع نباشند.سلطان محمود ري را متصرف شد، و از خانه پادشاه شیعی آل 

ه خلیفه نامه نوشت که این خدانشناس در خانه خود چنین کرده بویه ري هفتاد زن غیر عقدي بیرون کشید، ب
است و زمانی که از او پرسیدم که چرا چنین کرده اي گفت این رسم پدران ماست.( بیهقی،ص    ) سلطان 
جالل الدین خوارزمشاه در عین درگیري وزد و خورد و عقب نشینی با مغوالن از زناي محصنه با زنان امرا و 

ه به دستش می افتاد کوتاهی نمی کرد. در تمام دربارها این امر رایج بوده است. صفویان چهار هرکس دیگر ک
بار تفلیس را غارت کردند و دختران اعیان را بین رجال ایران و دربار تقسیم کردند. موضوع رابطه پادشاهان 

) 119ی بود. ( همان، ی می شد اسارت زنان حتمـادي است. هر جا فتحـبا زنان در فرهنگ ایران امري ع
مبارك سایه پادشاهی بود و خادمان « راحه الصدور در وصف سلطان محمودبن محمد ملکشاه می گوید: 

)همنشینی بهرام با زنها و 205، 1364(راوندي، » بسیار داشت بحکم آنکه در سراي زنان بسیار نشستی، ... 
امجویی در همه حکایتهاي هفت پیکر نشان از کنیزکان و حضور گسترده زن به عنوان یک وسیله لذّت و ک
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زن بارگی پادشاهان عصر نظامی دارد.یکی از مسائل مهم در وقایع زندگی شاهان این است که پس از 
شکست، پادشاه غالب به حرمسراي پادشاه مغلوب حمله می کرد و زنان را به اسارت در می آورد. نظامی 

ی گوید که خاقان پس از پیروزي تیغ و تیر را کنار گذاشت و پس از بیان حملۀ خاقان و هزیمت بهرام م
می کرد. که این کارهاي نکردنی تعبیري جز همان کاري که » کارهاي نکردنی « مشغول شرابخوري شد و 

همه فاتحان با زنان و خانواده مغلوب می کردند، ندارد.
نشستفـارغانه به رود و باده داشت از تیـغ و تیغ بـازي دست
)59می کرد (ص» کـارهاي نکردنی « غم دشمن نخورد و می می خورد

زن و روي پـوشی 
از آنچه در هفت پیکر آمده مستفاد می شود این است که زنان در پوشاندن یا نپوشاندن چهره خود دو 

ن پادشاهان و خانواده هاي بزرگ گروه بودند. گروهی که روي خود را می پوشاندند، و اینها زنان آزاد و زنا
بودند. اما فقرا و مخصوصاً کنیزان روبند نداشتند. در حکایت بشر پرهیزگار، بشر در اثر دیدن چهره زنی زیبا 
همه تحوالت روحی و حوادث زندگی او آغاز می شود. اما وي زن را به این دلیل می بیند که باد برقع را از 

روي آن زن کنار زده بود.
چون در ابر سیاه ماه تمامصنمـی دیـد در لفـافه خـام
بـاد نـاگه ربـود بـرقع ماهفارغ از بشر می گذشت براه
)98مـاه از ابر سیه بـرون آمد(ص فتنـه را بـاد رهنمـون آمـد

وقتی که ماهرو متوجه دلدادگی بشر می شود بالفاصله بند برقع را می بندد.
چون ز طفلی که برگري گازي آمـد از بشـر بیخـود آوازي
)98بنـد بـرقع بهـم کشیـد فــراز (صمـاه تنهـا خـرام از آن آواز

ین ماه تنها خرام در پایان داستان وقتی مجدداً با بشر روبرو می شود چهره اش پوشیده است.و هم
مال دارم بسی، جمال این استقصه شد گفته حسب حال این است

)                                      104مهر خشک از عقیق تر برداشت (ص و آنگهـی بـرقع از قمـر بـرداشت
در حکایت اول وقتی پادشاه سیاهپوش با جمع زیبارویان روبرو می شود. این زیبارویان همه کنیزان بانوي 

خود هستند. در وصف زیبایی آنها در اولین نگاه چهره اشان پیداست.
لطف پرور چـو راح ریحانیرنگـار نـورانییک جهـان پ

همه دردستها گرفته نگـارهر نگـاري بسـان تازه بهـار
لعلشان خونبهـاي خوزستانلب لعلی چـو الله در بستـان

)                                    78گـردن و گوش پر ز لؤلؤ تر (ص دست و ساعت پر از عالقه زر
اما بانوي این کنیزان بر روي خود پوشش و روبند دارد.

او گـل سـرخ و آن بتـان سمنشسـرو بـود آن، کنیزکـان، چمنش
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بر سر تختچون عروسان نشستآمـد آن بـانـوي همـایـون بخت
)                                                                                                                            78بـرقع از رخ کشید و مـوزه ز پـاي (ص پس یک لحظه چون نشست بجاي

ن از درمانش عاجزند.پادشاه شرط دیدن بیمار در حکایت خیر و شر شاهی دخترش بیماري دارد و طبیبا
را براي درمان این گفته بود که اگر کسی دختر را ببیند و نتواند او را درمان نماید سرش را بر باد خواهد داد 

و هرکس او را درمان کند با وي ازدواج خواهد کرد.
که هر آنکه کند عالج درستپادشه شرط کرده بود نخست

ارجمنـدش کنـم بـه دامـاديـر او را دهـم بـه آزاديدختـ
نکند چـاره سازیی در خورو آنکه بیند جمال این دختر
)                                                                                  140سرش از تن به تیغ باز کنم (ص بـروي از تیـغ ترکتـاز کنم

یعنی پوشش روي چندان اهمیت داشت که دیدن بی نتیجه چهره دختر شاه به مرگ منتهی می شد. و در 
همین حکایت ، خیر در خانه کرد بستري است وقتی چشم او نمی بیند اهل و عیال رویشان گشاده است ولی 

.وقتی دو چشم باز کرد آنها روي بستند
)                                                                                                                            137دل گشـادند و روي بر بستند (ص اهل خـانه ز رنج دل رستند

زن و ازدواج 
اپاي جنسی ـخالف بر پایه روابط پایا و پایازدواج عملی است که موجب برقراري پیوند بین دو جنس م

ازدواج مظهر برخورد فرهنگ و طبیعت است .به بیان دیگر ، جامعه می کوشد تا طبیعت (روابط می شود.
)ازدواج تابع نظم و قراردادها و 27، 1370غریزي)را مهار کرده برآن رنگ فرهنگی زند. ( ساروخانی، باقر، 

ارداویرافنامه زرتشتیان ،ازدواج در میان خویشاوندان امري مقدس به شمار ممنوعیت هاي گوناگون است .در 
می رفت و هر کس که براي این نوع ازدواج اهمیت و احترام قائل بود در بهشت براي او جایگاهی عزیز و 

م ه جهنـگرامی می ساختند و کسانی را که به این نوع ازدواج بی توجهی کردند و به آن تن در ندادند، روان
) و 77می کردند و ماري هولناك را بر تنشان می پیچاندند تا به دهانشان در آید (روح االمینی ، محمود،همان،

شاید جوامعی به این نوع ازدواج اعتقادي نداشته باشند .و یا بدین شکل بدان نگاه نکنند در دوره هاي 
درون همسري به معناي گزینش اجباري گذشته ازدواج درون همسري در میان طبقات و قبیله ها حاکم بود .

همسر در بین اعضاي گروهی است که فرد متعلق به آن می باشد.  در یک جامعه کاستی ،انسان ها ناچارند از 
درون کاست خود همسر برگزینند تا ساخت درونی جامعه ثابت ماند. در جامعه مبتنی بر آپارتاید ،باز هم 

، ) بنابر آنچه گفته شد29ر، همان، ي خود همسر برگزینند. ( ساروخانی، باقانسانها ناچارند از درون گروه نژاد
معلوم می شود که درون همسري ممکن است داراي محدودیتها و شرایط مختلفی باشد. ممکن است بر 

ر باشد.ازدواج بهرام با اساس اشتراکات نژادي ، خویشاوندي ،قبیله اي ،دینی،طایفه اي ،طبقاتی و یا مبانی دیگ
.درون همسري منزلتی است .وي در این ازدواج فقط با هفت شاهزاده نوعی ازدواج درون همسري است
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دختران شاهان اقالیم هفتگانه ازدواج می کند. شرایط ازدواج در جوامع توتمیسم تفاوت داشت . و هر چه بر 
افه ـپیچیده ازدواج اضگذرد با توجه به بوجود آمدن شرایط جدید ، قراردادهایی بر مجموعهعمر آدمی می

که داراي توتم مشترك با آنها می شود .درجامعه هاي توتمیسم ازدواج ها بایست با گروهی انجام می گرفت 
به گفته تورات فقط در میان فرزندان دوقلو بود. با تکثیر (ع). ممنوعیت ازدواج در میان فرزندان آدم بود

اجتماعی در سرزمینهاي مختلف و پیدایش دین ها  بر وسعت خانواده ها و طایفه ها و پراکندگی گروههاي 
) از نمونه ها ي ازدواج ،ازدواج پدر 148دامنه این ممنوعیت ها افزوده گردید. (روح االمینی،محمود، همان 

مکانی و یا مادر مکانی است و پدر مکانی رسمی است که زن پس از ازدواج به خانه و خانواده و قبیله شوهر 
این نشانه جامعه پدر ساالر است که در مقابل مادر مکانی قرار دارد که آن نشانه هاي جامعه مادر می رود و 

ساالر است.یکی از نمودها و نهادها ي زن ساالري یا مادرساالري که در اسطوره ها،داستانها و بعضی از 
» خواستگاري« عبارت دیگر جامعه هاي ابتدایی دیده می شود، انتخاب و پیشنهاد و پیش قدمی زناشویی و به 

گیرد .بلکه از طرف زن صورت می-که از ویژگی هاي جامعه و دوران پدر ساالري است -نه از طرف مرد
بریفو می نویسد: در بین قبیله هاي کوینزلند معمول نیست که مرد جوان قدم اول را بردارد و در بعضی از 

الیا یکی از رسم هاي رایج که هرگز استثنا ندارد ،این است که مناطق چون پاپوا و جزیره هاي بین گینه و استر
در حد قانون معنوي و زنان پیشنهاد دهنده و پیشقدم در انتخاب همسرند و این رسم چنان اهمیت دارد که

. و در آیین هاي پذیرش به جوانان می آموزند که پیشنهاد ازدواج از جانب مرد کاري ناشایست اخالقی است
در داستان ) 167دیگري داشته باشد .(همان ،ن باید در این کار پیشقدم شوند ،حتی اگر مرد زناست و زنا

بشر پرهیزگار پیشنهاد ازدواج از سوي زن به بشر می شود .
به زنـاشـویی اختیـار منـیتو از آنجا که مرد کـار منی       

که جوانمردي تو را دیدم    من به جفتی تو را پسندیدم          
)                                                                                                                            104تـا کنم دعـوي پـرستـاري (صتـوبه من گـر ارادتی داري

ه خیر پیشنهاد ازواج می شود.در داستان ششم از سوي خانواده دختر ب
هستی از جان عزیزتر بر ماگر نهی دل به ما و دختر ما
)                                                                                                     129اختیـارت کنـم بـه دامـادي (صبر چنین دختري به آزادي

زن و کنیزي 
کند. نظامی در داستان بانوي حصاري لفظ کنیز را براي دختري که به همسري مرد در آمده، استفاده  می

این کنیز قبل از آنکه رضا به ازدواج بدهد، شاهزاد خانمی بود به نام بانوي حصاري که براي وصالش صدها 
دواج ر بر دروازة شهر بردار در اهتزاز است به محض آنکه رضا به ازتن در خاك و خون غلتیدند و صدها س

در شرایطی که مرد ساالري حاکم است و فرهنگ جامعه فرهنگ مذکّر است، داد، تبدیل به کنیز می شود. 
حتی شاهزادگان هم پس از ازدواج و تحت تکفّل مرد در آمدن از حقوق اجتماعی محروم می شوند و مبدل 

گردند و البته شاید این بانوي دربار خود صدها کنیز داشته باشد، لیکن در برابر مرد اعتباري ندارد. به کنیز می 



٤١٦٨

٤١٦٨

مجموعه مقاالت

در طول تاریخ ایران فقط در مواردي انگشت شمار از زنانی نام برده می شود که در جامعه و تاریخ نامی 
ا برگزید و براي نشان دارند. در حکایت چهارم، بانوي حصاري پس از چند مرحله آزمایش، شوي خود ر

دادن رضایت و آمادگی ازدواج با او انگشتري خود را برایش می فرستد.
115بنکـاح خـودش رضـا دادم (ص )آنگـه انگشتـري فـرستادم

و نظامی بالفاصله پس از این، او را کنیز می خواند.
تـا نمـاند بـه شـاه مـاه پـرستحـالی انگشتري گشـاد ز دست

)                                                           114پس درانگشت کردوداشت عزیز (ص مـرد بخـرد ستد ز دست کنیز
و در یک بیت بعد مجدداً او را کنیز می نامد.

)                                                                             114در یکتــا بلعـل یکتــا داد (ص بـاز پس شـد کنیـز حـور نـژاد
قراردادهـاي ازدواج

گیرد قابل ازدواجهاي هفت پیکر از این نظر که در چه طبقه اي از نظر اجتماعی و اقتصادي صورت می
بررسی است. بشر پرهیزگار از طبقه پایین جامعه است. ازدواج او با معشوق مثل ازدواجهاي درباري و 

ي شاهانه توأم با بی بندباري و بی قانونی نیست. ازدواجهاي طبقات پایین تابع قرارداد است اما کامجویی ها
هاي طبقه اشراف داراي قرارداد اجتماعی نیست، یا الاقل تفاوت در قرارداد مشاهده می شود. ازدواج ازدواج

انون است، می باشد. اما بشر همراه با رعایت شروطی چون عقد و نکاح رسمی و کاوین که نشانۀ نظم و ق
ازدواج بانوي حصاري داراي شروطی چون طلسم گشایی و جنگاوري و فتح قلعه و حل معماهایی است که 
از شدت بیکاري ساخته می شود. در حکایت اول، پادشاه سیاهپوش بدون هیچگونه محدودیتی وارد مجلس 

دوم هم ازدواج پادشاه کنیز فروش به همین زیبارویان می شود و هر شب با یکی به کام می رسد. در حکایت
باز یکی دیگر را می ستاند. اما در ازدواجهاي قانونی و خرد و کام می گیرد و می فروشد وشکل است. می

مهر،کابین، صداق، دست پیمان، شیربها یا اجر نکاح مبلغی « رسمی یکی از شروط الزم کابین و مهر است. 
دهخدا، علی اکبر، لغت نامه)(»نکاح کردن زنان، به ذمۀ مردان مقرر می دارند.است که در هنگام عقد بستن و 

شاید مهر و کابین ریشه در رسم خریدن زنان و ازدواج با آنها داشته باشد. بهر حال کابین چیزي است که 
به ازدواج رسمیت می بخشد و جزء قرارداد اجتماعی ازدواج و نکاح است و شرطی است که سبب حاللیت

می شود. هر جا که ازدواج در میان طبقات پایین و متوسطه جامعه انجام می گیرد شرط کاوین وجود دارد.
در ازدواج بشر با معشوقش گوید: 
رفت بیرون و کار مهر بساختبشر کان حور پیکرش بنواخت

)           105نعمتی یافت شکر نعمت گفت (ص گشت با او به شرط کابین جفت
در حکایت هفتم خواجۀ باغ پس از آنکه از قصد گناه در برابر خداوند توبه می کند با زیباروي چنگ نواز 

به شرط کابین بصورت حالل جفت می شود.
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بست کـابین چنانکه باشد عهدرسـاند به مهـدماه دوشینه را 
)                                                                                                                        155وانگهی خورد از او که گشت حالل (صدولتـی بیـن کـه یافت آب زالل

کنیزك که ت شاهزاده که آنها را بدون رسم و قانون به قصر می آورد. ویک بهرام هشت زن دارد. هف
گیرد، که درطبقات متوسط و پایین جامعه صورت میهاي دیگر مطرح درهفت پیکرازدواج با او با ازدواج

گردد، رسماً و بر یکی است. این کنیزك را که پس ازمدتها دوري، ازخانه سرهنگ بهرام به سوي وي باز می
ساس قوانین به عقد خود در می آورد.ا

)                                                                                                                           85ماه را در نکاح خویش آورد (ص موبدان را به شرط پیش آورد
ر نظام مرد ساالري مردان به خریداري همسر یا همسران خود اقدام کابین ریشه در خرید همسران دارد. د

می کردند. این وضع که با کاال شدن و کاال پنداري زن در تاریخ همراه است، زن را از درجۀ انسانی دور کرد 
و سبب فراهم آمدن زمینه براي استثمار او گشت.

ایشیازدواج رب
در نظام هایی که ارکان حیات بر جنگاوري استوار «شی است. ج، ازدواج به شیوه رباییکی از رسوم ازدوا

و ارزشهاي حماسی رواج دارند و انسانها از آغاز به کار آموزي نبرد مشغولند یکی از شیوه هاي ازدواج و 
وه هاي مختلف اقدام به ربودن همسر خود ـرد به شیـوه مـانتخاب همسر، ازدواج ربایشی است. در این شی

)در ایران قدیم رسمی بود 75: 1370ساروخانی، » (ل تصاحب، قدرت و جنگاوري است.ا عاممی کند که تنه
ایش از سوي زنان صورت می گیرد. بنام جشن مردگیران. در این جشن نوعی ربایش وجود دارد اما این رب

نج روز زنان جشن مردگیران جشنی بود در ایران باستان که در پنج روز آخر اسفندماه برپا می شد. در این پ«
» بر مردان مسلط بودند و هر آرزویی که می کردند تحقق می یافت. از این رو آن را مردگیران می گفتند.

(معین، محمد، فرهنگ) ربایش همسر در هفت پیکر در درجه اول بوسیله بهرام با هجوم و تهدید و فشار و 
انوي حصاري براي انتخاب همسر بدست آوردن دختران هفت اقلیم صورت گرفته است. در آزمونهاي ب

نوعی جنگاوري مشاهده می شود.
زن و ازدواج مجدد

یکی از مسائل دیگر در هفت پیکر پیرامون ازدواج، ازدواج مجدد زنان شوي مرده است. این امکان 
زنی که « همیشه و در همه دوره ها بطور یکسان براي زن فراهم نبوده است. در احسن التقاسیم آمده است:  

» شوهرش مرده است دیگر شوهر اختیار نمی کند و اگر شوهر کرد کودکان در خانه او را با خزف می کوبند.
) در حکایت سوم هفت پیکر ملیخا همسفر و همراه خیر می میرد. خیر که خود عاشق 1371:235( راوندي، 

دواج می کند. و نظامی هم همسر ملیخا است به صورت اتّفاقی باوي روبرو می شود. زن به بشر پیشنهاد از
این زن را می ستاید و یکی از مواردي است که ماوراي زیبایی ظاهري براي زن امتیازي دیگر قائل می شود.

104آن ورق باز خواند حرف به حرف (ص )زن زنی بود کاردان و شگرف
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رد در یک زمان با آخرین نکته در مورد زن و ازدواج در هفت پیکر چند همسري است. یعنی یک مو
دربار درآید چند همسري و داشتن زنان بیش از یک نفرمیکند. آنچه از هفت پیکر برچند زن ازدواج می

اش نجات بخشکند. مرد کرد که خانوادهر با یک زن ازدواج میـا یک زن دارد. بشـوم است. ملیخـمرس
کنیزك ارادت دارد وبا او ازدواج می کند. و اند، داراي یک همسر است.باغبان حکایت هفتم به یک » بشر«

مظلوم چهارم هم شکایتش این است که یک عروس مهربان داشت اما وزیر ستمکار او را از وي جدا کرد. 
خیر هم داراي یک همسر است تا زمانی که وارد دربار می شود و بر اساس فرهنگ دربار با سه عروس 

رد.ازدواج می کند. با دختر وزیر و شاه و ک
بر همه کام خویش یافته دستگاه با دختر وزیر نشست

کاین چو خورشید بوده آن چون ماهچشم روشن گهی به دخترشاه
)                                                                                               142کز جهان گوي حسن او برد (صشادمانه دلش بدختر کرد

عالوه بر خیر بهرام داراي هشت همسر است. پادشاه سیاهپوش هم با چند کنیز کام دل می راند. پادشاه 
کنیزك فروش هم وضعی بهتر از این ندارد. وزیر بهرام هم عروسان دیگران را غصب می کند وبه حرمسراي 

بیشتري می توان کرد اما ما به همین موارد بسنده می کنیمخود می فرستد. در هفت پیکر درباره زن تحقیقات 
نتیجه گیري                                                                                                      

یز پایگاه زن در هر جامعه نمودار فرهنگ و اندیشه آن جامعه است . با این توصیف ذهن وزبان نظامی ن
شخصیت زن با تاثیرات ذکرشده؛ ریشه در عمق فرهنگ حاکم دارد .او در فحواي داستان ها در بیان جایگاه و

اندیشه هاي خود را بیان می کند، و یکی از موضوعاتی که در این گفتگوها و قصه ها طرح می گردد زن و 
یک دید کامالً منفی می نگرد. و اگر مقام و موقعیت اوست. نظامی از نظرگاه اجتماعی در هفت پیکر به زن با

هم جایی زن را می ستاید به صفاتی می ستاید که صفات و خصلتهاي اخالقی انسانی و پایگاه اجتماعی 
مثل زیبایی و لطافت و نیست، بلکه موارد و امتیازاتی است که بطور طبیعی در خلقت زن وجود دارد.

در رابطه با زن مطرح می شود هوسبازي و هر چیزدیگري ت پیکر آنچه بیش ازدرحکایتهاي  هفمهربانی. 
مقایسه زن با مرد در هفت پیکر در.پادشاهان  عصر نظامی دارداست که این نشان از زن بارگیشهوترانی

نقشهایی را که هر یک در طول داستانها دارند، می توان مد نظر قرار داد. زن همیشه داراي یک وجود منفعل 
شایسته ترحم ترسیم می شود.ر مقایسه با مرد  به عنوان یک موجود ضعیف واست. و همه جاد

کتابنامه
، توس، تهران1373، ترجمه جالل ستّاري، چاپ اول، عشقآلندي، رنه، -
، پرسش، تهران 1373.، چاپ اول، امشب صداي تیشه..احتشامی، خسرو، -
ان، توس، تهر1374، چاپ اول، گفتگوهااسالمی ندوشن، محمدعلی، -
، امیرکبیر، تهران1360اونامونو، میگل.د، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، چاپ اول، -
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، آذر، تهران 1363، چاپ اول، تاریخ مذکربراهنی، رضا، -
، به کوشش علی اکبر فیاض، دانشگاه مشهدتاریخ بیهقیبیهقی، ابوالفضل، -
یر، تهران، امیرکب1370، چاپ اول، گنجینۀ حکمت در آثار نظامیثروت، منصور، -
، چشمه، تهران1388، چاپ اول، ریشه هاي زن ستیزي در ادبیات کالسیک فارسیحسینی، مریم، -
، زوار، تهران1366، به کوشش قزوینی، غنی، کلیات اشعارحافظ، شمس الدین محمد، -
لغت نامهدهخدا، علی اکبر، -
محمد اقبال، چاپ دوم، ، به کوشش راحه الصدور و آیه السرورراوندي، محمدبن علی بن سلیمان، -

، امیرکبیر، تهران 1364
، نگاه تهران1371، چاپ دوم، 6، جتاریخ اجتماعی مردم ایرانراوندي، مرتضی، -
، آگاه ، 1375روح االمینی، محمود، نمودهاي فرهنگی و اجتماعی در ادبیات فارسی، چاپ اول، -

تهران
، سخن، تهران1372اپ اول، ، چپیرگنجه در جستجوي ناکجاآبادزرین کوب، عبدالحسین، -
، سروش، تهران1370، چاپ اول، مقدمه اي برجامعه شناسی خانوادهساروخانی، باقر، -
، سال 1389، علوم ادبی دانشگاه قم، سیماي زن در پنج گنجغنی پور ملکشاه، احمدوتیرگر، ساجده، -

سوم، شماره پنجم 
تهران، امیرکبیر، 1371، چاپ هشتم، فرهنگ فارسیمعین، محمد، -
، امیرکبیر، تهران1366نظام الملک طوسی، حسن، به کوشش غالمحسین یوسفی، -
، دانشگاه 1373، به کوشش برات زنجانی، چاپ اول، هفت پیکرنظامی گنجه یی، الیاس بن یوسف، -

تهران
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رابطه شخصیت پردازي و جنسیت 
سیمین دانشور"شهري چون بهشت"در مجموعه داستان کوتاه

1ی قهفرخیفاطمه شهاب

دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد
دکتر جهانگیر صفري
دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد

چکیده
هاي گوناگون در پی بیان سیمین دانشور نخستین نویسنده زن ایرانی است که در تمام آثار خود به شیوه

شخصیت (چه کندهاي داستانی که وي در داستان خلق میاست. اکثر شخصیتي زنان حقوق از دست رفته
باشد. به هایش نیز مسائل مربوط به زنان میزنان هستند و موضوع اکثر داستاناصلی چه شخصیت فرعی)

ي ادبیات زنان و ارتقاي سطح آن، از اهمیت باالیی برخوردار همین جهت تحلیل و بررسی آثار وي در زمینه
دانشورکه حاوي ده داستان کوتاه است، "شهري چون بهشت"در این مقاله مجموعه داستان کوتاه است. 

گیرد و شخصیت ها و شیوه هاي شخصیت پردازي که نویسنده از آن بهره مورد بررسی و تحلیل قرار می
آنها نیز ي جنسیت نویسنده به عنوان یک زن و انتخاب شخصیت ها و پرداختنگرفته است و همچنین رابطه

شود.بررسی می
داستان کوتاه، شخصیت، شخصیت پردازي، جنسیت، سیمین دانشورها:کلیدواژه

مقدمه:
هاي گوناگون به نمایش ادبیات سرگذشت پرفراز و نشیب زندگی جوامع بشري است که در قالب

، داستان است که هاکند. یکی از موثر ترین این قالبدرآمده و هویت خویش را بر مخاطب آشکار می
هاي آرمانی و انسانی خویش و نیز خالقیت هنري خود، برآن است تا بازتاب نویسنده با به کارگیري اندیشه

زندگی اجتماعی، فردي، فرهنگی، سیاسی و هنري و... مردمان عصر خویش را به تصویر بکشد و در البه الي 
را به نمایش بگذارد. مهمترین وسیله براي تحقق این هاي بشريها و دلتنگیها، افتخارات، اندوهآن خواسته

هاي آثارش را از هاي زنده و ملموس در داستان است. نویسنده شخصیتي نویسنده، خلق شخصیتخواسته
و "شخصیت"کند. از این جهت یکی از عناصر مهم در داستان، هاي مختلف اجتماعی انتخاب میمیان گروه

تحلیل و بررسی آن از اهمیت باالیی برخوردار است.باشد کهمی"شخصیت پردازي"

تعریف شخصیت و انواع شخصیت پردازي

1. f.shahabi1392@chmail.ir
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ها هاي اخالقی و ذاتی که این ویژگیشخصیت در یک اثر نمایشی یا روایی فردي است داراي ویژگی«
ین رفتار یا یابد. زمینه چننمود می-گفتار–گوید و آن چه که می-رفتار-دهداز طریق آن چه که انجام می

)33: 1386مستور، » ( کند.هاي شخصیت را بازتاب میگفتاري، انگیزه
آفرینش شخصیت شاید هیجان انگیزترین وجه داستان نویسی است. نویسنده « فورستر معتقد است: 

تواند مختارانه در ماجراي داستان حضور یازد که میبا خلق یک شخصیت گویی به آفرینش انسانی دست می
)24: 1352(فورستر، » یدا کند و تاثیرگذار باشد...پ

هاي صورت گرفته در داستان شخصیت از کلیدي ترین عناصر داستان است که زمان و مکان و کنش
گیرد و شخصیت پایه و بدون حضور این عنصر امکان پذیر نیست. هیچ داستانی بدون شخصیت شکل نمی

ها ي رمانن همچون ویرجینیا ولف بر این باورند که سر وکار همهاساس یک اثر ادبی هستند. برخی از منتقدا
شود. (ر.ك فقط با شخصیت است و قالب رمان تنها براي ترسیم شخصیت طرح افکنده و پرورش داده می

شمارند و ) برخی از صاحب نظران نیز شخصیت و عمل را بنیادي ترین عناصر داستان می455: 1368آلوت، 
)17-14: 1383سیم بندي رمان به میزان اهمیت این دو عنصر توجه دارند. (ر.ك میور، از همین رو در تق

خالصه آن که، شخصیت در کنار دیگر عناصر داستان مانند طرح، زمان، مکان، فضا و عمل داستانی در 
راي که مطلقا مهمترین یا اصلی ترین باشد. شخصیت داجایگاه خود از مهمترین عناصر داستان است نه این

گونه که هیچ داستانی بدون شخصیت اتفاق رسد همانپیوند و رابطه متقابل با طرح داستان است و به نظر می
افتد، هیچ شخصیتی نیز توانایی شناخته شدن بیرون از یک طرح داستانی را ندارد. شخصیت داستان نمی

شود، کینه و عقده شمگین میکند، خکند، کار میموجودي است ساختگی که در دنیاي ساختگی زندگی می
ورزد و درنهایت ممکن است در همین دنیاي بخشد و عشق میورزد، مهربان است، میدارد، حسد می

ها و خصوصیاتی توان گفت شخصیت داستانی همچون هر انسان دیگري ویژگیساختگی بمیرد. بنابراین می
کتسابی باشد.هایی که ممکن است فردي و موروثی یا فردي و ادارد. ویژگی

انواع شخصیتها 
گیرد و نظر مخاطب را به خود جلب شخصیت اصلی:شخصیتی است که محور داستان قرار می

)1377:176کند.(میرصادقی ، می
شخصیت فرعی : عالوه بر شخصیت اصلی ممکن است یک یا چند شخصیت دیگر نیز در داستان 

و 1385:48گویند.(جزینی ، هاي فرعی داستان میبیایند.این شخصیت ها را به طور کلی شخصیت
تر شخصیت اصلی است.( بستانی، )وظیفه شخصیتهاي فرعی،  معرفی بیشتر و کامل296: 1377میرصادقی ، 

1371 :200(
ماند و تحت شخصیت ایستا: شخصیتی است که ابعاد شخصیتی او در آغاز  و پایان داستان ثابت می

) 100: 1377کند.(میرصادقی، گیرد و تغییر نمیر نمیتاثیر حوادث و وقایع قرا
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شخصیت پویا: شخصیتی که در خالل حوادث داستان تحت تاثیر شرایط مختلف و برخوردبا دیگران 
دچار سرگردانی و تغییر شده است.(همان)

شخصیت نوعی : یا تیپ نشان دهنده خصوصیات گروه یا طبقه اي از مردم است که او را از دیگران 
کند. براي آفریدن چنین شخصیتی باید حقیقت را از چند نمونه واقعی گرفت و با هنرمندي درهم متمایز می

)306: 1387و داد، 100: 1377آمیخت تا شخصیت نوعی  مورد نظر آفریده شود.(میر صادقی ، 
شخصیت مخالف: شخصیت هاي داستانی که مخالف و معارض شخصیت اصلی داستان هستند. از 

: 1387و داد ، 1377:177آید. (میر صادقی ، ورد و تعارض میان این دو شخصیت کشمکش پدید میبرخ
306(

کند و با او اسرار و رازهاي شخصیت همراز: شخصیت فرعی است که شخصیت اصلی به او اعتماد می
)1377:182گذارد. (میرصادقی ، خود را در میان می

شیوه هاي شخصیت پردازي 
هداف داستان این است که از طریق ایجاد موقعیتی خاص و قرار دادن چندین شخصیت در یکی از ا

ها برخوردار است. آن موقعیت، واکنش آنها را به تصویر درآورد. از این رو داستان از ویژگی تعدد شخصیت
نها به یک ها در یک موقعیت باید تتعدادي از صاحب نظران اعتقاد دارند براي برجسته کردن حالت شخصیت

ها و استفاده از عدسی گروهی براي توجه به یا دو شخصیت پرداخت. اما در این داستان، تعدد شخصیت
ها در صحنه نتوانسته است مانع استحکام و قوام ساختار شود. زیرا نویسنده در هر صحنه گروهی از شخصیت

م تعادل و تاکید بیش از حد بر یکی از ها تعادل برقرار کرده است. عدبین بیان موقعیت و بیان کنش شخصیت
ها باعث شود داستان باورنکردنی و احساساتی شود. تاکید بیش از حد بر کنش شخصیتاین دو باعث می

ها شود شخصیتشود و تاکید بیش از حد بر موقعیت باعث میمحو شدن موقعیت در پس زمینه صحنه می
) 436: 1383ظر آیند. (ر.ك بیشاپ، به صورت چوب خشک و فاقد احساس و اندیشه به ن

نویسنده با توسل به « گیرد. هاي متفاوت و متعددي صورت میشخصیت پردازي در داستان به شیوه
کند و در جریان داستان به نقطه اوج و پایان داستان ابعاد مختلف شخصیت او را به خواننده معرفی می

هاي شخصیت پردازي را در یک تقسیم بندي کلی به دو ) روش62: 1381عبدالهیان، » ( کندراهنمایی می
توان تقسیم کرد: روش مستقیم و روش غیر مستقیم.دسته می

با شرح و تحلیل رفتار و اعمال و «کند و در شیوه مستقیم نویسنده، شخصیت را مستقیما معرفی می
یه دید فردي در داستان، کند یا از زاوهاي داستانش را به خواننده معرفی میها، آدمافکار شخصیت

) کلی 87: 1385(میرصادقی، » شود.هاي دیگر داستان توضیح داده میهاي شخصیتخصوصیات و خصلت
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هایی است که داستان نویس در شیوه ) روش141: 1371گویی، تعمیم دادن و تیپ سازي ( ر.ك اخوت، 
کند.مستقیم، شخصیت داستانش را به خواننده معرفی می

، اطالعاتی ها، گفتار و حتی نام شخصیتر مستقیم نویسنده معموال از طریق اعمال، اندیشهدر شیوه غی
دهد. در این نوع شخصیت پردازي معموال زاویه دید را به صورت غیر مستقیم در اختیار خواننده قرار می
راوي محدود و نحوه بیان داستان معموال نمایشی است.

غیر مستقیم عبارتند از:مهمترین عوامل در شخصیت پردازي 
رفتار(اعمال) -1
گفت و گو-2
نام-3
قیافه ظاهري -4
محیط -5
توصیف -6
)142: 1377جریان سیال ذهن.(اخوت، -7

سیمین دانشور
سیمین دانشور یکی از نویسندگان بعد از جریان مشروطیت در ایران است که به عنوان اولین زن 

در شهر شاعرپرور شیراز چشم به جهان گشود. 1300د.سیمین، در سال ي ادبیات ایران شایرانی وارد عرصه
پدرش دکتر محمدعلی دانشور. پزشک بود و مادرش قمرالسلطنه حکمت بود که مدتی هم مدیر هنرستان 

ي انگلیسی ي نقاشی مشغول بود.دوران ابتدایی و متوسطه را در مدرسهدخترانه هنرهاي شیراز بود و به حرفه
به تحصیل پرداخت و در امتحانات نهایی شاگرد اول سراسر کشور شد. از همین رو، در »مهر آئین«

د.اي آمریکایی در تهران اقامت گزیي ادبیات دانشگاه تهران به تحصیل مشغول شد و در مدرسهدانشکده
» خاموشآتش «هاي کوتاهش را با عنوان توانست اولین مجموعه داستان1327دکتر سیمین دانشور، در سال 
ي بانو و امید ي کیهان، مجلههاي این مجموعه شانزده قسمتی، قبالً در روزنامهمنتشر کند که برخی از داستان

چاپ شده بود.
ي آن یک زن ایرانی بوده است.اولین مجموعه داستان در ایران است که نویسنده» آتش خاموش«

ن دانشور در مسیر بازگشت از شیراز به تهران با در آخر بهار همان سال، پس از انتشار آتش خاموش، سیمی
.شودي عطفی در زندگی سیمین محسوب میاحمد آشنا شد و این تاریخ نقطهجالل آل

وي رمانها و داستان تر از باقی آثار اوست.قابل تأمل» سووشون«آثار بسیاري از او به چاپ رسیده است که 
ساربان سرگردان ن جمله: رمان سووشون، جزیره سرگردانی  وهاي کوتاه ارزشمندي را خلق کرده است از آ

و مجموعه داستان هاي کوتاه آتش خاموش، شهري چون بهشت، به کی سالم کنم و...
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ادبیات زنانه و جنسیت 
اند.زمانی که داروي آرام کردن در دور دست زندگی انسان، زنان قصه گویان تاریخ حیات بشري بوده

جستند تا هنگامی که شهرزاد نجات جان خود را در روایت ها میخویش را در قصهو آگاه ساختن کودك 
ها ها از لب به قلم رسید دیگر زنان راویان قصهي داستانی جست.اما زمانی که این قصههزار و یک شبه

ه قلمرو نبودند بلکه خالقیت قلم در دست مردان قرار گرفت. به مرور زمان و در دوره معاصر با ورود زنان ب
خالقیت هاي ادبی، نوع دیگري از داستان نویسی پدیدار شد که خالق قهرمانان آن زنان بودند.در حقیقت 

هاي فرهنگی گردد. اما دگرگونیبرمی30ظهور زنان داستان نویس در عرصه ادبیات کشور به اواخر دهه 
اي که این عرصه را رقم زده به گونهاي از حضور زنان در صورت گرفته در ایران پس از انقالب، جلوه تازه

هاي کتاب برگزیده ، صاحب مرتبه شدند. هاي اخیر در بسیاري از جشنوارهآثار پرشماري ازآنان طی سال

از ویژگی ها و چشم انداز باورها و عقاید مربوط به «ادبیات زنانه یا زنانه نویسی عبارت است 
را براي  بیان تفاوت "گویش جنسیتی "انشناسان اصطالح موقعیت اجتماعی و حقوق زن در آثار ادبی. زب

- ي گویندهشود که تداعی کنندههاي زبانی دو جنس وضع کرده اند. گویش سنتی به گونه اي از زبان گفته می
ي مذکر یا مونث است.این اصطالح با وجود کاربرد زیادي که دارد چندان روشن گر نیست ؛ بخشی از این 

است. جنس اشارت دارد به مشخصه هاي زیست شناسیک و "جنسیت"با "جنس"اوت ابهام ناشی از تف
فیزیک بدنی مرد و زن، در حالی که جنسیت بر مشخصه هاي هریک از دو جنس بر اساس موقعیت فرهنگی 
داللت دارد. جنسیت اشاره دارد به نقش اجتماعی ، رفتارها، فعالیتها و اقتضائاتی که یک جامعه معین براي 

) برخی از ویژگی هاي زنانه نویسی عبارت اند از :396: 1390فتوحی ، » ( داند. دان و زنان مناسب میمر

برند.زنان اغلب نکات آوایی را با دقت کمتري نسبت به مردان به کار می-

تر است.لحن و آهنگ در سخن زنان متنوع-

حسن تعبیر و کلمات مصغر در سخن زنان بیشتر است.-

صفات و قیدهاي عاطفی در آثار زنان بیشتر است.بسامد-

محتواي آثار نویسندگان زن بیشتر درمورد زنان و مشکالت و حقوق زنان است. -

کنند.زنان خود را به عقیده ي واحدي متعهد نمی-

سبک ارتباطی زنان بیشتر متمایل به هم گرایی و همدلی است تا مباحثه و رقابت و مجادله.-
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)399-398همان و...(ر.ك -

از نظر شخصیت پردازي و جنسیت"شهري چون بهشت"تحلیل و بررسی مجموعه داستان کوتاه
ي از تغییر و تحول به طور کلی سیمین دانشور در آثار خود به مشکل هویت و جایگاه زن ایرانی در مرحله ا

تر از دنیاي که دنیاي زنان ناشناختهاي پردازد و تالش زنان براي خودیابی را با انتقاد از جامعهاجتماعی می
مردان است،مورد بررسی قرار می دهد.خود دانشور عالقه چندانی به اولین اثرش یعنی آتش خاموش ندارد و 

ي مجدد براي چاپ آن را معتقد است این مجموعه به مقتضاي سنش، بسیار رمانتیک است و هرگز اجازه
هنري است. این کتاب در مقایسه با آثار بزرگ علوي و .یر اُنداده است. در این هنگام دانشور تحت تأث

ي حضور نویسنده، تقابل چوبک، سیاه مشقی بیش نیست.در این اثر نقایص بسیاري وجود دارد، از جمله
ي ها به شیوههاي محلی و آدم نامتعارف.همچنین چون داستانمفاهیم کلی، دوپارگی در اثر، آدم

شوند باعث ایجاد دردسر شده است. برداري روایت مییادداشت
چنان تحت تأثیر اُوهنري است.دانشور هم» شهري چون بهشت«رسد دومین کتابی که از دانشور به چاپ می

ي اُوهنري است. داستان هنوز هم قرار دارد و توفیق نسبی آن به دلیل گره خوردن دو مفهوم متقابل به شیوه
ها بارز نیست.در ي دید داناي کل است، این شکستگیلیل اینکه زاویهدر نثر داراي شکستگی است، اما به د

ست که ايورزد. توالی زمانی دغدغهاین داستان و هم در رمان سووشون نویسنده خیلی به زمان تأکید می
هاي کامالً واقعی کهحسین ساعدي نیز با آن درگیر بودند. این توالی زمانی در داستاناحمد و غالمجالل آل

که "شهري چون بهشت"شاید نمودي نداشته باشد ولی در داستانی چون ؛مدعی تبعیت از واقعیت است
خواهد ثابت کند که داستانش ترکیبی زیبا از واقعیت و رویاست به خوب نمایان است.که البته دانشور می

شده است که عبارت داستان کوتاه تشکیل 10) این مجموعه از 20-19: 1383واقعی است.(ر.ك عبدالهی، 
اند از: شهري چون بهشت ، عید ایرانی ها، سرگذشت کوچه، بی بی شهربانو، زایمان ، مدل، یک زن با مردها، 

در بازار وکیل ، مردي که بر نگشت و صورتخانه.

"آتش خاموش"هاي نخستین کتابشتر از داستانتر و سنجیدههاي این مجموعه به مراتب پختهداستان

هایش را باید د بارزترین ویژگی داستان نویسی دانشور دقیقا همین تحولی باشد که اولین مصداقاست. شای
هاي این مجموعه نشان دهنده توازنی خالقانه بین دو جست. داستان"شهري چون بهشت"هايدر داستان

یاي درونی ها کشف دناست. دانشور در این داستانشیوه روایی موسوم به (محاکات ) و( روایت محض)
کند. متقابال هایی محدود در متن بسنده میگذارد و لذا به دادن نشانههایش را به عهده خواننده میشخصیت

کنند. این هاي دشوار بسنده میها در موقعیتهاي شهري چون بهشت به نشان دادن شخصیتراویان داستان
ناساند، نه اظهار نظرهاي صریح و عاقالنه یک شها را به خواننده میها است که آنگفتار و رفتار شخصیت

هایش، همین سبک روایی جدید راوي همه چی دان بزرگترین دستاورد دانشور در دومین مجموعه داستان
آورد.اما عالوه بر شیوه روایت گري ، دانشور با است که لذت تفکر و کشف را براي خواننده به ارمغان می
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م دیگري از داستان نویسی خود را نیز ارتقا داد و آن پرداختن به مضامین انتشار شهري چون بهشت، جنبه مه
هاي قبلی اوست. در هایی به مراتب پیچیده تر از داستانتر و با شیوهفرهنگی در ابعادي به مراتب وسیع

شهري چون "هاي هاي قبلی، کانون توجه  دانشور احساسات فردي است؛ حال آن که در داستانداستان
ها کاوش در چند و چون روابط بینا فردي بیشتر به معضالت فرهنگی کالن نظر دارد. در این داستان"بهشت

تري که گریبانگیر بسیاري ازآحاد جامعه ماست. براي مثال در وسیله اي است براي فهم مسائل فرهنگی عام
فرصت طلبی و ناسپاسی در دانشور با تیزبینی جامعه شناسانه تحسین بر انگیزي موضوع » زایمان«داستان 

هاي پر طمطراق معمول دهدکه تعارفي گیرا نشان میدهد و به شیوهفرهنگ ایرانی را مورد تفحص قرار می
کند. صرفا هاي منفعت جویانه و غیر صادقانه اشخاص را استتار میدر فرهنگ ایرانی، تا چه حد نیت

تواند پرتوي تابه انایی تحلیل فرهنگ برخوردار باشد میاي که از قدرت مشاهده تیز بینانه و نیز تونویسنده
این حد روشنگر بر ابعاد نا پیدا یا مکتوم فرهنگی ما بیفشاند. 

، در اولین داستان این مجموعه که به همین نام آمده است، شخصیت »شهري چون بهشت«در مجموعه 
علی، منور، شوهر منور، نیر و عزت علی، مادر « هاي فرعی عبارتند ازاست و شخصیت» مهرانگیز«اصلی 

هستند و » جان میکلسن، تد و حاجی فیروز«، »هاعید ایرانی«هاي اصلی داستان شخصیت».خواهرعلی
هاي فرعی و شخصیت» فاطمه خانم« ، »سرگذشت کوچه« هاست.شخصیت اصلیشخصیت فرعی مادر بچه

» بی بی شهربانو« در ». ر، منیر و شوهر راويبدري، مشدي صفر سپو«عبارتند از راوي داستان که زن است و 
هستند. » مادر او، پیر زن همسفر، عروس پیرزن و برادر مریم« هاي فرعیو شخصیت» مریم«شخصیت اصلی 

» مهین، مادر، برادر، زائو، ماما، افسر نگهبان و نسرین خانم« شخصیت اصلی و» اکرم« ، »زایمان« در داستان
لیلی، منوچهر، آقاي مدیر، قاسم، « شخصیت اصلی و » فریده خانم« ، »مدل«هاي فرعی هستند.درشخصیت

هاي شخصیت» شودمنصور، محمدآقا، مادرلیلی، احمد، معلم نقاشی، آقاي شکسته بندي و مردي که مدل می
هاي فرعی یک زن و یک مرد هستند و شخصیت» یک زن با مردها«هاي اصلی داستانفرعی هستند. شخصیت

هاي اصلی شخصیت».خانم بدرالسلطنه، شوهر یمین السلطنه، سرگرد و یمین السلطنه: «عبارتند از
نخود بریز، آقازاده، پسرکوچک، « هاي فرعیو شخصیت» مرمر، دختر بچه شش ساله«، »دربازار وکیل«داستان

مهدي، « هاي فرعیو شخصیت» محترم«شخصیت اصلی» مردي که برنگشت«هستند. در داستان » مردغریب
» صورتخانه«هستند.درآخرین داستان این مجموعه» حمدي، ابراهیم، زهراسلطان، پدرمحترم و اشرف ساداتا

کند و هاي فرعی را دختري که نقش دختر خلیفه را بازي میاست و شخصیت» مهدي«شخصیت اصلی 
دهند.پسري که نقش جوجی خان را بازي میکند تشکیل می

هاي اصلی مرد نفر و در مقابل تعداد شخصیت» نه«اصلی زن هايبنابراین در این مجموعه شخصیت
ها شخصیت فرعی مرد وجود دارد که تعدادي ازآن29شخصیت فرعی زن و 25باشند؛ همچنین نفر می» پنج«

ها دارند.شاگردان مدرسه و کودك هستند و در مجموع زنان جایگاه بیشتري در داستان
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اي تواند ازخود ارادهامی و خرافاتی و فقیر است که نمیزنی ع»شهري چون بهشت«زن در داستان 
روبرو هستیم که هوویش را به خانه دعوت » فاطمه خانم«نیز با زنی چون » سرگذشت کوچه«داشته باشد. در 

من دوتا بچه دارم. پونزده سال آزگار « گوید کند تا شوهرش را بدست آورد. زن میکرده و از او پذیرایی می
) 61: 1381(دانشور، » هاش ساختمن مرد زحمت کشیدم موهامو سفید کردم. با همه سختیتو خونه ای

پذیرد. اما در دو بنابراین این زنی مطیع و سربراه است و مردش را هرچند با شالق آمده باشد با شادي می
ر و سربه هوا زنانی آزاد خلق شده اند که در عین آزادي، ولنگا» صورتخانه«و » یک زن با مردها« داستان

اند.هستند و بازیچه دست مردها شده
سرگذشت «در این مجموعه، دو داستان در دفاع از حقوق زن و مضلومیت او آورده شده است، 

گوید: گیرد و در جواب اعتراض زن میداستان زنی ست که مردش او را رها کرده و زن دوم می» کوچه
هارتا زن بگیرم. بیخودي ادا و اطفار در نیار، اگه سختته راهتو تونم تا چمخلص کالم من مرد مسلمونم و می«

) و همچنین داستان 63-62: 1381(دانشور، » کنم طالقتو نمیدم دستت...؟بکش و از این خونه برو، بد می
گردد و زن کند و به خانه برنمیداستان زنی است که مردش چند روزي او را رها می» مردي که برنگشت«

ها زن با آزادي بیش از حدي ماند.اما نویسنده در مقابل دو داستان دیگر نیز آورده که در آنتنها میپناه و بی
این مرد است که مظلوم » یک زن با مردها« که براي خود قائل است به انحراف کشیده شده است. در داستان 

کند مردي پاك و نجیب است اما یرا بازي م» سیاه«که نقش »« مهدي«، »صورتخانه«شود و در داستان واقع می
کند، دختري است که فریب مردي را خورده و از او آبستن است و را بازي می» دخترخلیفه«دختري که نقش 

کند.اینک براي به دست آوردن پول، خود را تسلیم مرد دیگري می

ست که در در واقع دانشور از همه گونه شخصیت در آثارش استفاده کرده است و به این صورت ا
مجموعه ي شهري چون بهشت حالت متعادلی را رعایت کرده است و قضاوت یک طرفه و جانب گیرانه اي 

ندارد.

یکی از مضامین اصلی دانشور پرداختن به ذهنیت زن ایرانی است. از آن جایی که نویسنده خود نیز 
تجربه کرده است ،به خوبی توانسته زن است و در زندگی خود، هر دو نوع زندگی (ثروتمندانه و فقیرانه) را 

در داستانهایش فقیر و غنی را درکنار هم و به همراه مشکالتشان به تصویر بکشد. دانشور خود از یک طبقه 
ثروتمند و تحصیلکرده است، پدرش کتابخانه مفصلی را در اختیار داشته و زندگی مرفهی را براي خانواده 

ل آل احمد، سیمین را با جلوه اي دیگر از زندگی آشنا میکند و دانشور اش فراهم کرده بود. اماازدواج با جال
- چشد.خود سیمین دانشور در این باره میي اجتماعی خانواده اش طعم فقر را نیز میبا پشت پا زدن به طبقه

کند و تواند آدم را فاسددانم اولی باچه سهولتی میمن هم ثروت را تجربه کرده ام و هم فقر را. می«گوید: 
به «گوید: همچنین می» کند.دانم چه آسان فقر سرچشمه ي نبوغ را خشک میدومی چه وحشت زاست. می

خاطر عالقه ام به فقرا در ایران هرگز کمبود مطلب نداشته ام. طبقه ي محروم، مردمی عادي، انسانهاي واقعی، 
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گزیند از هردو ر در داستانهایش بر می) بنابراین شخصیتهایی که دانشو65: 1383استنگر، »(همه جا هستند.
شوند، زنان طبقه باال و اصوال زنها در آثار دانشور، اغلب به دو طبقه متمایز از هم تقسیم می« طبقه هستند.

مرفه الحال و زنان زحمتکش و زیر دست و اغلب کلفت جماعت که خدمت زنان طبقه باال را می کنند و 
)102: 1381(میرصادقی، » ن طریق است که باهم در ارتباط اند.کشند و از ایبراي آنها زحمت می

به طبقات فرو دست بیشتر پرداخته شده است به عنوان مثال » شهري چون بهشت«در مجموعه
بی بی «، مریم و مادرش در»سرگذشت کوچه«، فاطمه خانم و بدري در»شهري چون بهشت«مهرانگیز در

و » مردي که برنگشت«، محترم در داستان »دربازار وکیل«، مر مر در»نزایما«، زائو و اطرافیانش در»شهربانو
همگی از زنان فقیر و محروم هستند.» صورتخانه«بازیگر نقش دختر خلیفه در 

گذارد. دانشور شخصیتی واقع بین است و واقعیت هاي روزگار خود را در داستان هایش به نمایش می
یادگاري است از دوران «...گوید:نوشته است می» چون بهشتشهري«و خود در مقدمه اي که بر مجموعه 

سیاه اختناق و نموداري است از اجتماعی که در آن زیسته ام و زندگی را تجربه کرده ام. بیشتر شخصیت هاي 
هایی که دانشور شخصیت) 7: 1381دانشور، »( داستان هایش واقعی است و با آنها شخصا برخورد داشته ام.

ي حقیقی اي این مجموعه به تصویر کشیده از جامعه ي روزگار نویسنده گرفته شده است و نمونههدر داستان
آنها در جامعه ي عصر نویسنده وجود داشته است. به همین دلیل نویسنده در پردازش این شخصیتها موفق 

شده و حقیقت مانندي این شخصیت هاي داستانی باال است.

ورخلقت زن براي عشرت و نگاه ابزاري به زن است. در این داستان و یکی دیگر از مضامین آثار دانش
برخی دیگراز داستانهایش زن تا حد یک کاال پایین آمده است به طوري که مردان هوسباز و شهوت ران آنان 

دهند. در این گونه موارد زن بیشتر جنبه غنیمت دارد و از نظر مرد کاالیی بیش نیست را به یکدیگر هدیه می
- نگرد و مقام و منزلت زن را تا حد یک کاالي بی ارزش پایین میفقط از جنبه ي شهوانی به زن میو

-آورد.دختر بازیگر نقش دختر خلیفه نیز از جنس خود به عنوان ابزاري براي به دست آوردن پول استفاده می
ر شده است و در پاسخ به کند.این زن به دلیل مشکالت مالی زیر استثمار جنسی مردي است که از او باردا

آخه کدوم مرد نجیبی میاد منو «گوید: کند تااز این بالتکلیفی به در آید میاین پرسش که چرا ازدواج نمی
خوام بري خوام پاتو از خونه بذاري بیرون.نمیبگیره؟حاال آمدیم و گرفت. اولین حرفی که میزنه اینه که نمی

) 210: 1381(دانشور،» بازي کنی.

باشد و شخصیتها هاي این مجموعه به صورت غیر مستقیم  میه شخصیت پردازي دراکثر داستانشیو
شوند. مثال دانشور در داستان سرگذشت از طریق اعمال و افکار و گفت و گوهایشان به مخاطب معرفی می

د، کم حرف مادر چاق بو«ها براي معرفی شخصیت مادر، از توصیف قیافه ظاهري استفاده کرده است: کوچه
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)همچنین براي معرفی 53کشید. مثل اینکه نفس تنگی داشت یا قلبش ناراحت بود.(همان: زد و دائم آه میمی
هاي نمناکش را کندم. بردیمش تو. و من پتویی آوردم. لباس« کند:بدري نیز نویسنده این توصیفات را بیان می

الغري بود که پرهایش را درست نکنده باشند. يکرد. مثل جوجهکشید و هی خودش را قائم میخجالت می
اي. از بچگی گذشته بود گانهشد  و نه لطافت و درخشندگی بچهاي احساس میدر بدنش نه شکفتگی دخترانه

)51(همان:» آمدکه روزي بشکفد.اما از بدنش نمی

« کند: ده میدر داستان بی بی شهربانو نویسنده براي معرفی شخصیت برادر مریم از گفتگو استفا
برادرش از جا در رفت. دستش را گرفت و کشید و گفت: راه بیا آدم خوب نیست پشت سرش را نگاه کند. 

مریم هرچی داداشت میگه بگو -مادر درس همیشگی را از سر گرفت: -دستم درد گرفت، به تو چه؟ –
در، برادر و مریم تاحدودي آشنا توان به طور کلی با هرسه شخصیت ما) در این گفتگو می74همان: »( چشم.

شد.

زیرا انتخاب زاویه دید در داستان « پردازداغلب نویسنده از منظر سوم شخص به روایت داستانهامی
دهدو نویسندگان زن اکثرا از شیوه روایی زنان اغلب به صورتی است که بینش و نگرش زنان را نمایش می

د را از آن طریق منتقل میکنند(در شیوه روایت اول شخص یعنی اندو نگاه زنانه خوداناي کل استفاده کرده
راوي قهرمان مانند داستان سرگذشت کوچه، هم به هرحال بینش و نقطه نظر شخصیت اول است که بیان 

) و از آنجایی که شخصیتهاي معمولی و اجتماعی به طور غیر مستقیم در 96: 1384حسینی، » ( شود.)می
باور پذیري و حقیقت مانندي داستان از درجه باالیی برخوردار است و مخاطب به شوند داستان معرفی می

شهري "هايکند. زاویه دید و روایت در داستانراحتی با شخصیتها و زندگی در داستان ارتباط برقرار می
دري خوابید. در اتاق پنجها میهر شب مهر انگیز که دختر سیاهی بود میآمد و در اتاق بچه« چون بهشت

هاي انداختند و علی و دو خواهرش بعداز اینکه اتاق را از گرد و غبار بازيبزرگی رختخوابها را جفت هم می
پسرها با مادرشان تصمیم « ها)، عید ایرانی11: 1381(دانشور، » خوابیدند.انباشتند در رختخوابها میخود می

از بس از حاجی فیروز خوششان آمده بود، سگشان گرفتند براي عید ایرانیها حاجی فیروز را نونوار بکنند.
به هر مشقتی بود مادرشان را سوارکردند اما « )، بی بی شهربانو37(همان: » میکی از چشمشان افتاده بود.

- ها هم مسافران دیگر یا علی گویان سوار میهرسه که باال آمدند جا نبود هیچ کدام بنشینند. تازه پشت سرآن

دم غروب اکرم، خواهر بزرگتر خسته از مطبش که جنوب شهر بود به خانه آمد. «، زایمان )69(همان: » شدند.
نوشت سرش را بلند کرد و به صورت کیفش را روي میز راهرو گذاشت. مهین که پشت همان میز کاغذ می

دها فریده خانم پشت میزش نشست. شاگر«)، مدل 91(همان: » خواهرش که گردآلود و گرفته بود نگاه کرد.
از «)، یک زن با مردها 107(همان: » هم نشستند. به بخاري کالس نگاه کرد که از حرارت گل انداخته بود.

اي را انتخاب کرد و پا در آن گذاشت. ها پایین آمدند و آنجا که بلمها بسته بود ایستادند. مرد بلم رنگ رفتهپله
بازار وکیل رسیدند مرمر دست بچه را ول کرد. وقتی دم«)، در بازار وکیل 127(همان: » بلم تکان خورد.
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ممدي «)، مردي که برنگشت 147(همان: » چادرش را صاف و صوف کرد و....یکسر به دکان نخودبریز رفت.
پیچید. اما خورد و توي دست و پایش میرا بغل کرده بود و دست احمدي را گرفته بود. چادرش لیز می

مهدي سیاه در آینه نگاه کرد. شنل قرمز «) و صورتخانه 171(همان: » اورد.مجبور بود هر دو بچه را با خود بی
هایش پوشید... شالق را سر میخی که لباس خلیفه به آن آویزان بود پیدا را از سر میخ برداشت و روي لباس

سوم شخص است.") 187(همان: » کرد و برداشت.

نتیجه گیري:

هاي هاي رئالیستی است که بر اساس موقعیتتان پردازياي متعهد و متبحر در داسدانشور نویسنده
هاي ملموس و جاندار، در راستاي دستیابی به موجود اجتماعی و فرهنگی جامعه و با انتخاب شخصیت

هاي فقر و درماندگی و مشکالت زنان را معرفی کند. کند تا عوامل و ریشهجامعه آرمانی خود تالش می
هاي ملموس و واقعی جامعه خواننده را در رسیدن به ري عناصر و شخصیتقدرت تصویر سازي و به کارگی

کند. دانشور با انتخاب شخصیت هاي ساده و متعلق به دنیاي بیرونی و باورهاي درونی نویسنده همراهی می
طبقه ي پایین جامعه وبا شخصیت پردازي دقیق و غیر مستقیم آنها بر میزان همدردي خواننده با 

افزاید.با بررسی این مجموعه داستان به این نتیجه نیز دست یافتیم که جنسیت نویسنده به یشخصیتهایش م
عنوان یک زن در نوع انتخاب  و شیوه پردازش شخصیتهاي داستانش به ویژه زنان، تاثیر زیادي دارد و 

را مطابق با نویسنده افکار و نگرش هاي خود درمورد مسایل مختلف را در شخصیتهایش منعکس کرده وآنها 
دیدگاه خود به زندگی، خلق کرده است. 

منابع

)، دستور زبان داستان، چاپ اول، اصفهان، نشر فردا 1377اخوت، احمد(-1

)، فرزانه میالنی،سالمی گرم به سیمین دانشور، مندرج دربر ساحل جزیره 1383استنگر، واالس(-2
سرگردانی، به کوشش علی دهباشی، تهران، سخن
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٤١٨٤

٤١٨٤

مجموعه مقاالت

هاي الفونتنودمنه و حکایتبررسی تطبیقی عناصر تعلیمی فابل در کلیله
1رضا شهاوند

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد آباده
دکتر علیرضا شاهینی
استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد آباده

چکیده
سه به شمار هاي الفونتن هر دو از آثار ارزشمند تعلیمی ادبیات کالسیک ایران و فرانودمنه و حکایتکلیله

اند. هاي فابل براي انتقال اصول تعلیمی ساخته و پرداخته شدهگیري از ظرفیتمی روند که با بهره
با پردازد وهاي الفونتن میو دمنه و حکایتبه بررسی تطبیقی عناصر تعلیمی فابل در کلیلهاین پژوهش

هاي همگون در کلیلهقرن هفدهم فرانسه، داستانفابل و ژان دو الفونتن نویسنده و شاعر بهراجعبیان کلیاتی
هاي همگون و نکات داستانی شود تا تشابهات و اختالفات داستانهاي الفونتن، بررسی میو دمنه و حکایت

مندرج در این دو اثر تحلیل شود.
گون در این دو هاي همو دمنه اساس کار قرار گرفته، داستانکه در این مقایسه کتاب کلیلهبا توجه به این

و دمنهکلیلهازالفونتنتأثیرپذیريگردد تا از این طریق، میزانشده، بررسی میکتاب به صورت تفکیک 
شود.  هاي شعر ایرانی نیز اشاره میدر پایان به تأثیرپذیري الفونتن از برخی مضمون.شودواکاوي

شباهت و تفاوت.، تطـبیقیادبیات، تعلـیمیادبیات،الفونتنهايحکایت، و دمنهکلیله، فابلها:کلیدواژه
دمه   مق

(ابوحنیفه اسکافی)ود        مگر  کـلیله  و  دمنـه  نخـوانده اي  ده بارنکرده کس از فریب و حیلت س
قابلجایگاهفرانســهادبیاتدرکهدنیاستنویسانفابلترینمعروفاز) 1621-1695(دوالفونتنژان
کهاستفقره240الفونتن هايفابلمجموعهشده است.ترجمهمختلفهايزبانبهاوآثاروداردتوجهی

وداندمیاخالقـینتیجهیکدارايرافابلالفونتن.کندمیجلوهناچیزبسیارایرانیادیبانآثاربامقایسـهدر
واستنهفتهداسـتانبطندرضمنیبه طورگاهـیاخالقـینتیجهاین. کندمییادفابلروحعنوانبهآناز

هايداستانبهشبیهبسیارساختاريلحاظازالفونتنهايحکایتحیثاینازگردد.میبیانآشـکاراگاه
.هستندودمنهکلیله

محورسهبهورودمعنیبهالفونتنهايحکایتودمنهوکلیلهدرفابلتعلیمیعناصر تطبیقیبررسی
تعامالتوزندگیشیوةازبسیاريمواردخودبامحورسهایناست؛تطبیقیتعلیمی و، داستانیادبیات

حیواناتزبانازهاییداستاندراخالقیاصولومختلفمللرسوموآدابپیشینیان،فرديواجتماعی
زمینهدرونیهاي گوناگپژوهشتاکنوننماید.میتوجهقابلتعلیمیاهدافلحاظازکهدر بر داردرا) فابل(

1. r.shahavand@yahoo.com(نویسنده مسئول)



٤١٨٥
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

دهم،قرنتافارسیزبانهايفابلبررسیوپردازيشخصیتجملهگرفته است؛ ازصورتآنو عناصرفابل
، زمینمشرقادبیاتازالفونتنبررسی تأثیرپذیريیامشابهمتونبادمنهوکلیلهابواببرخیتطبیقیمقایسه

بنیاديمفاهیمبررسیبارواز این.استنگرفتهقرارتوجهمورددمنهوکلیلهازالفونتناقتباسمیزانلیکن
ازالفونتنتأثیرپذیريتوان میزانالفونتن، میهايحکایتودمنهوکلیلههمگونومشتركهايفابل در قصه

و با ذکر گرفتهقرارکاراساسدمنۀ نصراهللا منشیوکلیلهپژوهشدمنه را مشخص کرد. دراینوکلیله
هاي الفونتن، با بیان مختصري از ها در حکایتهاي همگون آنودمنه و داستاني از چند داستان کلیلهاخالصه

هاي الفونتن و تأثیرگذاري این اثر در ودمنه در پدید آمدن حکایتها، میزان نقش کلیلهنکات مربوط به داستان
شود.آثار الفونتن بررسی می

فابل-2
ر زبان التین و فابلیائو در زبان فرانسه مشتق شده است و به معنی قصه و واژة فابل از ریشۀ فابوال د

کند. فابل عموماً به حکایت و افسانۀ منظوم یا منثوري است که مطالب اخالقی را از زبان حیوانات بیان می
وانات از این حیهر کدامهاي آن حیواناتند. از دیدگاه سمبولیستی گردد که شخصیتهایی اطالق میداستان

شوند. در این نوع ادبی بیشتر اهداف مظهر یک تیپ یا صنف یا طبقه خاصی از اجتماع انسانی محسوب می
گردد و نویسنده با بهره گرفتن تعلیمی، طنزآمیز، اجتماعی، سیاسی و انتقادي به صورت غیرمستقیم مطرح می

بر این قالب ادبی اسامی دیگري نیز شود.هاي حیوانی امري را به مخاطب متذکر میاز گفتگوي بین شخصیت
گیرد اي که بیشتر مورد استفاده قرار میهاي حیوانات ولیکن واژهاند از قبیل حماسه وحوش، حکایتنهاده

همان فابل است.
.ترین عنصر آننماد استفابل ریشه در ادبیات عامیانه دارد و در بیان ساختار آن باید گفت که بنیادي

داند که در آن قهرمانان حکایت دهد، فابل را یک نوع ادبی میه دکتر شمیسا از فابل به دست میدر تعریفی ک
ودمنه شیر ممثل(مظهر) شاهان و حاکمان اي هستند؛ مثالً در کلیلهجانورانند که هر کدام ممثل تیپ یا طبقه

پیشه و دمان عاشقالطیر هدهد ممثل شیخ و رهبر، سیمرغ ممثل خدا، بلبل ممثل مراست. در منطق
گذران، طوطی ممثل متشرعان و زاهدان اهل ظاهر که پاي بسته دنیایند و طاووس ممثل کسانی است خوش

دهند. در تمثیل حیوانی فوراً به قرینه معنوي از ظاهر که تکالیف را فقط براي رسیدن به بهشت انجام می
ثیل غیر حیوانی قرینه قوي نیست و این است که شویم، حال آن که در تمعبارات متوجه معناي تمثیلی آن می

پردازد. در تمثیالت پروین اعتصامی عالوه بر حیوانات، سیر و عدس گاهی گوینده خود به تأویل داستان می
).252: 1392گویند (شمیسا،بیان،و دیگ و... هم سخن می

ناپذیر بوده و انسان مري اجتنابهاي نخستین رابطه انسان و حیوان ااز دوره ماقبل تاریخ و زندگی انسان
اولیه در زندگی روزمره خود در یک قلمرو مشترك به نام طبیعت با حیوانات مختلفی برخورد می نموده و 

کرده و به واسطه برخی خصوصیات از برخی می ترسیده یا به تناسب تفکر خود گاه برخی را شکار یا رام می
ناپذیر بوده و روایت آن نیز محتـــمل بوده، البته امري اجتناببرخی را می پرستیده است. پس این ارتباط
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هاي هاي حیوانات ترسیم کرد چراکه داستاناي از داستانتوان تاریخ مشخصی را براي بخش عمدهنمی
هاي فراوان امروزي حاصل تجربیات و کند و کاو ذهن بشر در طول قرون متمادي است که با تغییر و تحول

تکامل یافته و به صورت امروزي به ما رسیده است. در طول زمان 
هاي شفاهی موجود در هاي کهن و داستانگیري ادبا و شاعران از افسانهفابل به شکل امروزي حاصل بهره

ادبیات فولکلوریک جوامع انسانی است؛ به این شکل که یک حکایت شفاهی از ادبیات فولکلوریک یک 
ول خمیرمایه داستان، با ذوق و قریحه شاعر یا نویسنده پیوند خورده و به فرهنگ اخذ و پس از تغییر و تح

بهتوجهباراآنتوانمیاست کهانواعیازفابل یکی«صورت یک اثر فاخر ادبی مکتوب درآمده است. 
نوعیکبه عنوانهمیشهحیواناتهاياز این روي حکایت، ساختمتمایزانواعدیگرازقهرمانانشخصیت

درگیروحوادثماجراهادرهاانسانجايبهحیواناتهاحکایتایندر. شوندمیشناختهتمثیلیویمیتعل
آنادبیشکلواستداشـتهرواجحکایاتایندورهايگذشتهاز. گویندمیسخناغلبوشوندمی

.)76: 1377،تقوي(»داردداستاندیگرانواعاندازهبهايسـابقه
قدمتشواهدبرخیکرد.جستجوشرقیمللادبیاتدربایدرا بیشترادبینوعایناجرودامنۀومنشأ
یونانوچین، هند، ایرانادبیاتدرلیکندهدمینشانشرقیمللبرمقدمرایونانادبیاتدرفابلتاریخی

بیش از بهآنازاستفادهوفابلقدمتکهاستاینمسلمقدر.کردمشاهدهتوانمیرامصادیقترینبیش
فرهیختهقشرمیاندرهمومردمعامهمیاندرهمکهاستادبیانواعترینقدیمیازورسدمیسالهزاران
توان مشاهده کرد. هاي قابل اعتنایی از فابل را میمندانی دارد. در ادبیات هند، ایران، مصر و یونان نمونهعالقه

داناالبتهوگوژپشتوالکنمرديروایاتبنا برکهايافسانهدر ادبیات یونان نام ((ازوپ)) شـخصیت
آوريجمعراازوپهايفابلفالریوسبنامشخصیمسیحمیالدازقبلسیصد سال.خوردمیچشمبهبوده
هاي افسانه را بر اساس افسانه123رومی،سرايافسانهمسیح ((فایدروس))میالدازپساولقرندروکرد

هاي دیگر از جمله فرانسه و زبانبهازوپهايفابلطریقاینازودرآوردتحریررشتۀبهف وازوپ تصنی
اقتباسفرانسه موردها پس از ورود به ادبیاتازوپ مانند سایر افسانهوحکایاتهاافسانه.یافتنیز راهالتین

.به کار گرفته شدندخاصیشکلتوسط ادبایی همچون الفونتن به، فرانسهادبیاتتناسبقرار گرفته و به
جورجمستعارنامآرتوربلر بانام اریکمعاصرادبیاتدروهفدهمقرنجانگی درنامانگلستانادبیاتدر

ایندراست.همگانذهـنآشـناي((مزرعه یا قلعه حیوانات))،نامبااورولخورد. اثرمیچشــماورول به
روزگارآندرحاکمکمونیستیسیستمنکوهشبهسیاسیمبارزهمشیطخوانتقاديدیدگاهبااورولاثر،
تازد و و نظام استالینی میهاي بنیادین کمونیسـم به اندیشههاي حیوانیگیري از شخصیتبهرهباوپردازدمی

ل یک کشد. داستان قلعه حیوانات تمثیگرایانه را به تصویر میآمیز شکست یک انقالب آرمانبا زبانی کنایه
شان نمایانگر یک تیپ یا جامعه کمونیستی است که حیوانات موجود در داستان با توجه به جنبه سمبولیستی
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هاي موجود در انقالب کمونیستی و نظام استالینی منطبق هستند از طبقۀ طبقه اجتماعی هستند که با واقعیت
اشراف گرفته تا روشنفکران و کارگران ساده.

گیري ازبهرهباکهاستعرصهاینپیشگاماناز) 1621-1692(الفونتندوژانفرانسه، ادبیاتدر
ازوپآثارویونانیهايافسانهوپنجهتنترهودمنهوکلیلهقبیلازشرقیمتوندرمندرجهايافسانهمضامین

ایجادباودنموالفونتنهايحکایتنامباخودکتابتدوینبهاقداممشابهمنابعسایروفایدروسو
سال پیش در 392زد. وي جدیداثريخلقبهدستهاداستانبرخیمضمونوشکلوساختاردرتغییراتی

اي متوسط چشم به جهان گشود و با روستاي ((شاتوتیري)) از توابع ایالت ((شامپانی)) فرانسه در خانواده
هاي اولیه شی از این ایالت بود در همان سالهاي بخها و جنگلتوجه به اینکه شغل پدرش در ادارة امور آب

کودکی با طبیعت خو گرفت و همین امر باعث توجه و عالقه وي به جانوران و طبیعت گردید تا حدي که 
هاي خود برگزید. هاي داستانبعدها با ورودش به عرصۀ ادبیات، حیوانات را به عنوان شخصیت

متون کهن ادبی سایر ملل از قبیل یونان و ایران و هند در سال هاي الفونتن با الهام ازکتاب افسانه
هاي کهن یک اثر درخور توجه منتشر شد و همگان دریافتند که الفونتن با دمیدن روحی تازه در افسانه1668

برانگیز را به جهانیان عرضه کرده که تا زمان ما نیز جذابیت و شیوایی خود را حفظ کرده است. همۀ و تحسین
ها یا خدایان است. الفونتن در توضیح ها مباحثۀ بین انسانهاي الفونتن فابل نیستند، برخی حکایتکایتح

ودمنه و متون شرقی نیاورده و بیشتر به آثار نویسندگان یونان پرداخته و سبک نگارش خود اسمی از کلیله
برد، س یا فدر، ازوپ، هوراس نام میداند و از بزرگانی چون فایدروخود را  پیرو سبک نویسندگان یونان می

توان از فحواي کالم او دریافت. دلیل آشنایی و انس خوانندگان ودمنه را میهاي کلیلهلیکن طنین داستان
ودمنه ردپاي اقتباس از هاي الفونتن، اقتباس وي از متون شرقی است. البته به جز کلیلهزبان با حکایتفارسی

هاي الفونتن نمایان است که  به این دسته از سی مثل سعدي نیز در حکایتدیگر شاعران و ادیبان فار
ها هم اشاره خواهد شد.حکایت

در عرصۀ ادبیات، داد و ستدهاي ادبی بین ادبیات ملل مختلف امري بدیهی و البته مثبت است. ((گاستون 
داند که: اي میی، ادبیات را پدیده)منتقد فرانسوي و استاد دانشگاه در رشته ادبیات تطبیق1903-1939باري)) (

کند؛ ادبیات در آغاز هاي مردم و نیز، نیازهاي اساسی اجتماعی را چونان دیگر هنرها تغذیه میتمایالت توده«
گراید و گیرد، ولی به تدریج در اثر نفوذ عناصر بیرونی، به پیچیدگی میاي فطري و قومی نشأت میبه گونه

ها را با طبیعت کند و آنرفته عناصر بیـرونی را در خود هضـم مییماید و رفتهپراه رشد و تکامل را می
پذیرد.ها کمال میبخشد و از آنها کمال میسازد و به آنخویـش هم ساز و هم ذات می

به عقیده این نقّاد غربی، نوع داستانی فابل بسیاري از عناصر وجودي خویش و حتی غالب مضامین و 
د را از ادبیات اقوام مشرق زمین اقتباس کرده است. وي براي اثبات این مدعا به نظریۀ عام اشکال فنّی خو

گوید: ادبیات اقوام و ملل گونه گون براي تکامل بخشیدن و اعتالي خود و نیز به کند و میخویش استناد می
گیرند.جهت برآوردن نیازهاي اجتماعی و ملّی خویش، از یکدیگر کمک می
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گیرد که نوع ادبی اي که بیش از سایر انواع مختلف ادبیات، مورد اقبال سپس چنین نتیجه میباري
هاي فرانسوي قرار گرفته و به طبیعت نزدیک تر است و همچنین در شکل و معنا نیز رنگ و بوي توده

هاي آن در هاست که ریش-یعنی فابل-هاي کوتاه و منظوم و رایج در قرون وسطافرانسوي دارد، همین قصه
برخاسته است.-مشرق زمین-خویشزادگاهاعماق تاریخ  فرو رفته و از 

ها احتماالً ریشۀ هندي دارند و از طریق بیزانس به ملل گاستون باري همچنین بر آن است که فابل
ي تطبیقی هاهاي مذکور به پژوهشیابی قصهاي براي ریشهاند. وي که به شکل بسیار گستردهاروپایی رسیده

هاي کوتاه منظوم تأکید ورزیده و براي اثبات مدعاي گونه قصههاي شرقی اینپرداخته است مکرراً به ریشه
که البته از طریق ادبیات –ها از مآخذ و منابع هندي یا عربیهایی از همین قصهخویش بارها و بارها به نمونه

کند. به عقیدة این پژوهشگر ادبیات تطبیقی در اد میاستن-ودمنه) به ادبیات عرب راه یافتهفارسی(کلیله
گونه هاي کوتاه منظوم فرانسوي تأثیر ادبیات شرق به قدري نیرومند است که جاي هیچبسیاري از این قصه

).  در خصوص این تأثیرپذیري ادبی که گاستون باري بر 3: 1381حدادي،»(گذاردشک و تردیدي باقی نمی
اند، به طوري که پس توان ذکر کرد. آثار الفونتن از این جملههاي فراوانی را میونهگذارد نمها صحه میآن

به خوبی نمایان است.در آثار این نویسنده-دکی تصحیفبا ان-هاي شرقیزمینه افسانه
هاي همگونحکایت-3

ها یا بدون ودمنه اقتباس شده است که این حکایتبخش قابل توجهی از حکایات الفونتن از کلیله
اند. در این بخش به بیان تغییر در اثر او نمود یافته یا با تغییراتی اندك یا بسیار به صورت دیگري بیان شده

ودمنه اقتباس کرده و شبیه همین حکایات در آثار دیگر ادیبان پردازیم که الفونتن از کلیلهحکایاتی می
شود:کالسیک ایرانی نیز دیده می

ودمنه: دو بط و باخه دوست آنانستان در کلیلهعنوان دا3-1-1
موضوع: زیان سرپیچی از گفتار ناصحان

پشتی دوستی داشتند. در پی خشکسالی کردند و با الكدو مرغابی در آبگیري زندگی می«خالصه داستان: 
پشت به واسطه صمیمیت وو نقصان آب آبگیر، دو مرغابی قصد مهاجرت به جاي دیگري کردند و الك

پشت دوستی با مرغابیان گفت که طاقت دوري از آنان را ندارد و مرغابیان هم گفتند که طاقت دوري از الك
پشت باید براي عملی شدن نقشه شان هنگامی که به در هوا پرواز را ندارند و نقشه اي طراحی کردند و الك

پشت هم دو سر چوبی را بگیرند و الكکردند دهانش را باز نکند و تدبیرشان از این قرار بود که مرغابی ها
پشت با دهانش چوب را بگیرد. چنین کردند و با هم در هوا به پرواز درآمدند، مردمانی که شاهد پرواز الك

پشت نصیحت مرغابیان فراموش کرد و دهان گشود که بگوید:((تا کور کردند، الكبودند اظهار شگفتی می
نصراهللا »(سان جان خویش به باد دادآسمان بر زمین افتادن همان و بدینشوید))؛ دهان باز کردن همانا و از

).110-1383:112منشی،
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پشت و دو مرغابیهاي الفونتن با عنوان: سنگداستان همـگون در حکایت3-1-2
پشتی بود که، خسته از لجنی که ناگزیر در آن مغز سنگیکی بود یکی نبود، سبک«خالصه داستان: 

هاي دیگر رود. سرزمینی بیگانه به طیبت خاطر وقع نهاده واست که به سیر و سیاحت سرزمینزیست، خمی
پشت دارد. دو مرغابی، که رفیق سنگشود، آن کس که لنگ است به طیبت خاطر تنگناي خانه دشمن میمی

اخ را می بینی؟ از این آهنگ زیبا آگاهشان کرد، گفتندش که وسیلۀ جبر خاطر وي در دست دارند. ((آن راه فر
شاهی هاي بسیار و کشورهاي پادبریم. جمهوريترا، از راه هوا، به دور از هرگونه خستگی، به آمریکا می

یابی. فرمایی، بهره میاي که مالحظه میمی بینی، و از رسوم و اخالق گونه گونهبسیار، و ملل و اقوام بسیار 
ندانی نداشت که نام اولیس در این قضیه به میان آورده پشت اگرچه انتظار چاولیس همین کار کرد.)) سنگ

شود، این پیشنهاد به گوش جان شنفت. چون معامله سر گرفت، پرندگان براي حمل زائر دسـتگاهی ساختند. 
دادند و گفتند: ((سخت بگیرش. بپا رهایش نکنی)). سپس هر مرغابی یکی از دو سر این دهانشچوبی به 

اش که به آن وجه به هوا برده شد همه جا مشاهده حیوان کندرو و خانهپشتچوب گرفت. چون سنگ
سپرد، شـگفتی ها پدید آورد. خلق فریاد می زد: (( معجزه!... بیایید و شـگرف درست میان دو مرغابی راه می

خند پشت ها را در آسمان بنگرید)). ((ملکه! آري حقیقتاً آري: من به راستی ملکه ام. پوزعبور ملکه سنگ
بود که دم نزده به راه خویش برود: زیرا که چون دهان گشود و چوب رها مزنید)). هر آینه بسی نیکوتر می

خردیش باعث نابودیش کرد، بر زمین افتاد، و زیر پاي آنان که چشمشان به وي بود خرد و خمیر شد. بی
م خویشاوندي بسیار نزدیک مغزانه و کنجکاوي بیهوده را با هخردي و پرگویی و نخوت سبکگشت. بی

).620-621: 1380دوالفونتن »(شان یکی استاست، اصل و نصب همه
تحلیل دو حکایت:3-1-3

- 2یاران قهرمان و ناصح و دلسوز به عنواندو مرغابی -1ودمنه: هاي داستان کلیلهالف) شخصیت
.پشت شدندمردم ضد قهرمان که باعث هالك الك-3پشت قهرمان نادان الك

مردم-3لوح پشت قهرمان نادان و سادهالك-2دو مرغابی -1هاي داستان الفونتن: ب) شخصیت
گوید: (تا کور المثل معروف باشد که میرسد این داستان منبع این ضربج) نکات داستانی: به نظر می
موقع باز شود). البته الزمه گوید: (نفرین بر دهانی که بیالمثل دیگري که میشود هر آنکه نتواند دید) یا ضرب

حرف زدن  باز کردن دهان است؛ مشـابه این داسـتان، حکایت زاغ و قالب پنـیر و روباه است که در آنجا هم 
دهد. این موضوع در بیت زیر چنین روایت شده کند و قالب پنیر از کف میموقع دهان خود را باز میزاغ بی
است : 
)280: 1390(نظامی،لی چـنین رفتبا بطان  فصرا فکشترفینزیرزمزبانکـزسـربسـا

اش خسته و دل آزرده است و به قصد دیدن پشت از محیط زندگیها: در حکایت الفونتن، الكد) تفاوت
پشت ذارد و مرغابیان به الكگها در میان میهاي دیگر به نزد مرغابیان می رود و تصمیمش را با آنسرزمین

هاي پشت از عجایب سرزمینفر و بهره مندي الكاه خود به آمریکا ببرند و این ساو را همردهند تامیوعده 
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دانند. اشاره الفونتن به امریکا و اولیس نشان از پویایی تخیل نویسنده دور را با تجربیات سفر اولیس یکی می
بیشتري به داستان خود خواهد به این واسطه گیراییدر بازآفرینی و تصرّف در حکایتی کهن است که می

ودمنه انگیزة سفر، نقصان بدهد وگرنه در اصل داستان این مطلب وجود نداشته است. اما در داستان کلیله
شود. مرغابیان قصد سفر دارند فاحش در آب آبگیر و سفر براي به دست آوردن یک آبگیر پرآب تر عنوان می

ود به سفر ببرند.کند که او را هم همراه خپشت درخواست میو الك
شمارد. حکایت الفونتن از حیث محتوا و رویه مغز میپشت را آشکارا سبکه) تشابهات: الفونتن نیز سنگ

پردازي امروزي در آن هایی از اصول داستانودمنه است البته رگهبیرونی و نتیجه، عیناً همانند داستان کلیله
شود.دیده می

گفتنو سخنخرديبی-2در بردارد. وخیمعواقبناصحانگفتاربهنکردنتوجه-1پیام اخالقی: و)
وظنازودوريدیگراننگاهازرهایی-4احساسات.وکنترللزوم شناخت-3گردد. دردسر میموقع باعثبی

.گمان
خواروخرچنگماهی: ودمنهعنوان داستان در کلیله3-2-1

مکرزیان: موضوع
: داستانخالصه

راخودواندیشیدمکريبودساختهناتوانکردنشکارازرااوپیريوعمرزوالکهيخوارماهیمرغ«
رااوغمناکیعلتخوارماهیدیدنبابودحوالیآندرکهخرچنگی، ایستادآبکناروزدغمناکیبه

اندم. من تاکنون از طریق خوردن ماهی روزگار می گذر. نباشمغمناكچگونهکهگفتخوارماهیپرسید،
صیدرابرکهاینماهیانهمهکهگذاشتندقراروگفتندمیهمبهگذشتندمیاینجاازصیاددیروز دیدم دو

ورفتندخوارماهینزداندیشیچارهبرايماهیان سراسیمه، رسانیدماهیانبهراخبراینخرچنگ. کنند
دورصیاداندسترسازواستحوالیاینردکهامنیجايبهراماهیدوروزانهکهدادوعدهخوارماهی
وبردمیبودحوالیآندرکهبلنديیکبهراهاآناووآمدندمیخوارماهینزدهرروزماهیان، ببرداست

بهوگرفتپشتبررااووپذیرفتخوارماهیبرودامنآنجايبهکهخواستهمخرچنگروزي.خوردمی
اگرکهاندیشید، بردپیماجرابهودیدراماهیانهاياستخوآنآسمانازچنگخر. پروازکردبلنديآنسمت
بهخودوگرفتراجانشوفشردسختراخوارماهیگردن، رشوددچاماهیانسرنوشتبهکندتعلل

نصراهللا »(رادادبازماندگانبهدوبارهزندگانیوشادباشماهیاندرگذشتنخبرورفتماهیاننزدسالمت
).82-85: 1383شی،من

خوارهاي الفـونـتن باعنوان: ماهیان ومرغ ماهیداستان همـگو ندر حکایت3-2-2
ی بود که، خسته از لجنی که ناگزیر در آن پشتسنگمغزسبکیکی بود یکی نبود، «خالصه داستان: 

خاطر وقع نهاده دیگر رود. سرزمینی بیگانه به طیبت هايسرزمین، خواست که به سیر و سیاحت زیستمی
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پشتسنگ. دو مرغابی، که رفیق داردمی، آن کس که لنگ است به طیبت خاطر تنگناي خانه دشمن شودمی
از این آهنگ زیبا آگاهشان کرد، گفتندش که وسیلۀ جبر خاطر وي در دست دارند. ((آن راه فراخ را می بینی؟ 

بسیار و کشورهاي پادشاهی هايجمهوري. بریمیمترا، از راه هوا، به دور از هرگونه خستگی، به آمریکا 
. یابیمی، بهره فرماییمیکه مالحظه ايگونهبسیار، و ملل و اقوام بسیار    می بینی، و از رسوم و اخالق گونه 

اگرچه انتظار چندانی نداشت که نام اولیس در این قضیه به میان آورده پشتسنگاولیس همین کار کرد.)) 
، پرندگان براي حمل زائر دسـتگاهی ساختند. سر گرفتهاد به گوش جان شنفت. چون معامله شود، این پیشن

دادند و گفتند: ((سخت بگیرش. بپا رهایش نکنی)). سپس هر مرغابی یکی از دو سر این دهانشچوبی به 
که به آن وجهاشخانهبه هوا برده شد همه جا مشاهده حیوان کندرو و پشتسنگچوب گرفت. چون 

، شـگفتی ها پدید آورد. خلق فریاد می زد: (( معجزه!... بیایید و سپردمیشـگرف درست میان دو مرغابی راه 
ها را در آسمان بنگرید)). ((ملکه! آري حقیقتاً آري: من به راستی ملکه ام. پوزخند پشتسنگعبور ملکه 

ود: زیرا که چون دهان گشود و چوب رها که دم نزده به راه خویش بربودمیمزنید)). هر آینه بسی نیکوتر 
ش باعث نابودیش خردیبیکرد، بر زمین افتاد، و زیر پاي آنان که چشمشان به وي بود خرد و خمیر شد.       

انه و کنجکاوي بیهوده را با هم خویشاوندي بسیار نزدیک مغزسبکو پرگویی و نخوت خرديبیگشت. 
).620-621: 1380الفونتن دو»(یکی استشانهمهاست، اصل و نصب 

تحلیل دو حکایت:3-2-3
خوار ضدقهرمان و مرغ ماهی-2لوح پشت قهرمان سادهالك-1: ودمنههاي داستان کلیلهالف) شخصیت

احتیاط.خوردگان بیماهیان فریب-3دشمن مکار  
-3وردگان خماهیان فریب-2خوار ضدقهرمان و مکار ماهی-1هاي داستان الفونتن: ب) شخصیت

خرچنگ 
خورد برد و میخوار ماهیان را به یک بلندي در آن حوالی میودمنه ماهیدر داستان کلیله: هاج) تفاوت

اي که از محل عبور و مرور عابران دور خوار یک مکان خلوت را در زیر صخرهولی در داستان الفونتن ماهی
برد.تفاوت عمده دو داستان مربوط به عملکرد ست میحال به محل زندگی ماهیان نیز نزدیک ااست و درعین

گیرد ولی در داستان خوار میودمنه خرچنگ انتقام ماهیان را از مرغ ماهیخرچنگ است که در داستان کلیله
ودمنه ناقص رسد داستان الفونتن نسبت به داستان کلیلهالفونتن خبري از انتقام خرچنگ نیست؛ به نظر می

است.
گیري شود، در نتیجهدهد یا یک امر اخالقی را متذکر میرویه الفونتن که در پایان داستان پند میبنا بر 

گوید باألخره مرگ به سراغ همه خواهد داند و میپایان داستان، الفونتن مرگ را سرنوشت افراد ضعیف می
کند. به این فرق میکند خوراك گرگ شوي یا خوراك آدمیزاد، فقط روش مردن با همرفت؛ چه فرقی می

ودمنه تفاوت دارد گیري که الفونتن از داستان به دست داده است با هدف راوي داستان کلیلهترتیب نتیجه
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اي آورده شده که راوي قصد دارد به مخاطب ودمنه بنا به مقتضاي کالم در نقطهچراکه این داستان در کلیله
بفهماند که همیشه مکر با پیروزي قرین نیست.

ها و شروع و سرانجام موضوع در هر دو داستان یکسان است.عملکرد شخصیت: د) تشابهات
گیرد، خوار میودمنه خرچنگ قهرمانی است که انتقام ماهیان را از ماهیدر داستان کلیله:ه) پیام اخالقی

لوحداستان رسد؛ شخصیت خرچنگ قهرمان سادهخوار به سزاي اعمالش نمیولی در داستان الفونتن ماهی
جانرفتندستازقیمتبهاشتباهاینولیکندمیجبرانبعدوخوردمیفریبابتداودمنه است کهکلیله

این بیت از نظامی گنجوي نیز به همین حکایت .دهدمیرخخودشجانخطرافتادنبهوماهیانازچند تن
اشاره دارد:

خوار  دید  از  چـنگ خـرچـنگکه ماهیهـمـان  پاداش   بینـی   وقـت  نیـرنگ         
).279: 1390(نظامی،

ودمنه: پارسا مرد و کوزه شهد و روغنعنوان داستان در کلیله3-3-1
ي پردازموضوع: ترك طمع و نکوهش خیال

زیست، بازرگان هرروز مقداري شهد و روغن براي او پارسامردي در جوار بازرگانی می«خالصه داستان: 
می فرستاد و پارسا مرد اندکی را مصرف می نمود و مابقی را در کوزه اي که از سقف خانه آویزان بود ذخیره 

اندیشید که اگر محتویات کوزه که کرد. اندك اندك کوزة او پر شد. روزي به کوزه می نگریست و با خودمی
شهد و روغن است را به ده درم بفروشم و با پول آن پنج گوسفند بخرم و گوسفندان زاد و ولد کنند و تبدیل 
به گلّه اي بشوند، زنی از خاندان با اصل و نصب خواهم گرفت و زنم پسري زاید و در تربیت آن پسر جد و 

ي از حرفم سرپیچی نماید با این عصا او را ادب می نمایم و چنان در عالم جهد نمایم تا بالغ گردد و اگر روز
اوهام و خیاالت غرق شده بود که عصا را برگرفت و از سر غفلت به سبو  زد و شهد و روغن بر سر وروي 

).263: 1383نصراهللا منشی،»(او ریخت
روش و ظرف شیرهاي الفـونـتن با عنوان: زن شیرفحکایتداستان همـگون در 3-3-2

اي بر سر نهاده بود و طرف شیري، استوار، به روي آن جا داده بود، امیدوار پرت که گرده«خالصه داستان: 
ترچسترفت، آن روز، براي اینکه پا و کوتاه پوش، بسیار تند راه میبود که بی حادثه به شهر درآید. سبک

گونه آراسته و کرده بود. شیرفروش ما که خویشتن اینباشد، تنها یک پاچین به تن و کفش بی پاشنه به پا 
پرداخت و پول آن پیراسته بود، هنوز شیر خویش نفروخته، در عالم خیال به محاسبه همه قیمت شیرش می

گذاشت تا جوجه در آورند، و کار در سایه خرید، و زیر سه مرغ میمرغ میزد. صد دانه تخمبه کار می
ام، آسان گفت: ((برایم پرورش مرغ در پیرامون خانهشد. چنین میکامیابی میاش قرینکوشش و نگهبانی

است ، روباه باید بسیار ماهر باشد که چندان مرغی برایم به جاي نگذارد که بفروشم و خوکی بخرم. و خوك 
شت براي آنکه پروار شود چندان خرج سبوسه ندارد. روزي که من این خوك خریدم، به میزانی درخور، در
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آید. و چه کسی مانع از آن تواند شـد که در اصطـبل میبه دستمبود. و چون بفروشمش خوب پولی 
اي داشته باشم و شاهد جست آورم، گاو ماده و گوسالهخودمان، نظر به پولی که از فروش خوك به دست می

، جستی زد: زدهشوقو خیزهاي این گوساله در میان گله باشم؟ پرت هم در اثناي این سخنان، خشنود و
ظرف شیر بر زمین افتاد، غزل خداحافظ اي گوساله و گاو ماده و خوك و مرغ و جوجه خوانده شد.

سان بر ، ثروتی را که بدینریختفرو میخداوند این دارایی، به نگاهی که خشم و دلخوري از آن 
رفت که لتش بزند به راه افتاد. و از میخواهی از شوهرش که بیم آن زمین ریخته بود، واداد. و براي پوزش
اي ساخته شد که ظرف شیر خوانده شد.این سرگذشت، قصه شوخ و خوشمزه

وار هذیان نگوید؟ کیست که مثل پیکروشول و پیروس و زن شیرفروش، و کدام خیال است که دیوانه
بیند، ها میالم بیداري خواببر آب نزند؟ هرکسی در عهانقشخالصه مثل همه، چه عاقل و چه دیوانه 

شود ، همۀ ثروت دنیا ، همۀ هایمان چیره میفریب بر دلچیزي شیرین تر از این نباشد. آنگاه هذیانی دل
یابد. هنگامی که تنها هستیم شود ، و هرچه زن هست به ما تعلّق میمناصب و همۀ مراتب از آن ما می

زنم و شاه ایران از تخت آید و دل به دریاي حوادث میواز در میخوانم خیالم به پردلیرترین کس به ستیز می
بارد: تاجها بر سرم فرو میدارد ، باران نیمآورم. به پادشاهی برگزیده می شوم، ملّتم دوستم میبه زیر می

-1380:404دوالفونتن،»(شود که به تأمل بپردازم و دوباره همان روستایی ساده باشماي باعث آن میحادثه
402.(
:دوحکایتتحلیل3-3-3

پارسا مرد(قهرمان غافل)-1: ودمنههاي داستان کلیلهالف) شخصیت
پرت(زن روستایی) قهرمان غافل-1هاي داستان الفونتن: ب) شخصیت

ودمنه شخصیت اصلی داستان پارسامرد است ولی در داستان الفونتن در داستان کلیله: هاج) تفاوت
وستایی است که با برداشتن ظرف شیر خرامان خرامان به سوي شهر رهسپار شـخصیت اصلی یک زن ر

ودمنه پارسامرد همسایه بازرگانی است که بازرگان روزانه براي او شهد و روغن شود؛ اما در داستان کلیلهمی
ودمنه بر لیلهکند که داستان کها ظاهري است و داستان الفونتن همان تأثیر را القا میفرستد. مجموعاً تفاوتمی

آن تأکید دارد. 
پردازي و فرورفتن در خیاالت وهم آمیز در اصل ماجرا و پیام داستان مبنی بر پرهیز از خیال:ه) تشابهات

هردو داستان یکی است.
این بیت از نظامی گنجوي گویاي پند داستان است::و) پیام اخالقی

).1390:281درویش(نظامی،مردنقد آنوايلحچو زانندیشژمیکهاينسـیهابحس
المثل معروف ((آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت)) همین رسد که خاستگاه ضربچنین به نظر می

گفت، این داستان در ادبیات فارسی داستان است. حتی اگر الفونتن آشکارا از پادشاه ایران هم سخن نمی
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ن به سمت منبع این داستان در زبان فارسی سوق درنگ ذهن مخاطب با خواندن آچنان معروف است که بی
کند.پیدا می

دارودمنه: کبک انجیر و خرگوش و گربۀ روزهعنوان داستان در کلیله3-4-1
موضوع: زیان اعتماد به دشمن

کبک انجیري و زاغی در همسایگی هم النه داشتند. کبک مدتی به النه مراجعت ننمود و «خالصه داستان: 
گردد کرد دیگر کبک انجیر بر نمیت او خرگوشی النه او را تصرف کرد و زاغ هم که فکر میدر اثناي غیب

مانع این تصرف نشد. کبک پس از مدتی برگشت و النه خود را در تصرف خرگوش دید و خرگوش هم 
با اي عابد و زاهد که در آن حوالی حاضر به ترك خانه نبود لذا به پیشنهاد کبک براي قضاوت نزد گربه

ها شد و از زیست رفتند. گربه به محض دیدنشان به نماز ایستاد و بعد پذیراي آنداري میعبادت و روزه
ها  خواست تا خواسته و دعوي خودرا بیان کنند و گربه گفت که گذر روزگار گوشهایم را کم شنوا و آن

ان تملّق آمیز و چرب و نرم اعتماد تر بیایید تا بهتر بشنوم و با سخنچشمهایم را کم بینا کرده است نزدیک
نصراهللا »(ها را جلب کرد و در یک چشم برهم زدن حمله برد و هر دو را طعمه ي خود ساختآن

)205-1383:208منشی،
هاي الفونتن با عنوان: گربه و راسو و بچه خرگوشداستان همگون در حکایت3-4-2

خرگوشی دست یافت: بانو راسو موجودي بچهکاخ صبح یکی از روزها، بانو راسو بر «خالصه داستان: 
مکّار است. چون صاحب کاخ غایب بود، تسخیر کاخ آسان صورت گرفت، روزي که بچه خرگوش رفته بود 
تا پیش از سپیده دم، در میان آویشن و شبنم گشتی بزند ، بانو راسو در خانۀ وي لنگر انداخته بود. بچه 

اش را در پیش را زد و راه منزل زیرزمینیشیهاگشته رفت و همۀ خرگوش پس از آنکه چرید و به هرول
گرفت. راسو پوزه از پنجره درآورده بود. حیوانی که از خانۀ پدري رانده شده بود، گفت: ((اي خدایان 

راسو،   بی کرناي  از این خانه بیرون برو، وگرنه همۀ موشان بانوبینم؟ آهاي! نوازي! اینجا چه میمهمان
دهم)). ت را آگاهی میوالی

بانوي پوزه دراز پاسخ داد که زمین مال هر آن کسی است که متصرّف بوده باشد. مسکنی که بچه 
بایست خزان خزان در آن برود چه مضحک موضوع نزاعی ! بانو راســو از پی خرگوش مثل وي ناگزیر می

بدانم چه قانونی این مملکت را تا قیامت به خواهمبود، میمملکتی هم میموضوعاین سخنان گفت: ((و اگر 
عمرو، پسر یا  برادرزادة  زید، یا عتبه ارزانی داشته است، و به شیبه یا من ارزانی نداشته است! 

بچه خرگوش عرف و عادت را حجت آورد و گفت: ((قوانین این عرف و عادت است که مرا صاحب 
، از پدربزرگ به پدر و بعد به من انتقال اندر پشتوجب آن، پشت و خداوندگار این خانه کرده است. و به م

تر از قوانینی است که میراث را پس از پدر متعلق به پسر یافته است. مگر متصرّف اول، قانونی خردمندانه
س داند؟)) راسو گفت: ((در این صورت، بی آنکه بیشتر داد و فریاد کنیم، بیا تا دعوایمان پیش رامینا گروبیمی
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اي که زیست، ریاکار گربهاي بود که مثل زاهدي پارسا میببریم تا حکم ما باشد)). و این رامینا گروبیس گربه
اي قدیس صفت، بسیار پرپشم و پیله، درشت و فربه، حکم ی نمود، گربهوامگناه خویشتن پاك و بی

حضرت دو به پیشگاه اعلیمتخصص در همۀ دعاوي. بچه خرگوش وي را به داوري پذیرفت. و آن گاه هر
تر بیایید، من کر هستم، تر بیایید، نزدیکپرپشم و پیله فراز آمدند. گریمپینو به ایشان گفت: ((فرزندانم، نزدیک

و ریاکار، مزورپدر پیري بسوزد)). هردو نزدیک شدند، زیرا که از چیزي بیم نداشتند. گریمپینو، این موجود 
ترس یافت، در همان دم به هردو سمت چنگ انداخت، هردو را خورد و همین که عارض و معروض در دس

اي دارد که گاهی در میان خرده شان داد. این داستان مشابهت بسیار به مرافعهبدین گونه با یکدیگر آشتی
).426-1380:428دوالفونتن،»(آورندشود که به شاهان بزرگ روي میشهریارانی پیدا می

:دوحکایتتحلیل3-4-3
خرگوش قهرمان -3زاغ شاهد -2کبک انجیر(قهرمان غافل) -1:ودمنههاي داستان کلیلهالف) شخصیت

گربه زاهد ضد قهرمان (مکار و ریاکار) -4احتیاط ) دوم (غافل و بی
- 3بانو راسو قهرمان دوم و متجاوز  -2بچه خرگوش قهرمان -1هاي داستان الفونتن: ب) شخصیت

ضدقهرمان و مکار.رامیناگروبیس زاهد
اش غاصبانه توسط اي است که خانه و کاشانهخانهودمنه کبک صاحبها: در داستان کلیلهج) تفاوت

خرگوش تصاحب شده است و این خرگوش است که ظالمانه النه دیگري را تصاحب کرده است و این در 
یگري است(راسو).   حالی است که در داستان الفونتن برعکس خرگوش مظلوم است و ظالم شخص د

هاي الفونتن یکی است در هر دو داستان سرانجام دو ودمنه و حکایتاصل داستان در کلیله: ه) تشابهات
طرف دعوي، گرفتار شدن به چنگال گربه زاهد است که در داستان کلیله کبک و خرگوش شکار گربه 

شوند.میشوند و در داستان الفونتن راسو و خرگوش شکار رامیناگروبیس می
سازد:ودمنه بی درنگ این بیت حافظ را به خاطر متبادر میاین داستان کلیله:و) پیام اخالقی

اي کبک خوش خرام کجا می روي  بایست                غـــــرّه  مشــو  که  گربۀ  زاهــد  نماز  کرد
)1383:180(حافظ شیرازي،

همین مضمون را عبید زاکانی به زیبایی به رشتۀ نظم درآورده : 
گربه آن موش را بکشت و بخــورد               ســوي  مســجد  شــدي خـرامانا
نادست و رو  را بشست و مسح کشید               ورد مــی خــواند  همچــو مـال
بارالها  که  توبه  کـــردم  مــــــن              نــدرم   مــوش   را   بــه   دندانا
آنقدر البه کـــرد  و  زاري  کــرد               تا به حـدي کــه  گشـت  گــریانا
این خبر چون  رســید  بر مـوشـان               همه گشـــتند  شـــاد  و  خـندانا

مــوش گــزیده برجســتند               هــــر یکی کــدخــدا  و  دهقاناهفـت
برگــرفتنـد بـهـر گــربه  ز مـهـر               هــــر  یکی  تحفه هاي  الــوانــا
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نـزد گــربــه شـدند آن مـوشـان                با سـالم  و   درود  و  احســـــانا
د بخواند                رزقکـم فـی  الســـماء     حـقانـاگـربه چـون موشـکان بدی

مــن گــرســنه بسـی به سر بردم                رزقـم  امــروز  شـــــد    فراوانا
بعد از آن گـفـت پیــش فــرمایید                قــدمــی  چنــد   اي    رفیقــانا

تنشــان  هـمـچـو   بیـد  لــرزانـارفتند      مــوشـکان جـمـلـه پیش می
ناگـهان گـربه  جست  بر  مـوشـان               چــون   مـبارز   به  روز  مــیـدانا
دو بـدیـن چـنگ و دو بدان چنگال               یـک بــه دنــدان  چــوشـیر غرّانا

ه بـا  چـنـگها   و  دنــدانـاپنـج مــوش  رئیـس   را  بـدریـد               گــربـ
)20: 1391(زاکانی،

- باره چنین میداند و درایناز طرفی سنایی نیز خطر زاهدنمایان را براي مردم بیشتر از هر خطري می

سراید: 
هیـچ  فاســق   مــرا   ز  راه  نبــرد                          زاهـــدي  کــرد   گـــردنم   را  خــرد

).740: 1368(سنایی،
پادشاه و فنزه: ودمنهعنوان داستان در کلیله3-5-1

زیان اعتماد  به دشمن: موضوع
کرد. پادشاه گی میمرغی سخنگو بنام فنزه به اتفاق جوجه اش در کاخ پادشاهی زند«خالصه داستان: 

صاحب فرزندي شد و فرزند پادشاه و بچه مرغ با هم همبازي بودند. روزي که فنزه غایب بود بین آن دو بچه 
درگیري رخ داد و شاهزاده بچه مرغ را بر زمین زد و کشت. فنزه وقتی برگشت و فرزند را مرده دید آتش 

مله کرد و چشمانش را کور ساخت. وقتی پادشاه خشم در درونش شعله کشید و از روي کینه به شاهزاده ح
از موضوع مطلع شد قصد کرد تا فنزه را با لطایف الحیل در بند کند و به قفس بال و محنت افکند، پس با 
زبانی نرم و خوش و اذعان به تقصیر فرزند خویش، از فنزه که دور از دسترس و بر بلندي روي دیوار کاخ  

تقاضاي تجدید دوستی کرد ولی فنزه نپذیرفت و گفت که پس از این حادثه نشسته بود عذرخواهی کرد و
نصراهللا »(دیگر دوستی قدیم میسر نخواهد شد و این کار را از روي حزم ندانست و پروازکنان رفت

).283-302: 1383منشی،
هاي الفـونـتن با عنوان: دو طوطی، شاه و پسرشداستان همـگون در حکایت3-5-2

خوردند؛ دو دو طوطی، یکی پدر و  آن دگري  پسر، خوراکشان بر سر سفره پادشاهی می«ستان: خالصه دا
نیمه خدا، یکی پسر و آن دگري پدر، این پرندگان را مثل دو دردانه گرامی می داشتند. مطابقت سنّ مهري بی 

دو بچه نیز که با هم روي و  ریاء در میان این جمع پدید می آورد: دو پدر یکدیگر را دوست می داشتند. 
گرفتند. چنین رفتند، به رغم دل سبکسرشان، به یکدیگر انس میپرورش می یافتند و با هم به دبستان می
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چیزي براي بچه طوطی افتخاري بسیاز بزرگ بود، زیرا که پسر شاهزاده بود و پسرش پادشاه. با آن فطرتی که 
گنجشکی هم که سخت پرغنج و دالل و زنباره ترین سرنوشت به او می داد پرندگان را دوست می داشت. 

گنجشک سراسر ناحیه بود، در دلخوشی هاي شاهزاده مشارکت داشت. این دو رقیب روزي که باهم بازي 
آید، بازي شان ستیز و کشمکشی شد. گنجشک محتاط که چندان کردند، چنانکه براي جوانان پیش  میمی

د که نیمه مرده، بال کشان بال کشان برجاي ماند. و چنان پنداشته شد محتاط بود، چنان ضربه هاي منقار خور
که شفا نتواند یافت. شهزاده که به خشم آمده بود طوطی خویش کشت. خبر به گوش پدر رسید. پیرمرد 
بدبخت، فریاد و فغان برآورد و سخت غمگین شد، همه این چیزها بیهوده بود ، فریاد و فغانش هوده اي 

گفت سخنگو در زورق خارون روانه دنیاي اموات بود. به زبان دیگر، پرنده که دیگر سخن نمینداشت. مرغ 
باعث آن شد که پدر خشمگینش بر سر شاهزاده بتازد و چشمهایش از حدقه درآورد. و همان دم در رفت و 

لذّت برد. شاه خود به سر کاجی پناه برد و آنجا، در آغوش خدایان، در مکانی آرام و آسوده از انتقام خویشتن
اي به آن سوي شتافت و براي جلب وي گفت: ((دوست دیرین ، به خانۀ من برگرد؛ گریستن چه فایده

تواند داشت؟ بیا تا کینه و انتقام و سوگواري بیرون بریزیم. اگرچه غم و دردم بسیار سخت باشد، ناگزیرم می
ه! سرنوشت عامل این ضربه بود. سرنوشت از روز بگویم که خطا از ماست؛ متجاوز پسر من بود. پسر من! ن

ازل در لوح خویش نوشته بود که یکی از دو بچه ما بمیرد و آن دیگري، از پی این بدبختی، نابینا شود. بیا تا 
یکدیگر را دلداري دهیم؛ و به قفست برگرد)). طوطی گفت: ((پادشاها، گمان می بري که من پس از چنین 

ه تو اعتماد داشته باشم؟ تو، برایم، به سرنوشت تمسک می جویی: راست پاسخ بده، تعدي و تعرضی باید ب
گمان می بري که بتوانی به دام و دانۀ کفرگویی فریبم دهی؟ نظام امور دنیا خواه به دست مشیت، خواه به 

لی دست تقدیر باشد، در آسمان چنین نوشته شده است که من روزگار خویش بر سر این کاج یا در جنگ
ژرف، دور از فرزند نابینایت که بی گمان برایت باید، بجا و به روا، مایۀ کینه و خشم باشد، به سر خواهم 

اي دارند. می خواهی آن تعرض آورد. می دانم که انتقام درخور شاه است، زیرا که شاهان زندگانی خداگونه
از ضربه ها و نگاههاي تو حذر داشته باشم، فراموش کنی؛ باور می دارم: با اینهمه من باید، تا حدود امکان،

اي که شهریارا، دوست دیرین، برو... رنج بیهوده می بري: با من از بازگشت سخن مگو؛ غیبت به همان گونه
).647-649: 1380(دوالفونتن،»مرهم عشق است، داروي کینه است

:حکایتدوتحلیل3-5-3
پادشاه ضد قهرمان و دشمن -2فنزه قهرمان زیرك و محتاط -1:ودمنههاي داستان کلیلهالف) شخصیت

ساز دشمنی. هاي فرعی و زمینهبچه فنزه و شاهزاده، شخصیت-3کینه جو   
بچه طوطی و بچه پادشاه، -3پادشاه ضدقهرمان -2طوطی قهرمان -1هاي داستان الفونتن: ب) شخصیت

هاي فرعی.شخصیت
هاي شرقی با اعتقادات یونانی، ه به سبک خاص خود در تلفیق کردن داستانالفونتن با توج: هاج) تفاوت

کشد که فنزه پرزنان روي کاجی رفته و در پناه فنزه را پس از کور کردن فرزند پادشاه ، چنین به تصویر می
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انتقام ودمنه فنزه از برد و این در حالی است که در داستان کلیلهخدایان آسمانی از انتقام خویش لذت می
ودمنه شود، همین نکته داستان کلیلهکند و اصوالً صحبتی از لذت بردن فنزه از انتقام نمیاحساس شعف نمی

هم از حیث آموزندگی خالی نیست.
از طرفی الفونتن در این داستان باز هم گریزي به باورهاي کهن یونانی می زند؛ آنجا که بچۀ فنزه را 

کشد و دیگر امیدي به بازگشتش به دنیاي زندگان وجود ندارد؛ به این باور میدر زورق خارون به تصویر 
بازگشت به دنیاي اموات سوار بر کشتی خارون از کند که مردگان براي سفر بیباستانی یونان اشاره می

گذرند. خارون در باورهاي یونانی کهن، ناخداي کشتی جهنّم است.رودهاي جهنم می
اهري و محتواي هر دو داستان یکی است و داستان پادشاه و فنزه از آن دسته از رویه ظ: د) تشابهات

چنانی در نتیجه و پیام اخالقی آن نداده و پیام داستان الفونتن همان پیام حکایاتی است که الفونتن تغییر آن
ودمنه است.داستان کلیله

رعایايبرگذشتعدموزمانهآناهانشتجاوزگريروحیهبیانگرداستانمجموعاً این:اخالقیه) پیام
ازناتیاحیوچههاانسانچهانهبررردمودرکهحکایاتیچنینبسامداست. با توجه به اینکه بودهدفاعبی

اندبودهرداربرخوگونهاخدساحتیم و مقااز چهگرانشاهاکهداردیناازننشاهمدآ...وجغدوشیرقبیل
درتقریباً. ستاشتهدانظریرزقتدبهراهاآنرفتار(و نویسنده)جامعهدحاآگرپرسشوساـحسهنگاماا

وت، بیمر، کمتجربه، زیر، خونلعجونیاهبررساساًاوگیرندنمیستیدرتصمیمگاهها هیچداستانسرتاسر
شوند. میمعرفیدخوورانمشاوانیروزبهمتکیوحمربی، زنیرنگبا

زاهد و بچه موشی که دختري شد: ودمنهدر کلیلهعنوان داستان 3-6-1
بازگشت به فطرت نخستین: موضوع

زاهدي مستجاب الدعوه بچه موشی را از دست قرقی نجات داد و دعا کرد تا خداوند آن «خالصه داستان: 
اج بچه موش را تبدیل به دختري جوان کرد. دختر رشد کرد و به سن ازدواج رسید، زاهد گفت: تو باید ازدو

کنی و باید شریک زندگانی ات را انتخاب کنی. دختر گفت شوهري قادر و قوي می خواهد که هیچ کس بر 
او برتري نداشته باشد. زاهد گفت: مگر آفتاب را می خواهی؟ دختر گفت: آري و زاهد به آفتاب گفت: این 

انا است. آفتاب گفت من از خواهم در عقد تو درآورم چراکه خواهان شوهر قدرتمند و تودختر زیبا را می
خود قوي تر بتو نشان می دهم و آن ابر است که نور مرا از عالمیان می پوشاند. زاهد نزد ابر رفت و همان 

برد. زاهد باد را پیشنهاد را به ابر بازگفت و ابر گفت باد از من قوي تر است و مرا به هرجانب که بخواهد می
ت کوه از من قویتر و استوارتر است. زاهد با این مقدمات نزد کوه رفت ها را زد و باد گفگفت و همان حرف

و دختر را بر کوه هم عرضه کرد و کوه گفت که موش از من قوي تر است و در جاي جاي من نقب می زند 
گوید شوي من موش است. زاهد دختر را بر موش و قدرت دفع کردن او را ندارم و دختر گفت: راست می
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وش گفت همسر من باید از جنس من باشد. زاهد دعا کرد و دختر موش شد و آن دو را به عرضه کرد و م
).224-226: 1383نصراهللا منشی،»(یکدیگر داد و رفت

هاي الفـونـتن با عنوان: موشی که به دختري تبدیل شدداستان همـگون در حکایت3-6-2
ز زمین برداشتنش نمی افتادم اما برهمنی چنین موشی از منقار جغدي افتاد من به خیال ا«خالصه داستان: 

کرد؛ این را آسان باور می کنم هر سرزمینی طرز فکر خاصی دارد موش سخت گزند دیده بود. ما چندان در 
گونه از همنوعان نیستیم؛ اما برهمنان با آنان چون برادران رفتار می کنند. آنان باور دارند که جان، فکر این

شود هر کدام که سرنوشت خارج شد به تن یک کرم پنیر، یا تن جانوري دیگر، وارد میچون از تن شاهی 
بخواهد. این یکی از نکات شـریعت آنان است. فیثاغـورث این راز را از آنان به عاریت گـرفت. بر این 

ي اســاس برهــمن فکر کرد بد نیست از جادوگري خواهش کند موش را در بدنی جاي دهد که در زمانها
قبل در آن مأوا داشت جادوگر آن را به دختري تبدیل کرد. پانزده ساله و چندان دلربا که پسر پریام طمع در 
او می بست اگر هنوز دل در گرو وجاهت یونانی     نمی داشت، برهمن از چیزي چنین بدیع در شگفت 

حسد می ورزند که افتخار شد. به این دلستان ظریف چنین گفت چاره اي جز انتخاب نداري. چرا که همه
همسري تو را داشته باشند. او گفت: در آن صورت من راي خودرا به آنکه از همه ایشان قویتراست می دهم. 
پس برهمن زانو زد و گفت: خورشید آن که باید داماد ما شود، تو هستی او گفت: ((نه، آن ابر ضخیم از من 

برهمن به ابر در حال پرواز –وصیه می کنم او را برگزینید)).تواناتر است، زیرا پرتوهاي مرا می پوشاند ت
گفت بسیار خوب آیا تو براي دختر من زاده شده ایی؟((افسوس، نه؛ زیرا باد به دلخواه خود مرا از هرسو به 

راند. و من قدمی علیه حقوق خداي بادها برنخواهم داشت)).((پس اي باد به میان بازوان زیباروي هرسو می
ا)) او شتافت: کوهی در سر راه متوقفش کرد گلوله اسباب بازي از آنجا می گذشت کوه آن را برگرداند و ما بی

تواند مرا سوراخ کند.)) با شنیدن گفت : ((دعوایی داشتم با موش؛ و توهینی به او دیوانگی است؛ او که می
موش: این از آن ضربه ها است. کلمه موش، دوشیزه گوشهایش تیز شد؛ او نامزد مناسبی بود. یک موش! یک

گردد. این که عشق  می زند: شاهدي بر خیلی چیزها اما پیش خودمان بماند. هرکس به اصل خود باز می
دهد؛ اما اگر از نزدیک ببینیم. در این میان اندك مایه اي از سفسطه وارد افسانه چه خوب این را نشان می

گویم غولی از یک ر هیچ ارجحیتی بر خورشید ندارد؛ آیا میشود: چون اگر چنین بنگریم کدامین شوهمی
کک کمتر نیرومند است؟ چرا که این پیوسته او را می گزد. به واسطه این استدالل دوري اگر بخواهیم درست 
عمل کنیم، موش باید همچنین بازگرداند. زیبارو را به گربه، گربه را به سگ، سگ را به گرگ، پیلپاي این 

شود. اگرممکن است برگردیم باره به خورشید می رساند؟ خورشید از زیباي جوان برخوردار میرشته را دو
به مسئلۀ تناسخ: جادوگر برهمن بدون تردید کاري کرد که تزویرش را نه فقط اثبات، که مرئی ساخت و من 

موش، کرم، به خود اجازه می دهم علیه خود برهمن هم حرف بزنم. چرا که طبق این نظام باید انسان،
خالصه همه چیز جان خودرا به مخزنی مشترك بازگردانند؛ پس همه باید فطرت یکسانی داشته باشند؛ اما 

ماند. پس چگونه است که بدن فقط از حیث بدن رفتار متفاوتی دارند یکی باال می رود، دیگري پست   می
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که با خورشید وحدت یابد؟ و موشی هم توانند میهمان خودرا وا دارند هایی چنین خوب سازمان یافته نمی
هاي خوبرویان باهم عاطـفه خودرا داشـته باشـد پس از همۀ این بحـثها و سـنجیدنها جان موش و جآن

بسیار تفاوت دارند. همیشه باید به سرنوشت خود بازگشت. یعنی به قانونی که آسمان مقرر کرده است: به 
1380دوالفونتن، »(هیچ وجودي را از فرجام خویش بازگرداندتوانسخن گفتن با شیطان، با جادوگر نمی

:559-556.(
:تحلیلدوحکایت3-6-3

-7باد -6ابر -5آفتاب -4موش=دختر -3قرقی-2زاهد -1: ودمنههاي داستان کلیلهالف) شخصیت
کوه  
موش دیگر.-8

-7باد  -6ابر -5ید خورش-4جغد -3موش=دختر  -2برهمن -1هاي داستان الفونتن: ب) شخصیت
کوه 
موش دیگر-8

ج) نکات داستانی: الفونتن گریزي به عقیده اهل تناسخ زده و این باور را که روح انسان پس از مرگ به 
کند را بیان کرده است. البته الفونتن زاهد داستان کلیله را برهمن کالبد یک حیوان یا انسان دیگر حلول می

آراید. الفونتن موش را راند و سخنش را به این مقدمه میقلم میانیهندواعتقادات نامد و لختی نیز دربارةمی
داند که بر اساس اصل تناسخ روحش در درون کالبد موش جاي گرفته است.در اصل دختري می

الدعوه است لیکن در داستان الفونتن برهمن از در داستان کلیله زاهد خود مستجاب: هاد) تفاوت
کند موش را تبدیل به زن نماید.اهش میجادوگري خو

ها ظاهري است لیکن در یک وجه دراصل دو داستان تفاوتی با هم ندارند و تفاوت:ه) تشابهات
و آن این است که فطرت ذاتی تغییرناپذیر است.اندمشترك

ین بیان موالنا نیز همین مضمون بازگشت به فطرت نخستین و اصل و ذات ازلی را چن:و) پیام اخالقی
کرده است:

هرکسی کو دور ماند از اصل خویش                          باز جوید   روزگار  وصـــل  خـویـش
).11: 1391(مولوي،

شیروشتر، شغال، گرگ، زاغ: ودمنهعنوان داستان در کلیله3-7-1
تبانی ظالمان (درباریان) براي از پاي در آوردن رقبا:موضوع
دربازرگانیشتر. کردندمیزندگیايبیشهدرشیريخدمتدرشغالیوگرگیوزاغی«: داستانخالصه

رااوهمشیروکرداحترامادايبه ناچارشدمواجهشیرباشتروقتی، شدمشغولچرابهوبازماندحوالیآن
فیلیکباجدالضمنبودرفتهشکاربهشیرکهروزیک. کنندزندگیهمکناردرتادادامانوپذیرفت
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وگرگوزاغوبودافتادهايگوشهدرناتوانوبازماندشکارازروزهاکهطوريه ببرداشتعمیقیزخم
اوضاعمشاهدهبایرش. ماندندگرسنهسختنیزبودوابستهشیرشکارباقیماندهتناولبهشانزندگیکهشغال

آنخوردنواسطهبههمهوکنمشکارراآنمنتاداریدسراغصیديوحوشحولایندر: گفتاحوالو
چیزيشترباهمسایگیازکهگفتندوکردندمشورتیورفتندکناريبهشغالوگرگوزاغ؟ شویمسیر
، استدادهامانشتربهشیر: گفتشغال. کندشکارراشترتاکنیمتحریکراشیربایدپسشودمینماعاید
: گفتزاغ؟ آوردیدبه دستچیزيگفتشیر، رفتشیرنزدزاغ. اندیشممیتدبیريبارهدراینمن: گفتزاغ
نعمتوراحتیدرماهمهکندموافقتشیراگرکهدارمفکريولی! کندمینکارچشمگرسنگیشدتاز

، رسدمینشیربهايفایدهاوازواستاجنبیماانیدر مشتر: گفتزاغ؟ چیستفکرآن: گفتشیر. افتیم
. امدادهامانرااومن، استدوربهمردانگیومروتازونیستخوبیفکراین: گفتوشدخشمناكشیر
بایداضطراروناچاريزماندرکهاندگفتهحکماولینیستشکیهیچجايشیرۀگفتدرگفت:زاغ

فدايراشهرياهلوشهرياهلفدايراايقبیلهوايقبیلهفدايرابیتیاهلوبیتیاهلفدايراشخصی
بلندپساستکردهاثرشیردرهایشصحبتکهدانستزاغوکردسکوتسخناناینباشیر. کردپادشاهی

پسکندشکارراشترتامکردراضیرااوولیکردمخالفتابتداشیر: گفتورفتگرگوشغالنزدوشد
نزدهمگیلذا. درآیدعملبهایمکردهقرارآنچهتاکنیمواردکاردرنیرنگبهاو راوبرویمشترنزدباید
رسمبهبایدماهمهنداردشکار کردنتوانوافتادهمحنتوبالورطهدرشیرکهحالگفتندورفتندشتر

برمادستازدیگريکارجانتقـدیمجزکهبگـوییموکنـیمـهعرضاوبرراخود، معـرفتورفاقت
وآیدمینـ

وکنندتهیهراشیرغذايمنگوشتازوکندشکارمرااستمایلشیرچنانچهبگویدماازهر کدام
لبتهاآوریمبجارااحترامحقدوستیاظهاراینباوکنندردراپیشنهادشسخنانیباونکنندقبولدیگران

سـخنزاغورفتندشــیرنزدهمگیوشدفریفتهشـترهاحرفاینبا.نداردزیانیخطر ومابرايکاراین
آمدهپیشضرورتیکهاکنونواستوابستهشیرسالمتیبهماهمهو راحتیزندگانی: گفتوکردآغاز
توگوشتگفتندهمه، شودمهیاسلطانخوراكمنگوشتازوکندشکارمرابداندقابلشیراگراست
همهوراندزبانبرمقداريسخناندستاینازهمشغال. شدنخواهدحاصلآنازسیريواستاندك
گفتندوکردپیشنهاديچنینهمگرگ. نیستشیرغذايشایستهواستبدمزهوبویناكتوگوشتگفتند

گفتن سخنانی از این باخواستنیزشتر. استالهلهزهرمنزلهبهوگرددمیخناق باعث بیماريتوگوشت
سخنراستیودوستیسرازوگوییمیراستکهگفتندالقولمتفقوزبانکیهمهکهکنددست مالطفتی

).106-109: 1383نصراهللا منشی،»(دریدندراشتریکدیگرهمدستیباوگوییمی

زدهطاعونعنوان: حیواناتالفـونـتن با هايحکایتدرهمـگونداستان7-2- 3
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کیفرتاآوردپدیدخشمشۀبحبوحدرخداکهمرضی، انگیزدبرمیوحشتکهمرضی«خالصه داستان: 
روزيبهکهطاعون، آري) شودخواندهخودشنامبهبایدچون(طاعون، باشدزمینرويمردمتبهکاري

طاعوناما، ندشدمینمرگۀطعمهمه. بودبرخاستهجانورانجنگبه، شوداشرونرودآگندگیۀمایتواند
قوتیجستجويبهمرگبهنزدیکجانیحفظبرايکهدیدينمیحیوانیهیچ. بودگرفتهشانهمهگریبان

نهنشستمیمعصومولذیذصیديکمیندرگرگینه.انگیختبرنمیاشتهایشانخوراکیهیچ. برود
. نبودمیاندرسروريدیگرروایناز، بودنماندهمیاندرتیمحبوعشقدیگر، گریختندمیقمریان. روباهی

دانستهرواگناهانمانبرايازراآفتاینخداکهپندارممیچنین، گرامیمدوستان: ((گفتوکردانجمنیشیر
به دستشفاي همگانشایدتا، کندآسمانیخشمجوششقربانراخویشتنماکارترینگنهکهباشد. است
راخودمانپس. گیردمیصورتهاییگذشتگیخودازچنینمصائبیچنیندرکهدهدمییادمانتاریخ.آورد
فرونشانیبرايخودمن. نگریمدروجدانمانبهاغماضبیپس. نگیریمنادیدهخودمانمعایبونزنیمگول

بديطایفهاینازايذره؟بودندکردهچهمنباهاحیواناین. امخوردهبسیارگوسفندخوارگیمشکمحرص
. بخورمگوسفنداناینچوپانکهاستآمدهپیشهمگاهیحتی. بودمندیده

منمثلهرکسیاستخوبکهپندارممیچنیناما. گذرممیخویشجاناز، لزومدر صورت، من، پس
دیگرانازکارترگنهکهآنکهبودخواستاربایدانصافوعدلموجببهچه. برآیدگناهانشبهاعترافدراز

ۀنشانهایتوسواس، مهربانیونیکبسیارپادشاهیتو، شیرحضرت: ((گفتروباه)). شودنابوداست
گناهسفیهجنساین، پستةتوداین، گوسفندخوردنمگر! خوببسیار. استاندازهازبیرونمالطفتی

کهگفتتوانمی، چوپانةدرباراماو. خورديهکفرموديسرافرازشانخداوندگارا  بسیارتو، نه، نه؟ است
هاحیوانهمهمطلقاختیارصاحببیجاوبیخودکهاستکسانیآنازچه، استبالهاهمهسزاوار

پیداآنجرأت. کوفتندپايوزدندکفگوییآفرینبرايدمهمانچاپلوسانو، روباهگفتچنین)).شوندمی
ۀهم: شودپرداختهتحقیقبهدیگربزرگخداوندگارانیاخرسوببرگناهانتریننابخشودنیةدربارتانشد

بایستمی، هاقدیسمثل، نبودندکارگنهآنکهازگذشته، همهۀگفتبههمسادهسگانحتّی، جویانستیزه
، کشیشانبهمتعلقچمنیازگذرهنگامبهکهدارمیادبه: ((گفتوآمدهمخر. شودافراشتهبرایشانمذبحها

دهنیکچمنزاراینازکهداشتبر آنمشیطانۀوسوسگمانمبهوتازهوترعلفوفرصتوگرسنگی
، آمدزبانبهسخناناینچون)). نداشتمکاريچنینحقگویممی، زدحرفروشنبایدچونو. بچینمعلف
. شودکشاندهمحاکمهبهدرنگیبحیواناینو، شودزدهخربازداشتبهدستبایدکهشدبرداشتهفریاد

وپشماین، ملعونحیواناینبایدکهآوردبرهانودلیلسخنرانیشبا، بودخواندهدرساندکیکهگرگی
جرمیناچیزشگناه. شودقربان، بودشانیبدبختوگرفتاريهمهمسببکهگرحیواناین، ریختهپیله

کفّارهستتواننمیمرگجزچیزي! مدهشیجرمچه! یگراندعلفخوردن. شدشمردهدارۀچوبسزاوار
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یاگناهبیدادگاهاحکام، باشیبینوایانیرومندآنکهحسببه. شدگذاشتهدستشکفسزایش. باشدگناهش
.)372-375: 1380،دوالفونتن(»داندمیکارتگنه

:حکایتدوتحلیل7-3- 3
شیر-5شتر -4گرگ  -3شغال -2زاغ -1: ودمنهکلیلهان داستهايشخصیتالف) 
شیر-3خر -2روباه  -1داستان الفونتن: هايشخصیتب) 

وانگیختبرمیوحشتکهبودالعالجخطرناكبیماريیکوسطیقروندرج) نکات داستانی: طاعون
قرنوعاظبرخوردودورانآناجتماعیوضعیتبیانبهسیاسیدیدگاهیبا، تصویرسازياینباالفونتن
واداررااجتماعیفرودستطبقاتومردمعامهکهپردازدمیمردمةتودبااروپاو شانزدهمپانزدهم

دوزخعقوبتازکفّارهپرداختنباوبپردازندخودگناهاناعترافبهوعاظاینحضوردرتاساختندمی
. یابندنجات
ازگذشتنبامردگانکهاستجهنمیونان، روداساطیردراستکردهشارهاآنبهالفونتنکهاشرونرود

کهدهدنشانرافاجعهاوجداردقصدآناسمآوردنباالفونتن. شوندمیرهسپارمردگاندنیايبهآن
تریننزدیکبهاعتناییواستخویشفکردرهرکسبرزخعالمهمانندکهاستايگونهبهاجتماعوضعیت

نشانرامملکتیاوضاعوگنجدمیسیاسیۀمنتقداندیدگاههماندرنیزتفسیراینونداردخودکسان
. کندمیبیدادآندرظلمکهدهدمی

نفر است. با مکر شیر روند 3در آن هاشخصیتداستان الفونتن بسیار کوتاه است و تعداد : هاتفاوتد) 
محوطۀ کلیسا را خورده هايعلفاز دهانخري است که یک ، شخصیت نادان داستان،گیردمیداستان شکل 

؛ شودمیو در نتیجه توسط شیر خورده شودمیاست و به واسطۀ اعتراف به عمل خود مستحق کشتن شمرده 
فقاع می قاي نااهل در کوزةاست که به دمدمۀ رفلوحسادهشتر ودمنهکلیلهمعادل این شخصیت در داستان 

، و این شغال و گرگ و زاغ هستند که با دسیسه چینی شتر را به اندازدمیدر کام شیر رود و یکسره خود را
طاعون باعث بیماري و ضعف جسمانی شیر و عدم کندمیدر داستانی که الفونتن بیان کشانندمیکام مرگ 

با یک فیل زخمی شیر حین شکار  بر اثر مقابلهودمنهکلیلهولی در داستان شودمیشکار کردندر اشتوانایی
.گیردمیو باقی قضایا در اثر این حادثه شکل ماندمیکه روزها از شکار بازايگونهبه داردمیعمیق بر

مضمون هر دو داستان به توطئه و خدعۀ اطرافیان شیر(پادشاه) براي از میدان به در کردن : ه) تشابهات
که براي به دست آوردن یا از دست شودمیبسیار دیده در میان درباریان هاتوطئهحریفان اشاره دارد، این 

نیست کردن دیگر رقباي درباري بزنند و سر بهندادن موقعیتی دست به دسیسه براي از میدان بدر کردن و 
این امري ناپسند است که در طول تاریخ بارها و بارها در دربار سالطین و پادشاهان رخ داده است. نظامی 

این داستان دارد:بهاياشارهگنجوي 
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بازســـرشــترشــخصـیازکهکـردندسـازاینزاغوگـرگوشـغال
کردند

)1390:280(نظامی،
، شواهد دیگري نیز از این ودمنهکلیلههاي هاي یاد شده از اقتباس الفونتن از حکایتنهعالوه بر نمو

گردد.وار ذکر میشود که براي جلوگیري از اطالۀ کالم خالصهها در اثر الفونتن دیده میاقتباس
).760-763: 1383(دوالفونتن،پشتوموشسنگ، غزال، کالغ3-8

منابع در ادبیات فارسی:
).157-189: 1383باخه وآهو (نصراهللا منشی،،موش، زاغ، دوستیکبوتر: ودمنهدر کلیلهالف) 

ب) در اشعار نظامی گنجوي:
چـوآنمــرغنگاریــنرسـتازآندامبه دانایـی تــوان رســـتن    ز   ایام

).280: 1390(نظامی، 
ی(طوقی) اشاره دارد. این تک بیت دیگر نیز از نظامی گنجوي در این لیکبوتر حمامرغ نگارین به 

خصوص قابل ذکر است:
زمــــوش   دام در  ،   زاغ  دهــــن دوزمکـــنشــوخــی وفـــاداریدرآمـــوز

).280: 1390(نظامی، 
).577-578: 1380(دوالفونتن، زن، و دزد، شوهر3-9

منابع در ادبیات فارسی:
).214: 1383بازرگاندشمنرویوزناو(نصراهللا منشی،: ودمنهلهیدر کلالف) 

) در اشعار نظامی گنجوي:ب
چنان کــزبـیمدزدآنزن درآن شــويزفـتنه در وفـــا کــن  رویدرروي

).1390:281(نظامی،
).515-517: 1380(دوالفونتن،گربه و موش10- 3

منابع در ادبیات فارسی:
).267-280: 1383بود(نصراهللا منشی،افتادهادیصدامبهکهايگربه: ودمنهکلیلهالف) در 

ب) در اشعار نظامی گنجوي:
دامازراگــربهآنمــوش چــوغــــاراینازراخــودرهـانهشــیاريبه

تیـــمار                   
).1390:282(نظامی،



٤٢٠٥
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

).529-531: 1380(دوالفونتن،ادیصگرگ و 11- 3
منابع در ادبیات فارسی:

).172: 1383(نصراهللا منشی،گرگوخوك، آهو، ادیص:ودمنهکلیلهالف) در 
ب) در اشعار نظامی گنجوي:

زنـد مـیناگهچــــرخ دلبرکهریگکمانگـــرگچـونمغــرورمشــــو
تـــــیر

).1390:281(نظامی،
).651-652: 1380(دوالفونتن،شیر ماده و خرس ماده12- 3

منابع در ادبیات فارسی:
).335-339: 1383(نصراهللا منشی،تیرانداز و ماده شیر: ودمنهکلیلهالف) در 

ب) در اشعار نظامی گنجوي:
شــیرآنگشـتبـچـهبــیاینکــزتــیزراچــنگالمــکــن خـونــخواريبه

خونریز

).1390:282(نظامی،
).235: 1380(دوالفونتن،تنهمینمجسمهوروباه13- 3

یات فارسی:منابع  در ادب
).70-71: 1383(نصراهللا منشی، دیدايبیشهدرطبلیکهروباهی: ودمنهکلیلهالف) در 

ب) در اشعار نظامی گنجوي: 
روباهخـــورددریـده طبـــلکـزان  راهازین خـــورد تـوانیآنبه تلبـیس

)1390:279(نظامی،
ج) در مثنوي مولوي:

آن دهــل را مانــی اي زفت چــو عـــاد                    که بر او آن شـــاخ را مــی کــوفت باد
بهر طبـــلی همـچـــو خـــیک پـر زبادروبهــــــی  اشــــکار  خـود را   باد داد       

چــون نـدید انـدر  دهــــل او  فربهـــی                      گفت  خـوکـی  به  از این  خــیک 
تهــی
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).297: 1391(مولوي،
). 534-538: 1380(دوالفونتن،نادرستدارامانت3-14

منابع در ادبیات فارسی:
).122: 1383آهن داشت(نصراهللا منشی،صد منودمنه: بازرگانی که الف) در کلیله

ودمنه منظوم رودکی:ب) در اشعار منسوب به کلیله
باز  پـرّد در هـــوا   کـودك بـرداندرآنشـهریکهمــوشآهنخورد  

ودمنه منظوم (منسوب به کلیله
رودکی).

ج) در اشعار نظامی گنجوي:
کهمـوشآهـنخـورد، کودکبردبازحـیلبگـذار و مشـنوازحـیلســاز

).1390:280(نظامی،
).352:1380(دوالفونتن،دادواسگی که براي عکسی طعمۀ خویش 3-15

منابع در ادبیات فارسی:
).53: 1383سگی که بر لب جوي استخوانی یافت(نصراهللا منشی،: ودمنهف) در کلیلهال

عطّار نیشابوري: نامهبتیمصب) در 
یک کلیچه یافت آن  سـگ در دهی                       ماه دیـد از  ســوي  دیگر ناگهی

ماه   بر گردون  به تکآن کلیچه  بر  زمـین  افکند    سـگ                      تا بگیرد 
چون بسی تک زد ندادش دست ماه                       باز پس گردید  و  باز  آمد به راه

آن کلیچه  جست بسـیاري ،   نیافت                       بار دیگر رفت و سوي مه شتافت
شد  او  تا پاي راهز سـر ره مینه کلیـچه  دسـت  می دادش  نه  ماه                         ا

).154:1356(عطار، 
ج) در اشعار نورالدین عبدالرحمان جامی:            

حکایت سگ و عکس استخوان در آب
هان                      کـــــرده ره  بـــــــر   کــنار  آب  روانشد  اســتخوان  به   دسگـکی می

بس که آن آب صــاف و  روشــــــن بود               عکـــس آن   اســـــتخوان  در  آب  نمود
بــــرد  بیــچاره سـگ گـمان   که   مــگر                هســـت   در  آب   اســـتخوان    دگــــر
لب چو بگشـاد ســـــوي او به  شــــتاب            اسـتخوانش از   دهــــان  فتـــاد    در  آب
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نیست را   هســـــتی یی  توهـــم کــــرد          بهـــر آن نیســت هســت را   گـــم کـرد 
)259: 1386(جامی،

).122-123: 1380، دوالفونتن(که قصد تقلید عقاب داشتکالغی3-16
منابع در ادبیات فارسی:

).344-345: 1383زاغی که آرزوي روش کبک را داشت(نصراهللا منشی،: ودمنهالف) در کلیله
ب) در اشعار نظامی گنجوي: 

فـرامـوش کـــردکالغـی  تک کبـک  در گــوش کــــرد                         تک  خویشــــتن  
).1390:281(نظامی،

تحفه االحرار نورالدین عبدالرحمان جامی:       -اورنگهفتج) در 
زاغـیکهبهشـاگردیرفـتارکبـکرفـت

رخـتخود  ازباغ   به راغـی کشـیدزاغــیاز آنـجا که فـراغـی گـزید                
زنــگ     زدود     آینه ي    باغ     را                   خال   ســـیه   گـشت    رخ    باغ     را

عرضــهده    مـخزن  پنهــان کــــوهدید یکـی عرصــــه به  دامانکــوه               
ــــان                   داده   ز فــیروزه   و   لعلــش  نشـــانســبزه و الله چــو  لب  مهوش

شـاهد  آن  روضـهی   فــیروزهفـامنادرهکـبکی بــه جــمـال  تــمـام                  
دوخته بر  ســدره   ســجاف دورنگفاختهگونجـامـه بهبر کـرده تـنگ                  

کــرده ز چســتی  به  ســـر  تیـغ جـايبــر زده  تا ســـاق پاي          پا  به  حــــنا  
بـر ســـر هــر ســنگ زده   قـهقهـه                 پی ســپرش   هـم ره   و هـم  بـی رهــه

شخرامتیـزرو   و  تیـــزدو   و     تیـزگـام                  خوشروشوخوشپرشو خو
هـــــمحـرکـاتـش  متناسـب بههـم                 هـم خـطـواتـش  مـتـــقـارب  بههـم

آنروش و   جـنـبـش هـــمـوار   رازاغچــودیـد آن ره  و رفـــتار را
او                   رفــت     به    شــاگردي  رفــتار اوبادلــی  از  دور    گــــرفــتار  

بازکشـــید از  روش  خویــش پاي                  درپــیاوکــرد  بــه تــقلـــید جـاي
یدوز  قــلــم  او  رقــمــیمــیکشـبرقــدم او قــدمـی مــــیکشــید              

رفــتبــر  ایــنقاعدهروزیســـهچاردرپــیاشالقصــهدر آن مــرغــزار                 
رهـــروي    کـبـک   نـیـامــوخـتـهعــاقبتازخــامــیخــودســوخته                

مانـدغــرامتزده از کـارخــــویــشکــردفـرامـشرهورفــتارخـویـش        
).306: 1386(جامی، 

د) دیوان خاقانی:
آرزوستکبک روشرازاغو زاغندروندمیتوطریقخسان کهخاقانی
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دوستبهرمهرهکوودشمنیبهرزهرکوماربشکلتنکندچوبه مارکهگیرم

).1390:227(خاقانی،

اقتباس کرده است نیز تعدادشان زمینایرانتن از آثار سایر شاعران ادبیات فارسی و که الفونهاییحکایت
:پردازیممیهاحکایتکم نیست در زیر به طور مختصر به منابع این 

).113: 1380))(دوالفونتن،افتدمیکه در چاه شناسیستارهحکایت الفونتن با عنوان: ((-1
يمنبع در ادبیات فارسی: گلستان سعد

تــو بر اوج فلــک چــه دانــی  چیـست؟            کــه   ندانــی  در   ســــــرایت    کیــست
1382(سعدي،

 :325(
و ))رفیقشوزراندوز((هايحکایتو ).249: 1380،نتندوالفو(((خسیسی که گنج از کف داد))-2

).)تندووگنج((و ))میمونواندوزگنج((
.)93: 1367، سعدي(منبع در ادبیات فارسی: بوستان سعدي

با انکارناپذیرپا به فرار گذاشت)) نیز مشابهتی دارشاخحکایت((خرگوشی که هنگام تبعید حیوانات -3
مبادا که به او بگویند شتر است و گرفتار شود)) از بوستان گریختمیبیم شتران داستان((روباهی که از

). با اندکی تفاوت در دیوان انوري و مولوي نیز آمده است.70: 1319سعدي(سعدي، 
الفونتن هايحکایتداستان روستایی و مار که در مثنوي مولوي آمده است نیز با اندکی تفاوت در -4

آمده است.
.)1380:169،دوالفونتن(سانه ((شیري که به دست انسان از پاي درآمده بود))اف-5

منبع در ادبیات فارسی: این افسانه مقتبس از این روایت بوستان سعدي است: 
ام  در   کتاب                    که ابلیـس را دید شــخصی به خوابندانم  کجــا  دیده

دیدن  چو  حــور                  چو خورشیدش از چهره می تافت نوربه باال صـنوبر به 
فرا رفت وگفت اي عجب این تویی                  فرشـــته   نباشـــد  بـدیـن   نیکوي

تو کاین روي داري به حسـن قـمـر                     چــرا در  جـهـانی  به زشـتی  سـمـر
بندت در  ایوان  شـــاه                   دژم روي کرده ست  و زشـت وتـبـاهچــرا نقـش

شـنید این سـخن بخت برگشته دیو                   به زاري  برآورد  بانگ و  غـــریـــو
که اي نیکبخت این نه  شکـل منست                   ولیکـن قـلـم درکـف دشـمن  اسـت

).24: 1367(سعدي، 
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))  فرستادچاهتهبهدیگردلوباراگرگخودنجاتبرايوبودرفتهچاهدرونبهدلوباکهروباهی((-6
).211: 1386عطار(عطار اسرارنامهشانزدهممقالۀبامشابهت

باوگفتمیسخنحیواناتهمهبینصلحبرقراريازخروسفریببرايکهروباهیماجراي((-7
نشنیدهراخبراینخروسمانندهمسگمباداکهآورددلیلوگذاشتفراربهپاسگفرارسیدن

).119: 1380(دوالفونتن،))باشد
سعدالدیننامهمرزبانشــشمببادرمضمونهمینبهحکایتیبامنبع در ادبیات فارسی: مشابهت

).445: 1360وراوینی(وراوینی، 
). مشابهت با داستانی با همین نام در جواهر 310: 1380حکایت ((خري در پوست شیر))(دوالفونتن،-8

).361: 1352االسمار (طوطی نامه) عماد ابن محمد ثغري(ثغري،
). 96: 1380الفونتن،بود))(دوزخمی شدهکه به تیري ايپرندهحکایت((-9

مشابهت با شعر زیر از حکیم ناصرخسرو قبادیانی:منبع در ادبیات فارسی:
خویش    پرو   بال طلب بـهـرخاست                      وزهوابهعقابیسنگسرزروزي
بیاراست

پرجـهان   زیـر  رويِـمههـگفت                      امروزچنین وکردنظـربالراسـتیبر
ماست
تــه انــدراي   ذرهاگر بینم تــیز                      مینظـر از کنمپروازچـواوجبـر

دریاسـت
در    نظـر  عـیانپشــّه   آنبجنبد                      جنبیدن پشّهیکی خـاشاك سـربـرگـر
ماست

چهپیشه  جفاچرخاین ازکهنترسید                       بنگرتقدیر  زو کـردمنــییاربســ
برخاست
او بر گشـت  او بـدقـضايزکمانی                       تیريیکـی  سـخت کـمینگاهزناگـه
راسـت
فرو  خـاك  را  بسـوياو مرابر وز دوز                 جگرتیرآنآمـدعـقاب بـالبـر
کاست
ازو  چپ ازگشادخـویـشپرماهی                      وانگاهچوبغلـتید بیفـتاد و خـــاك بر
راست

کجاپریدنـش وتنـديوتیـزيزآهن                       اینواستزچوبکهاینگفتا عجبا 
؟خاست
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بـرکهماسـتازکهنالـیم ز کـهدید                      گفـتابراوخویشپروکردنگهتیر ي ز
ماست

).448: 1389(ناصرخسرو،
). مشابهت با شغالی که در خم 218: 1380پرهاي طاووس)) (دوالفونتن، ((زاغ کبود آراسته به -10

طاووس علیین شده است در مثنوي:کردمیرنگرزي افتاد و ادعا 
آن شغالی رفت اندر خم رنگ              اندرآن خم کرد یک ساعت درنگ

: منــم   طاووس  علیین شــدهپس برآمد پوستش رنگین شده               که

).                   357: 1391(مولوي،
عدسی تلسکوپ شیشه) که در آن موشی درون 433: 1380((حیوانی در ماه)) (دوالفونتن، انه افس-11

تفاسیر عجیب و غریب از آن می دیدند. کردندمیقایم شده بود و کسانی که با دوربین به ماه نگاه 
ل مشاهده ماه منبع در ادبیات فارسی: مشابهت با یک روایت در دفتر دوم مثنوي که در آن شخصی به دنبا

ابروي خویش را هالل ماه پنداشت:در آسمان، موي کج شده
زه  گشت در عــهــد عـمـر                     بر ســر کــوهــی  دویدند  آن نفرماه  رو

تا   هـــالل  روزه   را  گــیرند فال                    آن یکی گفت: اي عـمـر اینک هالل
چون عــمـر بر آســمان مـه را ندید                    گفت که: این مــه از خــیال تو دمید

هـــالل پـــاك را؟بینممیه   مـــــن   بیناترم    افالك  را                    چون نورن
گفت: تر کـن ، دست و بر ابرو بمال                    آن گهان تو برنـگـر ســوي هـــالل

یدچــون که او تر کــرد ابرو،  مه ندید                    گفت: اي شــه! نیست مه، شد ناپد
گفت: آري مـــــوي ابرو شد کـمان                     ســوي تو افکــند تیـــري از گمان
چون که مــویی کـژ شد، او را راه زد                    تا به دعــوي   الف   دید  مــاه زد

).179: 1391(مولوي،
) که براي نوشیدن آب با هم به درون چاهی می روند 1380:155حکایت ((روباه و بز))(دوالفونتن،-12

چراکه فکر بیرون آمدن از چاه را ماندمیو بز همان جا گرفتار آیدمیبز بیرون هايشاخو روباه با استفاده از 
: 1380با نام((راسویی که پاي در انباري نهاده بود))(دوالفونتن،نکرده بود؛ و یا حکایت دیگري از الفونتن

183.(
مشابهت با حکایت((همراهی روباه و گرگ)) در بهارستان جامی که در آن، روباه و گرگی براي خوردن 

رسد، روباه از سوراخی که وارد باغ شده بودند انگور از راه سوراخی به درون باغی می روند، باغبان سر می
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گریزد و گرگ که فکر عاقبت کار را نکرده بود با شکمی بزرگ امکان گذشتن از سوراخ برایش وجود یم
دستی باغبان، به سختی، نیمه جان شود و پس از تحمل ضربات چوبندارد و به دست باغبان اسیر می

گریزد.می
اه حرام و تن پروري در اندوزي از رجامی با دیدگاهی اخالق محور و نصیحت به دوراندیشی و منع مال

شمارد:  چنین ضروري میدنیا، سبک بودن بار و توشه را براي رهسپار شدن به سراي باقی این
زورمـندي  مـکن  اي خـواجـه به زر                           کاخـــر  کــار   زبون   خـواهـی  رفت

زان بیـندیـش  که  چـون خـواهـی رفتفـربهت کــرد بســی  نعـمت و ناز                      
با چنین جـثـّه ندانم که چــه ســان                           به  در مــرگ  درون خــواهــی رفت ؟

).1371:111،جامی(
مشابهت با شعري از جامی با ).1380:244،دوالفونتن))(پیرمردوفرزندانش((حکایت -13

را به اتحاد و اتفاق اندرز داد)) با این مضمون:عنوان((پادشاهی که پسران 
خســروي را  که بــــود   فـرزندان                 وقـت  رفـــتن رسـید از این زندان
هر یکی  را  به  حیله سـازي و  فـن                 داد  تیـــري که   زور کـن  بشـکن

زورکـردن هــمـان  شـکسـتن بـودیک بیک   را  چـون  قوت  تن  بود             
تیـرها   دســـته کـــرد  دیگــر  بار                 نه فــزون  و  نه  کــم ز آن بشــمار
نتـوانســت   کس  کــه   زور  زنـد                 دســـته  تیـــرها   بـهـم   شـــکند

بشکند  زود  پشـت  خصـم  درشتگفت باشـــید اگــر بـهـم هم پشت              
ور  بدارید  از آنچــه گفــتم  دسـت                 زودتان اوفـتد  ز خصـــم  شـکست
یک یک انگشــت اگر دهـی به کسی                 که بود  زور او کـــم از تـو  بســـی

آن  تافــتن رود ز تــو  تابتابد  انگشــت تو   چــنان  بشــتاب                 که  در  
ور  بهـــر  پنــج   تا   بیـش   پنـجه                 دســتش از تافــتن کنـــی  رنــجه

جمـــع را   هست  قــوت    مــعتاد                 کــــه نباشـــد میسـّــر   از  آحــاد
.)251: 1386،جامی(

ودمنه و انوار سهیلی و الفونتن از متون شرقی منحصر به کلیلهتوان گفت دایره اقتباس به جرأت می
تر کرد و موارد بسیاري از گردد بلکه باید این دایره را گستردهمهابهاراتا و پنجه تنتره و امثالهم محدود نمی

آثار شاعران و نویسندگان ادب فارسی همچون سعدي و مولوي و عطّار و نظامی گنجوي، ناصرخسرو و 
ترین قرابت را با منبع اصلی خود شود که بیشهایی را شامل میبدان افزود. شواهد فوق تنها داستانجامی را

هاي دیگر که محتواي مشابهی در ادبیات فارسی ها سبک الفونتن در نگارش افسانهدارند و جداي از این
ودمنه کند که از خواندن کلیلهقا میاي را به خواننده الاي است که همان احساس و دورنمایهندارند نیز به گونه

شود.عاید می
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برخی حکایات الفونتن نیز به ادبیات فارسی راه یافته و چند شاعر معاصر مانند پروین اعتصامی و 
. داستان روباه و زاغ که شاعر معاصر حبیب انددرآوردهایرج میرزا برخی فابل هاي الفونتن را به صورت شعر 

است نیز اقتباسی از یک اثر الفونتن با نام ((روباه و کالغ)) دهیکشریتصوزیبایی به بهآن رایغمایی 
در این میان سهم مهدي اخوان ایم.همه ما آن را خوانده) که در کتاب پایۀ دوم دبستان 21: 1380(دوالفونتن،

توان روایتی هنرمندانه از یها)) (اخوان ثالث را مها و گرگثالث (م.امید) از همه بیشتر است و سروده ((سگ
) به شمار آورد. افسانه الفونتن با نام ((گرگ و برّه)) منبع 28: 1380افسانه ((گرگ و سگ))(دوالفونتن،

اخوان ثالث براي شعري با همین نام است:
عار حرف حق را از دهان توپ می باید شنید                           حــق بود با غالب ، این شـعر و  شـ

اقویاست 
همین                           شاخ و برگ از غرب و ریشـه اش از شرق گویدمیداسـتان گرگ و برّه  نیز 

ماست
( اخوان 

) 1376:457ثالث،
تأکید دومبیتدوممصرعدرثالثاخوانمهديکرده،ذکرازوپراافسانهاینمنبعالفونتننکهآبا

پروین اعتصامی نیز به زیبایی حکایت ((خروس و مروارید)).استشرقازافسانهاینریشهکند کهمی
:را منظوم ساخته است. روایت پروین اعتصامی به شرح زیر است)72: 1380، دوالفونتن(

لعــلی  به  دانه  مـــرغــی نهاد  روي  به باغـــی   ز  خـرمنی                      ناگاه   دیــد 
روزنــی

پنداشت چینه اي است، به   چاالکی اش  ربود                       آري،  نداشت  جز  هــوس     چینه 
چیدنی

زینسانش  آزمـــــود!  چه    نیک  چون دید هیچ نیست، فکندش به خاك و رفت       
آزمودنی

خواندش گهـــر به پیش  که: ((من لعل روشنم                      روزي به این شـکاف    فتادم    ز 
گـــردنی

چون  من نکرده  جلـــوه گري  هیچ شاهـدي                      چون من   نپرورانده   گهر   هیچ   
ــدنیمعـ

،   ورنه   هیـــچ گاه                       گوهـــر چو ســنگریزه نیفـــتد  به   ايحادثهما را فکــــند  
برزنی
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با چشــم عقل  گر نگهی ســـوي من کنـــی                        بیـــنی هــزار  جلـــوه  به  نظّاره 
کــردنی

تابهاست                       افــــتاده  و زبـــون  شـــدم  از در  چهــره ام  ببین چه خوشــیها و 
اوفتادنی))

خندید مــرغ و گفت که: ((با این فروغ و رنگ                       بفروشـمت  اگــر  بخـــرد کس به 
ارزنـــی

).238: 1375(اعتصامی،

گیري:نتیجه
ازوپ، فایدروس، سعدي، موالنا، سعدالدین وراوینی، جامی، آثار نویسندگان و شاعرانی چونالفونتن از 

ودمنهکلیلههايداستانوي از تأثیرپذیريعطّار، حسین کاشفی و نصراهللا منشی تأثیر مستقیم پذیرفته است که 
موارد ذکر شده پررنگ تر و بارزتر از همهاست ودمنهکلیلهکار و سبک از شیوهاشتأثیرپذیريکه همزمان با 

است.
يهاعاملنگارش و سایر ها، شیوهشخصیت، اسامی هاافسانهنظر به مختصات سبکی، محتوا و عناوین 

الفونتن هايحکایتاز ايعمدهاشتراك قسمت که گیریممیالفونتن چنین نتیجه هايافسانهمندرج در کتاب 
به هاداستانامري اتفاقی و یا فقط مربوط به اشتراك این زبانفارسیبا متون ادبی زبان فارسی و آثار شاعران 

مشترك جامعه ادبی بین ملل مختلف نبوده و اقتباس الفونتن از منابع ایرانی و بزرگان ادبیات عنوان میراث
مبتدي نیاید خوانندهثبات شده است. هرچند که این امر در نگاه اول ممکن است به چشم فارســی امري ا

بر اقتباس الفونتن از متون ایرانی و کاوندمیو بینندمیاز موي، ترباریکهاينکتهولیکن مخاطبین ریزبین که 
ادبیاتو تأثیرپاوي، ردفرانسمنظومکوتاههايقصهاینازبسیاريفارسی صحه خواهند گذاشت چرا که در

.گذاردنمیباقیتردیديوشکگونههیچجايکهاستنیرومندقدريشرق به
کتابنامه
،انتشارات مروارید.ترا اي کهن بوم و بر دوست دارم).1376اخوان ثالث،مهدي.(.1
،به کوشش شهرام رجب زاده،انتشارات قدیانی.دیوان).1375اعتصامی،پروین.(.2
،ترجمه علی جواهرکالم،انتشارات دنیاي کتاب..قلعه حیوانات)1384اورول،جورج.(.3
،انتشارات زوار.سبک شناسی).1386بهار،ملک الشعرا.(.4
،نشریه پیام زمان.ودمنهدر باب کلیله).1383پیرزاده،غالمحسین.(.5
،انتشارات روزنه.بررسی حکایتهاي حیوانات(فابلها) در ادب فارسی).1376تقوي،محمد.(.6
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؛به تصحیح دکتر اسماعیل حاکمی،انتشارات اطالعات.بهارستان).1371ان.(جامی،عبدالرحم.7
،تألیف علی اصغر حکمت،انتشارات توس.جامی).1386جامی،نورالدین عبدالرحمان.(.8
).فابل،مجله یغما.1348محمدعلی(،جمالزاده.9

،به کوشش خلیل خطیب رهبر، دیوان غزلیات).1383حافظ شیرازي،شمس الدین محمد.(.10
فی علیشاه. انتشارات ص

،نشریه مردم ساالري.فابل قصه اي به زبان جانوران).1381حدادي،کیوان.(.11
،نشریه چیستا.ودمنهگزارش تازه اي از کلیله).1391حمیدي،بهمن.(.12
- ،نشریه اطالعات سیاسیودمنهفرهنگ سیاسی به روایت کلیله).1388حمیدي،محمدحسن.(.13

اقتصادي.
،انتخاب وتوضیح دکتر سیدضیاء الدین شاعر صبح).1390خاقانی،افضل الدین بدیل ابن علی.(.14

سجادي،انتشارات سخن.
.انتشارات امیرکبیر، فرهنگ اصطالحات ادبی).1371.(سیما،داد.15
،نشریه کیهان فرهنگی.محاکمه دمنه).1389دزفولیان فر،عظیم.(.16
،ترجمه عبداهللا توکل،نشر مرکز.هاي الفونتنافسانه).1380دوالفونتن،ژان.(.17
).مقایسه تطبیقی مهتاب نیمایوشیج و شبتاب 1390کرسفی،نصرت اهللا.(دین محمدي .18

، نشریه رشدوآموزش زبان و ادب فارسی.ودمنهکلیله
،به کوشش شهرام شفیعی،انتشارات نشر لطیفه هاي شیرین عبید زاکانی).1391زاکانی،عبید.(.19

پیدایش.
تشارات اقبال.،با تصحیح محمدعلی فروغی. انبوستان).1367سعدي،شیخ مصلح الدین.(.20
،به تصحیح محمدعلی فروغی،انتشارات کلّیات).1319سعدي،مشرف الدین مصلح ابن عبداهللا.(.21

جاویدان علمی.
؛به تصحیح دکتر غالمحسین یوسفی،انتشارات بوستان).1369مشرفالدینمصلحابنعبداهللا.(،سعدي.22

خوارزمی.
سخن.،انتشارات الطیر عطار نیشابوريگزیده منطق).1385شفیعی،کدکنی.(.23
،انتشارات فردوس.نقد ادبی).1383شمیسا،سیروس.(.24
.47شماره ،نشریه ادبیات داستانی).1389محمد(،عزیزي.25
،به تصحیح دکتر نورانی وصال،انتشارات زوار.مصیبت نامه).1356عطار،شیخ فریدالدین.(.26
.انتشارات سخن،به تصحیح شفیعی کدکنی،الطیرمنطق).1385.(فریدالدین،عطار.27
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،به تصحیح شفیعی کدکنی،انتشارات سخن.اسرارنامه).1386ین.(عطار،فریدالد.28
،نشریه ابرار.فابل یکی از انواع قصه).1377علی بیگی،مجید.(.29
،انتشارات پیمان.دیوان ناصرخسرو).1389قبادیانی،ناصرخسرو.(.30
،نشریه فصلنامه هنر.ودمنهیک مأخذ بودایی براي تمثیلی از کلیله).1380قیصري،ابراهیم.(.31
،به تصحیح وحید دستگردي،انتشارات نگاه.کلیات نظامی گنجوي).1390ظامی(گنجوي،ن.32
،نشریه رشد آموزش ابتدایی.الفونتن در کالس درس).1389مجدفر،مرتضی.(.33
،نشریه رشد و آموزش زبان فارسی.داستان شیر و گاو).1389محمدزاده،اسداهللا.(.34
آموزش زبان فارسی.،نشریه رشد و ).فابل در مرزبان نامه1392ملک محمدي،ناهید.(.35
،تصحیح مجتبی مینوي،انتشارات امیرکبیر.ودمنهکلیله). 1383منشی،نصراهللا.(.36
،به تصحیح نیکلسون،انتشارات تهران.مثنوي معنوي).1363مولوي،جالل الدین محمد(.37
،بر اساس نسخه رینولد الین نیکلسون،به مثنوي معنوي).1391مولوي،جالل الدین محمد.(.38

مطلق،انتشارات موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات.کوشش کاظم عابدینی 
؛به کوشش خلیل خطیب رهبر،انتشارات شهید بهشتی.مرزبان نامه).1360وراوینی،سعدالدین.(.39
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در شعر البیاتی و م.سرشکصاعقه کارکرد باد، باران و 
1دکتر محمود شهبازي

استاد یار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اراك
2سکینه رنجبران

دانشگاه اراكازکارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی 
چکیده

اند؛ اما نحوة برداشت هر شاعر از اي در تصویرهاي شعري داشتهعناصر طبیعت همواره جایگاه ویژه
ها در اشعار شاعران معاصر اش متفاوت است؛ این تفاوتعناصر طبیعت با توجه به شرایط زندگی و جامعه

از جمله این شاعران عبدالوهاب البیاتی و م.سرشک هستند که عناصر مشترك بسیاري را نمود بیشتري دارد؛ 
اند؛ اما با وجود پیوندهاي بسیار میان دو شاعر، کارکرد عناصر طبیعت در اشعارشان در اشعارشان به کار برده

کارکرد سه یکسان نیست؛ هرچند در نگاه اول ممکن است حکم به همانندي داده شود. در این پژوهش 
عنصر کلیدي باد، باران و صاعقه در اشعار دو شاعر به شیوه توصیفی تحلیلی بر اساس مکتب آمریکایی 

شود.ادبیات تطبیقی بررسی می
عناصر طبیعت، باد ، باران، صاعقه، عبدالوهاب البیاتی، م.سرشکها:کلیدواژه

مقدمه
ناقدان معروف معاصر است؛ از آنجا که محمدرضا شفیعی کدکنی متخلّص به م.سرشک از شاعران و

این شاعر به زبان و ادبیات عربی مسلط است و از نزدیک با برخی شاعران معاصر عرب آشنا بوده است؛ 
هاي مختلفی براي بررسی تطبیقی اشعار او با شاعران عرب وجود دارد. یکی از این شاعران زمینه

نویسد: اش با شعر وي میقۀ آشناییعبدالوهاب البیاتی است. م.سرشک در مورد ساب
با همه احترامی که براي امثال شوقیو بارودي و شاعران مهجر، از قبیل ابوماضی و «

ام و هنوز هم آنان بودههاي نوجوانی متغنی و مترنم به شعرنعیمه قائلم و در سال
گار، ام از شعرهاي آنان به کلی تکانده نشده است؛ اما به حکم طبیعت روزحافظه

(شفیعی کدکنی، ». بینمتر از آن استادان میخویشتن را به شعر البیاتی و آدونیس نزدیک
1359 :12(

به راستی چرا م.سرشک خویشتن را به البیاتی نزدیکتر دیده است؟ وجود برخی نکات در یافتن 
البیاتی را با اي از اشعار عبدالوهابپاسخ به ما کمک خواهد کرد؛ از جمله اینکه: م.سرشک گزیده

1 . m_shahbazi@araku.ac.ir
2 . sakine.ranjbaran@yahoo.com (نوسینده مسئول)
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هایی داشته است و در زمان حیات البیاتی با او مالقاتبه فارسی بازگردانده» آوازهاي سندباد «عنوان 
در سوگش سروده است. » چشم سگان مرده«است و پس از مرگ او شعري با عنوان 

و چندین مقاله نامۀ کارشناسی ارشد خودنگارنده دالیل نزدیکی ذهن و زبان دو شاعر را در پایان
به تفصیل بررسی کرده است؛ اما وجود عناصر مشترك در شعر دو شاعر نباید موجب شود که 
پژوهشگران سریعاً به همانندي در اشعار دو شاعر حکم دهند؛ چراکه شرایط روحی دو شاعر و 

ه عنصر شرایط سیاسی اجتماعی در نوع برداشت آنها بسیار تأثیرگذار بوده است. در پژوهش حاضر س
مشترك باد، باران و صاعقه به دلیل کارکردهاي خاصشان در شعر دو شاعر انتخاب شدند تا نشان داده 

تواند کارکردهاي متفاوت داشته باشد. شود که یک عنصر مشترك تا چه حد می
ما تألیف نشـده است؛ ا» کارکرد عناصر طبیعت در شعر...«هـرچنـد تا کنون مستقیمـاً کتابی با عنوان 

هاي مختلف هایی بسیاري وجود دارد که در ضمن مباحث خود کارکرد عناصر طبیعت را در شعر دورهکتاب
» صور خیال در شعر فارسی«توان نام برد، عبارتند از: هایی که در این زمینه میکنند؛ از جمله کتاببررسی می

رکرد عناصر طبیعت را در شعر تألیف محمدرضا شفیعی کدکنی است؛ وي در ضمن بررسی صور خیال ، کا
از » ادوار شعر فارسی ازمشروطیت تا سقوط سلطنت«کند، همچنین در کتاب هاي مختلف بررسی میدوره

تألیف محمود » بالغت تصویر«همین مؤلف برخی کارکردهاي عناصر طبیعت بررسی شده است. در کتاب 
صر طبیعت در شعر شاعران پرداخته شده فتوحی نیز در ضمن بررسی انواع تصویرهاي شعري، به نقش عنا

مصطفى فاروق » الطبیعۀ فی شعر أبی فراس الحمدانی«است. برخی مقاالت در این زمینه عبارتند از: 
منوچهري و تأثیرپذیري او از دوران جاهلی «محمد شفیق البیطار، » صورة الطبیعۀ فی شعر الشابی«عبدالعلیم، 

هدي مهربان، » قی وصف طبیعت در دیوان صنوبري و منوچهري دامغانیمقایسۀ تطبی«زاده، لیال حالج» عرب
عزت مال ابراهیمی و » گرایی در اندیشۀ سهراب سپهري و جبران خلیل جبرانبررسی تطبیقی طبیعت«

همکاران و....
در پژوهش حاضر کارکرد سه عنصر باد، باران و صاعقه که از عناصر کلیدي در بسیاري از اشعار البیاتی و

شود تا به شیوة توصیفی تحلیلی، جایگاه و مفهوم نمادین هر یک از این عناصر، م.سرشک هستند بررسی می
هاي میان دو شاعر، در تجربۀ شعري البیاتی و م.سرشک روشن شود. الزم به یادآوري است که با وجود پیوند

از مکاتب ادبیات تطبیقی به ايپذیري تألیف نشده است و به مجموعهاین پژوهش به قصد اثبات تأثیر
خصوص مکتب آمریکایی نظر دارد.

بسیاري از عناصر طبیعت در شعر البیاتی و م.سرشک مشترك هستند؛ اما کارکرد آنها در فضاي اشعار هر 
هاي عمیقی در نوع یک از دو شاعر متفاوت است و گاه در نگاه اول کارکردها یکسان است؛ اما تفاوت

که طبیعت یک چیز است برداشت شاعران از آن با این«ود دارد. به عقیدة ناقدان برداشت دو شاعر وج
کند؛ بلکه تأمالت شاعران شود و یادآور آن سخن کالریج است که گفت: طبیعت هرگز تغییر نمیدگرگون می

: 1388(شفیعی کدکنی، » پذیرد و پیرو احساسات و طبایع ایشان استدربارة طبیعت است که دگرگونی می
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) روانی اوست و 250بر روي هم شعر هرکس، به ویژه تصویر او، نمایندة روح و شخصیت (ص «).320
بینیم بعضی از ناقدان قدیم، حتی درشتی و نرمی زبان شعر و الفاظ گویندگان را حاصل بیهوده نیست اگر می

)250-251(همان: » اندطبیعت و خصائص روانی ایشان دانسته
کنند که بیرون از حوزة گفتن از مفاهیمی استفاده میغالباً عناصر طبیعت را براي سخنالبیاتی و م.سرشک

شماري نیز از طبیعت براي طبیعت است؛ مانند مفاهیم سیاسی، اجتماعی و فلسفی؛ البته در اشعار انگشت
اند.گرفتهوصف طبیعت بهره

باد و باران و صاعقه از دیدگاه قرآن کریم
بخش بودن بادها، نعمت بودن ابرها و رحمت بودن باران سخن به میان آورده از مژدهقرآن کریم بارها

است:
.48) آیه 25فرقان(». هو الذي ارسل الرّیاح بشرا بین یدي رحمته و انزلنا من السماء ماء طهوراً«
، آبی پاکیزه دارد و از آسمانبخشی [باران] رحمتش گسیل میاو کسی است که پیشاپیش، بادها را به مژده«

».فرو فرستادیم
معموال کارکرد مثبت دارد؛ چراکه » برق«در قرآن کریم غالبا کارکرد منفی دارد؛ اما واژة » صاعقه«واژة 

آور باران است. در مورد واژة صاعقه به سورهاي آور مرگ ناگهانی و عذاب است و برق پیامصاعقه پیام
مراجعه شود و در مورد » 44) آیه51؛ ذاریات (17و 13) آیه 41(؛ فصلت153) آیه 4؛ نساء (55) آیه 2بقره(«

مراجعه شود.» 24) آیه 30، روم(12) آیه 13؛ رعد (20و 19) آیه 2بقره («هاي برق به سوره
اند و باد را غالباً با کارکرد مثبت به کاربرده» صاعقه«و م.سرشک واژة » برق«الزم به ذکر است البیاتی واژة 

است و گاه به دلیل شرایط روحی خاص یا در اشعارشان گاه با همان کارکرد قرآنی نمود داشتهو باران 
اند.هاي متفاوت یافتهشرایط سیاسی، اجتماعی، کارکرد

باد در شعر البیاتی
عناصر در شعر البیاتی است؛ چراکه یکی از مضامین محوري در شعر وي کوچ ترینباد یکی از پر کاربرد

تواند این مفهوم را انعکاس دهد. زندگی سراسر بازگشت است و باد بهترین عنصري است که میو سفر و
هاي بسیار او موجب شده که به وي لقب آوارة همیشۀ تاریخ، آوارة بغداد یا سندباد سرودهتبعید البیاتی و کوچ

سراید:.سرشک در سوگ وي می؛ از همین روست که م1دهند
گذشت روشنی و شعر / آوارة غربت نشست / چون سرنوشت آب و ترانه /چون سرنقشت به بیقراري و «

همیشۀ تاریخ! / ...... / آوارگی سرشت تو بود، آه! / و سرنوشت تو /  همچون مسیح و مانی و حلّاجو هر که 
).198-199: 1380(شفیعی کدکنی، » رويِ خویش تُرُش کرد / با تلخیِ زمانۀ تاراج

بندي کرده است؛ از جمله: هاي اساسی شعر البیاتی را دستهمایهشعـر به خوبی درونم.سرشک در ایـن
قراري، غربت، آوارگی، مبارزه و....بی
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هاي وي یا به پردازد؛ به طوري که بسیاري از شعرالبیاتی بیش از آنکه به کوچ بپردازد به بازگشت می
هاي البیاتی در رؤیاي همۀ شخصیت«که ت؛ تا جاییشود یا براي بازگشت سروده شده اسبازگشت ختم می

کنند، در قاموس او بازگشتگان نام دارند؛ زیرا اند، حتی آنها که در جهت رسیدن به آزادي حرکت میبازگشت
گیرد و در گردند و او این معنا را از بازگشت به کودکی میآیند و با بهار باز میکه ایشان از گذشته می

هاي شود و در راه برگشت به همین عالم است که شخصیتهاي او شوق به این عالم دیده میبسیاري از شعر
) ؛ بنابراین وقتی سخن از کوچ 10: 1355(البیاتی، ». شعر او در گردش و سفرند، نه به خاطر نفسِ کوچ کردن

ت؛ به عنوان نمونه در مد نظر اس» بازگشت«شود، بیشتر کوچ به سوي وطن یا همان و سفر در شعر البیاتی می
سراید:هاي خاردار) می(سیم» أسالك شائکۀ«قصیدة 

»یحویرُ / إلی طَریقِ العتَۀٌ تُشکَأنَّها فی الرِّیحِ الف / یاتالالب یامی القَرِیبِثُ الخامةِ الدد)«1م.:1995اتی،البی /
194.(
کند/ به راه خونین و نزدیک ویی اشارت میهاي فرسوده/ پیچیده به هم، در باد، گآنجا که خیمه«

)1355:43(البیاتی، ». بازگشت
دهد که در بسیاري از شعرها حداقل یک بار از واژة باد نگاهی اجمالی به مجموعه اشعار البیاتی نشان می

و تواند نمایندة احساس و آرزوهاي شاعر باشد استفاده شده است؛ چراکه باد بهترین عنصري است که می
اندیشۀ بازگشت را منتقل کند:

 ...»نُوبالج ا: رِیحا إنَّهأُ/ یمأَتَس ادینَ! عع1/130م.: 1995(البیاتی، » م.(
)36: 1355(البیاتی، » شنوي؟این همان باد جنوب است. / آه مادر! / بازگشته است آیا می«

باد شود، بادي که همچون خود او دردکشیده کند که سوار برآرزو می» کنندهحرف بازگشت«او در قصیدة 
خواهدبا باد هم مسیر شود و هرجا که باد رفت، او هم برود:است و می

/ أیها الرِّیح الذّي یحملُ مرکَب / سندبادي / أَیها الحرف المعذَّب /أَینَما تَذهب أذهب / إنّ کیسی بِالنُّجومِ«
الکُرُومِ / معک اللَّیلَۀَ خُذنی / أَیها الحرف الرَّؤُوم / عبرَ غَابات اللَّیالی / و بساتینِ بِاألَزاهیرِ ملیء بِ

)                                                                                                          415-1/416، 1995البیاتی، ».(الهمومِ
روم / کیسه من پر از کشیده، هرجا بروي میکنی /اي حرف درد(اي بادي که مرکب سندباد مرا حمل می

هاي شب و از ستاره، پر از شکوفه، پر از شاخۀ انگور است/ اي حرف مهربان / امشب مرا با خود ببر / از باغ
».هاي رنجبوستان

کند که باد بدنش را به وطن شوند، آرزو میمیو حتی گاهی که شاعر از زنده بازگشتن به وطن ناامید
بازگرداند:

»نَعومالغُی عم الرِّیاح لُهتَحمی سش /بعومالغُی عفَارِ، ماتی، » رَ الق1/180م.، 1995(البی.(
تی، (البیا». هاهاي سوزان، با ابرها حمل خواهند کرد/ بر روي دشتنعش مرا به زودي/ بادها بر  ابر«

1355 :21(
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کند؛ اما اي است که براي بازگشت به وطن تالش مینقش اصلی باد در شعر وي نقش همان مسافر آواره
:شوددر نقش پیغام رسان و راوي هم ظاهر میگاه 

).195/ 1995:2(البیاتی، » لیرَي قَریۀَ المحتَضَرَةَ / خبراً یروِیه للرِّیحِ صداح القُبرَةِ«...
». ...تا به روستاي محتضر  برساند/  خبري را که آواز چکاوك براي باد روایت کرد « 

) در صورت 62: 1385دانند (ر.ك:فتوحی، برخی ناقدان ارزش تصویر به بار احساسی و عاطفی آن می
عت مانند در شعر البیاتی طبی«پذیرش این نکته باید به عنصر باد در شعر البیاتی توجه ویژه داشت؛ چراکه 

کند و رفیقی است که در شادي و غم با او که حاالت مختلف امید و ناامیدي را منعکس میاي استآیینه
: 1995(رزق، » کند. طبیعت در شعر او نغمۀ غمگینی دارد و با درد و احساس فنا همراه استهمراهی می

ندیشۀ و احساسات وي دارد و بار عاطفی خوانی را با زندگی، ابیشترین هم).و از میان عناصر طبیعت، باد 36
آن بیش از دیگر عناصر طبیعت است. 

باد در شعر م.سرشک
باد در شعر م.سرشک هم در حال کوچ است؛ اما او غالب عمر خویش را در وطن گذرانده و گاه گاهی 

وي عنصري که از جور زمانه به تنگ آمده شعرهایی با محتواي کوچ سروده است؛ از این رو باد در شعر 
شود. همچنین کوچ در شعر م.سرشک، غالباً کوچ از وطن است و کوچ در شعر درجه چندم محسوب می

هاي م.سرشک سرودههایی که در بخش قبل بررسی شد  با کوچالبیاتی، بازگشت به وطن است؛ مقایسۀ نمونه
بار بیابان به تنگ آمده، شتابان در نسیم که از غ» سفر به خیر«گواه همین مطلب است؛ به عنوان نمونه: در شعر 

حال کوچ است:
).243الف:1388شفیعی کدکنی، »(آن کجا که باشد به جز این سرا سرایمبه هر» / «به کجا چنین شتابان؟«

نمادآلودگی و خمودگی جامعۀ شاعر است. تفاوت دیگر » غبار«نماد جامعۀ شاعر و » بیابان«در این شعر 
هاي البیاتی غالبا عنصر باد حضور دارد؛ گویی سرودهم.سرشک این است که در کوچکوچ در شعر البیاتی و 

بیند؛ اما در شعر م.سرشک کوچ لزوما با باد کند و خود را در آیینۀ آن میشاعر با باد احساس وحدت می
همراه نیست؛ به عنوان نمونه: 

توانست، / همراه خویش / یک روز میهاي خاك) ها / (در جعبهاي کاش آدمی وطنش را / مثلِ بنفشه«
).169الف:1388شفیعی کدکنی، »(ببرد هرجا که خواست

باد کارکرد زدایندگی و پاکسازي جامعه دارد؛ به عنوان نمونه:،در برخی اشعار م.سرشک
هاي هر شب و امشب، / از بهرِ این هیوال، / (این الشۀ بزك شده در باران) / گوري به عمقِ چنددر باد«

هاي هر شب و امشب، / با کیمیاي عشق و با سیمیاي هزار سال، / در یک دقیقه حفر خواهد شد / این باد
-هاي محلّی را / تعقیب میدان، /  اوراقِ روزنامهکنند، /  و تا زبالهمستی، / نسجی ز آب و آتش ترکیب می

).452همان: »(کنند
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ن کارکرد باد در شعر م.سرشک است؛ به عنوان نمونه در رسانی، مهمتریرسد روایتگري و پیغامبه نظر می
گوید تا باد سخنانش را در همه جا روایت کند:پرده سخن میشعر زیر در حضور باد بی

پرده بگویم / که تو را / دوست سخنانم را / در حضورِ باد /  ـ این سالک دشت و هامون ـ / با تو بی«
).195همان: »(دارم تا مرز جنونمی

هزارة دوم «تر از مجموعۀ محسوس» هااي براي صداآیینه«الزم به ذکر است که حضور باد در مجموعۀ 
ها از این مجموعه انتخاب شده است.است؛ از این رو در این جستار نیز اغلب نمونه» آهوي کوهی

باران در شعر البیاتی
ت، بارش باران غالباً فضاي شعر را در شعر اغلب شاعران، باران نمادي از پاکی و رحمت و برکت اس

آورد؛ در شعر البیاتی نیز گاه باران همین کند و آرامش و طراوت و سرزندگی را به ارمغان میلطیف می
سراید:می» األرض الطیبۀ«کارکرد را دارد؛ به عنوان نمونه در شعر 

»الفَجرِ، ف عم / یرُ الفَرَحثطَرِ / یی بِالمتُذَکِّرُن و رقُصی ی الضَّبابِ / واخُنَا فأَکو یانِ / فَتَرقُصندۀِ السی غَاب
).222/ 1م.: 1995(البیاتی، » حتَی الحجرِ

دم در بیشۀ نگیخت / همراه با سپیدهاورد، / آنگاه که شادي را بر میآ(و روستاي من باران را به یادم می
رقصیدند).ها میرقصیدند / و حتی سنگهاي ما در مه میکه کومهبلوط / و زمانی

و گاه کارکرد باران مثبت است؛ اما فضاي شعر به شدت خشن است و چهرة زیباي باران را تحت تأثیر 
دهد:خویش قرار می

قُ الصاعقۀُ الجسور فَلتُغسلِ السحابۀُ / أَدرانَ هذي األَرضِ، هذه الغَابۀِ / ولینهضِ الموتَی منَ القُبورِ / ولتُحرِ«
سلُ سلُ جرحک الدفینَ؛ تَغْوالجثَثَ المنفُوخَۀَ البطُونَ / و حولَ رأسِ القیصرِ النُسور / تَحوم؛ و األَمطار / تَغْ

61/ 2(همان: » األَشجار.(
گورها برخیزند / و صاعقه هاي این سرزمین و این بیشه را / و مردگان ازباید که ابر شستشو دهد/ پلیدي«

هایشان بادکرده را بسوزاند/ کرکسان، برگرد سر قیصر در پروازند ها را / و نیز جسدهایی که شکمبسوزاند پل
) 104-103: 1355(البیاتی، ». دهددهد، درختان را شستشو میو باران،/ جراحت نهانی ترا شستشو می/ 

یابد:رکردي کامال متفاوت دارد و به عنوان عنصري منفی نمود میو گاه باران در اشعار البیاتی، گاه کا
 »یدحکَقَطْـ أَنَا و / !یدحیمِ، أَنَا وقطَرِ العاتی،» رَةِ الم149/ 1م.: 1995(البی.(
).29: 1355(البیاتی، » همچون قطرة بارانی سترون، من تنهایم/ من تنهایم«

زایندگی و باروري است، عقیم تصویر شده است و بر احساس تنهایی و در این شعر قطرة باران که مظهر
گر هم حاصل و عقیم است بلکه کوبنده و ویراندر شعر زیر نه تنها باران بی؛ اما کندحاصلی داللت میبی

هست.
)2/242م.:1995(البیاتی، » تَحرُثُ أَرضاً سحقَت جبِینَها مجاعۀُ السنینَ و المطَرُ العقیمِ«

اش را خُرد کرده است).ها و باران عقیم، پیشانیزنی که خشکسالی سال(زمینی را شخم می
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هاي منفی، به این واژه کارکرد منفی داده است؛ این نوع در این شعر، همنشین شدن واژة باران با واژه
قیم، قطرة المطر الحزین، قطرة المطر هاي بسیاري دارد؛ از جمله: (قطرةالمطر العترکیب در شعر البیاتی نمونه

المسحور و عذابات اللیالی الممطرة و ...) (قطرة باران سترون، قطرة باران غمگین، قطرة باران سحر شده، 
) این نوع ترکیبات غالباً در 194، 212، 217، 2/242م.1995هاي بارانی و....) (ر.ك:البیاتی، هاي شبعذاب

اند.ه کار رفتهجلد دوم مجموعه اشعار وي ب
توان گفت در جلد دوم مجموعه اشعار که اشعار اخیر شاعر هستند، میان باران، تنهایی، به طور کلی می
شدگی، رابطۀ معنا داري وجود دارد و گاه دیگر عناصر تصویر نیز این کارکرد را تقویت مهجور بودن و رها

-کشد که  تنها در باران رها شده و دستها به تصویر میاي رجنازه» المخاض«کند. به عنوان در نمونه شعر می
هایش در بستر متروك باران افتاده است:اي از مو

»اتَتمالفَج ذلی نَوافعحفَاترِ الوفی د رِ ویشَۀِ نخُص و / ... / ورابسن شَعرِلَۀً مها فَوهطَرِ المریرِ المورِقَ سج «
).328/ 2م.:1995(البیاتی، 

اي از گیسوانش در بستر متروك باران دم و در دفاتر وحشت مرد/ ... / و بافههاي سپیدهنیشابور در پنجره«
». افتاده است

باران در شعر م.سرشک
ترین عناصر طبیعت در شعر م.سرشک، باران است. در شعر وي میان باران و شعر ارتباط یکی از پر بسامد

کند که گویی طبیعت با تمام ذراتش با وجود او درآمیخته طبیعت را چنان جذب می«. او داري وجود داردمعنا
کند که ) و چنان با باران احساس وحدت می98: 1387(عباسی،» و به صورت شعر و شاعر درآمده است

هاي لطیف را خود سروده است یا باران سروده است:داند که این شعرنمی
ست، / کاینک به حیرتم؛ / کاین شعرِ عاشقانۀ پر شور و جذبه را،  / باران هچندان زالل و ژرف و برهن«

).165-166الف: 1388(شفیعی کدکنی،» امسرده است، / یا من سروده
کند و شعرهایش نه تنها در این شعر که در اغلب اشعار م.سرشک، باران در هیئت یک شاعر نمود پیدا می

گر است:پاك و زالل و روشن
ها را / بستاید تا صبح / که برآید کس هست که با قطرة باران امشب / همسرایی کند و روشنیِ گلهیچ«

).219(همان: » خورشید؟
دهد و حتی کننده است و م.سرشک به این ویژگی باران بیش از هر چیز اهمیت میباران پاك و پاك

شوید:هایش را در روشنی  باران میکلمات و لحظه
» ها / تا براي تو شعري بسرایم روشنهایم را در روشنی بارانشویم / لحظهدر جوي سحر میکلماتم را /«

).                                                                                                              195(همان: 
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ز هم آوایی پاك و زالل و شسته است؛ مانند این شود؛ اما باگاه آواي باران در شعر م.سرشک غمگین می
شعر که در سوگ شهیدان راه حق سروده است:

باران! سرود دیگري سر کن! / شعرِ تو با این واژگانِ شسته / غمگین است / ترجیع محزون تو، /  امشب «
.)199همان: »(نیز / چون ترجیعِ دوشین است

هاي منفی هم کارکرد و روشن است که حتی در کنار واژهباران در ذهن و زبان م.سرشک آنقدر زالل 
؛ در این شعر استوایی بودن و »فصل پنجم«رحم در شعر کند؛ مانند: باران استوایی بیمثبت خود را حفظ می

کننده است:رحم بودن به کارکرد مثبت باران آسیب نزده است و باران همچنان پاك و پاكبی
(شفیعی » شست از تمامِ کوچه و بازار / رنگ درنگ کهنگیِ خواب و / خاك رارحم / بارانِ استواییِ بی«

).247-248الف: 1388کدکنی، 
هاي یابد؛ البته داللت منفی آن قابل مقایسه با داللتمنفی میباران در شعر م.سرشک به ندرت داللت

سراید: می» باغ میرا«مثبتش نیست؛ به عنوان نمونه در شعر 
هاي باران تو از تردید و /  از ساحل / شبهاي بارانِ تو بیهاي بارانِ تو چه وحشتناك / شبآه! / شب«

).322الف:1388(شفیعی کدکنی، » اندوه لبریز است
اي دارد و شعر وي سرشار از بطـور کلی آب و مفاهیـم مرتبـط با آن در شعر م.سرشک جایگاه ویژه

د، چشمه، دریا، شبنم، ، ابر، سیالب و رگبار و .... که غالباً کارکرد هایی است؛ نظیر: جوي، جویبار، روواژه
هاي منفی نظیر مرداب و لجن و غوك را نیز به کار مثبت دارند و به ندرت کارکرد منفی دارند؛ البته گاه واژه

هایی اژههاي مثبت بیش از شعر م.سرشک است و وهاي منفی به واژهبرد؛ اما در شعر البیاتی نسبت واژهمی
نظیر: برف، مرداب، غوك و دریاي سیاه و ... درشعر وي پرکاربردتر است و در نتیجه چهرة درخشان آب در 

شعر وي به تیرگی گراییده است.
صاعقه در شعر البیاتی

واژة برق (صاعقه) بیشتر در جلد دوم دیوان البیاتی به کار رفته است؛ چراکه این واژه در شعر وي غالباً 
رد رمزي و نمادین دارد و تعداد اشعار رمزگونه در جلد دوم بیشتر است. تحلیل و رمزگشایی واژة برق کارک

هایی ارائه داد؛ توان تحلیلهاي برق (صاعقه) میدر اشعار البیاتی چندان ساده نیست؛ أما بر اساس ویژگی
حرکت بودن و تهاجمی بودن و.... به گري، بیدارگري، منشأ حیات و ها عبارتند از: روشنبرخی از این ویژگی

دارد. عنوان نمونه در شعر زیر واژة برق، مفهوم عرفانی دارد و تحلیل آن نیاز به بررسی دقیق
»     ۀِکَلَّمنی السید و العاشقُ و المملُوك / و البرقُ و السحابۀُ / و القُطب و المرِید / و صاحبِ الجاللَ«

).2/226: 1995(البیاتی، 
(با من سخن گفتند، سید و عاشق و برده و برق و ابر و قطب و مرید و صاحب جالله)

د ابر و برق و باران نشانۀ حیات و زندگی و و گاه وجه داللت برق روشن است؛ به عنوان نمونه وجو
نبودن آنها نشانۀ مرگ و سکون است.
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مطَرُ فی عندما أَراك تَدب الحیاةُ فی عرُوقی / و عندما تَختَفینَ، تَنتَفیء النَّار / و السحابۀُ و البرقُ و ال«
».    قَلبِی

)                                                                                                  306/ 2: 1995(البیاتی، 
شوي، آتش و ابر و برق پنهان مییابد و هنگامی که هایم جریان میبینم، زندگی در رگ(آنگاه که تو را می
شود).ور میو باران در قلبم شعله

هاي حرکت و حیات هستند.در این شعر، آتش و ابر و برق و باران همگی نشانه
در شعر م.سرشکصاعقه

هاي صاعقه، برق، آذرخش و تندر اغلب در تصاویر نمادین استفاده شده است در شعر م.سرشک نیز واژه
کند. در تصاویر شعري م.سرشک به چند ویژگی ز مواقع با دو عنصر باد و باران همراهی میو در بسیاري ا

ـ 1ها عبارتند از: صاعقه توجه شده و در هر تصویر یک یا چند ویژگی محوریت یافته است. این ویژگی
گر بودن و... ؛ ـ فریاد کننده و بیدار4ـ سریع و ناگهانی بودن3گر بودن ـ روشن2مقدمۀ رویش و زندگی بودن 

بخش باران صاعقه، مقدمۀ رویش و پویش است؛ چراکه نوید» با مرزهاي جاري«به عنوان نمونه: در شعر 
است و باران منشأ حیات و زندگی است.

هاي ساکنِ هر شب هجوم صاعقه هرشب هجوم برق / هر شب هجومِ پویش و رویش  / بر نقشه«
).                                                                                               391: الف1388(شفیعی کدکنی، » جغرافیاي شرق

در برخی اشعار م.سرشک صاعقه در معناي اصلی خود به کار رفته است؛ اما در اغلب اشعار وي، صاعقه 
رکردهاي نمادین صاعقه در شعر گري و بیدارگري در جامعه از مهمترین کاکارکردي نمادین دارد. روشن

م.سرشک است.
(شفیعی کدکنی، » شود. / شب همچنان شب استهاي صاعقه / پی در پی / خاموش میکبریت«

).282الف: 1388
- شوند، فریاد میدر این شعر صاعقه نماد مبارزانی است که در شب تاریک (نماد خفقان جامعه) ظاهر می

شوند؛ اما شب همچنان ادامه دارد تا اینکه کنند و سپس خاموش میشن میزنند و لحظاتی فضاي جامعه را رو
شود و در کنند و شب نابود میرنگ میکنند و در نهایت شب را بیهاي صاعقه شب را کمرنگ میکبریت

رسانند.حقیقت مبارزان انقالب به پیروزي می
هاي صاعقه شب را / ........ /  کبریتکند /هاي صاعقه شب /  پی در پی /  شب را / کمرنگ میکبریت«

- 285الف:1388(شفیعی کدکنی، » کندهاي صاعقه  /  شب را  /  نابود میکند: / ............. / کبریترنگ میبی
284(
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در شعر » مرغ صاعقه در قفس«و » هاخون صاعقه«، »خطبۀ تندر«، »شمشیر برق«هایی مانند ترکیب
، دعوت به مبارزه، شهادت و زندانی شدن مبارزان داللت دارند که براي م.سرشک به ترتیب بر مبارزه

شود.ها خودداري میجلوگیري از اطالۀ کالم از ذکر تک تک نمونه
نتایج

ـ باد، باران، صاعقه از عناصر کلیدي در بسیاري از اشعار البیاتی و م.سرشک هستند و بار عاطفی و 
کشند.معنایی عمیقی را به دوش می

خوانی را با زندگی، اندیشۀ و احساسات وي در شعر البیاتی باد غالباً عنصري مثبت است و بیشترین همـ
شود، در حالی که دارد و بار عاطفی آن بیش از دیگر عناصر طبیعت است و از عناصر اصلی شعر محسوب می

دهد.باران تحت تأثیر فضاي شعر است و با توجه به آن تغییر کارکرد می
ترین عناصر طبیعت است. در شعر وي میان باران و شعر اران در شعر م.سرشک یکی از پر بسامدـ ب

-داري وجود دارد؛ اما باد از نظر فراوانی و اهمیت در شعر او عنصري درجه چندم محسوب میارتباط معنا

شود.
و آرزوي بازگشت به وطن در ـ از جمله دالیل توجه البیاتی به باد، زندگی سراسر تبعید او است؛ از این ر

عنصر باد نمود یافته است.
ـ صاعقه در شعر هر دو شاعر کارکرد رمزي و نمادین دارد؛ اما در شعر م.سرشک، صاعقه داراي ارزش 

سازي دارد.بیشتري است و جایگاه واالتري در تصویر
پی نوشت

غداد لقب داده است و این لقب هم ـ شفیعـی کدکـنی در کتـاب شعـر معاصر عرب البیاتی را آوارة ب1
مایه کوچ و سفر در اشعار تواند به دلیل زندگی سراسر تبعید و آوارگی وي باشد و هم به دلیل کثرت درونمی

اي از اشعار البیاتی را به فارسی برگرانده است و آن )گزیده1345وي باشد. همچنین شفیعی کدکنی در سال (
گذاري هم به دلیل اهتمام البیاتی به کوچ و سفر و رسد این نام؛ به نظر میرا آوازهاي سندباد نامیده است

بازگشت باشد.
کتابنامه

قرآن کریمـ 
ترجمۀ محمد رضا شفیعی کدکنی، تهران، انتشارات هاي سندبادآواز)، 1355اتی، عبد الوهاب، (ـ البی ،

نیل، چاپ دوم.
یروت، المؤسسۀ العربیۀ للدراسات و النشر.ج، ب2، .)، األعمال الشعریۀم1995ــــــــــ، (

، بیروت، مؤسسۀ األشرف، الطبعۀ شعر عبد الوهاب البیاتی فی دراسۀ أسلوبیۀم.)، 1995ــ رزق، خلیل،(
األولی.
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، تهران، کارگاه نشر چشمه، چاپ ششم.هااي براي صداآیینه) الف، 1388، (ـ شفیعی کدکنی، محمدرضا
، تهران، توس، چاپ اول.شعر معاصر عرب)، 1359ـــ ، (ــــــــــــــــــــــــ 
، تهران، سخن، ویرایش دوم.شعر معاصر عرب)، 1380ــــــــــــــــــــــــــ ، (ـ 

، تهران، انتشارات آگاه، چاپ صور خیال در شعر فارسی)ب، 1388ـ ـــــــــــــــــــــــــ ،(
سیزدهم.

، تهران، سخن، چاپ پنجم.هزاره دوم آهوي کوهی)ج،1388ـ ــــــــــــــــــــــــــ ،(
، تهران: سخن، چاپ اول.سفرنامۀ باران، 1387ـ عباسی، حبیب اهللا،
، تهران، سخن، چاپ اول.بالغت تصویر)، 1385ـ فتوحی، محمود، (
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نوستالژي دوران کودکی در شعر فروغ فرخزاد
1دکتراصغر شهبازي

تان شهرکرد و استادیار دانشگاه فرهنگیانشهرس2دبیرآموزش و پرورش ناحیه 
2اعظم همتی

دشهرکرشهرستان 2دبیر آموزش و پرورش ناحیه 
چکیده

کی از موضوعاتی که از دیرباز در شعر شاعران و آثار هنرمندان رایج بوده است؛بازگشت به دوران ی
ن موضوع در روزگار ما با است. از ایکودکی،یادآوري خاطرات خوش آن ایام و دلتنگی نسبت به آن دوران

ها؛ همان موضوعاتی که ها و دلتنگیکنند. نوستالژي اصطالحی است براي بیان دوريیاد میعنوان نوستالژي
ها دارند. نوستالژي را معموالً به دو دستۀ فردي و اجتماعی تقسیم ریشه در ناخودآگاه فردي و جمعی انسان

افزود.در همین راستا، آنبهاجتماعی-عنوان نوستالژي فرديتوان شاخۀ دیگري باکنند، اگر چه میمی
است.شعر نوستالژیک با اجتماعی-نوستالژي فرديهايزیرمجموعهازدوران کودکی یکینوستالژي

گوید و حسرت آن مایۀ دوران کودکی، شعري است که شاعر در آن از روزهاي خوش کودکی سخن میدرون
از آن جا که این نوع اي کودکانه بسراید.است شاعر به یاد آن روزها، به شیوهخورد و حتی ممکنایام را می

در شعر وي دوران کودکی اي دارد، در این مقاله نوستالژي نوستالژي در شعر فروغ فرخزاد نمود گسترده
بررسی و به طور خالصه مشخص شده است که این نوع نوستالژي در شعر اوناشی از پیشرفت سریع تمدن 

و بنا بر نتایج به دست آمده از این پژوهش، اوستو شکست در زندگی مشترك مشکالت روحی روانی ،
فروغ فرخزاد به عنوان شاعري نوستالژیک معرفی شده است. 

اجتماعی، فروغ فرخزاد-ادبیات، نوستالژي، نوستالژي فرديو شناسیروانها:کلیدواژه
مقدمه

که ریشه در -هاي ذهنی و تخیالت خودآثار ادبی و هنري از صورتشاعران و نویسندگان براي آفرینش 
اي براي کنند و بدین گونه زمینهگیرند و آثار ادبی و هنري ممتازي خلق میکمک می-ناخودآگاه افراد دارد

آورند.شناسی و ادبیات فراهم میپیوند علم روان
باز در شعر شاعران و آثار ها دارد و از دیرسانیکی از موضوعاتی که ریشه در ناخودآگاه جمعی و فردي ان

خوردن بر دوران گذشته یا آرزوي رسیدن به آن روزگاران و نویسندگان و هنرمندان رایج بوده؛ حسرت
بازیابی و بازآفرینی خاطرات خوش گذشته است، همان خاطرات کودکی که در ذهن انباشته شده است که  

گویند.ه با حسرت و اندوه، نوستالژي میامروزه به این نوع یادآوري همرا
کنند. از نظر ساختاري و نوشتاري نیز گرا تقسیم میگرا و گذشتهنوستالژي را از نظر زمانی به دو نوع آینده

شود. در نوستالژي آنی نویسنده، لحظه یا لحظاتی را از گذشتۀ خود ترسیم به دو دستۀ آنی و مستمر تقسیم می

1 . asgharshahbazi88@gmail.com
2 . aazam.hemmati@yahoo.com
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الژي مستمر،شاعر یا نویسنده در سراسر اثر خویش به گذشتۀ خود می پردازد.از نظر نوع کند اما در نوستمی
توان شاخۀ دیگري با عنوان کنند که البته میهم معموالً نوستالژي را به دو دستۀ فردي و اجتماعی تقسیم می

نمودهاي اجتماعی به آن افزود و در همین خصوص، یادآوري خاطرات خوش کودکی از-نوستالژي فردي
این نوع نوستالژي است.

هاي هاي سریع تمدن و صنعت است. فناوري و پیشرفتهاي بروز این نوستالژي، پیشرفتیکی از علت
ها، صنعتی در کنار رفاه و آسایشی که براي نوع بشر به همراه آورده است، خواه ناخواه؛ بخشی از دلبستگی

ها را در مواجهه با تمدن، بیشتر در خود فروبرده و انسانهاي انسانی راعواطف، گذشته، مقدسات و ارزش
دچار وحشت کرده و باعث شده است که آنان براي غلبه بر این وحشت و تنهایی، به گذشتۀ خویش پناه 

هاي روحی و روانی شاعران، از عوامل دیگر ببرند و از آن با حسرت یاد کنند. البته مشکالت فردي، ویژگی
) 160: 1387آباد،غربت در شعر معاصر است.  (عالی عباسروي آوردن این غم

مایۀ بسیاري از آثار مهم ادبی جهان ،بلکه از دیرباز یکی از این حس و یا به تعبیري نوستالژي،نه تنها درون
هایی دارد. است. البته نمود این حس در شعر گذشته با شعر معاصر تفاوتهاي رایج شعرفارسی بودهموتیف
ر شعر کهن این حس ، بیشتر در قالب دوري از وطن بیان شده است اما در شعر معاصراین حس را مثالً د

بیشتر در قالب حسرت بر دوران کودکی یا لحظات خوش زندگی می بینیم. در همین راستا،فروغ فرخزاد 
بته این حس در توان دید. الیکی از شاعرانی است که تجلی حس نوستالژیک را به نحو بارزي در اشعار او می

شود. از آنجا که این موضوع با خوردن بر دوران کودکی ظاهر میشعر فروغ فرخزاد، بیشتر به صورت حسرت
اند که بررسی حس همۀ اهمیتش چندان مورد توجه قرار نگرفته است، نگارندگان این مقاله نشان داده

به صورت خصوصی جایگاه خاصی نوستالژیک در شعر معاصر به صورت عمومی و در شعر فروغ فرخزاد
دارد و الزم است که تحقیق بر آن جدي گرفته شود. با این توضیح کهدر مورد نوستالژي در شعر فروغ 

هایی که در مورد کودکان،نوجوانان و صورت اخص، تحقیقی صورت نگرفته است ولی در کتابفرخزاد،  به
ار کوتاه و گذرا به این موضوع اشاره شده است که از آن یا آثاري که در مورد این شاعر بزرگ نوشته شده،بسی

آباد و مقالۀ از یوسف عالی عباس» غم غربت« مقالۀ،از سیروس شمیسا» نگاهی به فروغ فرخزاد«اند: جمله
ازمهدي شریفیان.»بررسی فرایند نوستالژي در شعر مهدي اخوان ثالث و نیمایوشیج«

کودکی در شعر فروغ فرخزاد و با تکیه بر آثار کامل این شاعر به این پژوهش با عنوان نوستالژي دوران
هاي شعر فروغ وارهاي تألیف گردیده و در آن، ضمن آشنایی با نوستالژي،به بررسی کودكروش کتابخانه
تواند بازتابی از نوستالژي شعر اوباشد،به روشی متفاوت پرداخته شده است به صورتی که این فرخزاد که می

تواند از تنگی، هم مربوط به ناخودآگاهی فردي و هم در ارتباط با ناخودآگاهی جمعی است؛ یعنی میحس دل
اجتماعی باشد.با توجه به اینکه بخش اعظمی از آثار فروغ فرخزاد -هاي نوستالژي فرديزیر مجموعه
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اثبات رسانده است به بازیافت نوستالژي دوران کودکی و گذشتۀ اوست، نوستالژیک بودن این شاعر را نیز به
آل و آرمانی او یافت.توان در دنیاي ایدههایش را میوارهصورتی که بازیابی  دوران کودکی و کودك

روان شناسی و ادبیات 
روان شناسی عبارت است از مطالعه فرایندهاي «شناسی و ادبیات با یکدیگر ارتباطی تنگاتنگ دارندروان

توان براي مطالعه ادبیات از آن سود جست. چه روان انسان بطن تمامی علوم یروانی. کامالً بدیهی است که م
) از آنجا که بررسی و شناخت ناخودآگاه وانگیزه ي حالت هاي روحی و 140: 1381یونگ، »(هنرهاست.

شناسی است و چون شاهکارهاي ادبی محصول روان ناخودآگاهی فردي روانی شخصیتی انسان، موضوع روان
جاست که اهمیت شناسی صورت می گیرد و از همینرمند است تحلیل آثار هنري بر مبناي روانو جمعی هن
شناس بزرگ ،آثار هنري و ادبی را از نظر یونگ، روان« شناسی و ادبیات پدیدار می شود. رابطۀ روان

ساختارهاي همگانی روان به سه دسته یا سه گروه تقسیم می کند:
تر ) آثاري که بارزتر و گسترده2هاي خاص اجتماعی است. ی هنرمند در گروه) آثاري که بازتاب زندگ1

هاي بشري ترین آرزوها وناکامیترین و ژرف) آثاري که از عمیق3شده و نیازهاي گروه را انعکاس می دهند. 
ف ناخودآگاهی جمعی است که نه تنها فرد را به هاي ژرگوید که خاستگاه آثاري از این گروه الیهسخن می

)76: 1374یاوري،»(روزگار او پیوند می دهد بلکه او را با آنان یگانه می سازد.جامعه و افراد هم
همان گونه که در مطالب ذکر شد نوستالژي یک اصطالح روان شناسی است و به طور کلی رفتاري است 

نسان ها دارد .هر گاه فرد در ذهن خود به گذشته رجوع کند و با که ریشه در ناخودآگاه فردي و جمعی ا
مرور آن دچار نوعی حس دلتنگی و یا حتی غم و اندوهی توأم با لذت شود، درحقیقت دچار نوستالژي 

تنها باعث ارتباط گردیده حال اگر این دلتنگی در آثار هنرمندان، شاعران و نویسندگان نمود پیدا می کند نه
توان به بیات بلکه موجب پیوند علم روان شناسی و ادبیات می گردد.از عوامل ایجاد آن در افراد، میخود با اد

گوستاویونگ روان را به دو بخش تقسیم می کند: بخش کارلروانی دارد،اشاره کرد.-مواردي که جنبۀ روحی
ناخود آگاهی، « به نظر او د.اول الیه هاي خودآگاه ذهن و بخش دوم الیه هاي ناخودآگاه ذهن نامیده می شون

)26: 1372(یونگ، » به بخش فردي و جمعی تقسیم می شود.
ناخودآگاهی شخصی به پوسته اي نازك می ماند که الیه هاي بسیار ژرف تر و عمیق ناخودآگاهی را در 

)43: 1366(جونز، » ناخودآگاهی فردي (شخصی) معادل ناهشیاري فروید است.«میان گرفته است. 
شده و درهم کوفته است که ذهن زدههاي واپسناخودآگاهی فردي همان آرزوهاي ناکام، خواسته«قعدروا

آیند بودن یا عدم نیاز به آنها ، به ناخودآگاه فردي می راندشان تا اگر روزي به آنها نیاز داشت به دلیل ناخوش
: 1372(کزازي، » هم می آید.در دسترس باشند. محتویات ناخودآگاهی شخصی بر اساس تجاربی شخصی فرا

69(
ترین مسائل ناخودآگاه جمعی بخش دیگري از ضمیر ناخودآگاه است. کشف این ناخودآگاه از اصلی

یونگ خالف فروید به خودجوشی طبیعی ناخودآگاهی در هر فرد و «کاوي یونگ است. مطرح شده در روان
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ا باور دارد که همان حافظه یا یاد همگانی آدمی قائل است، وجود مخزن عظیمی از خاطره هاي تاریخی ر
) 168: 1381(الیاده، »  است که جوهر تاریخ سراسر بشریت در آن رسوب کرده و باقی مانده است.

هاي درونی بشر ها و خواستهها، خواهشهاي بشري، غریزهناخودآگاهی جمعی شامل تمامی خصلت
توان بر آن بود که آنچه را که یونگ می«هن نهفته شده است. شده و در این الیۀ عمیق ذاست که بر هم انباشته

ناخودآگاه جمعی خوانده است، همۀ بشریت است که در هر کس فرو فشرده و گرد آمده است، آنچه در 
درازناي زمان بر آدمی گذشته است. اگر این ناخودآگاهی شکل پذیرد و کالبد انسانی بیابد، انسان جمعی 

از جنسیت، جوانی و پیري، زادن و مردن است. او انسانی کهن به اندازة یک یا دو خواهد شد که بر کنار
)70: 1372(کزازي، » هاست.میلیون سال است که رویاهایش، رویاي سده

نوستالژي 
یا (nostos)نوستالژي برگرفته از دو سازة یونانی «واژه اي فرانسوي است. (nostaligia)نوستالژي 

(nosto) یا(nost) به معناي زادبوم یا بازگشت و(algos) ،(algia) ویا(log) به معنی درد، رنج ، آرزو و
(http://www. britannica  . com/ dictionary book)» حسرت است.

احساس رنج و حسرت نسبت به آن چیزي است که «واژه ي نوستالژي در فرهنگ آکسفورد به معنی 
» حسرت«) در فرهنگ فشردة سخن این اصطالح با عنوان 137: 290حییم،(» گذشته و از دست رفته است.

خوردن و تأسف داشتن نوستالژي به معنی اندوه، ناراحتی از نبودن یا نداشتن چیزي، دریغ«مشاهده می شود و
گونه معنی و تعریف شده ها این)به طور کلی این واژه در فرهنگ1: ج 1382(انوري، » به کار برده شده است.

اندوهگینی و گرفتگی روحی به علت دوري از سرزمین مادري و درد وطن. آرزوي چیزي که کسی از « است:
اجتماعی در گذشته -گذشته به یاد داشته است. دلتنگی به سبب دوري از وطن، دوران کودکی، اوضاع سیاسی

باً به غم غربت و هاي درخشان، معناي این واژه در زبان فارسیغالو یا دلتنگی حاصل از یادآوري گذشته
، ذیل 1368. باطنی،1375(آشوري، » ) و حسرت گذشته ترجمه کرده اند.Homesicknessاحساس غربت (

واژه)
در اصطالح ؛ نوستالژي یک احساس طبیعی،  عمومی و حتی غریزي و فطري در میان نژادهاي گوناگون 

س تقویت می شود که فرد از گذشتۀ و به طور کلی تمامی انسان هاست. به لحاظ روانی، زمانی این احسا
ها واصوالً تمام زندگی ها ، دانشگذشته[ اي] که عبارت است از انبوه تصاویر، تجربه«خود فاصله می گیرد. 

)  14: 1384(مصفا، » ما عبارت است از گذشته. تمام ذهن ما، زندگی، روابط و رفتار ما ریشه در گذشته دارند.
نوستالژي نوعی حس دلتنگی، «می توان  تعریف جامعی از نوستالژي ارائه داد: با توجه به مطالب بیان شده 

نخورده (فطرت ازلیت، اصالت) بازنمود هاي دستیادآوري خاطرات از طریق تداعی، باز تولید اندیشه
ها (عشق) و بازگشت ها و جاذبههاي نامرئی (بازگشت به سادگی)، فرورفتن در عمق اندیشهوبازیابی کنش

هاست که به خاطر دور شدن حقیقت و واقعیت نهفته در خودآگاه و ناخودآگاه فردي و جمعی انسانبه
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مکانی و زمانی ممکن است، فراموش و مدفون شده باشند و انسان در حسرت و آرزوي بازگشت به 
»آنهاست.

انواع نوستالژي 
مفاهیم نوستالژیک ازنظر تعداد به « اند.از دیدگاههاي مختلف نوستالژي را به انواع گوناگونی تقسیم نموده 

شکل گرفته اند که قصیده یا هر نوع قالب شعري را » جمعی ، اجتماعی«و » فردي«دو زیر مجموعۀ کلیِ 
) اما با توجه به این پژوهش شاخۀ دیگري با عنوان 1396: 1380(صفوي،» تحت تأثیر قرار می دهند.

انواع دیگر نوستالژیک؛ مجموعه سهاین گفت توان میالبتهفزود. اآن به توان میاجتماعی -نوستالژي فردي
گیرد و اینان و اعبا یکدیگر ارتباطی متقابل دارند؛ یعنی را در برمی» گراآینده«و » گرگذشته«، »آنی«، »مستمر«

یا به طور کلی فردي و اجتماعی گرا وگرا و آیندهتواند داراي نوستالژي مستمر یا آنی یا گذشتهیک اثر هم می
اجتماعی باشد.-و فردي 

نوستالژي فردي
نوستالژي فردي بیانگر اندوه فردي و شخصی نویسنده و یا شاعر است .شاعر در «بندي در این تقسیم

دارد. مثل اینکه شاعر در اندوه دهی این رشته از گفتارها و نوشتارها، دیگران را با خود همراه نمیشکل
هاي خویش گذشته غمگنانه می سراید و اگر از شخص دیگري یاد می کند آن فرد، بی شک ت و داشتهلحظا

(همان) از آنجایی که ناخودآگاه رفتاري است فردي، این نوع نوستالژي مربوط به » معشوق او خواهد بود.
ناخودآگاه فردي شاعر یا نویسنده می شود. 

نوستالژي اجتماعی
در نوستالژي اجتماعی، آنچه را که شاعر یا «ندوه و درد بین همه مشترك است. بندي ادر این تقسیم
شود که ایشان را اي میاي یا جامعهها و دردهایی است که مربوط به مردم منطقهکند ،غصهنویسنده مطرح می

ی قرار ) یا دردي است همگانی که در حوزة ناخودآگاهی جمع1395: 1376(انوشه، » خاطر کرده است.آزرده
الگوها و یا بیان شود. مثل: بازگشت کهنها دارد و مربوط به همگان میگیرد که شاعر بازگشتی به گذشتهمی

اجتماعی جامعه و ... به طور کلی شاعـر در ایـن نوع نوستالژي حسرت مشترکی را بیان -دردهاي سیاسی
می کند.

اجتماعی–نوستالژي فردي 
اندوه فردي و هم بیانگر اندوه جمعی انسان است که ریشه در اجتماعی هم بیانگر–شاخۀ فردي
هایی که خود دارد. ابتدا شاعر یا نویسنده به ناخودآگاه فردي خود و گذشتهفرد و جمعیِ ناخودآگاه فردي

شود. به عبارتی کند و سپس از ناخودآگاه فردي به ناخودآگاه جمعی کشانده میداشته است، رجوع می
ا نویسنده از ناخودآگاه فردي به ناخودآگاه جمعی که بین همه ي انسان ها مشترك است، گریز دیگرشاعر ی

می زند. 
نوستالژي در شعر فارسی
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نوستالژي یکی از موضوعات شعري به شمار می آید که بسیاري از تصاویر شعري، عاطفی و احساسی را 
هاي از این جهت می تواند از زیر مجموعهگیرد. شعر نوستالژي، شعري عاطفی ،احساسی است ودر بر می

ادبیات غنایی به شمارآید. این حس دلتنگی وحسرت ،نه تنها درونمایۀ بسیاري از آثار مهم ادبیات جهان 
شاعران دورة «قرارگرفته است، بلکه از دیرباز یکی از موضوعات رایج شعر فارسی است. به طور مثال؛ 

ت می خورند و شاعران دورة محمودي با حسرت از شاعران دورة سلجوقی بر شاعران دورة محمودي حسر
دادن یکی از هاي خانوادگی که شاعران در ازدست) یا مثل مرثیه124:1376شمیسا،»(کنند.رودکی یاد می

سرودند. (خاقانی در سوگ فرزند و همسر). در شعر فارسی این احساس به اعضاي خانواده خود می
تنهایی، گذر عمر ، دوري از وطن، دوري از یار و دیار، حسرت دوران کودکی، هاي گوناگون مثل : صورت

جوانی و ... نمود پیداکرده است و در شعر معاصر نیز بازتابی گسترده داشته است. ازویژگی هاي محتوایی 
ه طبیعت و توان به نگاه تازه بشود،عالوه بر موارد باال میشعر معاصرکه تفکرات نوستالژیکی در آنها دیده می

گیري اجتماعی، استفاده از نمادها در طرح مسائل اجتماعی، انعکاس فضاهاي طبیعی و رنگ جهان، جهت
محلی ، نوعی افسردگی و دلتنگی و بازگشت به گذشتۀ خویش اشاره کرد. این افسردگی و دلتنگی یک حالت 

ه است و جنبه ي احساسی و ترین محتوایی که در نوستالژي  شعر معاصر بازتاب داشتروانی است.بیش
عاطفی شعر این دوره را قوي کرده ، حس دلتنگی نسبت به دوران خوش کودکی است که در شعر فروغ 

فرخزاد به خوبی بیان شده است.
نوستالژي در شعر فروغ فرخزاد
او در توان دید. شعرها را در اشعار او به وضوح میگونه دردها و حسرتفرخزاد از شاعرانی است که این

شود. هاي فردي است و دیگر اینکه مدام با واقعیت هماهنگ میکننده ي شورها و عاطفهمرتبه نخست بیان
شود هاست. شعر اونه تنها از ناخودآگاه فردي ناشی میهاي فردي و جمعی انسانمنظور ازواقعیت، واقعیت

گیرد. این صدا و ها را دربرمیانسانبلکه بیانگر ناخودآگاه جمعی است و صداي او آنقدر رساست که همۀ 
هاست . اشعار فروغ هم بیانگر اندوه فردي و هم بیانگر اندوه هاي خاموش در وجود انسانپژواك نشانگر ناله

جمعی است، به طوري که ابتدا شاعر از خودآگاه به ناخودآگاه فردي و یادآوري رویدادهاییکه در گذشتۀ دور 
کند و سپس از ناخودآگاه فردي به سوي ناخودآگاه جمعی که بین است، رجوع میدادهیا نزدیک براي او روي

شود. اندوه و دلتنگی براي دوران کودکی و یادآوري مکرر آن و در ها مشترك است، سوق داده میهمه انسان
ودهاي نهایت آرزوي بازگشت به آن دوران شیرین برگرفته از ناخودآگاه فردي و جمعی فروغ فرخزاد و از نم

شود.اجتماعی است که در ادامه ي این پژوهش به آن پرداخته می- نوستالژي فردي 
نوستالژي دوران کودکی

هاست که رویدادها و حوادث گوناگون آن تا پایان عمر انسان در دوران کودکی؛ دورانی سرشار از خاطره
ها احساسی از حسرت و یاد آنماند. شیرینی این خاطرات به حدي است که ناخودآگاه ذهن او باقی می
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ها، گیري این خاطرهخانۀ پدري به عنوان محل وقوع این رخدادها و شکل«کند.اندوه، در روح انسان ایجاد می
هایی از این دوره زندگی انسان از لحاظ غریزي و اي در تداعی آنها دارد؛ زیرا هر جايِ آن ، صحنهنقش ویژه

» شود.اي از زندگی اوست که در کنار اعضاي خانواده سپري میمرحلهفطري ،دوران تکاپو ، نشاط  است؛
) اما این ایام پایدار نیست.8(ایراندوست تبریزي،بی تا:

)کودکی نه تنها 9:1374(امین پور،» کودکی به عنوان نخستین دورة زندگی هر انسان بزرگسال است.«
کودکی شکلی از دیگربودن و «اشته باشد. پستواند حضور دمربوط به گذشته بلکه در زمان حال نیز می

اند و بسیاري از بزرگساالن همچنان و الگویی آن است. تمامی بزرگساالن زمانی کودك بودهاحتماالً شکل کهن
کنند. این افشا کنندة یک واقعیت است هنوز کودك هستندو در جسم بزرگشان، خود را کودك احساس می

ن بزرگسالی را متزلزل کند؛ زیرا با یادآوري این که ،کودك بودن چگونه تواند، هویت راستیکه هرگز نمی
توان گفت ) می25:1383کریمی ،»(است، ما در تعیین مرزهاي بزرگسالی خود، بزرگساالن بهتري خواهیم شد.

هاي شخصیت ،چه در سطح خودآگاه و ناخودآگاه ، چه در ها و مولفهریشه ي همۀ الیه«از دیدگاه فروید: 
دار کیفیت رشد دوران کودکی است. این کیفیت به تناسب چگونگی تحول ح عاطفی و شناختی، وامسط

از یک سو و تفاوتهاي فردي، نگرش خانوادگی، الگوهاي » بن، من، فرامن«عناصر سه گانه ي شخصیت یعنی 
حمدي، بنی جمالی، (ا» گیري مثبت یا منفی به خود گیرد.تواند جهتارتباطیاز سوي دیگر، بستگی دارد و می

1366 :959 (
کودك با امکانات «گوید : یونگ در باب تأثیر محیط خانوادگی در شکل و تکوین شخصیت کودك می

گیرد، محیط خانواده است و به مقتضاي شرایط آید و نخستین محیطی که در آن قرارمیمادرزادي به دنیا می
جوِ روح خانوادگی به میزان زیادي ، تحت تأثیر روحِ کند. ولی جسمانی و روانی با آن سازگاري پیدا می

ماند. اگر روح خانوادگی انعکاسی از روح زمانه و آراء و زمانه است. اما این تأثیر براي بسیاري ناآگاه باقی می
عقاید زمانه باشد سبب احساس امنیت و اگر با روح زمانه در تعارض باشد، سبب احساس نارضایتی کودك 

هاي پدر ومادر است. کودك ناخودآگاه شود. پس تأثیر محیط در رفتار کودك بیش از موعظها مینسبت به دنی
آید. ولی اگر سازد؛ یعنی نوعی همبستگی جبرانی، میان کودك و محیط پدید میخود را با محیط سازگار می

که نتیجه آن ، در آورد رنجوي در درون ناخودآگاهی او بوجود مینتواند، این ناهماهنگی یک نوع روان
گیرد. در نتیجه یک ارتباط نهان) وحالتی نوستالژیک به خود می7:1372(یونگ،» کند.بزرگسالی نمود پیدا می

اي از آن خاطرات تلخ و روحی ـ روانی میان این خانه و فرد و ساکنان آن وجود دارد؛ زیرا در هر گوشه
شود که فرد دیگر به آن دروان تر مینگامی عمیقشیرین نهفته است. این احساس وابستگی و ارتباط ه

تواند با بازگشت به دوران کودکی از آن با حسرت یاد نکند تواند دسترسی پیدا کند. پس انسان چگونه مینمی
و بر آن حسرت نخورد.

خورد و فرخی سیستانی از شاعران اواخر قرن چهارم واوایل قرن پنجم، بر دوران جوانی خود دریغ می
گوید: می
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)81:1377(فرخی سیستانی،» من اندر فراق تو ناچیز کردمجمال وجوانی، دریغا جوانی«
محمدحسین بهجت تبریزي ملقب به شهریار، در این زمینه چنین ناله سر داده است:

رانجستم زندگانی را و گم کردم جوانی راکردم که جویم زندگانیجوانی شمع ره«
)359: 1368(شهریار، » به دنبال جوانی، کوره راه زندگانی راه بگردمکنون با یادپیري آرزومندم ک

» دوالمارتینآلفونس «جهان، از جمله کشور فرانسه در قرن معاصر به شاعران از میان 
(AlfounsDollamartin) سال پس از انقالب کبیر فرانسه می توان اشاره کرد. او ؛ یعنی یک1790در سال

ی خود را در آغوش طبیعت و در روستاي میلی سپري کرد. دوران کودکی و جوان
اند اند و در آغوش طبیعت پرورش یافتهشعرائیکه در کودکی با کوه و جنگل و دریا سر و کار داشته«

دهد که در دوران نویسندگی همیشه در آستین دانند که رویاهاي شیرین آن ایام، بعدها گنجی را تشکیل میمی
، »دره«نظیري چون: هاي بیروست که المارتین ، شاهکارها و منظومهفاده است. از همینو در دسترس است

» تاك و خانه«) او در منظومۀ  12(ایراندوست تبریزي،بی تا:» و ... را سروده است.» خزان«و » دریاچه«
فته و ردهد و به سوگ دوران کودکی از دستبار خود را به خانۀ متروك پدري نشان میاحساس حسرت

نشیند.فقدان عزیزانش می
استاي روح من! اکنون که دلتنگی، مرا به این بستر ایام بازگردانده«

کند؟چه باري بر دوش تو سنگینی می
اي داشتی، ببین!بیا و مکانی را که در آن زندگی شادمانه

اي روح درمانده ومحروم من
به من بگو، 

کنییر و رو میرفته را زهنگامی که خاکستر عمر ازدست
بینییا خانۀ خالیت را باز می

اي از تن او بود همچنان که حشرات بالداري غالف خود را که زمانی پاره
بینداي بیش نیست، باز میو اینک خاکروبه

)17(همان:» شود؟آیا هیچ اندوهی بر وجود تو مستولی نمی
هایی که از جور زمان بر چهاردیواري خانه وارد کند و آسیباو تا پایان همین شعر، اندوه خودرا بیان می

است و اکنون از بینهاي دور، خانۀ کودکی و نشاط او بودهاي که در گذشتهسراید و از خانهاست را میشده 
هاي شعر مکتب شود، از ویژگیهایی که در شعر المارتین دیده میکند. ویژگیرفته، با حسرت یاد می

هاي آن، همین بازگشت به دوران کودکی و یادکردن از آن دوران است. این ی از وجوهرمانتیسم است. که یک
مکتب در شعر شاعران ایران خصوصا فروغ فرخزاد تأثیر فراوانی داشته است .

نوستالژي دوران کودکی در شعر فروغ فرخزاد
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خاطرات کودکی و فروغ فرخزاد از شاعران معاصر ایران متأثر از مکتب رمانتیسم است که یادآوري
همین طوري «گوید: ترین مضامین اصلی شعر اوست. خودش میبازگشت به حال و هواي کودکانه از عمده

چیز جلبم چیز خیره شدم ، همهجا رفتم، در همهشود. به همهاي که در یک جنگل گم میراه افتادم، مثل بچه
) پس شاعر با 40: 1383(کریمی، » کردم.کرد تا عاقبت به یک چشمه رسیدم و خود را توي چشمه پیدا

یابد؛ یعنی براي رسیدن به فردیت و کمال بازگشت به دوران کودکی در ناخودآگاهی ،خود را در می
یافت. (بازگشت به خود وخویشتن) باید به پاکی و معصومیت دوران کودکی راه

هاي زندگیش به ین لحظهترترین و ظالمانهشعر فروغ، شعر حسرت کودکی است؛ او در وحشتناك«
دید. چنان شیفتۀ گشت و در آینده جز زوال و تباهی چیزي نمیهاي پاك و روشن کودکی بازمیلحظه

انگیز دوران نوجوانی هم آن، جاذبۀ هاي خیالمعصومیت و سادگی دوران کودکی بود که نوستالژي سال
صر غم غربت و حسرت و دلتنگی دوران توان گفت در شعر معا) می25: 1384(آزاد، » گذشته را نداشت.

ها و رفتن سادگیهاي سریع صنعت، تمدن و فرهنگ و در نتیجه ازبینکودکی ناشی از پیشرفت
هاست. فروغ نیز بازگشت به صفاي کودکی را راه گریزي براي رهایی از دورویی و نیرنگ که معصومیت

ی کودکانه است:داند و به دنبال یکرنگحاصل فرهنگ و تمدن جدید است، می
سوزم از این دورویی و نیرنگمی«

)469: 1384(فرخزاد، » خواهم.یکرنگی کودکانه می
آن «خیال کودکی است. فروغ در شعر هاي شاد و بیهاي زندگی در نظر فروغ، لحظهزیباترین لحظه

که بر آن کودك به کند. روزهاي کودکی، تنها روزهایی است از دوران نوجوانی با حسرت یاد می» روزها
خبري گذشت. بازگشت شاعر به کودکی و یادآوري آن روزهاي شاد ،نشان از زندگی تلخ و شادي و بی

هاي کودکی یک معناي ضمنی اجتماعی هم یاد کردن  فرخزاد از سال«بار او در  سال هاي بعد دارد. اما رنج
،دریغ بر معصومیت شکست، معصومیت » یسالگپس ازتو اي هفت«و » آن روزها«مایه ي شعر دارد. درون
مایه ي مسلط شعر و داستان زمانۀ ماست در جامعۀ مدرن و فرامدرن صنعتی، آدم پیچ و مهره است.درون

(cog).در نتیجه شاعر با یادآوري 32: 1384(آزاد، » ماشین بزرگ است. هویتی ندارد و از خود بیگانه است (
گوید. این خاطرات چیزي است که فروغ نه رفته نیز سخن میستدوران کودکی از معصومیت و پاکی ازد

جا با او همراهند. فرخزاد همواره به یاد وقت و درهمهها را از خود جدا سازد بلکه درهمهتواند، آنتنها نمی
برایش ها هایی که اندیشیدن به آنکند، خاطرههاي آن دوران را در ذهن مرور میافتد و خاطرهایام گذشته می

بار است:حسرت
آن روزها رفتند«

آن روزهاي خوب
آن روزهاي سالم و سرشار

هاي پر ازپولکآن آسمان
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آن شاخساران پر ازگیالس
هاي تکیه داده در حفاظ سبز پیچکها به یکدیگرآن خانه

هاي بازیگوش هاي بادبادكآن بام
)619: 1384(فرخزاد، » ها.هاي گیج از عطر اقاقیآن کوچه

هاي است ؛حسرت روزهاي سالم و آسمان(nostalgia)زدگی تمامی این شعر سرشار از حسرت و غربت
گاهی رمز » سبز«یادآور و تداعی کننده ي همان خانۀ دوران کودکی شاعر است . » خانه«پر از ستاره. 

دادن این شاناست. او براي نخاطرات خوش است. فروغ از آن خانه و خاطرات خوش آن با حسرت یاد کرده
کلمات پولک، گیالس، «است.حس نوستالژیک به فضاسازي مناسب و کاربرد واژگان در جاي خود، پرداخته

بام، بادبادك، کوچه، اقاقی یادآور دوران کودکی شاعر هستند. کوچه در شعر فرخزاد، معموال با اقاقی همراه 
) 118:1376(شمیسا،» است و این دو با هم یادآور آن خاطرات هستند.

اي با ایوان هاي نوجوانی اودر آن خانۀ قدیمی گذشت؛ خانهبافیهاي شاد کودکی فروغ ودوران خیالسال
گونه است که یادآوري آن دنیاي پاك، زیبا پیچید. اینها که در کوچه میبلند و پرازگل و گلدان و عطر اقاقی

دك زیست، کودك ماند و شعر و زندگی او ، فروغ کودك بود، کو«کند. گونه خاطرش را آزرده میو خیال
)25:1384(آزاد،» شعر معصومیت و پاکی و پاکدلی است.

آن روزها رفتند،  «
آن روزهاي جذبه و حیرت

آن روزهاي خواب و بیداري
آن روزها هر سایه رازي داشت
کردجعبۀ سربسته گنجی را نهان می

دهر گوشۀ صندوقخانه، در سکوت ظهر، گویی جهانی بو
ترسیدهرکس از تاریکی نمی

)622: 1384(فرخزاد، » هایم قهرمانی بود.در چشم
تواند، اشاره به ناخودآگاهی شاعر باشد که خاطرات کودکی در سایه روشن آن می» خواب و بیداري«

کند. اند و اکنون شاعر به با مراجعه به ناخودآگاهی خود از آن روزگاران یاد میفرورفته
ها را از هاي زمستانی بچهسال مادرم لباسوقتی اوایل پاییز هر«رات سفر به اروپا می نویسد: فروغ در خاط

ها ام که مادرم به حفظ آنهاي کودکیآورد تا به قول معروف آفتاب بدهد دیدن لباسصندوقها بیرون می
ها غالباً در ته جیباي که ها و پیداکردن نخودچی یا کشمش گندیدههاي آنعالقه دارد، جستجو در جیب

خیال قدر کوچک و معصوم و بیکند که ناگهان خود را همانوجود دارد، در من حالت عجیبی ایجاد می
بینم و چند دانه گندم و شاهدانه که با کرکهاي ته جیب مخلوط شده مرا به گذشتۀ خیلی دوري می
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هاي مشق کالس دوم و کند. هنوز دفترچهگرداند و آن احساسات لطیف و شادکودکانه رادر من بیدارمیبرمی
شود. اوحتی ) بازگشت به آن دوران، مکرراً در شعر فروغ دیده می12: 1376(جاللی، » سوم دبستان را دارم.

کند هایی از آن دوران را با حسرت واندوه بیان میدر  بعضی شعرهاکه وضعیت جامعه رامطرح نموده ،خاطره
دهد. ت جمعی میو همین به خاطرة فردي او حال

و گاه » ژان پیاژه«است که از نظر در مورد کودکی و بازگشت به آن، و به مراحلی از کودکی مربوط«
آن را تأئید » بعد از تو«)که فروغ هم با شعر 44:1374(امین پور،.» گیرد سالگی را در برمیدیگران تا هفت

کرده است:
سالگیاي هفت«

اي لحظۀ شگفت عزیمت
و هر چه رفتبعد از ت

در انبوهی از جنون و جهالت رفت
بعد از تو پنجره که 

اي بود سخت زنده و روشنرابطه
میان ما و پرنده
میان ما و نسیم 

شکست
شکست
)783:1384(فرخزاد،» شکست

تواند زمینۀ واقعی ها میها، معصومیتپا نهادن به دنیاي بزرگسالی ، جهان صنعتی امروز و حذف صداقت
اي به اوضاع اجتماعی و جهان صنعتی دارد:مناهاي نوستالژیکی باشد. این شعر به صورت ضمنی اشارهاین ت
ها را کشتیمبعد از تو ما صداي زنجره«

و به صداي زنگ
خاستهاي الفبا برمیکه از روي حرف

(همان)» سازي دل بستیم.هاي اسلحهو به صداي سوت کارخانه
هاست. يرشد ذهنی کودك تحت تأثیر باز«هاي کودکانه ما تغییر کرد. زيبا آمدن صنعت و تمدن حتی با

برد. بزرگان شود. وقتی کودك سوار بر تاب است از این بازي لذت میبازي از تولد به صورت تقلید آغاز می
شوند مثال؛ فرستادن بادبادك به هوا. در واقع اساس شخصیت فرد هاي کودکان مینیز گاهی مجذوب بازي

هاي کودکانه و وسایل ) فروغ هم با بیان بازي19-20: 1374(امین پور، » هاي کودکی است.زرگسال بازيب
است:بازي به آن دوران گذري داشته

بعد از تو آن عروسک خاکی«
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گفت، که هیچ چیز نمی
هیچ به جز آب

آب
آب 

در آب غرق شد...
بعد از تو ما
مان زیر میز بودجاي بازي
هااز زیر میز

به پشت میزها
و از پشت میزها 

به روي میزها رسیدیم
)784: 1384(فرخزاد، » کردیم و باختیم.و روي میزها بازي می

کند و از این که وارد دنیاي شاعر از دوران کودکی که در پس ناخودآگاهی(زیر میز) پنهان گشته، یاد می
نالد:ذشته است،میبزرگسالی (روي میز)شده و دوران خوش کودکی او چون باد گ

صداي باد می آید.«
صداي باد می آید

سالگی...اي هفت
بر خاستیم و آب نوشیدیم

و ناگهان به خاطرآوردیم که کشتزارهاي جوان تو 
ها چگونه ترسیدند!از هجوم ملخ

چقدر باید پرداخت
چقدر

باید براي رشد این مکعب سیمانی پرداخت؟
ه باشیمما هر چه را که باید از دست داد

)786(همان، ص » داده ایم.از دست
تواند بیانگر عصیان شاعر علیه جامعۀ عصر خود باشد. او به یاد دوران می» بعد از تو«به طور کلی شعر 

اند. دادهاند و اکنون آن دوران را از دستافتد؛ دورانی که شادمان و کامروا بودهکودکی و مردم جامعۀ خود می
گردد:اندیشد و دچار غم و اندوهی درونی میرفتۀ کودکی میازدستهاياو بر معصومیت

اندیشم...من به یک ماه می«
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هامن به معصومیت بازي
وبه آن کوچۀ باریک دراز

که پر از عطر درختان اقاقی بود
من به بیداري تلخی که پس از بازي

و به بهتی که پس از کوچه
) 689(همان، ص » ها!...و به خالی طویلی که پس از عطر اقاقی

ها بربار معنایی ها ،یادآور دوران خوشی کودکی شاعر است. فروغ با آوردن واژهکوچه همراه با اقاقی
افزاید. شعردر یادآوري دوران کودکی می

رفتۀ دوران کودکی سخن فرخزاد در شعرهایی هم، به صورت غیرمستقیم، دربارة معصومیت ازدست
خورد و همین بیانگر بازگشت او به دوران کودکی میکودکانه در شعرهاي او به چشمگوید. رنگ و نگاهمی

وحسرت بر آن دوران است:
ها نیستکسی به فکر گل«

ها نیست...کسی به فکر ماهی
)787(همان،ص» سوزد.دلم براي باغچه می

سراید:یا در جایی دیگر چنین می
دیگر چگونه یک نفر به رقص برخواهدخواست«

اش را و گیسوان کودکی
)768(همان، ص » هاي جاري خواهدریخت؟در آب

شناسد، کندکه فریب ریا و رجالگی نمیفروغ از دنیایی صحبت می«برد. شاعر ما را به دنیاي کودکی می
گذارند رنگ و معصومیت و عشق و اعتماد نمیهاي ماهوتیبوي اقاقی، قداست چادر نماز مادربزرگ، توپ

کند به رغم حسرتی که با هاي کودکی که به شدت ما را نوستالژیک میهاي دنیايد، آن بازسازيکه بشناس
(فرخزاد، » اش.آورد تمثیلی از این میل به زندگی که در شعر فروغ هم هست، زندگی از نوع آرمانیخود می

ت شاعر به دوران هاي بازگشترین نمونهیکی از روشن» کسی که مثل هیچ  کس نیست«) شعر 0266: 1381
ساخت، سخت کودکانه ساخت و هم در روشعر کسی که مثل هیچ کس نیست هم در ژرف«کودکی است. 

نماید. اگر چه موضوع آن مدینۀ فاضله است و صحبت از عدالت موعود است اما این شعر از چشم و دل می
بیانگر حس نوستالژي دوران کودکی ) و این 44: 1374(امین پور، » است.شدهو زبان یک کودك دختر، سروده

باشد.تواند در دنیاي آرمانی او بازتاب داشتهاست که می
آیدام که کسی میمن خواب دیده«

ام ام، یک ستارة قرمز دیدهمن خواب دیده
پرد ام هی میو پلک چشم
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شوندهایم هی جفت میو کفش
و کور شوم

اگر دروغ بگویم 
من خواب آن ستارة قرمز را

امام دیدهوقتی که خواب نبوده
آیدکسی می
آیدکسی می

کس نیست، کسی که مثل هیچ
)795: 1384(فرخزاد، » مثل پدر نیست، مثل انسی نیست، مثل یحیی نیست، مثل مادر نیست.

ي ذهن خود آید، یعنی زائیدهاي است که از بیرون میکودکان معتقدند که خواب واقعه«گوید: پیاژه می
دانند. پس شاعر با آوردن ) کودکان خواب را یک واقعیت می94: 1366(احمدي. بنی جمالی، » نیست.آنان

است. در این شعر شاعر حتی اي(کور شوم اگردروغ بگویم) به دوران کودکی خود بازگشتهچنین جمله
است. کند، به کاربردهکلمات را به صورتی که یک کودك، استفاده می

کند که دوست داشته، گشت به دوران کودکی را دارد، در نتیجه از کارهایی صحبت میفرخزاد آرزوي باز
اند. اي در درون ناخودآگاهی او سرکوب شدهصورت عقدهاست و بهدهد ولی نتوانستهدر دوران کودکی انجام

خیالی دوران روان رنجوریها منشأیی علّی در قلمرو روانی دارد؛ یعنی از حاالت عاطفی و تجارب واقعی یا«
یک عقده، «هایی وجوددارد. )در ناخودآگاه هرکسی عقده154: 1381(یونگ،» گیرند.کودکی سرچشمه می

گذارد. این عقده، احتمال دارد که خصوصیات خود را در همۀ مواقع به صورت رفتار آگاهانه به نمایش نمی
گردد و کارهایی را ه دوران کودکی بر می) فروغ ب59: 1375(اس، هال، » ها و رویاها متجلی گردد.در خواب
دهد و نتوانسته و اکنون به صورت عقده براي او بوجودآمده خواسته ،انجامشود که در آن دوران مییادآور می

است:
خواهدمن چقدر دلم می«

ها بنشینمها و خربزهکه روي چار چرخۀ یحیی میان هندوانه
و دور میدان محمدیه بچرخم

آخ... 
)796: 1384(فرخزاد، »  دور میدان چرخیدن خوب است...چقدر

بینیم که آرزوي بازگشت به دوران کودکی در او شویم، میهر قدر به شعرهاي پایانی فروغ نزدیک می
کند، فقط یک پنجره براي شود که احساس میشود و به قدري در این آمال و آروزها غرق میتر، میقوي

کی کافی است:بازگشت او به سرزمین کود
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یک پنجره براي دیدن«
یک پنجره براي شنیدن

یک پنجره که مثل حلقۀ چاهی
رسددر انتهاي خود به قلب زمین می

رنگهاي مکرر آبیشود به سوي وسعت این مهربانیو باز می
هاي کوچک تنهایی رایک پنجره که دست

هاي کریماز بخشش شبانۀ عطر ستاره
کندسرشار می

جا از آنشود و می
هاي شمعدانی مهمانی کردخورشید را به غربت و گل

)806(همان، ص » یک پنجره براي من کافیست.
تواند نماد ارتباط بین خودآگاهی و ناخودآگاهی شاعر باشد. فروغ از طریق این ارتباط می» پنجره«
دنیاي برون به دنیاي درون، از خواهد ازیابد. او میها، راهخواهد به دنیاي کودکی در آن سوي مهربانیمی

اي که ارتباط بین دنیاي بیرون و دیار عروسکهاست ؛دیاري که اکنون در طریق  یک پنجره راه پیدا کند؛پنجره
درون ناخودآگاهی تبدیل به یک دنیاي درونی شده و دیاري که دوران کودکی شاعر است؛ دیار عروسکها:

ها می آیم من از دیار عروسک«
هاي درختان کاغذيایهاز زیر س

(همان)» در باغ یک کتاب مصور.
شاعري که به کودکی خود » پنجره«در شعر، « کنند.وار سیر میدر این شعر کلمات، در یک حرکت دایره

هایش و کند؛ از وقتی که از عروسکگردد و از زمان آن تا زمان سرایش شعر، زندگی خود را مرور میباز می
شود و از خانه به کوچه درختان ِکاغذي در باغ یک کتاب مصور ویژة کودکان کنده میهايِ از سیرِ سایه

ها، حس ) او با آوردن واژه74: 1381(فرخزاد، » آید و بعد از کوچه به مدرسه و آشنایی با حروف الفبا.می
معصومیت از اي که حسرت براست، به گونهنوستالژیکی خود را نسبت به دوران کودکی به خوبی نشان داده

است:رفته بر همۀ بندهاي این شعر، سایه افکندهدست
هاي عقیم دوستی و عشق هاي خشک تجربهاز فصل«

هاي خاکی معصومیتدر کوچه
هاي  رشد حروف پریده رنگ الفبااز سال

در پشت میزهاي مدرسه مسلول
ها توانستنداي که بچهاز لحظه

را بنویسند» سنگ«بر روي تخته حرف 
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)806: 1384(فرخزاد، » سال پرزدند.و سارهاي سراسیمه از درخت کهن
درون مایه ي «اشاره به خاطرات دور است.تجربه درشعر فروغ اشاره به خاطرات کودکی او دارد. » تجربه«

کند که در زمان حال هاي دور براي ما روایت میاست بلکه چیزهایی از گذشتهکودك نه تنها باز نمود گذشته
داند. یعنی صورت مثالی کودك را در آگاهی انسان میحضور دارد. در واقع یونگ کودك را نماد پیشنیز

)166:1374(عظیمی،» داند.برگیرنده ي مجموع تجربیات انسانی می
پریده «هاي خاکی، براي کوچه» معصومیت«براي تجربه، » عقیم«براي فصل ،» خشک«در این شعر صفت 

آمیز شاعر به دوران کودکی و بعد براي مدرسه ، همراه با نگاه حسرت» مسلول«و براي حروف الفبا» رنگ
گیرد است؛ زیرا کودك زمانی که یاد میآمیز او به ایام مدرسه و یادگیري حروف الفبا آورده شدهنگاه نفرت

آزارد. شود؛ زیرا سارهاي روي درخت را میرا بنویسد،از معصومیت خود دور می» سنگ«
در کتابهاي اول دبستان، طنز پنهان » سار از درخت پرید.«هاي سراسیمه، با توجه به جمله ي آشناي سار«

پر زنان » سار«و » سنگ«در آن، با بازگشت کودکان، در نخستین روز از مدرسه و آشنایی با دو واژه ي 
به نظرآیندو گریزند و نه عجب اگر ازچشم شاعري آگاه با این دیدگاه،حروف الفبا رنگ پریدهمی

) 74: 1381فرخزاد،»(کند، نه سواد و آگاهی.اي که با گرد و گچ، سل وتباهی تزریق میمدرسه،مسلول؛ مدرسه
کند:بیم انهدام وویرانیِ دوران کودکی و حتی زمان حال ،یک لحظه او را رها نمی

)637:1384(فرخزاد، » در شب کوچک من دلهره ي ویرانی است.«
هاي زندگی ها در نوسانخورده و مدتبیند. زنی که درجوانی شکستن متالشی میاو خود را از درو

سالگی، روزهاي شاد و زیباي کودکی و پسرانی که به او عاشق بودند را به است، اکنون در سیحضور داشته
آورد:یاد می

آویزمام میگوشواري به دو گوش«
از دو گیالس سرخ همزاد

چسبانمکوکب میهاي ام برگ گلو به ناخن
اي هست که در آنجاکوچه

پسرانی که به من عاشق بودند، هنوز
هاي باریک و پاهاي الغربا همان موهاي درهم و گردن

اندیشند که یک شب او راهاي معصوم دخترکی میبه تبسم
باد با خود برد

اي هست که قلب من آن راکوچه
)758ص (همان، » است.ام دزدیدههاي کودکیاز محله

داند: ها، میخوردن بر این خاطرههاي کودکی و حسرتاو سهم خود را قدم زدن در باغِ خاطره
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)757(همان، ص » هاست.آلودي در باغ خاطرهسهم من گردش حزن«
هاي کودکی و به طور کلی تمام خاطرات زندگی خود آلود، در باغ خاطرهفروغ ازطریق این گردش حزن

و حتی به شکلی نو، بازگشت به سوي دوران کودکی و دوران بلوغ را به صورت امید و کندرا بازیابی می
کند:آرزویی به آینده منعکس می

کارمام را در باغچه میدست هاي«
دانمدانم، میدانم، میشد، میسبز خواهم

امو پرستوها در گودي انگشتان جوهري
)758(همان،ص» گذاشت.تخم خواهند

کند؛ سفري حجمی در خط زمان ،سفري به ناخودآگاهی تا به لطافت ر و دراز را آغاز میفروغ سفري دو
و شیرینی مفقود شدة دوران کودکی در ناخودآگاهی برسد و یادبودهاي کودکی را در برابر دیدگانش بگسترد:

سفر حجمی در خط زمان«
و به حجمی خط خشک زمان را آبستن کرد

حجمی از تصویري آگاه
گرددهمانی یک آینه بر میکه ز م
سان است و بدین

میردکه کسی می
(همان)» ماند.و کسی می

چیند تا با بازگشت به آن دوران، به تولّدي هاي خاطرة کودکی را برمیاو تصویرهاي گمشده، از قاب
دوباره دست یابد:

من پري کوچک غمگینی را «
شناسم که در اقیانوسی مسکن داردمی

لبک چوبینیک نیاش در و دل
نوازد آرام آراممی

پري کوچک غمگینی
میردکه شب از یک بوسه می

)759(همان، ص » و سحرگاه از یک بوسه به دنیا خواهدآمد.
تواند، استعاره از خاطرات خوش کودکی باشد که او را به هنگام خواب می بوسند. و با توجه به بوسه می

یدن است. شاید منظور شاعر این است که با خیال و خاطرات خوش کودکی استعاره از خواب» مردن«این نکته، 
شوم و این تولد در هر روم و با خیال وخاطره ي خوب در زمان حال بیدار میدر زمان گذشته به خواب می

تواند، تولدي دوباره یا همان تولدي دیگر باشد و  شاعر براي رهایی از دردها و رنج ها آرزوي سحرگاه می
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یدن به آن را دارد. این بوسه می تواند تداعی کننده ي بوسه ي عشق نیز باشد.شاعراز عشق خود در آن رس
هاي کودکی معصومانه بود با اندوه سخن روزهاي کودکی که با شرم، همراه وعشقی که در غبار کوچه

گوید:می
و عشق «

کردآگین خویشتن را بازگو میکه در سالمی شرم
ردآلود.در ظهرهاي گرم د

خواندیممان را در غبار کوچه میما عشق
هاي قاصد آشنا بودیمما با زبان سادة گل

بردیم هاي معصومانه میهامان را به باغ مهربانیما قلب
دادیمو به درختان قرض می

گشتو توپ با پیغام بوسه در دستان ما می
و عشق بود آن حس مغشوشی که در تاریکی هشتی

ناگاه
کردان میمحصورم

)624(همان، ص » هاي دزدانه.ها و تبسمها و تپشکرد در انبوه سوزان نفسو جذبمان می
ابزار اصلی هر شاعردر بیان حاالت، احساسات، عواطف وتمایالت، واژه است افعال وکلمات نقش اصلی 

ها برجاست. اي از آنو اساسی را در بازآفرینی لحظات دیرین گذشته دارند؛ لحظاتی که اکنون تنها خاطره
گرفته ها در جاي مناسب به خوبی بهرهدادن حس نوستالژیک از افعال وکاربرد آنفروغ نیز براي بهتر نشان

قرض «،»آشنا بودیم«،»خواندیممی«،»کردبازگو می«است؛ افعالی که نشانگر گذشت آن روزگاران هستند مانند:
ها نسبت به هم دارند، با حسرت یاد قی که در دوران کودکی بچهو... . فرخزاد در این شعر از عش» دادیممی
کند. او در عشق خود شکست خورده و اکنون با یادآوري دوران کودکی و عشق معصومانۀ خود، حسی می

بیند:ند و خود را زنی تنها میکامالً نوستالزیک نسبت به آن دوران پیدا می 
آن روزها رفتند«

که در خورشید می پوسندآن روزها مثل نباتاتی 
از تابش خورشید، پوسیدند

هاهاي گیج از عطر اقاقیو گم شدند آن کوچه
برگشتهاي بیدر ازدحام پر هیاهوي خیابان

هایش را و دختري که گونه
زد، آههاي شمعدانی رنگ میبا برگ
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اکنون زنی تنهاست
(همان)» اکنون زنی تنهاست.

: آن دوران خوش کودکی در درون ناخودآگاهی ما گم شدند، در گویدفرخزاد با حسرت و آه می
هایی (ناخودآگاهی) که راه برگشتی ندارند و  بازگشت به آن دوران خوش غیر ممکن است.خیابان

گیرينتیجه
شناسی است که ریشه در ناخودآگاه فردي و جمعی دارد.وقتی در شعر نوستالژي یک اصطالح روان

ي ذهن و گردد.از آنجا که آثار ادبی زائیدهکند باعث پیوند علم روان شناسی و ادبیات میشاعران نمود پیدا می
تخیالت شاعران و نویسندگان هستند باید سرچشمۀ بسیاري از اشعار نوستالژیک را در درونشان  و خاطرات 

گذشته ي آنها جستجو کرد .
شود و از نظر تعداد نوستالژي را به دو یاز نظرنوشتار نوستالژي به دو شاخه ي مستمر و آنی تقسیم م

توان شاخۀ دیگري که تلفیقی از آن دو اند. اما بر اساس این پژوهش میدستۀ فردي و اجتماعی تقسیم نموده
اجتماعیبهآن افزود .–باشد با عنوان نوستالژي فردي 

نوجوانی است که جنبه ي از عوامل ایجاد کنندة این نوع نوستالژي و دلتنگی، یادآوري خاطرات کودکی و 
روحی ـ روانی دارد. یادآوري خاطرات کودکی جزء خاطرات فردي است، بازگو کردن خاطرات یک عمل 

گیرد. بنابراین کند، جنبۀ اجتماعی به خود میاجتماعی است ،وقتی فرد این خاطرات را براي همه بیان می
یر مجموعۀ نوستالژي و خاطرات فردي ـ توان یادآوري و بازگوکردن خاطرات خوش کودکی را در زمی

اجتماعی قرار داد.بنابر این دلتنگی براي دوران کودکی ، یادآوري مکرر آن و آرزوي بازگشت به آن دوران از 
نمودهاي نوستالژي فردي ـ اجتماعی است که در شعر شاعران، هنرمندان و نویسندگان تأثیر فراوانی 

عاصر ایران متأثر از مکتب رمانتیسم است که یادآوري خاطرات کودکی است.فروغ فرخزاد از شاعران مداشته
که دید و تفکر ترین مضامین اصلی شعر اوست. به صورتیو بازگشت به حال و هواي کودکانه از عمده

شود و همین نشان از بازگشت او به دوران کودکی دارد. افعال کودکانه در جاي، جاي شعر او دیده می
ها و نمادها در سرودن اشعار نوستالژیک تأثیر بسزایی در بازیابی ازي ،به کاربردن سمبلوکلمات ،تصویرس

ها برجاست. فروغ نیز براي بهتر نشان لحظات خوش گذشته دارند؛ لحظاتی که اکنون تنها خاطره اي از آن
کلی فروغ با گونه موارد در جاي مناسب به خوبی بهره گرفته است. به طور دادن حس نوستالژیک از این

کندو درحقیقت به بازتولید وبازآفرینی آن حسرت واندوهی نوستالژیکی، از دوران خوش ِکودکی خود یاد می
ها توان گفت او با بازگشت به این دوران  و رهایی از رنجپردازد . میدوران، در ذهن ناخودآگاه خود می

داشت چیزي که او را به دست یابد. باید توجهخواهد به خویشتن خویش (فردیت)برسد تا به تولدي دیگرمی
برد؛ شکست در زندگی زناشویی دوران خوش کودکی و فضاي صمیمی و معصومیت آن دوران می

هاي سریع صنعت و تمدن و از بین رفتن ومشکالت زیاد روانی و اجتماعی او در زندگی،پیشرفت
ی نیز در این زمینه بی تأثیر نیست. پس به طور سیاس-هاست . همچنین نارضایتی از اوضاع اجتماعی سادگی
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کلی در اندیشه ي فرخزاد بازگشت به دوران کودکی و سیر وخیال در فضاي آن دوران پناهگاهی براي 
هایی که در زندگی با آنها روبرو بوده است و زمینه ساز نوستالژي تسکین آالم روحی و غلبه بر شکست
.دوران کودکی در شعر او گردیده است

کتابنامه
؛ تهران : نشر بنیاد ، چ شناسی رشدروان)؛ 1366السادات (جمالی ، شکوهاحمدي ، حسن و بنی.1

اول.
نامۀ ادبیات کودك و ؛ پژوهش»شعر همچون بازگشت به کودکی« ) ، 1374پور ، قیصر؛ (امین.2

. 8-48، چ دوم ص 1نوجوان ، تهران، تابستان، ش 
؛ تهران : سخن ، چ دوم. بزرگ سخن؛ فرهنگ ) 1382انوري ، حسن (.3
)؛ تهران : سازمان چاپ و انتشارات ، چ 2(ج نامه ي ادب فارسی؛ فرهنگ) 1376انوشه ، حسن (.4

اول.
؛ »خانۀ پدري و خاطرات کودکی در اشعار المارتین و شهریار«؛ایراندوست ، رضا؛ ( بی تا ) .5

. 9-37نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز ، صص 
؛ تهران: نشر ثالث،چ سوم.پریشادخت شعر ( شعرها ) فروغ فرخزاد) ؛ 1384آزاد ، محمودمشرف (.6
؛تهران : مرکز ، چ سوم.فرهنگ علوم انسانی) ؛1375آشوري ، داریوش (.7
؛ ترجمه دکتر محمد حسین مقبل ؛ شناسی تحلیلی یونگمبانی روان) ؛ 1375اس ، هال ، کالوین (.8

جهاد دانشگاهی و واحد تربیت معلم.تهران : انتشارات 
؛ترجمه جالل ستاري ؛ تهران: نشر هاي میرچا الیادهاسطوره و رمز دراندیشه)؛1381الیاده ،میرچا(.9

مرکز ، چ اول.
ـ فارسی، : انگلیسیتهوابسهايزمینهدرشناسیروان)؛1368،نویسندگان(باطنی،محمدرضا،گروه.10

،چ اولـ انگلیسی، تهران:فرهنگ معاصرفارسی
ها ؛تهران : ها ونامهنامه مجموعه آثارمنثور،مصاحبه:زندگیدرغروبی ابدي)؛1376جاللی ، بهروز(.11

مروارید ، چ اول.
؛ ترجمه جالل ستاري ؛تهران : نشر ادبیاتروانکاوي ورمز و مثل در) ؛1366جونز،ا ودیگران(.12

توس ، چ اول.
انگلیسی به فارسی؛تهران:فرهنگ –؛فارسی به انگلیسیفرهنگ معاصر)؛1379حییم،سلیمان(.13

معاصر،
؛ تهران : انتشارات مروارید ، چ سوم.. نگاهی به فروغ فرخزاد) 1376شمیسا ، سیروس(.14
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؛ تبریز: انتشارات سینما ، چ اول.کلیات دیوان شهریار)؛ 1368شهریار ، محمدحسین(.15
ي.؛ج اول؛تهران:حوزه ي هنراز زبان شناسی به ادبیات)؛1380صفوي،کورش(.16
؛ نشریه علمی پژوهشی گوهر » غم غربت در شعر معاصر«) ؛ 1387آباد ، یوسف؛ (عالی عباسی.17

.180–155ص 6گویا، سال دوم، شماره 
؛ تهران : انتشارات فارابی ،چ دوم.دریچه اي به جهان ناخودآگاه)؛ 1374عظیمی ، شاپور (.18
رف آزاد تهرانی؛ تهران:نشر ثالث،چ ؛با مقدمه محمود مشدیوان اشعار)؛ 1384فرخزاد ، فروغ (.19

اول.
(درباره فروغ فرخزاد)؛تهران : نشر کاروان،چ کسی که مثل هیچ کسی نیست)؛1381........،پوران(.20

سوم.
خطیب رهبر،تهران : انتشارات صفی )؛گزینه سخن پارسی؛به کوشش خلیل1377فرخی سیستانی(.21

علیشاه،چ نوزدهم.
؛ تهران : انتشارات بازیافته ( روزنه اي  به سوي پاکی )کودکی ) ؛1383کریمی ، عبدالعظیم(.22

عابد ، چ سوم. 
؛ تهران : نشر مرکز ، چ اول.رویا، اسطوره، حماسه)؛ 1372کزازي ، میرجالل الدین (.23
؛تهران:انتشارات نگاه،چ دوم. رابطه) ؛1384مصفا ، محمدجعفر (.24
دو انسان ، دو جهان) ؛ تهران : نشر (دو متن ،ادبیاتوروانکاوي) ؛ 1374یاوري ، حورا (.25

تاریخ ایران ، چ اول.
؛ترجمه محمدعلی امیري؛تهران : شناسی ضمیر ناخودآگاهروان)؛1372یونگ،کارل گوستاو (.26

انتشارات علمی وفرهنگی،چ اول.  
پور؛تهران :کاروان،؛ترجمه ابوالقاسم اسماعیلنفس نامکشوف،ضمیر پنهان،ب )؛1381......،........ (.27

چ سوم.
28.http://www.britannica.com/divtionarybook
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در جستجوي سیرالملوك ابن مقفّع
1فردکتر رقیه شیبانی

دکتراي زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده

به زبان نامه خدايبداهللا بن مقفّع است. متأسفانه از به قلم عنامهخداياي عربی از ترجمهسیرالملوك
هایی در برخی متون روایتو خردههاي پراکندهنیز جز پارهسیرالملوكو از اصلی هیچ اثري برجاي نمانده

نهایۀ االرب فی اخبارالفرس و ابن مقفّع در کتاب سیرالملوكها از مطلبی وجود ندارد. بیشترین روایت
و با اشاره به ترجمۀ وي؛ » قال عبداهللا بن مقفّع«ه.ق) با عبارت 5-4اي ناشناس در سدة سنده(از نویالعرب

ها در سراسر کتاب و در میان تاریخ اقوام سامی و عرب جاهلی به روایت است. این روایتآمده» سیرالملوك«
بندي ساختار مقاله پس از طبقهاست. در این راویانی چون ابن قرّیه، شعبی، ابوالبختري و اصمعی قرار گرفته

ابن مقفّع که سپهر زمانی پادشاهی سیرالملوك کتاب برپایۀ روایت راویان و بررسی آنها، ساختار کتاب 
است.گشتاسپ تا خسروپرویز را در بر دارد، بازشناسی شده

نامه، عبداهللا بن مقفّع ، سیرالملوك، نهایه االرب.خدايها:کلیدواژه
همقدم

پرداختند. ها پس از آن اعراب تنها به خواندن قرآن و آموختن تعالیم آن میظهور اسالم و تا مدتدر زمان 
عنوان علوم با گذشت زمان زمینه براي علوم شرعی آماده شد و بعدها اشعار و روایات دورة جاهلی نیز به

ن کتاب آشنا نبودند و تمام ها پس از ظهور اسالم با تألیف و تدویشد، اما اعراب تا مدتادبی شناخته
گونۀ نقل و روایت بود. درواقع آنان بر این عقیده بودند که دین اسالم آثار گذشتگان را ازهاي آنان بهدانسته

ها نیست، اما با توسعۀ دین و گرویدن ر ملّتـی دیگـهاي علمتابـمیان برده و با وجود قرآن نیازي به ک
ها و تألیف کتاب ان از بین رفت و مسلمانان به ترجمه و نقل آثار دیگر ملّتهاي دیگر به اسالم این گمملّت

هاي نخستین در ها ایرانیان از همان قرن). در میان این ملّت128: 1374در زبان عربی پرداختند (محمدي، 
ات قصار، کسب علم و دانش و نشر فرهنگ و تمدن در جامعۀ اسالمی پیشگام بودند. بسیاري از اندرزها، کلم

هاي اخالقی که جنبۀ حکمت عملی و تجربی داشتند، پس از اسالم مورد توجه دانشمندان ها و قصهلطیفه
: 1377هاي ادب و اخالق و تاریخ به عربی ترجمه شدند (تفضّلی، ایرانی مسلمان قرار گرفته و در کتاب

202 .(
کردند، ایرانیان با تألیف دیم جاهلی میهنگامی که اعراب تمام دانش خود را صرف تقلید از اشعار ق

هایی پیرامون علوم اسالمی همچون قرائت، تفسیر، حدیث، فقه و... و حتّی علوم مربوط به زبان و لغت کتاب
عرب پیشوایی خود را در جهان اسالم نشان دادند و با ترجمۀ آثار پهلوي به عربی به نشر فرهنگ و دانش 

1. Sheibanifar_79@yahoo.com
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توان به شده ازسوي دانشمندان ایرانی علوم مختلفی را دربر داشت که میرجمههاي تایرانی پرداختند. کتاب
) تقسیم کرد:145-139: 1374ها را به پنج دسته (محمدي، اختصار آن

دانشمندانی که به ترجمۀ انواع مختلفی از علوم و معارف روزگار خود پرداختند. )1
ناقالن و مترجمان آثار علمی و فنی ایران )2
هاي ادبی ) مترجمان کتاب3
هاي تاریخی و داستانی ) مترجمان کتاب4
هایی پیرامون آداب معاشرت و رفتار پسندیده و... ) مترجمان کتاب5

نامۀ عبداهللا بن مقفّع اما در میان این پنج گروه مهمترین کتابی که از پهلوي به عربی ترجمه شده، خداي
است. بنابر بع تاریخی عربی وارد و در برخی موارد دچار تحریف شدهاست. نام این کتاب در بسیاري منا

نامۀ اصلی تا عهد خسروپرویز ) خداي15: 1359) و کلیما (39: 1376سن ()، کریستن9: 1376عقیدة مول (
-و وقایع این عصر تا مرگ یزدگرد آخرین پادشاه ساسانی را موبدان زردشتی به آن افزوده1استپیشتر نیامده

این امر سبب شده که غالباً در حوادث مربوط به این فاصلۀ زمانی یعنی از زمان خسروپرویز تا یزدگرد، اند.
نویسان مطالب این دوره را از منابع وجود آید؛ زیرا تاریخهاي ایرانی و عربی بههایی میان روایتاختالف

نامۀ تاریخ رسمی ساسانی یا خدايکه مطالب پیش از آن همه از یک منبع یعنیاند درحالیمتعددي گرفته
است.اصلی بوده

نویسان فارسی و عربی دربارة ایران پیش از اسالم است روي این تاریخ پهلوي مأخذ همۀ تاریخبه هر
هاي آوري قطعهعـدریج با جمـ) ممکن است به ت22: 1388) که بنابر نظر نولدکه(154-153: 1374(محمدي،

نامۀ وي یعنی سیرالملوك دست یافت. یکی از فّع در این متون به ترجمۀ عربی خدايمقپراکندة ترجمۀ ابن
نامه به هاي آن را ترجمۀ عربی خداينامه دارد و بسیاري از بخشاي با خداياین متون عربی که پیوند گسترده

رو لزوم بررسی و ، کتاب نهایۀ االرب فی اخبارالفرس و العرب است؛ از این روایت ابن مقفّع تشکیل داده
نامه امري شده، براي یافتن ترجمۀ عربی خدايبازشناسی این کتاب که بارها در خود متن سیرالملوك خوانده

بدیهی است.
االربتصحیح نهایۀ

به تصحیح 1375االرب در سال نهایۀ متن کامل عربی مهمترین نیاز در بررسی یک متن تصحیح آن است. 
هاي هاي نسخهاست. وي در تصحیح خود از میکروفیلمهبه چاپ رسیدصفحه 473درپژوه محمدتقی دانش

است. ناشر کتاب یعنی انجمن آثار و مفاخر خطی موزة بریتانیا (موجود در دانشگاه تهران) استفاده کرده
است. گفتار فارسی و یک مقدمۀ  عربی در معرّفی کتاب نوشته فرهنگی پیش از شروع متن اصلی یک پیش

ان یزدجرد شهریار رسید مجموع آن چون به زم«است: است. در این مقدمه چنین آمدهشاهنامۀ بایسنغرياین نظر برگرفته از مقدمۀ -1
بود. دانشور دهقان را، که از جملۀ اکابر مدائن بود و شجاعت و حکمت با هم جمع داشت، بفرمود تا آن تواریخ متفرّقاً در خزانۀ او جمع آمده

).319: 1382حی، (ریا» تواریخ را فهرستی نهاد و از ابتداي دولت کیومرث تا انتهاي سلطنت خسروپرویز بر ترتیب یاد کرد.
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عنوان مثال است. بههاي چاپی بسیاري دارد که خواندن و ترجمۀ متن را دشوار ساختهأسفانه متن اصلی غلطمت
افتادن میان حروف یک واژه یا عبارت که سبب شده یک واژه به اشتباه دو ها، فاصلهتحریف و تصحیف واژه

اي دیگر با معنایی متفاوت گرفته و واژهشود یا بخشی از اجزاي یک واژه در کنار واژة بعد قرار واژه خوانده
هاي نگارشی نابجا همچون نقطه در میانۀ جمله و یا ویرگول در است. عالوه بر این وجود نشانهوجود آوردهبه

است.هاي پرسش و دو نقطه بدون نیاز و... نیز ترجمۀ متن را دشوار ساختهپایان آن، استفاده از نشانه
االربهاي نهایۀ ترجمه

ها پس از تألیف مورد االرب قرنترین نیاز پس از تصحیح یک متن ترجمۀ آن است. متن نهایۀ ضروري
است:توجه مترجمان قرار گرفته و دو بار ترجمه شده

االمم فی اخبار ملوك قمري با عنوان تجارب789کهناین کتاب از مترجمی ناشناخته به سال ترجمۀ )1
است. مقدمۀ هچاپ شدتصحیح و 1373سال بهنژاد و یحیی کالنتري انزابیتوسط رضاالعرب و العجم که 
) با نثري مسجع و مزین به آیات و اشعار بسیار در توحید خداوند، نعت پیامبر و 35-29تجارب االمم (ص

شته اي کوتاه به مقدمۀ آن و نحوة ترجمۀ کتاب نگاستایش ممدوح، نحوة آشنایی مترجم با متن عربی، اشاره
مانده از این کتاب، مقدمۀ  هاي باقیاي به نقد و بررسی نسخه) در مقاله149-147: 1375است. خطیبی (شده

است.مصححان و نیز تاریخ کتابت و ترجمۀ آن پرداخته
هاي بسیاري توان به آن اشاره کرد، تفاوتنکتۀ مهمی که در مقایسۀ تجارب االمم با نهایۀ االرب می

بندي کرد:توان به گونۀ زیر دستهها را میهاي این دو کتاب وجود دارد که آنمیان روایتاست که
ها و ... است.در جزئیات که مربوط به نام اشخاص، مکاناختالف-
هاي هایی آمده که در نهایۀ االرب وجود ندارد. این موارد که مربوط به بخشدر ترجمۀ فارسی بخش-

)، کیقباد، کیکاوس، 95هایی است گاه مفصل دربارة آرش کمانگیر (ص شامل روایتآغازین کتاب است 
هاي سامی ) که با روایت131-126) و نیز لهراسب و گشتاسب (ص 99-96سیاوش و کیخسرو (ص 

.1استدرآمیخته
ها، بهتر از نهایۀ االرب است. به عنوان مثال بیشتر خطوارد خالصهـم در بسیاري مـارب االمـمتن تج-

-159است. داستان فرّخان پسر آفرین (ص هاي موجود در متن عربی در ترجمۀ فارسی نیامدهاندرزها و نامه
است. دربارة ) که در متن عربی دوازده صفحه است در ترجمۀ فارسی تنها در دو صفحه خالصه شده171

در تجارب االمم وجود ندارد سرگذشت بندویه و بسطام و داستان خسروپرویز و زنان او نیز هیچ مطلبی 
است.) به این موضوعات اختصاص یافته398-390که در نهایۀ االرب هشت صفحه (ص درحالی

توان جا میاز این«... نویسد: گاه نام ابن مقفّع نیامده، میکه در آغاز روایات سامی هیچ) با اشاره به این 2/322: 1389خالقی مطلق (-1
-او انجام گرفته، چناناست، بلکه این کاري است که پس از آمیختن روایات ایرانی و سامی در این کتاب کار ابن مقفّع نبودهگمان برد که درهم

».شودمی... نیز دیدهغررالسیرو شاهنامهکه در بیشتر منابع عربی و فارسی به استثناي 
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هاي عجیب مترجم در متن فارسی که در اصل عربی وجود ندارد. مثالً آوردن شعري از متنبی در افزوده-
) و 224گر (ص طر در پادشاهی یزدگرد بزه)، اشاره به عیدین؛ عید قربان و ف305میان سخنان بزرگمهر (ص 

).235نامۀ بهرام گور (ص یا استفاده از آیۀ قرآن در فتح
-این مقایسه گویاي آن است که متن فارسی در بسیاري از موارد با متن عربی تفاوت دارد. این مسأله می

هاي احتمالی میان اختالفباشد: نخست افزودن و کاستن از سوي مترجم کتاب و دیگر تواند دو دلیل داشته
توان هاي موجود نهایۀ االرب؛ از این رو براي تحقیق در مورد نهایۀ االرب نمینسخۀ اساس مترجم و نسخه

هاي بسیار دارد. ها و نارساییبه ترجمۀ کهن آن اعتماد کرد؛ زیرا این ترجمه دقیق و کامل نیست و ناهماهنگی
رسی ترجمه و برداشتی آزاد از نهایۀ االرب عربی است.روي هم رفته باید گفت تجارب االمم فا

ۀ انجمن آسیایی به چاپ اي از کتاب را به انگلیسی ترجمه و در مجلّادوارد براونخالصه1900در سال )2
. براون در ترجمۀ انگلیسی خود که با تحقیقات مفصلی همراه است با بیان برخی موارد در اصالت 1رساند

کند. این موارد عبارتند از:تردید مینهایۀ االرب اظهار
نثر نهایۀ االرب با نثر عربی قرن دوم هجري متفاوت است.-
سبک و ساختار کلی نهایۀ االرب با دیگر متون کهن عربی کامال اختالف دارد.-
است.در هیچ کتابی به این متن اشاره نشده-
روانخود را با افسانۀ پیشینیان سرگرم سازد.توان پذیرفت که خلیفۀ اموي عبدالملک مسختی میبه-
ق) در یک زمان و در دربار 142ق) و ابن مقفّع (م. 103ق) عامر شعبی (م. 84حضور ابن قریه (م. -

. (201-200 :1900)پذیر نیست. عبدالملک امکان
ه و ترجمه برگزید(Ibid:195-205)هایی را که براون پس از معرّفی کتاب و ارائۀ نظرات خود بخش

است عبارتند از: کرده
داستان رستم و اسفندیار، از بهمن تا اسکندر، از مرگ اسکندر تا روي کار آمدن ساسانیان، افسانۀ -

بوداسف، اردشیر بابکان، شاپور اول، هرمزد اول، بهرام سوم، نرسی، هرمزد دوم، شاپور ذواالکتاف، اردشیر 
رد اول، بهرام گور، یزدگرد دوم، هرمزد سوم، پیروز، بالش، قباد اول، دوم، شاپور سوم، بهرام چهارم، یزدگ

:Ibid)خسرو انوشیروان، هرمزد چهارم (داستان بهرام چوبین)، خسروپرویز، شیرویه، برافتادن خاندان ساسانی

منابع دیگري جز که مؤلّف نهایۀ االرب در ذکر اخبار پادشاهان ایران از. البتّه براون با آگاهی از این(206-258
، در ترجمۀ خود نمایی کلّی از تاریخ ایران را برپایۀ روایت (Ibid:195-196)است سیرالملوك نیز استفاده کرده

حال است. با اینو توجه خاصی به ابن مقفّع و سیرالملوك وي نداشتههمۀ راویان نهایۀ االرب معرّفی کرده
-طریق نهایۀ االرب به خطوط کلی مطالب سیرالملوك ابن مقفّع بهتوان از براون معتقد است که تا حدي می

خصوص در دورة ساسانی دست یافت. 

1- Browne, E.G, 1900: “Some Account of The Arabic Work entitled Nihayatu’l-irab fi Akhbari’l- Furs
wa’l-Arab, particularly of that part which treats of the Persian Kings”, JRAS, London, pp.195-259.
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ازسوي برخی پژوهشگران در -گاه درحد چند سطر–هایی نیز ترجمه) عالوه بر این دو کار، خرده3
کرد:توان به موارد زیر اشاره ها میاست که ازجملۀ آنهاي مختلف آمدهها و مقالهکتاب
االرب و ترجمۀ فارسی نگاهی به کتاب نهایۀ «اي با عنوان: )در مقاله149-140: 1375ابوالفضل خطیبی (-

کامل ترجمۀ وي از مقدمۀ  نخست:است: نمونهچندین سطر از دو مقدمۀ  کتاب را ترجمه کرده» قدیم آن
بود، به دنبال بر سر نشاط میالرّشیدگوید: هرگاه که هارون-اصمعی که بخشایش خدا بر او باد«

فرستاد [و من پیش او رفته] سرگذشت مردمان پیشین و احوال روزگاران گذشته را بر او من کس می
خواندم. شبی به من گفت: اصمعی، آن همه شاهان و شاهزادگان کجا شدند؟ گفتم: اي امیر می

الحکمه فرستاد تا خود در بیت مؤمنان همگی رفتند... . پس یکی از نزدیکان خویش را نزد گنجور
).141: 1377(همو: » کتاب سیرالملوك را گرفته بیاورد. آنگاه مرا فرمود که آن را بر او بخوانم.

داستانی «اي باعنوان ) در بخش دوم مقاله39-17: 1384نژاد، فاتحی-نژاد (خالقی مطلقاهللا فاتحیعنایت-
است. مترجم در بالش و دختر پادشاه هند را از این کتاب ترجمه کردهداستان 1»رفتۀ پهلوياز ادبیات ازدست

متن عربی «کند: هایی در ترجمۀ خود، دلیل آن را چنین بیان میاي کوتاه با اشاره به وجود کاستیمقدمه
- متأسفانه در بسیاري موارد مغشوش و آکنده از اغالط است و عبارات گاه چندان تحریف و تصحیف شده

جز -توان مفهوم آن را دریافت و ترجمۀ کهن کتاب نیز که مختصرتر از متن اصلی استسختی میبهاست که
شود:ترجمۀ وي چنین آغاز می». کندکمک چندانی نمی-ندرتبه

پس آنگاه بالش پسر فیروز بر تخت شاهی نشست که در آن روز بیست ساله بودي. به هنگام «
پس] شعار فرمانروایی شکیبایی و مهرورزي باشد و اساس تاجگذاري چنین بفرمود که [از این

بخش دین وفاي به عهد است. آنگاه از میان شکیبایی بخشش، و برترین کارها پایداري و زینت
...».پارسیان خطیبی به پا خاست و سخن چنین آغازید که اي مردمان، 

چند –هاي کوتاهی انیان گاه بخش) نیز در کتاب تاریخ ساس264-263: 1389علیرضا شاپور شهبازي (-
جا بخشی از نامۀ عنوان مثال در ایناست. بهاالرب را ترجمه کرده و در توضیحات خود آوردهاز نهایۀ -سطر

شود: الطّوایف نقل میاردشیر به ملوك 
ود ببه نام خداي سرور بخشاینده. از اردشیر پاپکان که کس دیگر به ناسزا بر حقّ او اختیار شده«

است و -جلّ جالله-بود، که خواستار استحکام دین و سنّت خدايو میراث پدرانش پایمال گشته
».نظرکردة خداوند است... به فرمانداران طوایف

- گونههاي شاهنامه به) داستان رستم و اسفندیار را در یادداشت321-2/320: 1389جالل خالقی مطلق (-
آید: اي از ترجمۀ او در زیر میت. نمونهاساي کوتاه و خالصه ترجمه کرده

بخش نخست این مقاله از خالقی مطلق است.-1
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کند: هاي ایرانیان چنین گزارش میعبداهللا پسر مقفّع سبب جنگ رستم و اسفندیار را از کتاب«
جا بشتاسف) پسر بخت نصر به پادشاهی رسید، زردشت به نزد او چون گشتاسب (در اصل همه

».ورش بدو گرویدند... رفت و او را به دین مجوس فراخواند. پادشاه و مردم کش
االربها دربارة نهایۀ پژوهش-

است که عبارتند از:هایی انجام شدهبراي معرّفی و بررسی ارزش و اصالت این متن پژوهش
جا که دربارة داستان ) در کتاب تاریخ ایرانیان و عربها آنNöldke) (1388 :504نخستین بار نولدکه(-

االرب کتاب عجیب و نسبتاً دغل نهایۀ «دهد: االرب چنین نظر میدربارة نهایۀ گوید،بهرام چوبین سخن می
فی اخبار ملوك الفرس و العرب ... که اساساً تحریري عمدي از کتاب دینوري است، اما در همین قسمت 

». استداستان بهرام متنی کاملتر از متن دینوري در دست داشته
-می»المؤلّف اعراب جاهلیداستان تاریخی مجهول«) این کتاب را Rozental) (1365 :1/72(روزنتال-

است.  نامد که مقدمۀ  آن به اشتباه به دانشمندان قدیمی همانند اصمعی نسبت داده شده
) در ترجمۀ خود با آوردن ابهاماتی دربارة سبک و ساختار کلّی کتاب Browne) (1900: 201-207براون(-

-ابن مقفّع، عبدالملک، ایوب بن قریه و عامر شعبی دربارة اصالت این کتاب اظهار تردید میو نیز ارتباط میان 
- تاریخی و نیمهاي دانش خود را دربارة کتاب نیمهتوان تا اندازهکند، اما معتقد است به کمک این کتاب می

نامک است، مهمترین یا ينامک تکمیل کرد؛زیراسیرالملوك که یکی از روایات عربی خوتااي خوتايافسانه
رود.هاي نهایۀ االرب است که در آن دربارة تاریخ ساسانیان سخن مییگانه مأخذ براي آن بخش

نامه تا تبدیل تاریخ انتقال کتاب خداي1979و 1969هاي در دو مقاله در سال) Grinaschi(گریناسکی-
در نیمۀ اول قرن سوم کتابی به نام سیرالملوك . بنابر نظریات وي استهدکراالرب را بررسی نهایۀ آن به

-اي از تاریخ ایران را دربر داشت و شعوبیه در شکلبراساس کتاب سیر ملوك العجم تألیف شد که مجموعه

گیري این کتاب نقش مهمی داشتند. پس از آن باتوجه به تاریخ طبري تغییراتی در این کتاب صورت گرفت و 
شد. در قرن هفتم هجري کتاب با عنوان تجارب فی اخبارالفرس و العرب شناختهاالرب نهایۀبا نام جدید 

هاي متأخر باعنوان نوشتهاالمم فی اخبار ملوك العرب و العجم به فارسی ترجمه و در برخی دست
»624: 1377شد (نقل از فوشه کور، شناخته» االرب فی اخبار الفرس و العرببنهایۀ ی سیرالملوك المسم-

625( .
-دینوري از راه نسخۀ مستقلی از خوذاي«) نیزبر آن است که Christensen) (1376 :113سن(کریستن-

االرب همان است که دینوري آورده با قدري تفصیل و این از دو است و مندرجات نهایۀ نامک استفاده کرده
است یا کتاب او و داده بودهحال خارج نیست: یا صاحب نهایۀ االرب منبع اصلی خود را کتاب دینوري قرار

با وجود این وي در کتاب دیگر خود؛ داستان بهرام ». اندکتاب دینوري هر دو مأخوذ از منبع مشترکی بوده
کند.هاي معتبر تاریخی استفاده میعنوان منبعی مستقل در کنار دیگر کتاباالرب بهاز نهایۀ 1ها بارچوبین ده

.139: 1385سن، به عنوان مثال، نک: کریستن-1
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) با بررسی پژوهش براون اقتباس مستقیم از اخبارالطّوال Kolesnikov) (1389 :70-71کولسنیکف(-
دهد که هر دو کتاب داراي مأخذي مشترك باشند. وي با پذیرش نهایۀ پذیرد و احتمال میدینوري را نمی

- در بسیاري موارد داستان«دهد: االرب به عنوان مأخذي مستقل مربوط به سدة یازدهم میالدي چنین نظر می
ها آگاه هستیم و این منابع تنها آثار طبري، حمزة اند که ما از سایر منابع بر آننهایۀ وارد شدههایی به

».  نامه نیستقتیبه، کتاب جاحظ و سیاستاالخبار ابنالتّواریخ، عیون اصفهانی، مجمل 
عنوان منبعی االرب به) نیز در کتاب تاریخچۀ مکتب مزدك بارها از نهایۀ Klima) (1371 :76کلیما(-

برد. هاي تاریخ همچون تاریخ سنی ملوك، تاریخ یعقوبی، تاریخ طبري و... بهره میمستقل در کنار دیگر کتاب
-بنابر قول گابریلی، نویسندة نهایۀ «کند: ) اشاره و آن را تأیید میGabrieliوي همچنین به پژوهش گابریلی(

ا به نیت تلفیق یکی از آثار ابن مقفّع با آثار دو نویسندة االرب فی اخبار ملوك الفرس و العرب کتاب خود ر
است... . این گفتۀ گابریلی غیرممکن نیست؛ زیرا عالقۀ اند، تألیف کردهزیستهدیگر که در عهد عبدالملک می

».بوداعراب به گذشته و تمدن ایران و تألیفات زبان فارسی از قبل از پایان قرن هفتم میالدي آغاز شده
کتاب نهایۀ «گوید: ) نیز در مقدمۀ  تاریخ سیاسی ساسانیان دربارة این کتاب می21: 1367مشکور (-

هاي اصمعی ها کتاباالرب فی اخبار ملوك الفرس و العرب ممکن است اقتباس از کتبی باشد که در بین آن
به نام اصمعی نوشته یا آن را رود آن را کس دیگري گردآورده و مقدمۀ  آن را باشد. گمان میهم وجود داشته

». استجا آوردههایی از جملۀ مصنّفات او را در آناز کتابی از کتب او گرفته یا تکّه
هاي فارسی ) در کتاب تکوین زبان فارسی با اشاره به عبارات و جمله106: 1357اشرف صادقی (علی-

خواند.می» مأخذي معتبر«کاررفته در نهایۀ االرب، آن را به
االمم پس از آوردن نظرات پژوهشگران ایرانی و خارجی با )در مقدمۀ تجارب17-16: 1373نژاد (انزابی-

شمار مقایسۀ عبارتی در متن عربی و ترجمۀ فارسی آن، این کتاب را یکی از منابع مستقلّ تاریخ ملّی ایران به
و درستی انتساب آن را به قرن یکم هجري زند آورده، هرگونه تردید در اصالت و دیرینگی کتاب را کنار می

کند. و روزگار عبدالملک تأیید می
این دو کتاب را » االرب و ترجمۀ فارسی قدیم آننهایۀنگاهی به«اي با عنوان ابوالفضل خطیبی در مقاله-

این به» سرگذشت سیرالملوك ابن مقفّع«و بار دیگر در مقالۀ )149-140: 1375(به تفصیل معرّفی کرده
توان در کتابجا که بخش اعظم و خطوط اصلی کتاب سیرالملوك ابن مقفّع را میرسد: از آندریافت می

االرب با عنوان سیرالملوك نهایۀ سبب اشتهار نام ابن مقفّع و سیرالملوك وي، االرب بازجست و نیز بهنهایۀ
-واریخ از جملۀ این تاریخف مجمل التّاست. مترجمان تفسیر طبري و مؤلّشدهدر نزد مورخان شناخته می

االرب آن را به نیت تلفیق سیرالملوك ابن مقفّع در تاریخ نویسندة گمنام نهایۀ «د. به عقیدة وي نگاران هستن
پادشاهان ایران و روایات راویان عرب ازجمله عامر شعبی و ابن قریه دربارة تاریخ پادشاهان و پیامبران بنی 
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: 1379» (استاست، تألیف کردهاهان یمن و حمیر و جز آن در زمانی که بر ما پوشیدهاسرائیل و دیگر ش
169.(
-هاي اصمعی می) نیز نثر و شیوة نگارش این کتاب را متفاوت از دیگر کتاب270: 1379نژاد (فاتحی-

هاي دوم و سوم هویژه آثار سدداند. از نظر وي سبک و ساختار کلّی متن نهایۀ االرب با آثار کهن عربی به
اند نامی از این کتاب یک از منابع کهن که آثار اصمعی را برشمردهقمري کامالً ناهمگون است و در هیچ

ها متعلّق به توان احتمال داد که نهایۀ االرب اقتباس از متون مختلفی است که یکی از آناست، اما مینیامده
داند که در بخش مربوط به پادشاهان ایران از آن جهت میاست. وي اهمیت این کتاب را از اصمعی بوده

-توان به ترجمۀ ارزشمند ابن مقفّع از خدايسیرالملوك ابن مقفّع روایات بسیاري نقل شده و از طریق آن می
نامۀ دورة ساسانی دست یافت.

-االربنهایۀ دلیل نولدکه و روزنتال به کتاب مهري بی) بر آن است که بی36ب: 1386خالقی مطلق (-
است. وي با اشاره تأثیر نبودهدر گمنام ماندن این کتاب بی-شناختندبه دلیل اهمیتی که براي تاریخ طبري می

هاي ایرانی خود از اعتبار بسیار مهمی این کتاب در بخش«، معتقد است: »قال عبداهللا بن مقفّع«هاي به عبارت
روایات سامی این کتاب را از آن بیرون کنیم و روایات ایرانی را با جا که ... اگر مابرخوردار است تا آن

ها بنماییم، بخش مهمی از کتاب ها بویژه در نویسش نامبرابرهاي آن در اخبارالطّوال بسنجیم و برخی پیرایش
). 2/322: 1389» (دست خواهدآمدازدست رفتۀ سیرالملوك دادویه به

-نژاد دربارة اصالت این کتاب چنین اظهار نظر میی و رد دالیل انزابی) با بررس87-86: 1389شهبازي (-
االرب فی اخبار ملوك الفرس و العرب از منابع بسیاري ازجمله دینوري استفاده کتاب مجهول نهایۀ«کند: 
پنجم -است و با آنکه مدعی است آن را براساس سیرالملوك ابن مقفّع نوشته، ظاهراً از سدة چهارمکرده
اي درهم و برهم تر نیست. مطالب آن در مورد اسکندر و تاریخ حیره و یمن بسیار مفصل اما تا اندازهقدیم

».است و استفاده از آن دقّت زیاد الزم دارد
نهایۀ االرب فی اخبار الفرس و العرب

هایی نقل قولنهاتا، امهنامه را به عربی ترجمه کردخدايجري قمري ه142هاي پیش از ابن مقفّع در سال
ها است. مهمترین منبع در شناخت این نقل قولبردار شد برجاي ماندهنام» سیرالملوك«از او و اثرش که به 

االرب فی اخبار الفرس و العرب است که تقریباً نیمی از این کتاب را ترجمۀ سیرالملوك به نهایۀکتاب 
ی تقسیم توان به دو قسمت کلّرا از لحاظ موضوع میمتن کامل این کتابدهد.روایت ابن مقفّع تشکیل می

کرد:
هاي کوچکی دربارة ایران از ست. اگرچه روایتا1بخش مربوط به تاریخ ایران که راوي آن ابن مقفّع)1

است.هاي سامی آمیخته شدهو گاه با روایتشعبی و دیگران نیز نقل شده

هاي فرهنگی م) نویسندة بزرگ و مترجم آثار پهلوي به عربی و شناسانندة ارزش759-724ه.ق/ 142- 106ابومحمد عبداهللا (حدود -1
) و صاحب آثار 66: 1390نژاد، هاي بنام ادبیات اسالم و از پیشگامان برجستۀ ادبیات عرب (انزابینیان به دنیاي عرب، یکی از چهرهتمدن ایرا
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. استپیش آمدهپادشاهان عرب تا دورةشده و بخش مربوط به تاریخ سامی که از آفرینش آدم آغاز )2
.هستندو... 4ابن قریهایوب ، 3شعبی، عامر 2ابوالبختري، 1ها اصمعیاین بخشراویان 

آوردن دورة کاملی از تاریخ ایران ت که فردي به قصد فراهمپنداشتوان بندي میبا توجه به همین موضوع
فراهمها و روایات پرداخته و تاریخی جامعیان به گردآوري نوشتهترین منابع و راومهمبا استناد بهو عرب

است.ا متأسفانه هیچ نام و نشانی از خود برجاي نگذاشته، امآورده
شود:) آغاز می2- 1ص اصمعی(قولاي ازرب پس از ستایش خداوند با مقدمهاالنهایۀ کتاب 

کسی را شید بر سر نشاط بود الرّفه هارونگوید: هرگاه خلی-ببخشایدکه خداوند او را -اصمعی
خواندم. یک هاي گذشته را برایش میفرستاد و من سرگذشت مردمان پیشین و قرندرپی من می
گفتم، پرسید: اصمعی! شاهان و شاهزادگان کجا هستند؟ گفتم: اي که با او سخن میشب درحالی

سوي آسمان بلند کرد و گفت: اي میرانندة هایش را بهامیر مؤمنان! به راه مرگ رفتند. هارون دست
پیوندم به من رحم کن! سپس صالح، مسؤول نمازگاهش را فراخواند پادشاهان! روزي که به آنان می

ه، به تو الحکمه برو و از او بخواه کتاب سیرالملوك را بیرون آوردو به او گفت: به نزد صاحب بیت
به من فرمان داد کتاب را برایش . او آوردهارونبراي و آن را پیش من بیاور. صالح کتاب را دهد

را خواندم.کتاببخوانم و من در آن شب شش بخش از 
بینی آغاز این کتاب از سام بن نوح است. آیا گونه که میهمان[هارون گفت] اصمعی گوید: 

چیزي ، اندردهبه میراث بافراد یکی پس از دیگري آن رااز زمان آدم سامان یافته و اخباري را که 
آمده، را که به روال خود پیاپیپس گفت: اصمعی! اخبارپیش از سام بن نوح و کارهایی س؟دانیمی

اند، پادشاه به پادشاه و قصه به قصه در آن بنگر و تمام کسانی را که از زمان آدم به پادشاهی رسیده

بن مقفّع ) است. اما مهمترین اثر ا1409و... (ابن مقفّع، کلیله و دمنه، ادب الکبیر، ادب الصغیر، الدرة الیتیمۀاي به زبان عربی همچون ماندهباقی
: 1388است (نولدکه، از پهلوي به عربی است که ظاهراً متن مستقلّی از آن برجاي نماندهنامهخدايدر رابطه با فرهنگ ایرانی ترجمۀ کتاب 

).179-173: 1965الخراسانی، ؛ غفرانی 39- 37: 2537؛ 13-31
وایل عصر عباسی که به نوشتن و تدوین روایات شفاهی همت آور اشناس نامق) ادیب و لغت216- 125ابوسعید عبدالملک بن قُریب (-2

تاریخ العرب قبل االسالمشمار آورد. مهمترین کتاب تاریخی وي گماشت. وي را باید از پیشگامان گردآوري و تدوین اشعار و اخبار کهن به
-است. نک: فاتحیانساب پادشاهان کهن عرب و ... پرداختهمن بنی هود و غیرهم است که در آن به نقل اخبار و تاریخ ملوك العرب االولیه یا 

.271-266/ 9: 1379نژاد، 
- ق) دولتمرد، قاضی، مورخ و محدث عرب که والدت او را در فاصلۀ سال200هب بن وهب بن کبر بن عبداهللا بن زمعۀ قرشی (م. و-3
.201-199/ 5: 1372اند. نک: پاکتچی، در مدینه دانسته130-120هاي 

).142-141: 1375است (خطیبی، ق. درگذشته103از راویان معروف عرب که در سال -4
بهره بوده، اما در منابع بر این ق.). وي مانند اکثر خطیبان و شاعران بدوي از هنر نوشتن و خواندن بی84ابوسلیمان ایوب بن زید (م. -4

رسد، وي را خیالی و ساختگی ند. ابوالفرج اصفهانی طی روایتی که به اصمعی میتر سازنکته تأکید شده تا نبوغ او را در سخنوري نمایان
بودن و فصاحت او تأکید هایی دربارة وي ساخته شده که بر امیاست. داستاندانسته و نامش را درشمار افرادي همچون مجنون عامري آورده

.463-462/ 4: 1370دارد. ابن قریه به دستور حجاج کشته شد. نک: خسروي، 
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و در این کار از ابوالبختري فقیه برسد، آغاز نوشتن این کتاب،سریاد کن تا به روزگار سام بن نوح
یاري بخواه.

را و او را از فرمان امیر مؤمنان آگاه کردم. کتاب نخستین مبه نزد ابوالبختري آمدبامداد آن روز
نوشتیم. سپس آن را در آغاز کتاب به ترتیبو یمو این بخش را از روي آن بازنویسی کردخواستیم

گرفتن او، هبوط از بهشت و جايسرگذشتفرینش آدم، داستان و از آغاز آ؛سیرالملوك قرار دادیم
، اواز میان فرزندانکه اینو زیستدر زمین مرگهبوط تا زمانی که از هنگامو مدتدر حرم 

که آن را به اخنوخ بن مهالییل بن قینان مرگرا برعهده گرفت تا زماناشپسرش شیث جانشینی
و اخنوخ همان ادریس پیامبر است که به دلیل بسیارخواندن و -بن انوش بن شیث بن آدم سپرد 

تا زمانی که خداوند نوح را را. همچنین اخبارپس از آن -شدهاي آدم، ادریس نامیدهفراگیري کتاب
طوفان و توضیح و شرح فراخواند و نیز ماجراي-عزّوجل–ي سوي خدابهرا قومش و او برگزید

. این بخش به آغاز کتاب صورت بخشی جدا قراردادیمبهرگ نوحمهنگامتا رامسایل پس از آن
ما آن را جدا کرده و در این کتاب قرار دادیم و مقدار آن .پیونددمیقسمتسیرالملوك در همین 

د.هنگام الحاق به این کتاب، دهورق بو
بن مقفّع عبداهللا الحکمۀ هارون تنها سیرالملوكدهد که سیرالملوك موجود در بیتاین مقدمه نشان می

است.شدهسامی آغاز میاقوام نامه نبوده و کتاب یادشده با تاریخ یعنی ترجمۀ خداي
ك ازسوي اصمعی و ابوالبختري و افزودن داستان آدم و نوح به آغاز کتاب، وپس از تکمیل سیرالمل

- اي بحثنیز با مقدمهگردد. این بخش از کتابشده، آغاز میسیرالملوك اصلی که براي هارون خوانده می
:    )17-16است (ص شدهبرانگیز آغاز 

سیر و اخبار الملوك (کتاب الملوك پایان یافت و این آغاز کتاب ... بخش الحاقی به سیر
است.شدهنگاهداري است که همواره در نزد خلفا )و اخبار پادشاهانسرگذشت

در او که فناناپذیر است و سپري شدن نجاودارواي ه است فرمانعامر شعبی گوید: پاك و منزّ
نیاز که با همتاي یگانۀ بی، بیپاك و بلندمرتبهخداوند ؛شودکه نابود نمیيپادشاه پایدارراه ندارد.

د. سازش ستمگران را خوار میاچیرگیگردد و با بزرگی ش بر پادشاهان چیره میادوام پادشاهی
قرار داد و آن را نابودشونده و قابل انتقال نیانیان زمیی را در مپادشاه-تبارك و تعالی-خداوند

ناپذیر و قدرت غیرقابل انتقال او باشد.نشانی ازپادشاهی زوالساخت تا 
دربارة ؛شده استسپريروزگارانهاي پیشین و امت،ن گذشتهپادشاهاداستان کتاب، این 

- ینهگنجو، گورهاو کارهااخبار زندگی،ن ایران و داستان پادشاهاو آنانو پیروانستمگرپادشاهان 
ها و ها، نامهها، شعرها، پندها، آداب و رسوم، سخنرانیهایشان و آنچه عرب و عجم از نبردها، غزوه

به پیامبري که خداوند، محمد(ص) را آنگاه ند؛ از زمان سام بن نوح تا اههاي آنان روایت کردمثل
گردآوري(تدوین) کردند و ترتیب آن را ،این کتاب را نوشتنداز میان دانشمندان، کسانی کهبرگزید.
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ه بودند. این دو از با شنیدن از افراد مورد اعتماد به پایان رساندند، عامر شعبی و ایوب بن قری
روزگاران ازرا که آثاريکردند و هاي پیشین پژوهشدانشمندان عرب بودند که دربارة مسایل امت

بود که او از دانشمندان ایرانی.و عبداهللا بن مقفّع آنان را در این کار یاري کرد،گردآوردندگذشته بود
و آداب و رسوم و اخبار پادشاهان ایراندانست و در شناخت میخوبی بهنشان را سرگذشتپادشاها

،براي این کار گرد هم آوردهجري85مهارت داشت. کسی که آنان را در سال ها فلسفه و حکمتآن
.لملک بن مروان بودعبدا

در این مقدمه آن است که حضور سه نویسندة یادشده یعنی عبداهللا بن مقفّع، عامر توجهنکتۀ درخور 
ه در یک زمان در سال شعبی و ایدر متن کتاب (ص » راوي«.ذکر کلمۀ پذیر نیسته.ق امکان85وب بن قری

مند به تاریخ ایران و اعراب است دست فردي عالقهآمدة ) دلیل گویایی است بر این نکته که کتاب فراهم246
شناسی دقیقی نداشته و این مقدمه را براي اعتباربخشیدن و مستندکردن تاریخ تلفیقی خود اطّالعات رجالکه 

هایی کوتاه در پایان هر قسمت کار بردن جملهکند، بهنکتۀ دیگري که این مطلب را تأیید میاست. برساخته
هاي مربوط به تاریخ ایران و اعراب را هاتالش کرده بخشدهد گردآورنده با استفاده از آنیاست که نشان م

عنوان مثال در پایان پادشاهی بهمن که قصد دارد به پادشاهی یمن و فرزندان قحطان به یکدیگر پیوند دهد. به
ملکه و ملک بهمن بن اسفندیار مات بهمن و تُبع ابن األقرن فى زمان واحد. و کان«گوید: بپردازد چنین می

). یا پس از ذکر پادشاهان چهارگانۀ یمن و خواهرشان پیش از بیان پادشاهی هرمز 88(ص 1»ثمانین سنۀ
قال عبداهللا بن المقفّع: و کان ملک العجم فى عصر هؤالء االربعۀ و اختهم ابضعۀ، هرمز بن «آورد: چنین می

.)208(ص 2»سابور بن اردشیر بن بابکان
صفحۀ آغاز این کتاب مربوط به تاریخ 82یابد. سامی ادامه میاقوام متن کتاب با تاریخ ،پس از مقدمه

تاریخ 83د. از صفحۀ خورچشم میهایی جزئی و گذرا به تاریخ ایران در آن بهاعراب است و تنها اشاره
یت نبرد رستم و اسفندیار است. به عبارتی گردد و نخستین رواآغاز می» بن مقفّععبداهللا قال «ایران با عبارت 

اگرچه در این کتاب مطلبی دربارة تاریخ اساطیري پیشدادیان و کیانیان به روایت ابن مقفّع وجود ندارد. 
رسد که در آغاز داستان رستم و اسفندیار به نظر می» رجع الحدیث الى ذکر ملوك العجم«باوجود عبارت 

ذکر نام ابن مقفّع از آغاز داستان . )8(استشدهپاشاهان پیش از گشتاسپ آغاز میگویا این کتاب نیز با تاریخ 
یابد. سپس از مرگ خسرو پرویز ) ادامه می336-83صصرستم و اسفندیار تا داستان خسرو و بهرام چوبین (

خسرو پرویز تا االرب، تاریخ ایران پس از نهایۀتا مرگ یزدگرد اثري از نام ابن مقفّع نیست. گویا گردآورندة 
با اطمینانی است. به هر روي مرگ یزدگرد را از کتاب و روایتی دیگر و بدون اشاره به نام راوي آن آورده

بهمن و تُبع بن اَقرن در یک زمان درگذشتند و پادشاهی او و بهمن پسر اسفندیار هشتاد سال بود.-1
عبداهللا بن مقفّع گوید: پادشاه ایران در زمان این چهار تن و خواهرشان اَبضَعه، هرمز پسر شاپور پسر اردشیر بابکان بود.-2
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نامه به روایت ابن مقفّع را از پادشاهی گشتاسپ تا خسرو پرویز از این توان ترجمۀ خدايمینزدیک به یقین
متن استخراج کرد.

رب براساس روایت راویان برجستۀ کتاباالنهایۀنمودار ساختار موضوعی
مۀ نخست: قال االصمعی: مقد1ص)1
: قال االصمعی: ادامۀ مقدمه2-1ص)2
: قال ابوالبختري: ذکر راویان و داستان آدم2ص)3
: قال ابوالبختري: داستان آفرینش آدم3-2ص)4
: قال ابوالبختري: ادامۀ داستان آفرینش8-3ص)5
: داستان ادریس10-9) ص5-1
: داستان نوح پیامبر16-10) ص5-2
: مقدمۀ دوم17-16ص)6
: قال عامر الشّعبی و ایوب بن القریه17ص)7
: داستان سام بن نوح17) ص7-1
: داستان جمشید18) ص7-2
: داستان فرزندان نوح21-19) ص7-3
وب بن القریه: قال عامر الشّعبی و ای42-21ص)8
: داستان ارم بن سام و فرزندانش23-21) ص8-1
: داستان قوم عاد و چیرگی آنان بر شرق و غرب زمین27-24) ص8-2
پیکر: داستان عوج بن عناق غول28-27) ص8-3
ذات العماد: داستان ارم 30-28) ص8-4
: آغاز داستان هود پیامبر30) ص8-5
ذات العماد: پایان داستان ارم 31-30) ص8-6
به ارمبه و دلیل ورود اوالّ: داستان عبداهللا بن ق33َ-31) ص8-7
اد: گور شد35-33) ص8-8
لوان (بیوراسف)اك بن عاد ازجمله ضح: اشاره به سه کارگزار شد37-35) ص8-9
: داستان گنبد سربی 40-38) ص8-10
اك: بازگشت به داستان ضح41-40) ص8-11
ادد بن شدرثَ: داستان گور م42-41) ص8-12
: قال الشّعبی:82-42ص)9
فرزندان ارم بن سام بن نوح: اشاره به 43-42) ص9-1
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ادرثد بن شدروایی عمرو بن م: فرمان43) ص9-2
رثد و داستان قوم عادروایی قیل بن عمرو بن مرثد، فرمان: گور عمرو بن م48-43) ص9-3
: ادامۀ داستان قوم عاد53-49) ص9-4
: گور هود پیامبر55-53) ص9-5
: گور عامر بن عمرو بن قیل57-56) ص9-6
: گور ذي سلم بن شدید58-57ص)9-7
: گور عمرو بن ذي سلم59-58) ص9-8
: گور معمرشاه59) ص9-9
: دیگر فرزندان ارم بن سام و بقایاي قوم عاد61-59) ص9-10
: درگذشت هود و همراهانش در حضرموت62-61) ص9-11
امبری: مبعث صالح پ68-62) ص 9-12
: داستان ابراهیم خلیل73-68) ص9-13
حطانم بن قَرهمالیق و ج: داستان نبرد ع74-73) ص9-14
: ادامۀ داستان ابراهیم و اسماعیل77-74) ص9-15
: مبعث شعیب پیامبر78-77) ص9-16
بار فرزندان ارم بن سام بن نوححار، جاشم و و: خبر نابودي ص80-78) ص 9-17
حطانم بن قَره: داستان فرزندان ج82-80) ص9-18

اهللا بن المقفّع: داستان رستم و اسفندیار: قال عبد85-82ص)10
: قال عبداهللا بن المقفّع: داستان بهمن پسر اسفندیار85ص)11
]:و...: [قال الشّعبی88-85ص)12
زیر: بازگشت سخن، داستان ع85) ص12-1
: بازگشت سخن به یادکرد پادشاهان یمن86) ص12-2
: گور ابی ملک بن شعر بن ابی کرب86) ص12-3
قرنع االَب: بازگشت سخن، ت88ُ-86) ص12-4
: [قال عبداهللا بن المقفّع]: بازگشت سخن به یادکرد پادشاهان ایران (بهمن)88ص )13
قرن حطان و گور اَ: [قال الشّعبی]: بازگشت سخن به یادکرد پادشاهان یمن از ق89َ-88ص)14

بن ابی ملک
ان ایران (هماي): [قال عبداهللا بن المقفّع]: بازگشت سخن به یادکرد پادشاه89ص)15
: قال الشّعبی: 98-89ص)16
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: بازگشت سخن به یادکرد پادشاهان یمن98-89) ص16-1
یشان بن اقرن در عدن: گور ذوج98) ص16-2
: قال عبداهللا بن المقفّع: بازگشت سخن به یادکرد پادشاهان ایران (دارا)99ص)17
: قال الشّعبی: 107-99ص)18
ر سرزمین یمن: شرح سیل وادي عرم د105-99) ص18-1
: بازگشت سخن به یادکرد پادشاهان یمن از قحطان107-105) ص18-2
: داستان گور ذوجیشان بن ذوجیشان107) ص18-3
: قال الشّعبی: اشاره به پادشاهی فرزندان ارم بن سام بن نوح و قبایل آنان108ص)19
هاي شهر فرزندان اي در ویرانهشده بر صخره: قال الشّعبی: بیان ابیات نوشته109-108ص)20

نوح 
شده در قصري ویران از آنِ فرزندان نوح: قال الشّعبی: اشاره به ابیات نوشته110-109ص)21
: قال عبداهللا بن المقفّع:141-110ص)22
هایش: داستان اسکندر و شگفتی114-110) ص22-1
ها: رونوشت نامۀ اسکندر به پادشاهان سرزمین114) ص22-2
دارا و اسکندر: داستان124-115) ص22-3
سوي سرزمین هند و نبرد با فور و کشتن او: حرکت اسکندر به127-124) ص 22-4
سوي مغرب و نبرد با قندافه ملکۀ اندلس: حرکت اسکندر به129-127) ص22-5
فریقا و اندلسا: بازگشت سخن به اسکندر و قندافه ملکۀ 136-129) ص22-6
رهمنانسوي ب: حرکت اسکندر به141-136) ص22-7
ریائیلاي به نام ز: قال الشّعبی: داستان اسکندر و فرشته143-141ص)23
سوي مشرق: قال الشّعبی: رسیدن اسکندر به سرزمین روم و حرکت به155-143ص)24
الطّوایفوجود آمدن ملوك: [قال عبداهللا بن المقفّع]: سبب به158-155ص)25
پس از اسکندرالطّوایفوك: [قال عبداهللا بن المقفّع]: سرگذشت مل159-158ص)26
: قال عبداهللا بن المقفّع: داستان فرّخان پسر آفرین و اشکانیان171-159ص)27
: قال الشّعبی:177-171ص)28
عربالطّوایف: سرگذشت ملوك176-171) ص28-1
: گور اسعد بن عمرو177-176) ص28-2
: [قال عبداهللا بن المقفّع]: 188-177ص)29
دشیر بابکان: داستان ار183-177) ص29-1
: داستان ابرسام وزیر اردشیر185-183) ص29-2
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: پیامبري عیسی بن مریم و فرستادن حواري به نزد اردشیر بابکان186-185) ص29-3
هاي پادشاهی و خدمت به پادشاه که اردشیر بنیان نهاد: بیان پایه187-186) ص29-4
: تدبیر اردشیر در گزینش دبیران187) ص29-5
: تدبیر او در گزینش موبدان188) ص29-6

: قال الشّعبی:200-188ص)30
: تدبیر اردشیر دربارة فرستادگان و مرزها189-188) ص30-1
: تدبیر اردشیر دربارة ورود فرستادگان پادشاهان190191) ص30-2
: تدبیر او در ساختن شهرها191) ص30-3
هاي اشراف: تدبیر او دربارة خاندان192-191) ص30-4
ها: تدبیر او در دادخواهی192ص)30-5
ها: تدبیر او در آبادانی زمین193-192) ص30-6
اش: خطبۀ اردشیر پسر بابک در زمان استقرار و تثبیت پادشاهی196-193) ص30-7
بندي مردم سرزمینش: تدبیر اردشیر در طبقه196) ص30-8
: رونوشت عهد اردشیر به پسرش شاپور200-196) ص30-9
: و...قال الشّعبی:203-200ص)31
: بازگشت سخن به یادکرد پادشاهان عرب در یمن202-200) ص31-1
رثد بن عبد کالل: گور م203) ص31-2
: قال عبداهللا بن المقفّع: بازگشت سخن به یادکرد پادشاهان ایران (شاپور 206-203ص)32

پسر اردشیر)
عرب در یمن: [قال الشّعبی]: بازگشت سخن به یادکرد پادشاهان207-206ص)33
: قال الشّعبی: گور ابضعه208-207ص)34
امبر دربارة پادشاهان یمنی: قال الشّعبی: نقل روایتی از پ208ص)35
: قال عبداهللا بن المقفّع: پادشاهی هرمز پسر شاپور211-208ص)36
رب بن عمرو بن اسعدلکیکَ]: پادشاهی مو...: [قال الشّعبی211ص)37
ربلکیکَ: قال الشّعبی: گور م212ص)38
: قال عبداهللا بن المقفّع: پادشاهی بهرام پسر هرمز و بهرام پسر بهرام213-212ص)39
: قال عبداهللا بن المقفّع: گور بهرام پسر بهرام214-213ص)40
ربلکیکَع بن مب: [قال الشّعبی]: پادشاهی ت216ُ-214ص)41
ربلکیکَع بن مب: قال الشّعبی: گور ت216ُص)42
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بن المقفّع:: قال عبداهللا 217-216ص)43
: پادشاهی نرسی پسر بهرام217-216) ص43-1
: پادشاهی هرمز پسر نرسی 217) ص43-2
لکیکربع بن مان بن تب: [قال الشّعبی]: پادشاهی حس220-217ص)44
:و...: قال الشّعبی231-220ص)45
ه بن عوف مشهور به قلمس: داستان امی222-220) ص45-1
کتاف: خطبۀ شاپور ذواال223-222) ص45-2
انین غسیزَ: داستان ض224َ-223) ص45-3
: داستان شاپور و بریانوس پادشاه روم 227-224) ص45-4
: سرگذشت پادشاهان عرب شام231-227) ص45-5
: قال الشّعبی: داستان جرجیس233-231ص)46
سوي قیصر براي دعوت به اسالم: قال الشّعبی: داستان فرستادة ابوبکر به235-233ص)47
ۀ: قال الشّعبی: گور عاصم بن حنظل236-235ص)48
:و...: قال الشّعبی256-236ص)49
ع: ماجراي حمیریان پس از کشته شدن عمرو بن تب241-236) ص49-1
وق: داستان عمرو بن عدي ذوالط242ّ-241) ص49-2
بانو هند بنت الزِّۀ: داستان جذیم246-242) ص49-3
بن نصرۀ: گور ربیع246) ص49-4

ادشاهی شاپور شاپور: پ247) ص49-5
: پادشاهی بهرام پسر شاپور پسر شاپور ذواالکتاف248-247) ص49-6
هبان بن ذي محرث: پادشاهی ص252-248) ص49-7
: پادشاهی یزدگرد پسر شاپور پسر شاپور ذواالکتاف252) ص49-8
: داستان تولّد بهرام گور256-253) ص49-9
: قال عبداهللا بن المقفّع: 266-256ص)50
: داستان مرگ یزدگرد261-256) ص50-1
: خطبۀ بهرام گور پسر یزدگرد و آغاز پادشاهی تا مرگ وي266-261) ص50-2
ماء: [قال الشّعبی و...]: درگذشت منذر بن ماءالس269-266ص)51
: قال الشّعبی و... : 270-269ص)52
باح: گور ابرهه بن ص269) ص52-1
: آغاز پادشاهی ذو نواس270-269) ص52-2
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: [قال عبداهللا بن المقفّع]: بازگشت به داستان یزدگرد پسر بهرام270ص)53
بن کالبصی: [قال الشّعبی]: پادشاهی ق272ُ-270ص)54
: قال الشّعبی: ادامۀ پادشاهی ذو نواس 274-272ص)55
: قال الشّعبی: گور عبداهللا بن تامر275-274ص)56
یمن: قال الشّعبی: داستان چیرگی حبشه بر سرزمین 277-275ص)57
: قال عبداهللا بن المقفّع: 305-277ص)58
: پادشاهی پیروز پسر یزدگرد پسر بهرام گور280-277) ص58-1
: داستان شاه بالش پسر پیروز و دختر پادشاه هند294-280) ص58-2
: پادشاهی قباد پسر پیروز304-294) ص58-3
انوشیروانخسرو: [قال الشّعبی]: داستان رؤیاي 305-304ص)59
: قال الشّعبی:315-305ص)60
: داستان عبد مناف و هاشم308-305) ص60-1
: داستان اصحاب فیل و تولّد پیامبر315-308) ص60-2
: قال الشّعبی: داستان رقیقه316-315ص)61
نزَ: قال الشّعبی: داستان سیف بن ذي ی320-316ص)62
سوي سیف بن ذي یزن: قال الشّعبی: داستان فرستادگان قریش به323-320ص)63
: قال الشّعبی: مرگ سیف بن ذي یزن و گور وي324-323ص)64
ز در یمنهرِ: قال الشّعبی: پادشاهی و مرگ و324ص)65
: قال عبداهللا بن المقفّع: 328-324ص)66
انوشیروان در سرزمین شام و...خسرو: داستان نبرد 325-324) ص66-1
و نافرمانی از پدرشخسروزاد پسر : داستان انوش328-326) ص66-2
: قال عبداهللا بن المقفّع: 334-328ص)67
گزاري بر آنگیري زمین و خراج: بیان اندازه330-328) ص67-1
: بیان تدبیر او دربارة سربازان334-330) ص67-2
ب بن هاشم: [قال الشّعبی]: عبدالمطل336ّ-334ص)68
: قال عبداهللا بن المقفّع: 398-336ص)69
نوشیرواناخسرو: بازگشت به داستان 346-336) ص69-1
خسرو: پادشاهی هرمزد پسر 350-346) ص69-2
: آغاز ماجراي بهرام چوبین357-350) ص69-3
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رتغین پسر شاهانشاه: خروج ی371-357) ص69-4
پس از جدایی از بندویه و رفتن او به سرزمین روم و...خسرو: شرح حال 383-371) ص69-5
پادشاه ترك: ماجراي رفتن بهرام به نزد خاقان390-383) ص69-6
و...خسروو شورش بسطام برخسروشدن بندویه دایی : شرح کشته398-390) ص69-7
: [.............؟]:423-398ص)70
: داستان پادشاهی نعمان بن منذر399-398) ص70-1
: داستان کمان حاجب401-399) ص70-2
..و.خسرونزد : داستان فرستادگان عرب ازسوي نعمان به413-401) ص70-3
قار: داستان نبرد ذي423-413) ص70-4
: داستان پارس و روم و نبردهاي میان آنان425-424) ص70-5
پرویزخسرو شدن: سبب کشته427-425) ص70-6
پرویزخسرو: آمدن فرشته به نزد 428-427) ص70-7
پرویزخسروشدن : بازگشت به کشته440-428) ص70-8
با ایرانیانکر بن وائل: نبرد ب444-440) ص70-8
: نبرد مهران448-445) ص70-9
ه در مرز اهواز بودلّبید بن قطبه عجلی که در ناحیه اُو: داستان س449-448) ص70-10
: پادشاهی یزدگرد آخرین پادشاه ایران461-450) ص70-11
: نبرد جلوالء462-461) ص70-12
: نبرد نهاوند469-462) ص70-13
ر و گشودن آن: نبرد شوشت472-469) ص70-14
شدن پادشاه یزدگرد: داستان کشته473-472) ص70-15

-ویژه خدايبنابراین نهایۀ االرب فی اخبار الفرس و االرب یکی از متون مرتبط با تاریخ و ادبیات ایران به
دهد که این هاي چهارم و پنجم هجري دانست. آنچه نشان میتوان سدهنامه است که تاریخ تألیف آن را می

هاي کتاب مستقیماً به دست مورخین عرب در سدة دوم و سوم نوشته نشده، نثر این کتاب است که با ویژگی
االرب است. درواقع نهایۀاي نشدهها متفاوت است و در آثار این دوره نیز به این اثر اشارهنثر آن دوره

مند به تاریخ که ست که شخصی عالقهآمده از روایات راویان مشهور تاریخ ایران و عرب ااي فراهممجموعه
نگاران اي آثار این تاریخگونهاست. وي بهکند، آن را گردآوري کردهاز خود یاد می» راوي«ظاهراً در متن با نام 

اي از تاریخ آن روزگار را از آدم تا فتح ایران فراهم سازد را درکنار یکدیگر قرار داده که بتواند مجموعه
برده در کتاب به صرف شهرت آنان و عدم آگاهی و توجه گردآورنده به ه از آثار راویان نامکه استفاددرحالی
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دورة زندگی آنان سبب شده مطلبی غیرممکن یعنی حضور این افراد در کنار یکدیگر و در دربار عبدالملک 
م برجستۀ تاریخ و ادب نگار و مترجمروان بیان شود. به هر روي نهایۀ االرب روایات و آثار پنج راوي، تاریخ

جا در خود دارد که عبارتند از:ایران و عرب را یک
ق.) خطیب و شاعر عرب.84ابن قریه (م. )1
ق.) از راویان معروف عرب.103) عامر شعبی (م. 2
ق.) دانشمند، نویسنده و مترجم ایرانی.142) عبداهللا بن مقفّع (م. 3
شناس اوایل عصر عباسی. ق.) راوي، ادیب و لغت216) اصمعی (م. 4
نگار و محدث عرب.ق.) قاضی، تاریخ200) ابوالبختري (م. 5

است که بیشتر روایتگر تاریخ اي نیز یاد شدهشدهالبتّه در کنار این پنج شخصیت از راویان کمتر شناخته
ریخی راویان برجستۀ نامه و ابن مقفّع ندارند. حضور تاعرب جاهلی هستند و ارتباطی با تاریخ ایران، خداي

توان به سه دورة زمانی تقسیم کرد: نهایۀ االرب را می
هجري با 75هاي مربوط به ابن قریه و عامر شعبی در حدود سال دورة نخست: روایت)1

موضوع تاریخ اعراب از زمان سام بن نوح و بخشی از تاریخ ایران.
هجري با موضوع تاریخ 142زمانی پیش از سال هاي مربوط به ابن مقفّع در ) دورة دوم: روایت2

ویژه دوران ساسانی.ایران به
هاي مربوط به اصمعی و ابوالبختري در آغاز سدة سوم هجري با موضوع ) دورة سوم: روایت3

آغاز آفرینش آدم تا سام بن نوح.
ها در بخش یکی از آنآمده از سه منبع دانست کهتوان نهایۀ االرب را کتابی تاریخی فراهمرو میایناز

هاي مربوط به روایت ابن مقفّع دربارة تاریخ ایران به نقل از است. بخشتاریخ ایران سیرالملوك ابن مقفّع بوده
سیرالملوك وي در این کتاب داراي برجستگی و ارزش بسیار است. تسلّط این دانشمند برجستۀ ایرانی  بر 

عنوان حلقۀ ارتباطی میان اص وي در زبان عربی سبب شده تا او بهزبان پهلوي (فارسی میانه) و نیز تبحر خ
نامه است که متون پهلوي و عربی، بسیاري از آثار پهلوي را به عربی ترجمه کند. یکی از این آثار خداي

االرب مهمترین منبع در شناخت متأسفانه هیچ نشانی از اصل پهلوي آن در دست نیست؛ از این رو نهایۀ
- هایی که منحصراً با نام ابن مقفّع روایت شدهمۀ دوران ساسانی است؛ یعنی پس از بازشناسی روایتناخداي

ویژه در دورة ساسانی دست یافت. رئوس کلّی مطالب سیرالملوك نامه بهتوان به خطوط کلی خداياست می
هاي اسکندر، ي، داستانرستم و اسفندیار، پادشاهی بهمن و هماابن مقفّع در نهایۀ االرب شامل داستان

الطّوایف، داستان فرّخان پسر آفرین و پادشاهی ساسانیان از اردشیر بابکان تا خسروپرویز سرگذشت ملوك
است.
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االرب از دوران تاریخی سیرالملوك ابن مقفّع در کتاب توان گفت که راوي نهایۀدر این نماي کلّی می
ها بودن آنايدلیل افسانهیخ ایران یعنی پیشدادیان و کیانیان را بههاي اساطیري تاراست و دورهخود بهره برده

- است. هرچند در ترجمۀ فارسی کهن آن یعنی تجاربو اگر آورده به هر دلیلی به دست ما نرسیدهنیاورده
-تههاي سامی درآمیخ، در بیشتر موارد با روایتاالمم سرگذشت برخی از پادشاهان پیشدادي و کیانی نیز آمده

ها هاي خاصی وجود دارد که صورت کامل آنها و داستانکه در روایت ابن مقفّع بخشاست. نکتۀ دیگر این
است. ها در متون مربوط به تاریخ ایران نیامدههمراه با جزئیات در نهایۀ االرب بیان شده و نمونۀ مشابه آن

تان بهرام بهرامیان و ماجراي اعتصاب عمومی در ازجمله: داستان فرّخان پسر آفرین نیاي اردوان اشکانی، داس
دوران پادشاهی وي، داستان بالش و دختر هندي، داستان مشکدانه و موبدان در پادشاهی خسروپرویز و... . 

است و االرب تا پادشاهی خسروپرویز از سیرالملوك عبداهللا بن مقفّع بهره بردهعالوه بر این گردآورندة نهایۀ
ان یعنی از مرگ خسروپرویز تا مرگ یزدگرد را که رابطۀ مستقیمی با تاریخ اسالم دارد، از ادامۀ تاریخ ایر

است.منابعی دیگر جز سیرالملوك ابن مقفّع نقل کرده
نامهکتاب

. زیرنظر کاظم موسوي 4. جدایرة المعارف بزرگ اسالمی». ابن مقفّع). «1370آذرنوش، آذرتاش.(-
.682-662رف بزرگ اسالمی. صص بجنوردي. تهران: دایرة المعا

. تهران: نشر چشمه. چ سوم.). اسطورة زندگی زردشت1375تفضّلی، احمد. (-آموزگار، ژاله -
، تحقیق: مصطفی لطفی المنفلوطی. بیروت: دارالکتب العربی.کلیله و دمنه). 1409المقفّع، عبداهللا. (ابن-
. تهران: فرهنگستان زبان و ادب سراییسی و شاهنامهفردو». ابن مقفّع). «1390نژاد، رضا. (انزابی-

.75-63فارسی. چ اول. صص 
. زیرنظر کاظم موسوي 5. جدایرة المعارف بزرگ اسالمی». ابوالبختري). «1372پاکتچی، احمد. (-

.201-199بجنوردي. تهران: دایرة المعارف بزرگ اسالمی. صص 
محمد کالنتري. -نژاد). تصحیح: رضا انزابی1373. (االمم فی اخبار ملوك العرب و العجمتجارب-

مشهد: دانشگاه فردوسی. چ اول.
. به کوشش ژاله آموزگار. تهران: سخن. چ تاریخ ادبیات ایران پیش از اسالم). 1377تفضّلی، احمد. (-
دوم.
رگ اسالمی. چ المعارف بز. تهران: مرکز دایرة هاي شاهنامهیادداشت). 1389خالقی مطلق، جالل. (-
اول.
نامۀ ایران ».رفتۀ پهلويداستانی از ادبیات ازدست«). 1384اهللا. (نژاد، عنایتفاتحی-ـــــــــــــــــ-

.39-17. صص2-1. ش 5باستان. س
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. صص 2-1. ش 7. نامۀ ایران باستان. س »نامهاز شاهنامه تا خداي«ب). 1386ـــــــــــــــــ . (-
3-119.

. زیرنظر کاظم موسوي 4. جدایرة المعارف بزرگ اسالمی». ابن قریه). «1370ي، زهرا. (خسرو-
.463-462بجنوردي. تهران: دایرة المعارف بزرگ اسالمی. صص 

نامۀ ». نگاهی به کتاب نهایۀ االرب و ترجمۀ فارسی قدیم آن«). 1375خطیبی، ابوالفضل. (-
.149-140. صص4. ش2فرهنگستان. س

. یادنامۀ دکتر احمد تفضّلی. به کوشش »سرگذشت سیرالملوك ابن مقفّع«). 1379ــــــــ . (ـــــــ-
اشرف صادقی. تهران: سخن. چ اول.  علی
. ترجمۀ اسداهللا آزاد. مشهد: انتشارات آستان نگاري در اسالمتاریخ تاریخ). 1365روزنتال، فرانتس. (-

قدس رضوي. چ اول.
. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات شناسیهاي فردوسیسرچشمه). 1382ریاحی، محمدامین. (-

فرهنگی. چ دوم.
. تهران: مرکز نشر دانشگاهی. چ اول.تاریخ ساسانیان). 1389شهبازي. علیرضا شاپور. (-
. 1سفصلنامۀ پاژ. مشهد: فرهنگسراي فردوسی. ». نامکدربارة خداي«). 1391ـــــــــــــــــــ . (-

.34-8. صص9. پیاپی1ش
. تهران: دانشگاه آزاد ایران. چ اول.تکوین زبان فارسی). 1357صادقی، علی اشرف. (-
). عبداهللا بن مقفّع. قاهره.1965غفرانی الخراسانی، محمد. (-
. زیرنظر کاظم موسوي 9. جدایرة المعارف بزرگ اسالمی». اصمعی). «1379اهللا. (نژاد، عنایتفاتحی-

.271-266بجنوردي. تهران: دایرة المعارف بزرگ اسالمی. صص 
. به کوشش جالل خالقی مطلق. تهران: مرکز دایرة 8-1. جشاهنامه). 1386فردوسی، ابوالقاسم. (-

المعارف بزرگ اسالمی. چ اول.
تا مفاهیم اخالقی در ادبیات فارسی سدة سوم: اخالقیات). 1377هانري دو. (-فوشه کور، شارل-

بخشان. تهران: مرکز نشر دانشگاهی. چ اول.. ترجمۀ عبدالمحمد روحهفتم هجري
. ترجمۀ رشید یاسمی. تهران. ایران در زمان ساسانیان). 1376سن. آرتور. (کریستن-
. ترجمۀ منیژه احدزادگان آهنی. تهران: طهوري. چ داستان بهرام چوبین). 1385ــــــــــــــــ . (-
دوم.
. ترجمۀ جهانگیر فکري ارشاد. تهران: توس. چ اول.تاریخچۀ مکتب مزدك). 1371لیما، اوتاکر. (ک-
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. ترجمۀ محمدرفیق ریاحی. تهران: ایران در آستانۀ سقوط ساسانیان). 1389کولسنیکف، آ. اي. (-
کندوکاو. چ اول.

ن: توس. چ چهارم.. تهرافرهنگ ایرانی پیش از اسالم). 1374محمدي مالیري، محمد. (-
. بخش اول. تهران: دنیاي کتاب.). تاریخ سیاسی ساسانیان1367مشکور، محمدجواد. (-
. تهران: امیرکبیر. چ پنجم.دیباچۀ شاهنامۀ فردوسی). 1376مول، ژول. (-
. ترجمۀ بزرگ علوي. چ سوم.حماسۀ ملّی ایران). 2537نولدکه، تئودور. (-
. ترجمۀ عباس زریاب. تهران: تاریخ ایرانیان و عربها در زمان ساسانیان).1388ــــــــــــ . (-

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. چ سوم.
پژوه. تهران: انجمن آثار و ). تصحیح: محمدتقی دانش1375(االرب فی اخبار الفرس و العرب.نهایۀ-

مفاخر فرهنگی. چ اول. 

- Browne, E.G, 1900: “Some Account of The Arabic Work entitled Nihayatu’l-irab fi
Akhbari’l-Furs wa’l-Arab, particularly of that part which treats of the Persian Kings”, JRAS,
London, pp.195-259.

-Shahpur Shahbazi, A., 1900: “ On The Xwaday-Namag”, Acta Iranica, XVI, pp.208-229.
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ررسی و مقایسۀ آوا، کلمه و جمله در مکاتب زبانشناسی ب
١شهین شیخ

استادیار دانشگاه پیام نور
چکیده

در این مقاله به سیر مطالعات زبانشناسی در زمینه ساختهاي صوري زبان از جمله آوا، کلمه و جمله 
ایشی دربارة این سه اي همچون مکاتب ساختگرایی، نقشگرایی و زایم. نظریات و مکاتب گستردهپرداخته

عامل صوري وجود دارند، که در این مقاله به بررسی شباهتها و تفاوتهاي دو مکتب ساختگرایی و زایشی 
ایم. در مکتب ساختگرایی مطالعات وسیعی در زمینه آواشناسی و صرف انجام گرفت و توجه زیاد به پرداخته

. نگرشی که امروزه مرکز توجه زبانشناسان این دو سطح سبب نادیده گرفتن مطالعات نحوي و جمله شد
دنیاست، نگرش زایشی چامسکی است که در آن براي  هر یک از ساختهاي فوق دو سطح انتزاعی و عینی 
زیرساختی و روساختی قائل است. به طوریکه در مطالعه علمی آواهاي زبان باید دو سطح روساختی آوا و 

کلمات نیز سطح روساختی واژة عینی و سطح زیرساختی تکواژ سطح زیرساختی واج را در نظر گرفت. براي
انتزاعی است. همچنین در بررسی جمالت زبان، جمالت انتزاعی که در ذهن گویشوران زبان وجود دارند، به 

شوند.  عنوان ژرف ساخت و جمالت عینی، رو ساخت در نظر گرفته می
تحلیل زبانی و زبانشناسیآوا ، کلمه، جمله، نگرش زایشی، سطوحها: کلیدواژه

مقدمه-1
توان تاریخ، مکاتب و فلسفه آن را مورد بررسی قرار داد . در زبانشناسی در مطالعه و بررسی هر علمی می

اند و سیر تاریخی زبان را توان به مطالعه زبانهایی پرداخت که در طول تاریخ وجود داشتهنیز از یک طرف می
توان به بررسی نظریاتی پرداخت که در چهارچوب آن زبانهاي مختلف یبررسی نمود . از طرف دیگر م

اند و مکاتب متفاوتی پدیدار گشته و یا صرفنظر از هر نوع چهارچوب نظري که براي توصیف توصیف شده
شود، به فلسفه زبان یعنی چیستی و ماهیت زبان پرداخت. بنابراین براي ارائه هر نوع زبانها ارائه می

ظري از یک طرف با تاریخ و از طرف دیگر با فلسفه آن سرو کار داریم. به عبارت دیگر هر نوع چهارچوب ن
چهارچوب نظري متأثر از یک نوع بینش فلسفی است.

مطالعات اولیه زبان با اهداف غیر زبانی مانند مذهب، ادبیات، فلسفه و منطق، دستور نویسی سنتی نامیده 
نها متون بود. پانینی نخستین فردي بود که زبان سنسکریت را با اهداف شد که در آن مواد خام تحلیل زبا

مذهبی مطالعه نمود. کتاب وي در مورد آواشناسی، صرف و نحو به هشت فصل تقسیم شده است. بعدها 
دستورنویسان سنتی اروپا کتاب پانینی را مبنا قرار داده و بر اساس آن به نگارش و توصیف زبان التینی 

به توصیف آواشناسی، صرف، نحو زبان عربی (زبان قرآن) پرداخت. هدف “ الکتاب”سیبوویه در پرداختند.

1 Shsheikh226@yahoo.com
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وي آشنایی با قرآن به عنوان یک نسخه خطی و ارائه سیستم صرفی و نحوي آن بود. قاعده آواها نیز نخستین 
دهد، ات را نشان میهاي میانی کلم) ارائه شد و دگرگونی آوایی که تناوب واکه1824بار توسط فرنس بوپ (

در صیغگان صرف واژه معرفی شد. در این مقاله ابتدا به بررسی مکتب ساختگرایی اروپایی و آمریکایی 
ایم که در آن نظریات سوسور ، بوآس و بلومفیلد ارائه شده است. سپس به ارائه نظریات چامسکی در پرداخته

ایم. هدستور زایشی و مقایسه این دو مکتب با یکدیگر پرداخت
ساختگرایی اروپایی و آمریکایی-2

فردینان دو سوسور و بوآس
توان دو دیدگاه درزمانی و همزمانی را مورد بررسی قرار داد. توصیف یک زبان در توصیف هر زبانی می

تواند بر اساس نگرش درزمانی و نیز همزمانی صورت گیرد، گیرد که هم میاز بیرون آن، آزادانه صورت می
یکه توصیف یک زبان از درون؛ بر اساس وضعیت موجود زبان است، نه بر اساس بعد زمانی و تاریخی درحال

اي پرداخت، زبانشناس سویسی فردینان دوسوسور( آن زبان. فردي که نخستین بار به ارائه چنین نظریه
ن گذشته را مورد ویژه زبا) بود. برخالف پژوهشگران پیش از وي که زبان ادبی و نوشتار و به1913-1875

دادند، سوسور عالوه بر زبان ادبی و همچنین صورتهاي گذشته و موجود زبان، بررسی گفتار توجه قرار می
دانست. به عقیدة سوسور زبان داراي ویژگیهاي دوگانه است. زبان از یک سو با صداها و عادي را نیز الزم می

رود. ن ابزاري براي درگیري فکر و نیز انتقال آن به شمار میاز سوي دیگر با مفاهیم پیوند دارد. صداها به عنوا
از این رو پدیدة زبان مادي و روانشناختی است. پدیدة زبان هم فردي است و هم اجتماعی، به طوریکه این 

اشاره 3و گفتار2، زبان1توان از یکدیگر جدا کرد. سوسور به سه مفهوم، توانایی گویاییدو جنبه را نمی
توانایی گویایی همان استعداد سخن گفتن است که همه افراد عادي به طور طبیعی دارا هستند. زبان کند.می

گیرد، در حالی که گفتار کنشی فردي محصول جامعه است که هر فرد سخنگو به طور طبیعی آن را فرا می
ر چند گفتار را نیز به آید. تأکید سوسور بر زبان است هاست که با آگاهی و به خواست فرد سخنگو پدید می

داند. به عقیدة سوسور ارزش روش خاص خود و با در نظر گرفتن همه عوامل موثر در آن قابل بررسی می
هاست که هاي آوایی یا واژهشود. یعنی زبان نظامی از نشانههاي دیگر مشخص میهر واژه در ارتباط با واژه

ها رزش هر واژه تنها از راه حضور همزمان آن با بقیۀ واژهیابند. اازراه روابطی خاص به یکدیگر پیوند می
دهندة ارزش هر شوند و همین ارتباطها نشانها از جهات گوناگون به یکدیگر مربوط میشود. واژهنتیجه می

هاي یک از آنهاست. هر واژه هم از لحاظ پیوند دو بخش صورت آوایی و معنی و هم بر پایۀ تقابل آن با واژه
اي است و ارزش آن بر اراي ارزش است. هر واژه واحدي از نظام زبان است که داراي ارزش ویژهدیگر د

١ Langage
٢ langue
٣ parole
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شود. به عقیدة سوسور ساختار جمالت (نحو) هاي دیگر مشخص میپایۀ تقابلهاي معنایی و آوایی آن با واژه
مربوط به حوزة گفتار است، نه زبان. 

ضهاي رایج محیط اطراف اوست. سوسور در جامعه الگوهاي فکري یک محقق اغلب بر اساس پیش فر
توان هر گونه که تمایل داشت دانستد که  میهاي آن میاي قرار داشته که یادگیري زبان را تنها یادگیري واژه

داد زیرا به عقیدة وي ساختار آنها در کنار یکدیگر قرار داد. سوسور مطالعۀ نحو را در گفتار قرار می
بود، نه روانشناختی. به اعتقاد وي زبان یک واقعیت اجتماعی است، به طوریکه هیچ زبانشناسی اجتماعی

دون آگاهی درحالیکه الگوهاي رفتاري زیادي وجود دارد که  فرد بداند.اش را کامل نمیفردي زبان مادري
چگونه انجام دهند، دانند دانند و آنچه که میبنابراین در میان آنچه که گویشوران میقادر به انجام آنهاست.

نقص است، در حالیکه قادر به توضیح تمایز آشکاري وجود دارد. هر گویشوري قادر به تولید جمالت بی
ها اینطور نیست. هر گویشوري قادر به تولید و چگونگی تولید ساختار آن نیست. در حالیکه در مورد واژه

هاست، نه نظامی از جمالت.  جمالت به از نشانهها است. به اعتقاد سوسور زبان نظامی تشخیص معانی واژه
، ص 1984شوند و بنابراین به حوزة گفتار  اختصاص دارند (سمپسون، کاربرد گویشوران از زبان مربوط می

52-48 .(
) مردم شناس و زبانشناس آمریکایی به بررسی و توصیف  زبانهاي بیگانه 1858-1942فرانس بوآس(

گیر زگویی تاریخ آن زبانها باشد. از آنجایی که توصیف اینگونه زبانها بسیار وقتآنکه نگران باپرداخت، بی
بود،  دیگر مجالی براي پرداختن به تمایز بین زبان و گفتار سوسور نبود. نگرش و روش ساختگرایان 

اي از یک جامعه خاص آمریکایی توصیفی بود، هدف آنها توصیف یک زبان خاص و درك فرهنگ گسترده
آلی وجود ندارد که زبانهاي دیگر را بتوان با آن مقایسه کرد.  زبانهاي بشر به عقیدة بوآس هیچ زبان ایدهبود.

بسیار متنوعند.
بوآس به گفتار توجه کرده است. به عقیدة او زبان تنها گفتار است. هر زبانی عالوه بر دارا بودن نظام 

هاي آوایی ممکن توالیهایی با زبان از میان تمام توالیآوایی ویژه، نظام دستوري خاصی را نیز داراست. هر
برد. مطالعات بوآس عمدتاً در زمینۀ توصیف آواشناسی و ساخت واژة زبانهاي سرخپوستی معنا را به کار می

بوده و به سطح جمله نرسیده است. 
ین نظر بوآس با هاي دستوري هر زبان مهمترین وظیفۀ زبانشناس است. از ابه عقیدة وي بررسی مقوله

دانستند، در حالیکه هاي دستوري زبانشان را همگانی میدستور نویسان اروپایی مخالف بود زیرا آنها مقوله
هاي دستوري زبانهاي بوآس مقولهبررسی بوآس از زبانهاي سرخپوستی نادرستی این عقیده را نشان داد.

بانهاي هند و اروپایی مقایسه کرد و دریافت که میان هاي زسرخپوستی از جمله اسم، ضمایر و فعل را با مقوله
اي وجود دارد. به عنوان مثال در یکی از زبانهاي سرخپوستی با نام کواکیوتل میان مفرد و آنها تفاوتهاي عمده

هاي هند و اروپایی براي ضمیر اول شخص جمع دو شود. همچنین برخالف زبانجمع تمایزي دیده نمی



٤٢٧٣
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

). بر این اساس  مقوله ها و ساختهاي دستوري هیچ زبانی را 59می رود (همان، صضمیر متفاوت به کار
هاي هر زبان و نیز مفاهیم و تمایزهاي توان بر زبان دیگر تحمیل کرد.به عبارت دیگر ساختها و مقولهنمی

ن آن زبان دستوري و معنایی هر زبان باید بر پایۀ ویژگیهاي همان زبان مشخص شود که به کاربرد سخنگویا
تواند نمایانگر تواناییها و عدم وابسته است. کاربرد و عدم کاربرد صورتهاي خاصی در هر زبانی نمی

تواناییهاي گویشوران آن زبان باشد.
هاي منطقی معینی وجود دارد که برخی از این مقوله ها در یک زبان جزء مقوله هاي زبان مقولهدر هر 

توانند اختیاري باشند. بسیاري از ها در زبانی دیگر می، در حالیکه همین مقولهاند، مانند مفرد و جمعاجباري
هاي انتزاعی رسند. در بعضی از زبانها مانند زبان کواکیوتل، واژهزبانها جمع و مفرد ندارند و مبهم به نظر می

به تنهایی به کار "عشق"ه روند. به عنوان مثال واژروند، بلکه درساخت ملکی به کار میبه تنهایی به کار نمی
کاربرد دارد (همان). بنابراین به عقیدة بوآس توصیف هر زبان باید بر "عشق او"رود، بلکه در ساخت نمی

پایۀ بررسی ساخت و واژگان همان زبان استوار گردد. 
)1887- 1949لئونارد بلوم فیلد (

هاي مربوط تن دانشی کافی و دقیق دربارة پدیدهبلوم فیلد بر این باور بود که براي بررسی علمی زبان، داش
اي از گرایی حاکم در آن زمان، که به عنوان شاخهبه آن ضروري است. نظرات بلوم فیلد بر اساس عقاید مثبت

شد، شکل گرفت. بلوم فیلد این عقاید مثبت گرایی را در رفتار انسانی (زبان) به روانشناسی در نظر گرفته می
هاي قابل یروان روش رفتارگرایی بود. رفتارگرایی روشی علمی بود که بر اساس پدیدهکار بست و از پ

پرداخت. به عبارت دیگر در گرایی) به رد یا تأیید یک نظریه میمشاهدة بینافردي ( نه شهودي و درون
ویندگان گفتارهاي گرفتارگرایی، توصیف زبانشناسی در صورتی قابل اعتماد است که بر اساس مشاهدة پاره

دانست و باشد. رفتارگرایان به ذهن اعتقادي نداشتند. بلوم فیلد صحبت از ذهن و تصورات را نادرست می
هاي ملموس زبان یعنی واج شناسی، ساخت واژه و نحو را به روش عینی (مشاهدة مستقیم) بررسی جنبه
کرد.می

ي ثابت و همگانی زبانها. آنچه که سبب در توصیف گرایی آنچه اهمیت دارد، تنوع زبانهاست. نه ویژگیها
شود زبانها از یکدیگر متمایز شوند، داراي اهمیت است نه آنچه که سبب شباهت آنها شود. بر این اساس می

توصیفگرایانی همچون بلوم فیلد از ابزار توصیف زبان استفاده هر زبانی را باید به تنهایی مطالعه کرد.
کردند و روالهاي کشف نامیده شدند. تقابل، خت زبانها را تحلیل و کشف میکردند. ابزاري که با آن سامی

توزیع تکمیلی، شباهت آوایی و گونه آزاد از روشهاي کشف ساخت آوایی زبان است که در ساختگرایی 
اي از آواهاي شبیه به هم است که نسبت به هم در مورد توجه بود. در واجشناسی ساختگرا واج خانواده

میلی هستند. کوچکترین واحد تحلیل واجی، واج و کوچکترین واحد تحلیل صرف، تکواژ است. توزیع تک
شود. کوچکترین واحد تحلیل نحوي نیز کلمه در نظر گرفته می
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) توسعه یافت. 1954واژة بلوم فیلدي بیشتر در دهه نئوبلومفیلدي با کارهاي چارلز هاکت (مطالعۀ ساخت
و 2“واحد و پردازش”، 1“واحد و آرایش”لیل صرفی ارائه داد. که عبارتند از:وي سه ابزار توصیف براي تح

.3کلمه و صیغگان
سازند. به عنوان مثال هر گاه چند واحد در بررسی ساخت واژه تکواژها با یکدیگر ترکیب شده و کلمه می

یک Wي ساختن کلمه . براBوجود داشته باشد و چند واحد یا ریشه براي تکواژ Aیا ریشه براي هر تکواژ 
به دست آید. به عنوان مثال ریشه Wبا یکدیگر ترکیب شده تا Bو یک واحد مناسب Aواحد مناسب 

, /B= {/eʃاست. تکواژ اسم ساز نیز شاملA= {/rav/ , /raf/ , /row/}اي از چند واحدمجموعه“ رفتن”

/jeʃ,…} است. بنابراین کلمهW :عبارت است از
W= A + B = /rav/ + /eʃ/ = /raveʃ/

Bیک واحد زیرساختی براي تکواژ اول و B،AوAدر روش واحد و پردازش براي ساختن کلمه از 

به Wکند تا عمل میBو Aواژي نیز در مرز ترکیب -واحد زیرساختی براي تکواژ دوم است. قواعد واج
/W= /raveʃاي واحدهاي مثال قبلند.زیرساختهB= {//eʃ//}و A= {//rav//}دست آید. تکواژهاي

شود. در این مدل دو ستون کند که مدل کلمه و صیغگان نامیده میاشاره میهاکت به مدل سومی نیز
که عبارت است از: دانم، دانی ، داند،...و ستون “ دان ”صیغگان قرار دارد، ستون صرفی ریشه مانند ریشه 

د از دانش، دانستن، دانایی و غیره.که عبارتن“: دان”تصریفات اشتقاقی ریشه
دستور زایشی و مقایسه آن با ساختگرایی

نوام چامسکی-3
زبانشناسان ساختگرا به دلیل اعتقاد رفتارگرایی خود مطالعه زبان را عینی دانسته و در نتیجه بیشتر توجه 

زیدند. چامسکی در سال شناسی معطوف داشتند و از بررسی فراتر از کلمه غفلت ورخود را به بررسی واژه
هاي با انتشار کتاب ساختهاي نحوي خود، توجه اصلی را بر جمله قرار داد. وي در آثار خود از نظریه1957

هاي کشف معطوف گرایی اروپایی و آمریکایی انتقاد کرده است، زیرا به عقیدة وي توجه آنها به روالساخت
شد. چامسکی اي زبانی در واج شناسی و صرف انجام میهبوده است که از طریق اشتقاق واستخراج داده

گرایی و دستور زایشی را متفاوت از یکدیگر و بر اساس مسأله زبان آموزي کودك توصیف مقایسه ساخت
هاي دانش از طریق تعمیم، کرده است. به عقیدة وي رویکرد اول برخاسته از تجربه گرایی که در آن نظام

آیند و رویکرد دوم نشأت گرفته از عقل گرایی دکارتی است که در آن پدید میاستقرا، تداعی وعادت سازي
)14-11، ص 1975گردند (چامسکی هاي دانش به کمک اصول ذاتی و زیستی تعیین میهیأت نظام

1 Item & Arrangement
2 Item & Process
3 Word & paradigm
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چامسکی با استناد به تعریف سوسور از زبان مبنی بر اینکه زبان عبارت است از نظامی از آواها که با 
مفاهیم مرتبط است و اینکه در این تعریف مفهوم جمله مشخص نیست و ظاهراً به کاربرد زبان، نظامی از

یعنی گفتار سپرده شده است و نیز با بازگو کردن تعریف بلومفیلد از زبان مبنی بر اینکه زبان مجموعه اي 
هایی از  دو تعریف جلوهتوان در یک جامعه زبانی تولید کرد، معتقد است که این است از جمله هایی که می

هاي ذهن اند . به عقیدة وي منظور از زبان بیرونی در نظر گرفتن زبان جدا و مستقل از ویژگیزبان بیرونی
). زبانشناسی زایشی که ابتدا زبانشناسی گشتاري نامیده شد، به 20-19، ص 1986انسان است (چامسکی، 

دنبال مطالعۀ محض زبان فارغ از بافت اجتماعی و فرهنگی عقیدة چامسکی زبانشناسی درون گراست، زیرا به 
آن است. بر این اساس دیدگاه چامسکی نسبت به ساختگرایی اروپایی و آمریکایی کامالً مشخص و روشن 

گرایی اساساً و عمدتاً به زبان بیرونی پرداخته است در صورتی که دستور زایشی به است. به اعتقاد او ساخت
آورده است. به عقیدة سوسور ساختار جمالت مربوط به حوزة گفتار است، نه زبان. در زبان درونی روي 

حالیکه به اعتقاد چامسکی نحو یک زبان همانند ساختار واجی یا واژگان زبان پیش از آنکه کودك به عنوان 
ما از شوند، جدیدند اشود. اکثر جمالتی که تولید مییک گویشور محسوب شود، توسط او فراگرفته می

کنند. چنین الگوهایی را باید جزء زبان به حساب آورد. الگوهاي نحوي قراردادي تبعیت می
چامسکی همچنین با اشاره به اتفاق نظر عمومی در آن مقطع زمانی در خصوص نسبیت زبانی و تأکیدي 

توان قائل شد یها وجود داشت و اینکه هیچ حد و مرزي براي میزان این تفاوت نمکه بر تفاوت بین زبان
پردازد دور از ذهن وغیر قابل ها مینتیجه گرفته است که مطالعه دستور همگانی که به وجوه اشتراك بین زبان

تصور بود. البته وي معترف است که در همان سنت ساختگرایی نیز دستاوردهایی را در راستاي دستور 
در واج شناسی که به فهرست ثابت و محدودي هاي آوایی ممیزتوان یافت، نظیر نظریه مشخصههمگانی می
هاي مختلف بر اساس آن فهرست و یا انتخاب از آن حاصل هاي واجی زبانها قائل بود و نظاماز مشخصه

).21-20شد (همان، ص می
توان دستور زایشی را تحول و نوآوري در زبانشناسی پنداشت. این دستور، برخالف از ابعاد دیگري نیز می

اي براي قوه نطق، پرداخته است و در آن پردازي وتدوین نظریه زبانی، نظریهایی آمریکایی به نظریهساختگر
توصیف در خدمت دستیابی به نظریه بوده است. همچنین در این دستور نحو به عنوان زایاترین بخش زبان 

یی آمریکایی واج گراتلقی گردید و کانون مطالعات نظري و توصیفی واقع شد. در صورتیکه در ساخت
بندي آنها مد نظر قرار داشتند و توجه ها و طبقهها و تکواژشناسی و تکواژشناسی و مشخصاً استخراج واج

شدند، معطوف بسیار اندکی به نحو و مقوالت نحوي، که مقوالت انتزاعی سطوح باالي زبان محسوب می
ویژه در توصیف گرایی لئونارد بلومفیلد و زلیگ گردیده بود. به بیان روشنتر، در ساختگرایی آمریکایی، به

لی ) مطرح گردید که داراي چند سطح مختلف و مستقل از هم بود ( مک1اي از زبان (شکل هریس انگاره
). بین سطوح این انگاره تقدم و تأخر خطی قاطع وجود داشت بدین ترتیب که 161-159، ص 1971

شد. در دستور زایشی جهت د در سطح پیشین حاصل میاز اطالعات موجو"درونداد یک سطح صرفا
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ترین سطح زبانی مطرح گردید و متعاقباً ها در شکل زیر معکوس شد و از این رو نحو به عنوان عمدهپیکان
ها و بندي واجها و روابط نحوي و توصیف آنها به جاي تعیین، استخراج، و طبقهپردازي درباره ساختنظریه

و اولویت نظریه زبانی واقع شد.تکواژها هدف اصلی

بخش فرعی
↑

↑بخش تکواژي

بخش واجی

↑
هاي زبانیداده

گرایی آمریکاییانگاره زبانی ساخت-1شکل 
ختگرا و از این رو در واقع جزیی است اي معتقدند که دستور زایشی انشعابی است از زبانشناسی ساعده

). 49، ص1982اي نسبت به آن (بوگارسکی گرایی و نه انقطاعی از آن و حرکت و جنبش تازهاز ساخت
) اولین گونه دستور زایشی را که در کتاب ساختهاي نحوي عرضه شد، پیامد 268-267، ص 1971لیکاف (

ست که تحوالت بعدي در آن دستور، سبب تفاوت آن از داند و معتقد اگرایی آمریکایی میطبیعی ساخت
گرایی خوانده است ) نیز انقالب چامسکی را انقالبی در درون ساخت1986گرایی شده است. نیومایر (ساخت

یاد کرده است. وي با » ساخت گرایی زایشی«). بوگارسکی خود (همانجا) از دستور زایشی به عنوان 5(ص
ی در زبان شناسی یاد آور شده است که دو تعبیر از این مفهوم وجود دارد: تعبیر گرایمروري بر مفهوم ساخت

هاي سوسور و مکاتب اروپایی، یعنی آنچه پیشتر از آن به عنوان کالن و تعبیر خرد. تعبیر کالن به دستاورد
رایی گگرایی به سنت زبان شناسی ساختساخت گرایی اروپایی یاد شد، مربوط است و تعبیر خرد ساخت

کند که در آن به توصیف و بلومفیلد و پیروان بعدي او همچون زلیگ هریس، استاد چامسکی اشاره می
هاي کمینه و ها بر اساس جفتهاي کشف، مانند استخراج واجگیري از روالبندي عناصر زبانی با بهرهدسته

تمایز بین زبان و گفتار نادیده گرفته شده طوریکه پردازد، بهها بر اساس توزیع تکمیلی آنها میتعیین واجگونه
شد. به نظر بوگارسکی، با توجه به اینکه در دستور ها بسنده میبود و به توصیف سطح روبنایی و مشهود زبان

مفروض است، این دستور در نگاه » روساخت«و » ژرف ساخت«، » کنش«، » توانش«هایی چون زایشی تمایز
گرایی مغایرتی گرایی به تعبیر خرد آن و در اساس با تعبیر کالن ساختساختاول ظاهراً طغیانی بود  علیه

همچون صورت گرا بودن بلومفیلد، هریس، –). اما وي با استناد به مالحظات و مشترکاتی 50نداشت (ص
هوم شناختی یعنی معناي بافتی)، طرح مفچامسکی و عدم اعتنا و توجه آنها به معنا (به ویژه معناي غیر زبان

از سوي هریس و به کار گیري آن از جانب چامسکی، پرورش یافتن چامسکی در مکتب و تعالیم » گشتار«

جمله 
↑ها     

واژه 
ها

تکواژها
↑

تکواژگو
نه ها

واج ها
↑

واج گونه 
ها
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هریس، و اینکه مطالعه واجها و تکواژها به حد اشباع رسیده بود و گام منطقی بعدي پرداختن به جمله و نحو 
ع نبوده است بلکه تنها انشعابی از ادعا کرده است که دستور زایشی نسبت به ساختگرایی خرد نیز انقطا-بود

آن است و از این رو دستور زایشی در حقیقت استمرار و ادامه دهنده ساخت گرایی (هم به تعبیر کالن و هم 
باشد و بنابراین بجاست اگر گفته شود که ساخت گرایی کالن هنوز رویکرد و تفکر به تعبیر خرد آن) می

).58- 50مسلط در زبان شناسی عصر ماست (ص
گرایی گرایی/ ساخت) ضمن تمجید و جانبداري از دستاوردهاي توصیف80-78، ص1980سمپسون (

آمریکایی از این که این سنت با مطرح شدن دستور زایشی چامسکی اقتدار خود را از دست داده است و 
وي معتقد است امروزه نظریه پردازي و تدوین نظریه، جایگزین توصیف گرایی شده ابراز تأسف کرده است. 

هاي خود را عرضه کند، جامعه زبان شناسی به ها و یافتهگرایی بخواهد دادهشناس توصیفامروزه هرگاه زبان
اي سامان دهد و بایست آنها را در قالب قواعد و فرمولهاي مشخص و پیچیدهفهماند که به ناچار میاو می

گنجد، بهتر است آن نکات کنار آن قالب و فرمولها نمیارائه کند و اگر نکاتی در داده ها وجود دارد که در
شناسی باید باشد و اگر چه توصیف گرایی همان چیزي است که زبانگذاشته شوند. به نظر سمپسون توصیف

گراها خطاهایی داشتند لیکن عواقب آن خطاها  نسبت به خطاهاي زبانشناسان خلف آنها بسیار کمتر بوده 
است.

شناسان ساختگرا، جاي خالی پژوهش در زمینه نحو و نیز معنی شناسی، بسیار زباندر میان مطالعات
محسوس بود، شاید به این دلیل که پیش از پرداختن به این بخشهاي دستور، قرار بود اساس مطمئن و دقیق 

لد پایبند شناسی و صرف استوار گردد. ساختگرایان آمریکایی براساس سنت بلومفیچنین مطالعاتی بر پایه واج
گرایی محض در مطالعه زبان بودند و به همین دلیل کمتر به جنبه محتوایی زبان توجه گرایی و اثباتتجربه

دانستند.بندي مواد زبانی میداشتند، آنان موضوع اصلی تحلیل زبان را مشاهده و طبقه
زبانی، همچون هر نظریهۀ اي در مقابل، چامسکی آراي آنان را یکسره کنار نهاد. به اعتقاد وي نظریه

بندي تواند به شکل مکانیکی از مواد استخراج شده پدید آید، بلکه باید آفریده شود. طبقهدیگري نمی
تواند براي دستیابی به مفاهیم بنیادین نظریه زبان به کار رود، زیرا این مفاهیم ویژگیهاي روساختی متن نمی

پیچیده در پیوند با واقعیتهاي شهودي قرار "تنها به شکلی کامالاند،هایی بسیار انتزاعیبنیادین که سازه
تواند نمونه مناسبی براي طرح مطلب باشد. نظریه گشتاري در اي میگیرند. مفاهیم بنیادین فیزیک هستهمی

هاي آن، درباره اصل به دنبال تدوین نگرشی است که همچون نظریۀ فیزیکی در مورد جهان خارج و پدیده
هاي زبان نه تنها از روساخت هاي اصلی این نظریه، آن است که جملهابل اعمال باشد. یکی از فرضزبان ق

برخوردارند، بلکه شامل ژرف ساخت زیربنایی نیز هستند که درکشان به صورت آنی امکان پذیر نیست.به 
نگر صورت آن دهد و روساخت نشاتر، ژرف ساخت یک جمله، محتواي آن جمله را نمایش میعبارت ساده
جمله است.
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چامسکی بر این باور است که مفهوم ژرف ساخت به شکل ضمنی در نگرش دستورهاي همگانی قرن 
اي حدود یک قرن و نیم به دست فراموشی سپرده شد. اما هفدهم میالدي مطرح شده است ولی براي دوره

کم یک تفاوت کند دستفی میمیان آنچه دستوریان قرن هفدهم مطرح ساخته بودند و آنچه چامسکی معر
بارز و مهم وجود دارد. دستوریان قرن هفدهم، تعیین رابطه میان دستور همگانی و دستورهاي واقعی زبانها را 

نهادند، در حالی که دستوریان گشتاري سعی بر آن دارند تا به شکلی صریح، بر عهده خواننده فرهیخته می
ساختهاي زبان چگونه به روساختها برگردانده می دهند که ژرفگونه نشان یعنی به شکلی صوري و ریاضی

تواند هر جمله دستوري را در زبان تولید کند. چنین شوند. به اعتقاد آنها واژگان و اعمال قواعدي بر آنها می
شود. این اصطالح امروزه براي اطالق به کل دیدگاه چامسکی و پیروانش به نامیده می» دستور زایا«دستوري، 

رود. این نگرش نه تنها در نحو، بلکه در واج شناسی و صرف نیز تأثیرگذار بود، به طوریکه در هر یک کار می
از سطوح مطالعۀ زبانی باید دو سطح زیرساخت و روساخت را در نظر گرفت. 

در واجشناسی زایشی سطح زیرساختی، واجهاي انتزاعی زبان است که با قواعد واجی به سطح روساختی 
در ذهن گویشوران ذخیره شده است و /t/ارتباط دارد. به عنوان مثال در زبان فارسی واج -آواهاي زبان-

یابد، ممکن است به صورت آواهاي دندانی، لثوي یا دمیده هنگام تولید با توجه به بافتی که در آن حضور می
اند، به عنوان وران ذخیره شدهتظاهر یابد. در مطالعۀ صرف زایشی نیز تکواژهاي زبان که در ذهن گویش

یابند. به عنوان مثال در زبان فارسی تکواژ زیرساخت و واژهاي تولید شده در سطح روساخت تظاهر می
شود که با توجه به بافت در روساخت ممکن است به به عنوان تکواژ جمع محسوب می/ha/زیرساختی 

نیز تظاهر یابد. [at]یا [an]صورت  
شود، در نظر هاي دستور زایشی نیز باید سطح زیرساختی را که ژرف ساخت خوانده میدر تحلیل جمله

شوند، همگی در سطح روساخت قرار گرفت. به عبارت دیگر جمالتی که توسط گویشوران زبان تولید می
علی "اي روساختی ماننداي در ژرف ساخت در ارتباطند. به عنوان مثال درك جملهدارند که ضرورتاً با جمله

علی یک ماشین "و "علی یک خانه دارد"، به دلیل ارتباط آن با  ژرف ساخت"یک خانه و یک ماشین دارد
باشد. می"دارد

گیرينتیجه
در دستور زایشی، چامسکی معتقد است زبان وجود دارد و زبانشناس آنچه را که وجود دارد و گویشوران 

تقاد چامسکی یک دستور جهانی در همۀ زبانها  وجود دارد که کار کند. به اعشناسند، توصیف میزبان نیز می
شوند و آگاهی ذاتی و زبانشناس ارائه اصول این دستور جهانی است. همۀ انسانها با این دستور متولد می
شناسی، جنبه همزمانی بالفطره نسبت به آن دارند. دستور زایشی همچون اکثر مطالعات این قرن در زمینه زبان

شباهت هاي این دستور و الگوهاي انتزاعی مطرح شده در آن، بیپردازيد و نه در زمانی و تاریخی. فرضیهدار
به الگوهاي امروزي مطالعه در علوم طبیعی نیست. صوري سازیهایی که در این دستور مطرح می شود، در 
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رد، کامالً طبیعی می نماید. اما مقایسه با تالشهایی که امروزه براي ارتقاي عملکرد رایانه ها صورت می پذی
نباید این نکته را فراموش کرد که دستور زایشی زاده دو هزار سال تفکر درباره زبان است. مسلماً اگر 

شناسان ساختگرا و تالشهاي آنان نبود، هیچگاه به صوري سازیهاي امروزي دستور روشهاي تحلیل زبان
گشتاري دست نمی یافتیم.
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یوسف و زلیخا به روایتی دیگر
بررسی ساختار روایی یوسف و زلیخاي

خواجه مسعود قمی (قرن نهم ) و خاوري شیرازي(قرن سیزدهم)
١محمود شیخ

ن و ادبیات فارسیدانشجوي دکتري زبا
دکتر منصور نیک پناه
استایار مجتمع آموزش عالی سراوان
فاطمه قاسمی منش
کارشناس آموزش و پرورش شهرستان زاهدان

چکیده
داستان یوسف و زلیخا، یکی از کهن ترین داستان هایی است که در ادب فارسی به سروده شده است. این 

ن چهارم، با تفسیر سوره ي یوسف منسوب به فردوسی شروع شده داستان با بسامد بیست وسه منظومه از قر
و تا قرن سیزدهم با احسن القصص یا یوسف و زلیخاي خاوري شیرازي به انحاي مختلف و با شاخ و 
برگهاي متفاوت به تصویر کشیده شده است. در این نوشته سعی شده است؛ تا با بررسی ساختاري این 

ود قمی و خاوري شیرازي موارد اشتراك و اختالف سنجیده شده و میزان حکایت در دو روایت خواجه مسع
تطابق هر کدام با داستانهاي امروزي بررسی شود. وجود تعداد بیشتري از عناصر تصادف (خواب وکرامت) و 
وقایع مبهم، همچنین عدم رعایت سیر منطقی حوادث و وقایع در احسن القصص خاوري شیرازي موجب 

ن منظومه با طرح داستانهاي امروزي در تضاد بیشتري نسبت به روایت خواجه مسعود قمی شده است؛ تا ای
باشد؛ و کمتر خواننده را جذب شنیدن ادامه ي داستان کند.

یوسف و زلیخا، خواجه مسعود قمی، خاوري شیرازي، ساختار روایی، پی رنگ.ها:کلیدواژه
مقدمه 

کهن ادب فارسی است که اگر چه در تورات نیز به آن اشاره داستان یوسف و زلیخا یکی از داستانهاي 
شده است؛ اما تفصیل آن تنها در قرآن آمده است. این حکایت با احادیث کامل شده و شعراي ادب فارسی با 
افزودن شاخ و برگها، تصاویر و توصیفات جانبی این داستان تعلیمی و اخالقی را به مجموعه اي گسترده، با 

تعدد غنایی و تعلیمی تبدیل کرده اند.جنبه هاي م
نخستین شاعري که به تصویر این حکایت پرداخته ؛ فردوسی طوسی است. مجموعه اي با عنوان احسن 
القصص یا یوسف و زلیخا منسوب به حکیم ابوالقاسم فردوسی که البته در انتساب آن به حکیم شک است. 

یوسف «وان بررسی ساختار روایی دو روایت از داستان غنایی آقاي دکتر محمدحسین کرمی در مقاله اي با عن

1 .E.mail: mahmoodsheykh@yahoo.com
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این روایت را با روایت نورالدین عبدالرحمن جامی که یکی از پرتصویرترین و خیال انگیزترین » و زلیخا
منظومه هاي ادب فارسی است؛ به مقایسه نشسته اند.

ر بررسی ساختار روایی دو در مقاله حاضر سعی شده است؛ با توجه به شیوه ي آقاي دکتر کرمی د
روایت از یوسف و زلیخا و کتاب منظومه هاي عاشقانه ادب فارسی، همچنین کتاب ساختارشناسی مقایسه اي 
منظومه هاي ویس و رامین و خسرو و شیرین و مقاالت متعددي که در این رابطه نوشته شده است؛ دو 

یوسف و «ستان و پی رنگ، بررسی شود. بدین منظور روایت دیگر از یوسف و زلیخا، با توجه به عناصر دو دا
ی قبل از سروده ي جامی در قرن نهم به سرایش درآمده است و احسن ـخواجه مسعود قمی که اندک» زلیخاي

القصص یا یوسف و زلیخاي خاوري شیرازي سروده شده در قرن سیزدهم و آخرین سرایش این داستان، 
مورد کاوش و بررسی قرار می گیرد.

ررسی عناصر و اجزاي دو روایتب
آغاز و شروع دو روایت-الف

روایت خواجه مسعود قمی با توصیف فرزندان حضرت یعقوب که دوازده تن بودند و هر دو فرزند از 
ار قوي داشت، ـی پاهاي بسیـی متّصف بودند؛ یکـر یک به صفتـیک مادر آغاز می شود. این فرزندان ه

عجیبی، آن دیگري هرگاه خشمگین می شد؛ موهایش از جامه اش به در می دیگري زور و قدرت پنجه هاي 
شد. و یوسف بود که در زیبایی و جمال، نمونه نداشت.

داستان، با مرگ زود هنگام مادر یوسف هنگام تولد بنیامین و خواب دیدن یوسف ادامه می یابد. روایت 
رگاه پدر و عزّت و رفاه او آغاز می شود. خاوري شیرازي با توصیف جمال و زندگی زلیخا در مغرب و د

زلیخا در همین آغاز روایت ، با دیدن خوابهاي سه گانه، عاشق و شیفته ي یوسف می شود و با وجود  اینکه 
خود هنوز دختري نوجوان است و یوسف شاید هنوز طفلی در کنعان، در ضمن این خوابها نام و نشان 

یوسف را از خودش می پرسد.
یگر، در روایت خواجه مسعود، هیچ به نشو و نماي زلیخا و دوران کودکی او پرداخته نشده به بیان د

است و آغاز عشق او به یوسف از آن هنگام است که یوسف را به عنوان فرزند و نه برده می پرورد و در اثر 
عشق را چون بسیاري ارتباط نزدیک شیفته ي او می شود . اما روایت خاوري شیرازي ، از همان آغاز ، عنصر 

از کتب غنایی به تصویر کشیده است .
توصیف در دو روایت-ب

بخش عمده اي از داستانهاي عاشقانه را توصیفات آن تشکیل می دهد. همین توصیفات است؛ که موجب 
) با وجود تمام ارزشی که از جهت ادبی این توصیفات به 20: 1374ارزش گذاري اثر می گردد. (ذوالفقاري، 

ثر ادبی می دهد؛ اما از جهت پی رنگ و سیر منطقی داستان این توصیفات جزء حوادث زاید و نامربوط با ا
اصل اثر می باشد.
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روایت خاوري شیرازي، مملو از توصیف است. در تمام قسمتهاي این روایت توصیفات جلوه گري می 
ي سه گانه اش، توصیف جمال کند. توصیف جمال زلیخا و شکوه و عظمت درگاه پدرش، توصیف خوابها

یوسف در خواب هاي زلیخا، توصیف زیبا رویان اطراف زلیخا، توصیف کاروان زلیخا هنگام سفر به مصر، 
توصیف هدایاي خواستگاران و ... حجم عظیمی از این روایت را به خود اختصاص داده است.

است. این توصیفات نیز بسیار در روایت خواجه مسعود قمی از توصیفات بسیار کمتري استفاده شده 
کوتاه و نوعاً در چند بیت خالصه شده است و معموآلً با پند و تعلیم به پایان می رسد.

توصیف جمال زلیخا در آغاز روایت خاوري شیرازي:
که در برج ِ صباحت، اختري بودزلیخا نام، او را دختــــري بود     

رویان عالم، پاي بســــتشپري کرشمه، خانه زاد چشم مستش       
به دامن پاکی، افزون از فرشــتهگلش از طینت قدسی سرشتـه     

زحورِ عین، هزاران آفرینـــــشفزون صد جمال از حور عینـش
پی صید دلِ هر صیــد بنـــديبه دوش از طُره مشگین کمندي   

)44-42: 1369و مرجــــان آفریده (خاوري،تنش از شیره ي جــان پروریده               لبش از لعل
در دنباله ضمن بیست و شش بیت دیگر به توصیف زلیخا می پردازد و هنوز از این توصیف بیرون نیامده 

با بیتی دیگر توصیف کنیزان همراه او را شروع می کند و چندین بیت نیز در توصیف آنان می سراید.
ود قمی:توصیف جمال زلیخا در روایت خواجه مسع

زین غمزه زنی کــرشمه سازي          چون گل، تر و تازه سـرو نازي
خندان دهنی چو غنچه ي گلمویی چو کشیــده شاخِ سنبل       
پرورده، بــه ناز نازنیـــــــنیخوش سیم بري، سمن سرینی       

ـاییچون گنجِ گهــــــر گرانبهایی         گنجــــی که ندیده اژدهـ
)138: 1380درپـــــــاي فگنده زلف طنّاز         پا تا بر او کرشمــــــه و ناز (قمی،

پ) مانع یا گره داستانی
شاید بتوان گفت اصلی ترین عنصر در پیدایش منظومه هاي غنایی، وجود مانع در راه رسیدن عاشق به 

ندي خاص سراینده بر سر راه معشوق قرار معشوق باشد. این مانع ممکن است به اشکال گوناگون و با هنرم
داده شود که در هر داستان با شیوه اي متناسب و نسبت به پایان آن، این موانع از سر راه برداشته می شود. 

بدون مانع اساساً داستان شور وهیجانی ندارد.
مانع باشیم:این موانع و گره ها متعدد و متنوع است که ممکن است در یک منظومه شاهد یک یا چند 

مذهبی و اعتقادي، اختالف مذهبی عاشق و معشوق-الف
اختالف طبقاتی و قبیله اي-ب
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به شوي رفتن معشوق-ج
ازدواج به کابین-د

خویشاوندان مخالف وصال عاشق و معشوق-هـ
)37-34: 1374اختالل روانی عاشق، مانند جنون قیس   (ذوالفقاري، -د

ه در موارد زیر یافت شد که موارد تفاوت و تمایز با روایت خواجه در روایت خاوري شیرازي، گر
مسعود مشخص می شود: 

وقتی در خواب، سومین بار، یوسف، به دیدار زلیخا می آید به او می گوید که مانع وصال ما، عزیز -1
مصر می شود. ) اما زلیخا این را از یاد می برد و گرفتار عزیز کنونی70: 1369کنونی مصر است (خاوري، 

ی فراتر از موارد فوق الذکر ـع، عاملـردد؛ اما در واقـاین مبحث می تواند؛ به شوي رفتن معشوق محاسبه گ
بوده و  شتابزدگی، زلیخا را گرفتار می کند. (این بخش در روایت خواجه مسعود قمی نیامده است.) 

ه عزیز مصر ناتوان بود و نمی توانست از عزیز مصر خود نیز گرفتار گره و مانعی دیگر بود و آن، اینک
وجود زلیخا بهره مند شود. او از جنّی به جاي زلیخا بهره می برد که البته این مطلب خود داراي تناقض و با 

پی رنگ داستان در تضاد است؛ اگر ناتوان بود چگونه از جن بهره مند می شد؟
ش شدش در بیخودي سستبه آن گنج نهان میلش چو ره جست          رگ خواه

شنیدم گاه خلوت همـــــچو خفتی           پریزادي میـــــــان هر دو خفــــتی
)102به جاي لعل جان بخش زلیــخا                 زلعل آن پري بودي شکر خا (همان: 

خواجه مسعود علت بی بهره ماندن عزیز مصر را رام نبودن زلیخا می داند: 
بود چندي                  لیکن نگشاده هیچ بندي هم خواب عزیز

زو بود عزیز مانده بــی کام                  او نیز نبود هم بسی رام
)         138: 1380بیچاره به بوسی و کناري (قمی، قانع شده زآن چنان نـگاري                

وم مردم براي خرید یوسف است، تا جایی آنچه مانع دست یافتن سریع زلیخا به یوسف است، هج-2
که با خواهش زلیخا عزیز مصر حاضر می شود هم وزن یوسف گوهر و جواهر بپردازد.

)192: 1369به یک سرکفّه یوسف را نشاندند         به دیگر پلّه گوهرها فشاندند  (خاوري، 
به آنان و باطبع به خود متمایل سازد  اما زلیخا امیدوار بود، با آوردن زیبارویان به باغ بتواند یوسف را-3

قضیه بر عکس شد و همه ي  آن زیبارویان به یوسف و خدایش ایمان آوردند. در این واقعه، اعتقادات دینی 
گره و مانع وصال می شود.

)291دریده طیلسان بگسسته زنّار        شکسته بت زبتگر گشته بیزار (همان: 
گره براي رسیدن بر عشق و مقصود خود مطرح می نماید:زلیخا خود دو مانع و -4

یکی راهی که دل را جلوگاه است        عزیز آنجا چو کوهم سد راه است
)243یکی بی مهري دیرینــــــه یارم         که باشد گاه و بیگــــه در کنارم (همان: 



٤٢٨٤

٤٢٨٤

مجموعه مقاالت

عشق زلیخا به یوسف همه اطرافیان در داستان یوسف و زلیخا عشق مثلث نیز وجود دارد. عالوه بر -5
از جمله زنان بزرگان مصر یک نوع عشق (هوس) نسبت به یوسف دارند و در بخشی از حکایت وساطت می 

کنند تا یوسف به وصال زلیخا رضایت دهد؛ شاید خود نیز بهره اي بیابند.
دلت گر بر زلیخا نیست مایل          که چندان نیست حسنش در شمایل

)279د بلی چون ما نــگاري           نگار سرو قد گـل عذاري  (همان: ترا بای
در روایت خواجه مسعود دو مانع بر سر راه زلیخا وجود دارد. این دو مانع را یوسف بیان می کند و 
زلیخا به هر ترفندي سعی در رفع آن دارد. یکی یوسف نمی تواند به عزیز مصر خیانت کند و خود را مدیون 

مسار محبت او می داند و زلیخا می گوید:و شر
گر این همه شرمت از عزیزست         جایی که تو باشی او چه چیزست

که آتش فکنــد نهفتـــه در دلمن یک دو سه قطره زهرقاتـل       
زآن سان که نه هیچ پی بـرد ويدر می کنم امشب و از آن می         

)144: 1380(قمی، ناچیز کنم هم امشـــب او را را          جامی بدهـــــم لبا لب او 
دوم ترس از خداوند و نافرمانی او که زلیخا سعی می کند با طراحی منزل و تصاویري پرهوس و تهدید 
یوسف، به کشتن خود و التماس، یوسف را گمراه کند. در این راه تا حد زیادي موفّق می شود؛ اما در آخرین 

لحظات:
د ملَکی به شکل یعقــــوب              یعنی که به صورتی عجب خوبآم

یا خود زخدا نــــــداري آزرمگفتش که زمن نمی کنی شرم           
نام تو زلـــوح انبیـــــا پاكترسم کند و نباشــــدش باك          

)154ــوش (همان: کردي پی یک کنــار و آغوش             جنّات نعیـم را فرام
جدایی و فراق-ت

انه پس از جرقه ي اصلی به واسطه ي یک مانع و گره، جدایی و فراق ـهاي عاشقام داستانـدر تم
حادث می گردد؛ که این جدایی و فراق در داستانهایی که صبغه ي عامیانه دارند با پایان خوش به وصال 

مه با پایان ناخوش آیند، عاشق یا معشوق یا هر دو بی هیچ تبدیل می گردد ولی در داستانهاي تراژیک و غمنا
)54: 1374وصال و کامی به یکی از اشکال گوناگون، از دنیا می روند. (ذوالفقاري، 

در روایت خاوري شیرازي، زلیخا که خواب یوسف را می بیند با وجود کمی سن در زمانی که شاید 
کشد. این جدایی و فراق، با خوابهاي بعدي تقویت می شود یوسف کودکی چند ساله است، انتظار او را می 

و وقتی او می بالد و خواستگاران بسیاري از شاهان با فرستادگانی، خواهان او می شوند؛ زلیخا فقط عزیز 
مصر را که گمان می کند همان یوسف است؛ می خواهد و با شرمندگی این را به پدر ابراز می دارد.پدر با 

ترفند خسرو در بدست آوردن شیرین (خسرو و شیرین نظامی)، فرستاده اي آگاه و باتجربه ترفندي، همانند
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را براي شیفته کردن عزیز نسبت به دختر خود به مصر می فرستد. او موفق می شود؛ ولی با تمام شوقی که 
ده ـر نشـزیز مصـهنوز یوسف ع_رین ـزلیخا بر دیدار یار دارد؛ بی خبر از تقدیر و فراموشکار از خواب آخ

می آورد و صبر پیشه می سازد تا شاید به وقتی از الي سراپرده عزیز مصر را می بیند آهی از دل بر_است 
مقصود برسد.

در این روایت دو بار دیگر نیز زلیخا به فراق مبتال می شود. ابتدا پس از اینکه با خرید یوسف مدتی را 
و به زندان افتادن یوسف جدایی ادامه می یابد و دوم، آنگاه که در کنار او سپري می کند. با رسوایی او

یوسف و زلیخا هر دو به دیار حق می شتابند. با اختالفی که میان اهالی مصر بر سر مدفن یوسف پیش می 
آید و او را در تابوتی سنگی میان نیل دفن می کنند. باز هم این دو از هم دور می شوند و تراژدي کامل می 

شود.
در روایت خواجه مسعود، تنها یک مرحله فراق اتفاق می افتد. در دوران رسوایی زلیخا و به زندان افتادن 
یوسف تا آزادي او، به مقام رسیدن و خزانه داریش این فراق ادامه می یابد و با مرگ عزیز مصر در دوره ي 

ی رسد و هیچ بحثی بر پایان ارتباط خشکسالی، فراق به پایان می رسد. داستان عامیانه و سریع به انتها م
پیامبر –یوسف و زلیخا نیست. یوسف در هنگام مرگ، ممکت و دین را به یهودا  می سپارد و از موسی کلیم 

خبر می دهد که تابوت او را به کنعان، کنار پدر خواهد برد.-بعد از خود 
ان نویسی امروزيبررسی عوامل متناقض با پی رنگ روایت بر اساس معیارهاي داست-ث

ارسطو « قبل از بررسی این دو حکایت، بر اساس پی رنگ، الزم است به بیان مفهوم پی رنگ بپردازیم. 
تعریف صریحی براي پی رنگ داده است و پی رنگ را ترکیب کننده ي حوادث و تقلید از عمل دانسته است. 

نویسنده بخواهد به سلیقه و ذوق خود با پس و تعریفی است کلی که مفهوم داستان را نیز در بر می گیرد. اگر 
پیش کردن حوادث، ترتیب توالی زمانی داستان را بر هم بزند، این امر، بنا بر مقتضیات علت و معلولی رشته 
حوادث پی رنگ صورت گرفته است و داستان هاي غیر خطی ( عمودي، مدور، چند صدایی و . . . ) را به 

).62: 1376(میر صادقی، » عمل باید آغاز و میانه و پایانی داشته باشدوجود می آورد. در تقلید از 
پی رنگ وابستگی موجود میان حوادث داستان را به طور عقالنی تنظیم می کند. از این نظر، پی رنگ « 

فقط ترتیب و توالی حوادث نیست بلکه مجموعه ي سازمان یافته ي وقایع است. این مجموعه ي وقایع و 
) 64(همان: » رابطه ي علّت و معلولی به هم پیوند خورده و با الگو و نقشه اي مرتب شده است حوادث با 

عنصر تصادف و عوامل خارق العاده در پی رنگ روایت ها-1ث. 
تصادف، عامل یا عواملی است که با پیرنگ داستان ارتباطی منطقی ندارد؛ یعنی حاصل مطالب قبل از 

ز آن توجیه این تصادف می باشد. این تصادف اگر با عامل دینی و باورهاي خود نیست؛ اما مطالب پس ا
مذهبی پیوند یابد عامل خارق العاده می باشد و چون بر اساس باور و اعتقاد دینی گوینده و برآمده از آیات و 

).105: 1388احادیث است جزء عوامل تصادفی به شمار نمی آید (کرمی، 
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این عوامل فراهنجاري بیشتر اثر معجزه و ارتباط با خداوند است؛ سخن در روایت خواجه مسعود قمی 
گفتن گرگ با یعقوب پس از تهمت دریدن یوسف بدو، ساطع شدن نوري از چاهی که یوسف در آن زندانی 
است و دیده شدنش توسط مالک تاجر، گرفتاري کاروان مالک در طوفان سختی به علت سیلی زدن غالم 

ت یوسف، باز شدن درهاي قصر به روي یوسف هنگام فرار از مقابل زلیخا، بیدار شدن سیاه چهره به صور
یوسف از غفلت هنگام جذب زلیخا یوسف را به خود، درون قصر، پس از سه اخطار خداوند بدو، نقش 
غیرت خداوند در دل کندن زلیخا از یوسف، پس از ایمان آوردنش به خداوند و جلب خداوند محبت یوسف 

جانب زلیخا اگر چه پیرزنی فرتوت شده است و بسیاري موارد دیگر که از معجزات است از مقوله ي را به
تصادف به شمار نمی آید زیرا باور و برداشت گوینده از پدیده هاي یاد شده، آنها را در مقوله ي تصادفات 

عادي نمی پذیرد.
و عوامل فوق العاده جاي دارد؛ که اما در روایت خاوري شیرازي ، موارد بسیاري از عنصر تصادف

بخشی از آن در همان محدوده ي معجزات قابل بیان و توصیف است و بخشی دیگر که بیشتر مربوط به 
خوابها می شود از مبحث معجزات خارج می شود. چه اینکه بسیاري از این خوابها مربوط به افراد عادي 

عوامل خارق العاده (معجزه) در روایت خاوري شیرازي است که مقام و کرامتی نیز ندارند. نمونه اي از
عبارت است از : نجات یوسف از چاه توسط کاروانی که خداوند بدان سو هدایت شان کرد، عزیز مصر به 
لطف الهی یوسف را به فرزندي قبول می کند و با عزّت او را نزد خود می پرورد، با وجود عشوه و مکر 

یوسف را از نگاه و اعمال آنها حفظ نموده و حتی آنان را جذب پاکی یوسف می زیبارویان در باغ، خداوند 
نماید، نجات یافتن یوسف از مکر زلیخا با وجود هفت در بسته، گواهی دادن کودك سه ماهه به بی گناهی 
، یوسف پس از اتهام زلیخا به او، سایه انداختن ابري بر سر یوسف هنگام چوپانی کردنش در دوره ي جوانی

توسط -بردار یوسف-بینا و جوان شدن زلیخا به دعاي یوسف پس از ضعف و پیري، کنترل خشم روبیل 
این برادر ناسپاس. حمله یوسف بدو و بر سر دست گرفتنِفرزند کوچک یوسف ، 

اما خواب و بسامد آن در روایت خاوري شیرازي؛ بر عکس روایت خواجه مسعود قمی که تنها یک 
را به تصویر می کشد؛ از ابتدا نیز -سف و سجود ي آفتاب ، ماه و یازده ستاره در مقابل اوخواب یو-خواب

- 2خوابهاي سه گانه زلیخا که او را آواره ي مصر می کند، -1با خواب (خوابهاي زلیخا) آغاز می گردد: 
ه در خواب دیده عان سوق می دهد، تا آن گوهري را کـت کنـارت به سمـخواب دیدن مالک که او را به تج

یعقوب حادثه کشته شدن یوسف (ع) به پنجه گرگان را به خواب می بیند و از برادران می -3در کنعان بیابد، 
خواهر یوسف وقتی می بیند پدر از رفتن یوسف همراه -4خواهد که یوسف را با خود به صحرا نبرند، 

ی بیند که ـواب مـوابد و در خـمی گذارد و می خو ـبرادران ناراحت است او نیز از غصه، در منزل سر بر زان
خواب زلیخا، بعد از مأیوس شدنش با دیدن عزیزمصر که یوسف نیست -5گرگی چند یوسف را ربودند، 

حضرت یوسف که در -7خواب پادشاه مصر در آغاز خشکسالی و -6وامیدوار شدن او به وصال یوسف، 
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آنگاه به درگاه الهی دعا نموده از خداوند مرگ خویش را می د وـادر را می بینـدر و مـش پـرینـخواب آخ
خواهد. ( با توجه به خواب هاي سه گانه ي زلیخا، این موارد به نه می رسد )

عالوه بر این کرامت و دعا نیز از مواردي است که نقش کلیدي در انحراف پی رنگ دارد. در روایت 
- 2فراق یوسف همواره دعا می کند که یوسف را بیابد، یعقوب در-1خواجه مسعود قمی،عبارت است از: 

زلیخا همواره -3پس از دل خوش شدن یوسف از مالک،ابر تیره اي که آسمان را فرا گرفته بود ناپدید شد، 
یوسف با فرستادن پیراهنش براي پدر موجب شفاي چشمان او می -4به دعا ، وصل یوسف را می خواهد، 

خداوند مرگ خویش را مسألت می نماید و با تبی جانکاه به آرزویش می رسد.یوسف به دعا از-5شود، 
روایت خاوري شیرازي نیز با وجود این که از رنگ و بوي دینی کمتري برخوردار است ولی مملو از 

دعا درحق آن گرگ که تهمت خوردنِ یوسف را بدو زدند،موجب حضرت یعقوب با-1کرامت و دعاست:
ش (برادرش) شد. و باز با دعایی دیگر آن شتربانی که از یوسف گرفتار زندان مصر رسیدن اوبه گمشده ا

دوم به سعادت و نیکی -3اول بچه دار شود و -2برایش خبر آورد موجب شد تا او به دو آرزویش برسد؛ 
ر نمایند.اطرافیان زلیخا با دعا و سوزاندن اسپند سعی می کنند که چشم بد را از او دو-4پایان عمر برسد. 

زلیخا با دعا و نیایش باالخره به وصال یوسف می رسد؛ اگر چه این دعاها ابتدا در مقابل بتهاست اما -5
یوسف با دعا موجب جوانی زلیخا می شود، -6با شکستن بت و روي آوردن به رب العالمین نتیجه می دهد، 

ند مرگ خویش را می طلبد و با بوئیدن یوسف از خداو-8یوسف با دعا خواستار وصال زلیخا می شود، -7
سیبی که از بهشت برایش آورده اند بدین آرزو می رسد.

جمع بندي مطالب مربوط به مبحث بررسی عنصر تصادف در پی رنگ روایت ها      
از بررسی موارد یاد شده به این مهم می رسیم که با وجود قدمت روایت خواجه مسعود قمی از آنجایی 

ان پند و اندرز گفتن از داستان بوده است تا توصیف و تصویرسازي موارد انحراف از پی رنگ و که هدف ایش
تصادف بسیار کمتر است اما روایت خاوري شیرازي چون با هدف زیباآفرینی و تصویرسازي شکل گرفته 

ند روایت است و با بررسی و مطابقت روایت ایشان با روایت جامی نیز این امر کامالً مشهود است همان
جامی موارد انحراف از پی رنگ بسیار بیشتر است. خاوري در مقدمه روایتش تقلید از روایت جامی را 

تصریح می کند اما نظم خود را برتر از نظم جامی می داند:
)39: 1369کسی کو پختگی داند زخامی     نسنجد نظم من با نظم جامی   (خاوري، 

حذف در پی رنگ داستان ها–2ث. 
آن چه در این جا مورد نظر است، حذف وقایعی از داستان است که عدم یاد کرد آن ها، می تواند به پی 

) روایت خواجه مسعود قمی از زندگی یعقوب و پسرانش و 108: 1388رنگ داستان ضربه بزند. (کرمی، 
ا پایان می پیماید؛ اما مرگ زود هنگام مادر یوسف هنگام تولد بنیامین شروع می شود و سیر منطقی خود را ت

در پایان داستان پس از مرگ یوسف از برخورد زلیخا با مرگ یوسف و پایان کار زلیخا هیچ سخنی به میان 
نمی آید اگر چه از جا به جایی تابوت یوسف بعدها ازمصر به کنعان و دفن مجدد او کنار پدرش یعقوب، 
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یخا با حکایت فوت یوسف چه کرد؟ به توسط حضرت موسی سخن می راند. این موضوع مهم که زل
فراموشی سپرده می شود. گویا چون شاعر بر اساس منابع موجود خود، قرآن و یوسف و زلیخاي منسوب به 

فردوسی از پایان داستان خبر نداشته؛ چیزي به آن نیافزوده است. همچنان که خود می گوید:
)240: 1380تکلّف خیالی است   (قمی، گیرم زخیال خاص خالی است                   خالی ز

ر دو روایت ـا که در هـان پیشتر از مطلب قبلی است؛ از آن جـه از نظر زمـر چـساله اي که اگـم
مشترك می باشد؛ اکنون ذکر می گردد؛ بی توجهی عزیز مصر به اتاقها و تصاویر کشیده شده بر آنها به امر 

ین که یوسف قصد خیانت به او را داشته است؛ می باشد.زلیخا پس از تهمت زدن زلیخا مبنی بر ا
روایت خاوري شیرازي آن سیر منطقی را ندارد و جا به جایی در ارکان داستان بسیار زیاد است. با این 
وجود، عالوه بر بی توجهی عزیز مصر به آن تصاویر تنها یک حذف در این روایت نیز صورت پذیرفته است. 

قوب با وجود آن همه گریه و انتظار چرا ـوب خبر می آورد یعـر و یوسف، براي یعقآن گاه که عربی از مص
هیچ عکس العملی انجام نمی دهد؟ و تنها با دعا در حقّ آن مسافر او را بدرقه می نماید.

عناصر و وقایع زاید در پی رنگ هر روایت-3ث. 
ه روایت منسوب به فردوسی است و روایت خواجه مسعود که از جهت ساختار و روایت بسیار شبیه ب

در ابتداي داستان گویا خود نیز اشاره به این مطلب دارد:
داناي گذشتــــــه داستــان ها              فهرســت قدیم خانــــــدان ها

بانی يِ چه گوهــــــرین بیانی              گویــا به نکـــوترین زبــــــانی
)92: 1380زان قصه که احسن القصص اوست (قمی، از مغز سخن چنین کشد پوست

داراي وقایع زاید بسیاري است که ارتباطی به پیوند منطقی وقایع اصلی یا فرعی سازنده ي طرح ندارد. 
مهارتها و قابلیت هاي برادران یوسف که هیچ کدام در روند داستان به کار نمی آیند و گویا تنها بهانه اي -1

از یک -3یعقوب پیش از هر اتفاقی همواره نگران حال یوسف است، -2اي بیان زیبایی یوسف، است بر
مطرح کردن مبحث درس و مشق براي یوسف توسط برادران و راحتی از آن با -4مادر بودن هر دو برادر، 

ف به این ـیوستادنـد و نفرسـدمه بزنـادا گرگی به یوسف صـترس پدر از اینکه مب-5همراه شدن با ایشان، 
تالش شمعون براي صدمه زدن به یوسف با در آوردن پیراهن یوسف و با سر به چاه -6بهانه با برادران، 

تمام مواردي که جزء کرامات یعقوب و یوسف ذکر -7انداختنش که به لطف الهی یوسف نجات می یابد، 
خواب دیدن -7از این مقوله اند؛ گردیده است و یا شامل الطاف و عنایات و آزمایش الهی می باشد نیز

ساطع شدن -9نجات یوسف توسط جبرئیل در چاه، -8یوسف در آغاز داستان والیت و سروري خویش را، 
گرفتار شدن -11به سخن آمدن گرگ گرفتار برادران یوسف، -10نوري از وجود یوسف به بیرون چاه، 

تمام شدن طوفان به علت لطف -12ک بر بدن یوسف، کاروان مالک در طوفان به علت تازیانه زدن غالم مال
پیرزنی که تنها سرمایه اش یک کالف نخ است -13مالک به یوسف و سپردن سند فروش یوسف به خودش، 
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خریدار یوسف می شود تا در شمار خریداران ذکر گردد (این خود از موارد باال بردن ارج و زیبایی یوسف 
باز شدن -15زلیخا با جلوه کردن فرشته اي در ظاهر یعقوب بدو نجات یوسف از چنگال -14است)، 

به سخن آمدن طفل شیرخوار براي اینکه بی گناهی یوسف بر عزیز آشکار -16درهاي قفل زدن به امر الهی، 
غیرت الهی که چرا یوسف از غیر او تقاضاي نجات از زندان را دارد و طوالنی شدن مدت -17شود، 

شفا یافتن چشمان یعقوب با به -19یوسف بی قید و شرط برادران را می بخشد، -18ر، اسارتش به این خاط
عامه بر -21اخطار جبرئیل به یوسف که چرا براي پدر از اسب پیاده نشد. -20چشم کشیدن پیراهن یوسف، 

تان تناقضی زمین زدن و جامه دریدن یوسف در سوگ پدر که البته از پیامبر خدا بدو است وگرنه با طرح داس
یوسف خود به درگاه الهی دعا می کند و مرگ خود را می طلبد این درخواست پذیرفته می شود -22ندارد، 

توصیفات رخسار یوسف و زلیخا و مناظر باغ و کاخ و غیره نیز از مواردي -23و او به تبی جان می سپارد، 
چند جاي داستان خواجه مسعود گریزي به عالوه بر این در -24است که هیچ ارتباطی با پی رنگ ندارد، 

به 141در صفحه ي -25)، 233و 111احوال خود می زند و به فرزندش محمد پند می دهد (ص ص:
و دیگر نام شاعر است که در -26توصیف عشق می پردازد تا به نوعی عشق و هوس زلیخا توجیه شود، 

نصیحتی را با خطاب به خود (مسعود) بیان کرده و جاي جاي منظومه در پایان بحث ها آمده و شاعر پندي و
همچون پایان غزل ختم سخن می کند.

در روایت خاوري شیرازي همچنان که از آغاز داستان نیز مشخص است مقصود و منظور اصلی گیرنده 
. بیان عشق و شور و حال در این داستان است و نشان دادن قدرت نظم خویش که خود نیز آن را اذعان دارد

وي روایت پر شاخ و برگ جامی را تقلید نموده، و بر همان وزن به تصویرسازي پرداخته است بنابراین 
توصیف بیش از حد زلیخا در آغاز منظومه -1عناصر متناقض با طرح داستان در این روایت بسیار زیاد است. 

تصویر رفاه ایشان در -4ش، جلوه گري زیبا رویان اطراف-3عظمت باغ و کاخ پدرش، -2وبیان جمال او، 
اها به ـا و در این رؤیـدن خوابهاي زلیخـطوالنی ش-6ومت مغرب، ـمت حکـعظ-5الل، ـمغرب و ج

در آغاز -8تلمیحاتی چند به  عشق لیلی و مجنون، خسرو و شیرین و فرهاد و شیرین، -7ون رسیدن، ـجن
توصیف -9واستگاري او می آیند االمصر، جوانی زلیخا، خواستگاران متعددي از کشورهاي مختلف به خ

تصویر اشتیاق -11توصیف کاروان عظیم فرستاده شده توسط عزیز مصر، -10جمال زلیخا براي عزیز مصر، 
پیام غیبی مبنی بر صبر به -13در مقابل میل عزیز مصر بر دیدن زلیخا، -12بسیار زلیخا بر دیدن عزیز مصر 
امیدوار شدن زلیخا -14دانستن این مطلب که این عزیز ، آن یوسف نیست، زلیخا پس از دیدن عزیز مصر و 

با پیام الهی که به وصال یوسف می رسی و این عزیز مصر خود حافظ توست تا به یوسف برسی بدون اینکه 
ناله و افغان بیش از حد یعقوب براي جدا شدن از -15این زن بت پرست کمالی و اعتقادي داشته باشد، 

خواب دیدن یعقوب مبنی برتسلّط گرگان(برادران) بر یوسف-16این روز و آن شب گفتن ایشان، یوسف و
خبر دادن گرگ از -18خواب دیدن خواهر یوسف مشابه خواب پدر ایشان، -17و در گودال انداختن او، 

قوب با دعا عربی بیابان نشین از یوسف براي یعقوب خبر می آورد و با وجود اینکه یع-19سالمت یوسف، 
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براي عرب دو نیاز او (صاحب بچه شدن و حسن پایان زندگی) را برآورده می سازد هیچ گاه قصد رفتن به 
-21یعقوب با دعا در حقِّ گرگ خوش خبر و بی گناه ، او را به برادرش می رساند، -20مصر نمی کند، 

ز ایوب : به آن رنجور جان در بند حرمان / یعقوب هنگام گریه بر یوسف از اتفاقات آینده خبر می دهد مثالً ا
خداوند را به تعدادي از پیامبران و از جمله -22) و 159: 1369که بودش سالها تن قوت کرمان: (خاوري، 

ائمه اطهار قسم می دهد که از غم دوري فرزند نجاتش دهد: 
)159همان: به جاه چارده سلطان معصوم             که در لوح است نام جمله مرقوم (

تلمیحات چندي است که خاوري شیرازي به داستان سرو و تذرو دارد. این داستان سروده ي نثاري -23
) با وجود عالقه اي که 1374:67تونی از مردم فردوس که در گناباد سکونت گزیده، می باشد. (ذوالفقاري، 

سوي خود شاعر اشکالی در روایت به این داستان در خاوري شیرازي دیده می شود ذکر چندین مورد از 
ایجاد نمی کند؛ اما آنجا که از قول زلیخا به بیان این عشق و اشاره به آن می پردازد از واقعیت دور می شود. 

از قول زلیخا می گوید:358و 46چرا که زلیخا کجا و داستان سرو تذرو کجا ؟ در صفحات 
سازد چون تذروم دل گرفتارمگر سروي زغیـب آید به رفتار؟              که

*               *              *
که این سرو است کز وي قد خمیدم     تذروآسا به خون، دل می طپـــیدم

بر اساس روایات، قبض روح پیامبران بر عهده ي عزرائیل است اما در این داستان خبر مرگ یوسف -24
رساند و با سیبی که به او می دهد او را قبض روح می کند.را جبرئیل به او می

به هامـــون بود آهنگ رحیـــلش            در آمد ناگه از در جبــــرئیــلش 
که اي از تیغ مهرت سینه ها چاك            سالمت می رســــاند ایــزد پاك

رون اجابـــتکه دل خوش دار کت بابت به بابت           دعا شد دوش مقـــ
)455کنون بیرون قدم زین بار غــم نـه            به خلوتگاه خاص ما قــــــدم نه (همان: 

عناصر و وقایع مبهم در پی رنگ هر روایت-4ث. 
پاره اي مسائل در روایت خواجه مسعود قمی ذکر می شود که موجب سستی و ضعف در پی رنگ 

در مورد آینده ي خود می بیند؛ خود از جوانی و نشاط، خوابش را یوسف پس از خوابی که-1داستان است. 
- 2براي برادران حسود تعریف می کند، عالوه بر آن تعبیر پدر را نیز با تفصیل تمام براي آنها شرح می دهد، 

مالک که در مسیر راه کرامات یوسف را می بیند و سند خرید ش را به او می سپارد تا از بالي توفان او و 
افرادش نجات یابند، چگونه یوسف را به بازار برده فروشان می برد و می فروشد و حتی سند را از یوسف 

در پایان روایت، هیچ خبري از زلیخا نیست. زلیخایی که جانش به -3نمی گیرد تا تسلیم خریدار کند؛ 
ود را در فراق یوسف می یوسف بسته بود و پس از سالها انتظار به او رسید و به روایت خاوري، چشمان خ
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کند و بر سر گور او جان می دهد، در این روایت، بی خبر از عدم حضور یوسف است و حتی سخنی از او و 
برخوردش با فوت یوسف، به میان نمی آید.

روزي یوسف در زندان توسط مردي از -1در روایت خاوري شیرازي وقایع مبهم به قرار زیر است؛ 
فرستد و او را از اوضاع خود می آگاهاند یعقوب پس از آگاهی از اوضاع فرزند، دو کنعان خبر به پدر می

نیاز و خواستۀ پیام آور را برآورده می سازد اما با وجود داشتن ثروت و مکنت و آن همه درد هجران نه تنها 
الهاي پایانی در س-2خود براي دیدن فرزند نمی رود بلکه هیچ کسی را مأمور بررسی این قضیه نمی کند، 

قحطی پس از اینکه مردم سالهاي اول زر و گوهر به یوسف دادند و کم کم لوازم منزل و خانه را به او 
سپردند در سالهاي بعد خانه زادان و مستورگان و باالخره جان خود را به گرو دادند. با توجه به اینکه 

حتی گندم و غالت را از خود مردم حضرت یوسف، پیامبر بود و به عدل و عدالت میان مردم معروف و
گرفته بود؛ این رفتار ایشان جز ظلم چه می توانست نام داشته باشد؟ علت این امر بر خواننده مشخص 

در اواخر این روایت ، گریزي به علت جدایی یوسف از یعقوب زده شده و دو علت ذکر می -3نیست، 
اي از این اسباب نشده است. یکی از آن دالیل این است گردد؛ که به هر حال در روند داستان هیچ استفاده 

که چون یعقوب کنیزي زیبا داشت که همزمان با همسر یعقوب ، صاحب فرزندي شد؛ مسئولیت هر دو 
فرزند بر عهده ي کنیز ماند. یعقوب پس از اندك زمانی براي اینکه به فرزند دیگرش بیشتر شیر برسد و او 

را از او دور نمود و دایه جرأت اعتراض نداشت. پس از نالیدن او به درگاه خوب ببالد فرزند این دایه 
خداوند، تا رسیدن فرزند او به دامانش و جلب رضایت آن کنیز، خداوند فرزند یعقوب را نیز از او دور کرد و 

روایت دیگر اینکه چون نیازمندي از حضرت یعقوب کمک خواست و حضرت به او بی اعتنایی نمود -4
اوند او را بدین درد مبتال نمود. این علت هر چه باشد در طول داستان هیچ نقشی ندارد.خد

حادثه ي بسیار عجیب تر که در هر دو روایت آمده و بر خالف پی رنگ منطقی یک داستان جلوه گري 
شقانه می کند آنگاه است که زلیخا به راهنمایی دایه ي خود تصاویري از خود و یوسف در حاالت مختلف عا

بر در و دیوار قصر تصویر می کند و عزیز مصر نه تنها مانع او نمی شود بلکه آنچنان از اطراف بی خبر است 
که پس از رسوا شدن زلیخا نیز هرگز این تصاویر را دلیل بر گناهکاري زلیخا نمی داند و گویا عنین بودن 

ت طفل مهمان بر گناهکاري زلیخا ، عزیز مصرآنچنان ضعفی در او ایجاد کرده است که با وجود شهاد
بازدستور زلیخا را مبنی بر زندانی کردن یوسف می پذیرد.

موارد اختالف دو روایت-5ث.
آغاز روایت خواجه مسعود قمی با توصیف زندگی یعقوب و مرگ راحیل می باشد؛ اما آغاز روایت -1

دیوانه شدنش در یاد یوسف به خواب خاوري شیرازي با توصیف جمال زلیخا و خوابهاي سه گانه ي او و
دیده ، است.

در روایت خواجه مسعود، داستان زندگی یوسف مدتی در نزد عمه به این صورت پایان می پذیرد که -2
پدرش یعقوب او را محکوم به دزدي می کند و از نزد عمه به خانه ي خود می آورد؛ چرا که طاقت دوري او 
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روایات از جمله روایت جامی بر عکس است. اما در روایت خاوري شیرازي را ندارد. این قضیه در سایر
هرگز این مطلب ذکر نشده و بحث زندگی یوسف، نزد کسی غیر از پدر نیست و این حادثه هیچ نمودي در 

این روایت ندارد.
یدن در روایت خاوري شیرازي، زلیخا به اشتباه با عزیز مصر ازدواج می کند و همواره منتظر د-3

یوسف است اما در روایت خواجه مسعود قمی چنین مطلبی هرگز رخ ننموده و تنها پس از خریداري شدن 
یوسف توسط عزیز است که زلیخا با یوسف آشنا می شود ابتدا به عنوان فرزند او را می آراید و بزرگ می 

ند.کند اما همین ارتباط مادر و فرزندي، باالخره زلیخا را شیفته ي یوسف می ک
خواجه مسعود قمی در روایتش جاي جاي به زندگی خود و فرزندش محمد اشاره می کند و به پند -4

و نصیحت او می پردازد و گه گاه در تخلّص گونه اي نام خود را آخر مطالب می آورد یا به توصیف عشق و 
ات خود را دامنه دار و مشکالتش می پردازد اما خاوري شیرازي اگر چه این کار را نمی کند بسیار توصیف

جزیی می نماید؛ توصیف جمال زلیخا، یوسف و زیبارویان اطراف زلیخا، توصیف جالل و شکوه پدر زلیخا، 
توصیف اتاقهاي پرنقش و نگار زلیخا، . . . و عالوه بر آن شب زفاف زلیخا با عزیز مصر و نیز با یوسف را به 

تصویر می کشد.
یوسف با برادران در روایت خواجه مسعود قمی اگر چه به خوبی نارضایتی یعقوب از همراهی -5

توصیف شده است اما هرگز طول و تفصیل و پیچ و تاب و عمق روایت خاوري را ندارد.
مرد عربی که براي یعقوب از یوسف خبر می آورد در روایت خاوري آمده است اما در روایت -6

دل خود را با باد می کند.خواجه مسعود هیچ خبري از او نیست و یوسف درد
در روایت خواجه مسعود، یوسف از ترس اینکه مبادا زلیخا تهدید خود مبنی بر خودکشی را عملی -7

کند؛ در ارتباط با زلیخا راه مسالمت پیش می گیرد و نزدیک است به گناه آلوده شود اما خداوند با تمثالی از 
خاوري چنین تصویري نیست.پدر، او را از فساد باز می دارد. در روایت 

اگر چه در هر دو روایت زلیخا به یوسف می رسد، اما در روایت خواجه مسعود بحث زیبا شدن -8
زلیخا مطرح نیست و فقط پس از فوت عزیز مصر، ملک ریان زلیخا را به عقد یوسف در می آورد؛ در حالی 

انه پرورده شده است.که در روایت خاوري شیرازي این تصویر بسیار زیبا و هنرمند
مدت زندگی یوسف با پدرش یعقوب در مصر در دو روایت متفاوت است. در روایت خواجه -9

د و سپس فوت می کند و یوسف سی سال پس از ـر می زیـراه پسران در مصـوب همـمسعود هفت سال یعق
ال همراه فرزندان در پدر دار فانی را وداع می گوید. اما در روایت خاوري شیرازي یعقوب مدت چهل س

مصر می زید و آنگاه فوت می کند. چهل سال پس از فوت او یوسف نیز دنیا را وداع می گوید.
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یوسف در روایت خواجه مسعود مثل تمام انسانها جان می سپارد اما در روایت خاوري شیرازي -10
ست رحلت از طریق جبرئیل با این تصویر بسیار زیبا و هنرمندانه است. او پس از اطالع از پذیرش درخوا

خوردن سیبی که جبرئیل از بهشت برایش آورده؛ قبض روح می شود.
در روایت خواجه مسعود از پایان کار زلیخا هیچ سخنی نیست و فقط فوت یوسف مطرح می شود. -11

ا در نیزاز آینده که تابوت یوسف توسط حضرت موسی به کنعان منتقل می شود؛ سخن به میان می آید؛ ام
روایت خاوري شیرازي پایان زیبا و عاشقانه اي براي یوسف و زلیخا ثبت می شود و زلیخاي مهجور باز هم 

از یوسفش دور می افتد.
نتیجه

با مقایسه ي پی رنگ دو روایت یاد شده از این حکایت دینی و تاریخی و بررسی بسامد عناصر متناقض 
مت)، حذف از پی رنگ، حوادث زاید و وقایع مبهم که اساساً با آن؛ یعنی چهار عنصر تصادف (خواب و کرا

با روند منطقی داستان و معقول بودنش در تضاد است به نتایج زیر دست می یابیم.
مورد معجزه چون جزء اعتقادات پذیرفته شده ي 7مورد تصادف (البته 5روایت خواجه مسعود قمی با 

مورد واقعه ي 4مورد حوادث زاید و 26حذف از پی رنگ، بشري است از این مورد حذف گردید)، ا مورد
مورد 16تصادف (البته 17مورد تناقض با پی رنگ؛ در مقابل روایت خاوري شیرازي با 36مبهم؛ جمعاً 

24معجزه چون جزء اعتقادات پذیرفته شده ي بشري است از این مورد حذف گردید)، ا حذف در پی رنگ، 
ي مبهم، اگر چه لطافت کمتري از جهت تخیل برخوردار است اما با ساختار داستان واقعه5حادثه ي زاید و 

امروزي تناسب بیشتري دارد. 
نتایج به دست آمده از این بررسی را می توان به صورت جدول زیر دسته بندي و خالصه نمود:

تصادف(خواب جدول نتیجه
وکرامت)

ـوعمجمـوقایع مبهمحوادث زایدحذف از پی رنگ

یوسف و زلیخاي خواجه 
مسعود قمی

5126436

یوسف و زلیخاي خاوري 
شیرازي

17124547

چنان که جدول و نتایج آن نشان می دهد روایت خواجه مسعود قمی با پی رنگ و ساختار داستان 
عنصر نویسی امروزي تناسب بیشتري دارد؛ در مقابل روایت خاوري شیرازي به دلیل حجم بیشتري از 

تصادف و وقایع مبهم با داستان نویسی امروزي در تضاد بیشتري می باشد. 
کتابنامه

) ترجمه ي آیت اهللا مکارم شیرازي. چاپ اول. قم: مشعر.1387( قرآن-1
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. ساختار شناسی مقایسه اي منظومه هاي ویس و رامین و خسرو و شیرین) 1385پیري، موسی (-2
زاهدان: تفتان.

. ترجمه ي مصطفی زمانی. قم: پژواك اندیشه.قصه هاي قرآن) 1386، محمد احمد (جاد المولی-3
. تصحیح مرتضی مدرس گیالنی. تهران: اهورا.) هفت اورنگ1365جامی، عبدالرحمن بن احمد (-4
. تهران: نیما.منظومه هاي عاشقانه ي ادب فارسی) 1374ذوالفقاري، حسن (-5
. تصحیح عباس یوسف و زلیخا) 1369تخلص به خاوري شیرازي (شریفی حسینی، میرزا افضل اهللا م-6

منظوري. شیراز: نوید.
. تصحیح دکتر حسین محمد زاده یوسف و زلیخاي منسوب) 1374فردوسی، حکیم ابوالقاسم (-7

صدیق. چاپ دوم. تهران: آفرینش.
فردوس.. تصحیح و تدوین علی آل داود. تهران:یوسف و زلیخا) 1380قمی، خواجه مسعود (-8
یوسف و «بررسی ساختار روایی دو روایت از داستان ) 1388کرمی، محمد حسین؛ حقیقی، شهین (-9
.124-89. پژوهشنامه ي ادب غنایی. سال هفتم. شماره ي سیزدهم. پاییز و زمستان. ص ص »زلیخا

. چاپ سوم. تهران: سخن.عناصر داستانی) 1376میر صادقی، جمال (-10
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ي هفتاد شمسی،  بر اساس رویکرد  اجتماعی در دهه» رمان اجتماعینقد«شناسی جریان
منتقدان

1نرگس شیخ

دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواري
2دکتر مهیار علوي مقدم

دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواري 
چکیده

ي  پس از ش. که دهه70ي ویژه در دهههایی بوده و بهفراز و نشیبدر ایران، رمان نویسی از آغاز، داراي
جنگ، فرو نشستن هیاهوهاي اجتناب ناپذیر پس از انقالب و گسترش سلب آزادي شماري از نویسندگان و 
روشنفکران در آفرینش ادبی بود، رمان فارسی نیز به فراخور رویدادهاي سیاسی و اجتماعی با تحوّالتی روبرو 

کوشد  به نقد و تحلیل این ي رمان، میهاي گوناگونی را پذیرا شد. جریان شناسی ادبی در حوزهجریانو 
اجتماعی تغییرات و –ساختی و خارجی -ها و ارزیابی بررسی علل داخلیفراز و فرودها و قبض و بسط

وجود آمد و شاهد بیان قد بهي هفتاد، فضاي بازتري براي نتحوالت ادبی رمان بپردازد. در عین حال، در دهه
ویژه رمان اجتماعی هستیم. به دنبال آن، منتقدان نیز با رویکردي مسایل و مشکالت جامعه در رمان، به

اي براي اعتالي فرهنگ ها پرداختند. منتقدان در این دهه، ادبیات را وسیلهاجتماعی به بررسی و نقد این رمان
هاي خود، غالباً بارویکردي اجتماعی، به بررسی دانستند و در نقدمیها و مشکالت جامعه و اصالح کاستی

هاي رماننقد«پرداختند. در این مقاله به بررسی جریان ها از نظر انعکاس شرایط اجتماعی جامعه میرمان
شود.ي هفتاد شمسی، بر اساس رویکرد اجتماعی منتقدان پرداخته میدر دهه» اجتماعی

ي هفتاد ش، رویکرد اجتماعی.ن شناسی نقد، رمان اجتماعی، دههجریاها:کلیدواژه
مقدمه.1
ترین مقوالتی که در دوران معاصر مورد توجه بسیاري از منتقدان قرار گرفته، نقد ادبی است. نقد از مهم

عد در اي است. از دوران مشروطه به بادبی به منظور تجزیه، تحلیل و ارزیابی آثار ادبی داراي اهمیت ویژه
ي مسایل و مشکالت اجتماع اي براي انعکاس اوضاع جامعه و بازتاب دهندهایران، ادبیات به عنوان وسیله

گذارد و طبیعتاً مطرح شد. باید اذعان کرد که هر اثر ادبی به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم بر جامعه اثر می
ت ارتباط میان جامعه و ادبیات، بسیاري از افراد به گذارد. در پی ضرورت شناخمیجامعه نیز بر اثر ادبی تأثیر

نقد ادبیات به صورت علمی و غیرعلمی پرداختند. 
هاي بعد از انقالب و گسترش آزادي قلم بسیاري از منتقدان شمسی، شاهد کاهش هیاهو70يدر دهه

چنین همهاي جنگ ولي پهلوي و  ساهستیم. در این دوران، بعد از پشت سر گذاشتن اختناق حاکم در دوره

1 . nargessheikh@gmail.com
2 . m.alavi2007@yahoo.com
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آید و سیر نقد در این دهه توسعه روند رو به رشد صنعت چاپ و نشر، فضاي بازتري براي نقد به وجود می
گیرد. در این دهه، در پی ي منتقدان قرار میي نقد، مورد استفادههاي نظري بسیاري در زمینهیابد و بحثمی

تحلیل و ، منتقدان بسیاري به نقد این آثار پرداختند. اجتماعیر داستانی، به ویژه رمانتغییرات کیفیت آثا
رویکردهاي پرطرفدار، توجه شناخت:آثار داستانی معاصر، از جهات مختلف، از جملهسیر نقد بررسی 

گذري مختصر بر فرهنگ و شرایط اجتماعی هر دوره، ضرورت و نیزعناصر داستانمنتقدان به هر یک از 
دارد.

ه به بررسی و تحلیل سیر نقد رمان اجتماعی پرداخته شده است و در پی یافتن این نکات در این مقال
هستیم: 

ي هفتاد شمسی، چیست؟سیاسی در دهه-دالیل سیر پیشرفت و رکود نقد رمان اجتماعی.١
شوند یا ساختاري؟ها بیشتر از حیث محتوایی نقد میشمسی، رمان70ي در دهه.2
شمسی، 70ي کند، اما آیا در دههي یک نقد خوب را ایجاد میمکان ارائهي متن ابررسی چند جانبه.3

شاهد این روند تخصصی شدن در نقد هستیم؟
اند؟آثار کدام نویسندگان مورد انتقاد بیشتر قرار گرفته.4
شناخت نشریات و منتقدان پرکار این دهه..5

ي نقد ادبی در ادبیات معاصر ایرانپیشینه
ین شاه به اروپا و به دنبال آن آشنایی ایرانیان و رفت و آمد به در دوران مشروطیت بعد از سفر ناصرالد

تا 1228میرزا فتحعلی خان آخوند زاده («ي امیر کبیر و عباس میرزا، نقد وارد ایران شد. اروپا به   توصیه
ي نقد وي بر نمایشنامهي نقد را تحت عنوان کریتیکا وارد ایران کرد. ق) اولین کسی است که کلمه1295

(آبان افتلتی، » تواند به عنوان اولین نقد نو محسوب شودمیرزا آقا تبریزي اولین نمایش به زبان فارسی می
1390 :2219.(

هاي پس از در سال«ي شکل گیري نقد ادبی در ایران است. از عصر مشروطه تا حکومت رضاشاه دوره
» کندکه ادبیات را ملزم به دفاع از جریان فرهنگی سیاسی خاصی مییابد نقدي سیاست زده رواج می1320

ي انتقاد در با عنوان وظیفه1325ي نقد از دکتر فاطمه سیاح در سال ). اولین مقاله3: 1377(علوي مقدم، 
ر با ادبیات در اولین کانون نویسندگان ایران خوانده شد و اولین کتاب مدون نقد از دکتر لطفعلی صورتگ

دهد که تا قبل از چاپ شد. سیر تاریخی نقد داستان در ایران، نشان می1319عنوان سخن سنجی در سال 
هاي سیاسی و توان در بحرانشده است و علّت این امر را میتوجه زیادي به این نوع ادبی نمی1330سال 

درصد از جامعه 15قریب به «1330ي اوضاع نامطلوب مطبوعات و انتشارات در آن زمان جستجو کرد. دهه
دهد. آثار صادق هدایت در این دوره بیشتر مد نظر منتقدین بوده آماري نقد داستان را به خود اختصاص می
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زاده ). از منقدین این دهه از اشخاصی چون جالل آل احمد و محمدعلی جمال309: 1381(ذوالفقاري، » است
باید نام برد.

به مانند ژان » تعهد و التزام نویسنده«ي انی چون جالل آل احمد با ترویج نظریهنویسندگ1340ي در دهه«
منتقدانی مانند شمیم بهار 1340ي پل سارتر، به تأثیر و نفوذ نقد اجتماعی باور داشتند. در سالهاي پایانی دهه

ساختار ادبی، در راه ترویج ي اصول زیبایی شناسی وي اندیشه و هنر با نقد و تحلیل اثر ادبی بر پایهدر مجله
).3و4: 1377(علوي مقدم، » کوشندهاي صرفاً اجتماعی و سیاسی میها و معیارنقدي به دور از مالك

کند. از جمله منتقدان پرکار این نقد داستان به لحاظ کمی پیشرفت چشمگیري پیدا می1340ي در دهه
1350ي غیب نام برد. نقد داستان در دههد عبدالعلی دستتوان از رضا براهنی، نادر ابراهیمی و سیدهه می

دهد که افت نقد داستان از سیر تاریخی نقد نشان می«افتد. ي گذشته تا حدودي از رونق مینسبت به دهه
کمتر نقدي در مطبوعات 1350شود طوري که در سال شروع می1348هاي از سال40-50ي اواخر دهه

). از جمله کسانی که در این دهه به کار نقد پرداختند باید از سید 331: 1381لفقاري، (ذوا». شودمشاهده می
غیب، مهین بهرامی، غالمرضا ستوده و کرامت تفنگدار نام برد.عبدالعلی دست

ي مطبوعات و چاپ، نقد ادبی رونق چندانی ندارد.  از دلیل اوضاع آشفتههاي قبل از جنگ بهدر سال
غیب، محمود کیانوش و یعقوب آذري باید نام برد. ها از کسانی مانند سید عبد العلی دستلمنتقدان این سا

هاي موجود در این دوره به نقد آثار غیر جنگی یابد. نقدنقد ادبی وضعیت بهتري می60ي هاي دههدر سال
هاي موجود پراکنده ا تالشي نقد ادبی، منابع بسیاري منتشر شد، اماختصاص دارد. بعد از انقالب، در عرصه

که باید به رسمیت شناخته نشد. ي نقد ادبی چنانو چه بسا کم و محدود بود و مقوله
ي تاریخی رمان اجتماعیپیشینه

زیرا «شمار آورد. اي براي ظهور رمان اجتماعی در ایران بهتوان مقدمهي ابراهیم بیک را میسیاحتنامه
یابی معضالت اجتماعی، فرهنگی و اي خویش، به بازنمایی و ریشهفر نامهنویسنده ضمن بیان داستان س

(عسگري حسنکلو، » کندپردازد و فساد هیأت حاکم و کارگزاران آن را به خوبی توصیف میسیاسی می
1386 :44-45.(

- اي براي ورود رمان )  را باید مقدمه1356-1281) اثر مرتضی مشفق کاظمی (1304تهران مخوف (
شمسی معرفی شده است، محیط تهران عاري 1300هاي شمار آورد. در این رمان، تهران در سالتماعی بهاج

آثاري چون تهران «کند. گی و ناپاکی در تهران مخوف بیداد میاز پاکدامنی و نجابت است و جهالت، هرزه
ادبی مهم بسیاري -ن سنّتیاي در تالش یراي از بین بردن زبامخوف به خاطر ایجاد زبان ساده و روزنامه

).36: 1383(تسلیمی، » اندداشته
)، 1303هاي دیگري به تبعیت از تهران مخوف نگارش یافت؛ مانند: روزگار سیاه (در همین دوران رمان

) به قلم ربیع 1308آبادي؛ و نیز جنایات بشر (ي یحیی دولت) نوشته1305اثر عباس خلیلی؛ شهرناز (
هاي زندگی زنان ایرانی، سخن رفته ها و فسادها، تباهیاي خلیلی بیشتر از ناهنجاريهدر رمان«انصاري. 
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-ي آنان را به درستی فراروي نهاده و بدبختیها چند و چون زندگی زنان و جامعهدر این رمان» خلیلی«است. 

اي، ي شلدره(اکبر» داري و حمایت کرده استها را گزارش کرده و سرانجام از این گروه جانبهاي آن
1382 :55.(

) و 1306) و روز سیاه رعیت (1305هاي تیموري چون روز سیاه کارگر (ها باید از رماندر کنار این رمان
) و اشرف مخلوقات 1312)، تالش معاش (1311هاي تفریحات شب (هاي محمد مسعود با عنواننوشته

ها با نویسندگان این رمان«ن مخوف بودند. ) یاد کرد که پیرو سبک مشفق کاظمی در نگارش تهرا1313(
هاي پس از مشروطیت، یأس عمومی ناشی هاي اجتماعی سالامنیتوصیف فحشاء فساد سیاسی و اداري و نا
). 22: 1390(بیژنی دلیوند، » کننداز به نتیجه نرسیدن انقالب را منعکس می
پردازد. انی، آشفتگی و فساد دستگاه اداري می) به ترسیم نابسام1311محمد حجازي با نگارش رمان زیبا (

) اثر محمود اعتماد زاده (م. ا. به آذین) را به دالیلی از تأثیر گذارترین 1331گلشیري رمان دختر رعیت (
اي تاریخی در این رمان براي اولین بار در پس پشت یک رمان، واقعه«کند: میهاي اجتماعی معرفی رمان

ي دختري دهاتی و پسر ارباب اي، رابطه(قیام میرزا کوچک خان) را در پس پشت خانههست و ما آن واقعه 
).296: 1378(گلشیري، » بینیممی

محمد افغانی با رمان )، علی1337)، آل احمد در مدیر مدرسه (1331بزرگ علوي با رمان چشمهایش (
خود پرداختند. صادق چوبک با رمان )  به بیان و تحلیل مسایل اجتماعی  در آثار1340شوهر آهو خانم (

اي دیگر از جامعه را در آثار خود ) گوشه1348) و سیمین دانشور با رمان سووشون (1345سنگ صبور (
ي جریان سیال ذهن نوشته شد. ) اثر هوشنگ گلشیري به شیوه1347نشان دادند. رمان شازده احتجاب (

ي روزگار ملی شدن د و تکوین یک نوجوان را بر گستره) از احمد محمود، که مراحل رش1353همسایه ها («
» ي پنجاه استهاي دههترین رماندهد. از مهمهاي حزبی نشان میي فعالیتصنعت نفت و دوره

ي حضور روشنفکران ) به مسأله1368). عباس معروفی در رمان سمفونی مردگان (460: 1380(میرعابدینی، 
پردازد.در اجتماع می

ي اصالحات ي رئالیسم انتقادي است که به مسألهترین اثر در حیطهآبادي مهمسلوچ از دولتجاي خالی«
آورند. پردازد. با شروع جنگ نویسندگان به موضوع جنگ روي میارضی و تأثیر آن بر زندگی روستائیان می

اي بر جریان تأثیر عمده)1365در میان نویسندگان رشد یافته در انقالب، محسن مخملباف با رمان باغ بلور (
). 51-50: 1386(عسگري حسنکلو، » گرددگذارد و سرمشق نویسندگان بعدي میرمان جنگ می

توان از دو تیپ کارمندان و زنان نام برد. هاي اجتماعی میهاي اصلی و محوري رماناز شخصیت
شوند و با ي ادبیات معاصر ایران میهکارمندان با انتقاد رمان اجتماعی از دستگاه اداري مشروطه، وارد صحن«

- هاي رمان فارسی میي رضاشاه، از اصلی ترین شخصیتهمتمرکز شدن کشور و رشد دیوان ساالري در دور

). 53: 1ج1380(میرعابدینی، » گردند
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شود؟میرمان اجتماعی به چه نوع رمانی گفته
رمانی است که بر نفوذ جامعه و اوضاع «گوید:) در تعریف رمان اجتماعی می429: 1382میرصادقی (

ورزد و تأثیر اقتصاد و وضعیت و موقعیت اجتماعی را بر ها و وقایع داستان تأکید میاقتصادي بر شخصیت
».دهدرفتار و سلوك انسان در زمان و مکان معین مورد بررسی و ارزیابی قرار می

پردازد و موضوع اصلی آن تشریح تأثیر جامعه میرمان اجتماعی، رمانی است که به بیان مسایل اجتماعی 
گذاردو بر اشخاص رمان است، یعنی چگونه مناسبات اجتماعی، اقتصادي و سیاسی بر اشخاص رمان تأثیر می

گزینند و سرانجامِ این افراد در نهایت هریک از این اشخاص چه نوع رفتاري را در برابر این تغییرات بر می
مسایل مطرح شده در این نوع ادبی بیشتر حول محور اوضاع کارگران فرودست شود. به کجا ختم می

یابد. اختصاص می
شود که سرشت و بنیانی اجتماعی و مردم گرا دارند و ها گفته میرمان اجتماعی به آن دسته از رمان«

گونه که را آندارند و اجتماع هاي طبقات مختلف را بیان میکاست و فزود زندگی فرودستان و درد ورنج
گونه که خواستشان است و در جامعه نشانی از ها یا آنها و تباهیگذارند، با تمام پلیديبینند، به نمایش میمی

(اکبري » گیرندبینند. به همین سبب با دید و طنز انتقادي، و.ضع زمان خود را به نیشخند و انتقاد میآن را نمی
).53: 1382اي، شلدره

شمسی70ي ایران در دههوضعیت ادبی 
بسیار مهم است. در این دهه ي پس از جنگ است و از این نظر، این دههي هفتاد مصادف با دورهدهه

رسد که همین امر ي هفتاد پاورقی نویسی به اوج خود میصنعت چاپ و نشر رو به گسترش است. در دهه
هاي این دهه تجربه گرایی است، نویسندگان در شود. از دیگر ویژگیسبب تقویت و پیشرفت صنعت نشر می

کنند.آثار خود شروع به نوشتن از تجربیات فردي خود می
ي ادبیات داستانی و زاویه دید داستان نویسان و ، اوضاع کلی حاکم بر عرصه1370ي هاي دههدر سال«

-له تغییر شرایط سیاسیها نسبت به مسایل جامعه و زندگی، به دالیل گوناگون، از جمچگونگی نگرش آن
ي سازندگی پس از پایان جنگ تحمیلی و بسیاري تحوالت درونی جامعه عوض اجتماعی، مطرح شدن مسئله

ویژه قشر متوسط کنند زندگی طبقات اجتماعی و بهشد. از این رو، داستان نویسان این دهه بیشتر تالش می
).232: 1382اي، (اکبري شلدره» دهندشهري را آن گونه که خود دیدند و تجربه کردند، نشان 

ي اجتماع است. ي نویسندگان زن در عرصههاي بارز فضاي ادبی این دهه حضور کم سابقهاز ویژگی
هاي تثبیت جایگاه و رسیدن به تعالی منزلت اجتماعی و شأن فرهنگی و سرانجام، گمان سالي دوم بیدهه«

).214: 1382اي، اکبري شلدره» ( ان استایام درخشش و هویت یافتگی و خود باوري زن
کنیم، ادبیات میمشاهده74تا 70هاي چاپ را از سال ي هفتاد، بیشترین تیراژهاي آغازین دههدر سال

هاي پایانی شود، اما در سالهاي میانی این روند دچار افت میکند. در سالداستانی به لحاظ کمی پیشرفت می
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توان در جریان فی ادبیِات داستانی هستیم. علّت رکود ادبیات داستانی را در این دهه میاین دهه شاهد رشد کی
ي این دهه جستجو کرد.آمیز انتخابات ریاست جمهوري در میانهوقایع اختالف

شمسی70ي در دهه» نقد رمان اجتماعی«هاي ترین رویکردعمده
. نقد اخالقی6-1

گان و فضاي یک اثر ادبی از جمله مواردي است که در نقد اخالقی رعایت اصول اخالقی در جمالت، واژ
شود. به کار گرفتن معانی و مفاهیم اخالقی و پرهیز از کاربرد غیر اخالقی آن، در یک اثر به آن پرداخته می

ترین کسی که به نقد اخالقی پرداخته است افالطون است که معروف«گیرد. این نقد مورد بررسی قرار می
: 1388(شمیسا، » ي خود راه نداده بودي فاضلهران را (جز شاعران اندرزگو) به سبب بدآموزي به مدینهشاع
). در این دهه این نوع رویکرد به رمان اجتماعی در موارد معدودي دیده شد.308
. نقد اصالت زن (فمینیسم)6-2

70ي شود.  در دههاع پرداخته میدر نقد فمینیستی به بررسی مسایل زنان، نقش آنان در فرهنگ و اجتم
ش. این نوع رویکرد به رمان اجتماعی بسیار مورد توجه قرار گرفت و منتقدان بسیاري با رویکرد فمینیستی 

هاي نظري بسیاري نیز در هاي عملی که در این دهه شاهد آن هستیم، نقدبه نقد آثار پرداختند. عالوه بر نقد
توان از نقد عبدالعلی دستغیب ها میي این نوع نقدجتماعی نوشته شد. از جملهي این رویکرد به رمان اباره

هاي داستانی آنان نام برد.نویس و موضوعات و مضموندر تحلیل آثار زنان رمان
. نقد تأثّري6-3

در این گونه نقد، منتقد «نویسد. در این نوع نقد منتقد شرح حاالت روحی خود را در برخورد با اثر می
ها احساسات و به طور کوشد تا تأثیري را که اثر ادبی بر او گذاشته است بیان کند. یعنی خیاالت، بینشمی

). تعداد 40: 1388(شمیسا، » کلی تأثراتی (امپرسیونی) را که اثر ادبی در او ایجاد کرده است توضیح دهد
شود.معدودي از این نوع نقد در این دهه دیده می

انه. نقد روانکاو6-4
ي اثر را مورد هاي اثر و یا خود نویسندههاي روانی هر یک از شخصیتدر نقد روانکاوانه، منتقد ویژگی

منتقد در نقد روانکاوانه با این سؤاالت «پردازد. دهد و به تجزیه و تحلیل علل و عوامل آن مینقد قرار می
- هاي داستان حول چه محورده و یا شخصیتروبروست که باید به آنها پاسخ بگوید: جریان سیال ذهن نویسن

). 26و25: صص 1381(ذوالفقاري، » ي این افکار چیست؟ و ریشه در چه مسائلی دارد؟گردد؟ انگیزههایی می
ي این نوع رویکرد به رمان، باید از نقد رمان بوف کور صادق هدایت نام برد که منتقد، جریان سیال از جمله

ا مورد بررسی قرار داده است.ي این رمان رذهن نویسنده
شناسانه.  نقد زیبایی6-5
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شود. زیبایی اثر ادبی هاي ادبی یک اثر پرداخته میدر این نوع نقد، به بررسی مسایل زیبایی شناسانه و هنر
و ارتباط » خوب و زیبا«واژگان «از جمله عواملی است که منتقدان این دهه در نقد خود به آن توجه دارند. 

). مواردي 36: 1381(ذوالفقاري، » و واژه در نقد زیباشناسانه مد نظر منتقدین و صاحب نظران بوده استاین د
ش. وجود دارد.70از این نوع نقد به صورت پراکنده در دهه 

. نقد ساختارگرا6-6
ه جزئی شود؛ به عبارت دیگر هر پدیددر نقد ساختاري یک اثر، هر جزء اثر در ارتباط با کل آن بررسی می

هاي آرزو، اثر محمد توان از نقد علی عباسی بر رمان گاوهاي این نوع نقد، میاز نمونهاز کل اثر ادبی است. 
هادي محمدي نام برد. 

. نقد اساطیري6-7
نقد اساطیري یا نقد «شود. میها در رمان پرداختهتایپها و آرکیالگودر این نوع نقد به برسی کهن

) نقدي است که اثر ادبی را با توجه به مباحث اسطوره شناسی (میتولوژي)، مردم Myth) Criticismگرا اسطوره
هاي این نوع رویکرد به ). از نمونه269: 1388(شمیسا، » کندشناسی و روانشناسی (عمده یونگی) بررسی می

توان یاد کرد. مند، میدردي مصیبت قومی اثر، از نقد رمان سال بلوا اثر عباس معروفی با عنوان اسطوره
. نقد تاریخی6-8

ران و حوادث تاریخی دوران وي ـباط وي با معاصـدر این نوع نقد به تحلیل چگونگی حیات مؤلّف، ارت
داند. لذا در بررسی اثر، اثر ادبی را به عنوان بازتابی از حاالت نویسنده می«شود. نقد تاریخیپرداخته می

). 21: 1381(ذوالفقاري، » دانندتر مؤثّر میبراي درك بیشتر و تحلیل بهتر و دقیقشرایط زمانی و محیطی را 
ي هفتاد  شاهد هستیم.هایی از این نوع نقد را در آثار  دههرگه

. نقد سیاسی6-9
هاي او در اثر ادبی از جمله مواردي است که آشکار ساختن اهداف سیاسی نویسنده و اغراض و دیدگاه

تواند سیاسی هم باشد و بررسی اثر از این بنابراین باید گفت ادبیات می«شود. ن دهه دیده میهاي ایدر نقد
هاي سیاسی این دوره بیشتر ). این نوع رویکرد در رمان30: 1381(ذوالفقاري، » دیدگاه بر منتقد واجب است

شود. دیده می
. نقد اجتماعی6-10

: 1389رسی جامعه و بازتاب آن در اثر ادبی است. زرین کوب (ي منتقد در این نوع نقد، تحلیل و بروظیفه
هایی که در در این شیوه از آداب و رسوم اجتماعی و عقاید و نهضت«گوید: ) در تبیین نقد اجتماعی می67

ي هفتادشمسی. بسیاري از منتقدان با این رویکرد به نقد در دهه». روداند سخن میآثار ادبی انعکاس یافته
رداختند.رمان پ

هاي اجتماعینقد رمانبررسی
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70هاي اجتماعی، بر اساس رویکرد اجتماعی منتقدان، که در نشریات دهه نقد رماناکنون به بررسی
پردازیم.شمسی به چاپ رسیده است می

)محمود دولت آبادي(ردرمان کلی
کند.جتماعی اثر بررسی میرحیمی در بررسی رمان کلیدر محمد دولت آبادي آن را از حیث ساخت ارضا 

هاي حمید دباشی به عنوان منتقد رمان کلیدر، در نقد این رمان، به برسی نقش اجتماع در آفرینش شخصیت
برند رسد که میان افراد و بازیگران اجتماعی که در انزوا و اجتماع به سر میپردازد و به این نکته میرمان می

ها در آن اي وجود دارد که شخصیتو آمد هستند، طیف پیوستهو بین پسند اخالقی و سیاسی در رفت
چه که این رمان را در یک چارچوب نویسد که آنهاي این رمان میي شخصیِّتشوند. وي دربارهساخته می

هایی است که در مجاورت جسمانی، عاطفی و اخالقی دهد کنش متقابل میان شخصیتمشخّص قرار می
شوند، دباشی براي اثبات هاي کلیدر ساخته میدر همین مجاورت است که شخصیتیکدیگر قرار دارند و

هاي این رمان در شناساندن هویت فردي و این مدعا شواهدي از در کنار یکدیگر قرار گرفتن شخصیت
).190-197: 1370آورد (ر.ك: دباشی، ها میاجتماعی آن

(علی اصغر شیرزادي)رمان طبل آتش
گرا است. این رمان بیان نفرتی است از واقعیرمان طبل آتش، رمانسهیل محمودي ناقدنظر طبق اظهار 

اي که در برابر باال ي نان، جنسیت و عاطفه هستند. جامعهاي که مردمان آن گرسنهام جامعه، جامعهفساد حکّ
رمان طبل آتش داد رساند.دهد و فرو دست خود را، شدیدآً آزار میدست خود به هر رذالتی تن در می

ي اي است علیه رژیم شاهنشاهی.سهیل محمودي در نقد رمان طبل آتش، عنوان مقالهخواهی هنرمندانه
درآمد این مقاله بیان کرده است گرایی نو در گذار از تنهایی انسان نامیده است و در پیشانتقادي خود را واقع

کند که منظور از رئالیسم در و حسی استو تصریح میکه این اثر، یک اثر سالمت رئالیستی مدرن و ملموس
هاست.ب انسانیها و مصااین مقاله، پرداخت صادقانه به درد

ي عادي مردم است همراه اي از طبقهبه عنوان نماینده» رشید«رمان طبل آتش، داستان زندگی فردي به نام 
، زن »جمال خان«توده است، مادر، عمو هاي پیرامونش از جمله پدر وي که عضو حزب سیاسی با شخصیت

ي چهل است، هاي دههمصادف با سال» رشید«دختر عموي وي.روزگار نوجوانی » سیمین«، و »اختر« عمو
ها مصادف با ظهور ن روزنامه نگار و این سالآشود و بعد از پس از گرفتن مدرك دیپلم سپاهی می» رشید«

عادي بودن حضور ي این رمان، سعی در نشان دادنِخالصهانقالب است. منتقد هدف خود را از نوشتن
دهد. شخصیت اصلی رمان در جامعه بیان کرده است و معتقد است که این مطلب اصالت رئالیسم را نشان می

خویش در ارتباط است و از بطن همین نقهرمان رمان از میان مردم عادي انتخاب شده است که با همنوعا
بحثی پیرامون رئالیسم معاصر دارد، میراث ادبی سهیل محمودي در نقد رمان طبل آتش،افراد برخاسته است.

شمارد. در ایران نیز آثار نویسندگانی چون میرا از این دست بر» استین بک«و » همینگوي«اشخاصی چون 
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اراي چنین را نیز د» جاي خالی سلوچ«و » سووشون«در آثاري چون » محمود دولت آبادي«و » سیمین دانشور«
هاي دارد که، این گونه آثار، اندوه، درد و رنجانگارد. در پایان سهیل محمودي بیان میمیقیسبک و سیا

تابانند.ها را بدون هیچ تکلّفی باز میانسان
رمان شوهر آهو خانم (علی محمد افغانی)

ن رمان، همان بحث تکراري ي ایدارد که سوژهحسن منتظرقایم، در نقد رمان شوهر آهو خانم اظهار می
ها و عاشق شدن و حاالت و پیامد آن و ازدواج و طالق است، یعنی در حقیقت همان مسایل خانوادگی و رنج

هاي هاي به هر حال کوچک و در مقیاس غم و شاديها و شاديهاي خصوصی و به مفهوم دیگر، غمدرد
).30: 1372بزرگ اجتماعی(ر.ك: منتظرقایم، 

ي رنج و حسد هوو در همان زمان نیز که داستان واقع شده ي عاشق شدن و قصهید که قصهگوناقد می
که متأسفانه در این رمان به -هاها و وقایع و مقاومتي عظیم کشف حجاب و صحنهاست، در برابر فاجعه

در ادامه نقد بی تردید حرفی اندك است.-ها به نگارش درآمده استسادگی و حتّی با نوعی گرایش به آن
ي اندیشه و ها را نادیده گرفته و جامعه را از دریچهاي واقعیتگونهگوید که این رمان بهاین رمان، منتقد می

هاي مردم ترسیم کرده است (ر.ك: همان).ي غربی و به دور از شهامت و حماسه و خون تودهاراده
رمان سنگ صبور (صادق چوبک)

-هاي خاطره انگیزي را در داستانگوید که چوبک شخصیتسنگ صبور میفریدون فرّخ در نقد رمان
ها متعلق به طبقات محروم هایش خلق کرده است و در برابر خواننده به نمایش گذاشته است. این شخصیت

هاي آشناي زندگی هاي داستانی خود را نیز از صحنهدهد که چوبک طرحجامعه هستند. سپس ادامه می
- دارد که گاه بههاي اجتماعی عرضه میهاي خود تفسیرعالوه چوبک در داستاناس کرده است. بهروزمره اقتب

شود. چوبک در این رمان به خصوصی از وضع موجود نمودار میهاي بهصورت اعتراضی بلند علیه جنبه
).280: 1372ها إبا دارد (ر.ك: فرّخ، پردازد که جامعه از افشاي آنتفسیر مسایلی می

)علی اشرف درویشیاني (هاي ابرمان سالر
هاي دارد که این رمان حول محور مبارزهاظهار میغیب،، سید عبدالعلی دستهاي ابريدر نقد رمان سال

شود که در برابر میهاي ابري از مردي سخن گفتهگذرد. در کتاب سالو زندگانی مردم محروم می50دهه 
یابد. کتاب شود و پسر او نیز همین سرنوشت را میانه خراب میایستد و خخان و مالکی ستمگر می

-ها و مبارزهروستایی و فرزندان وي است و شرحی است مبسوط از مقاومت» دراویشه«سرگذشت خاندان 
ها، شود،شرح گرسنگیگوید آنچه بیش از همه چیز در این رمان دیده میهاي این خاندان. منتقد در ادمه می

هاي جنوب شهري عقب مانده ها، اسهال و استفراغ و عادات زشتی است که در محلّهها، بیماريو شکنجهقتل
هاي ابري با گذرد، اما این اوصاف بر مبناي واقعیت ترسیم شده است و از این نظر کتاب سالیا روستا می

- میابري به همان راهیهايویژه در دو جلد نخستین سالکتاب گورکی مشابهت بسیاري دارد. درویشیان به
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ي ما هاي شاخص و عام جامعهبی، بوچان و مادر شریف نمونهاند. اشخاصی مانند بیها رفتهرود که رئالیست
).272: 1375غیب، (ر.ك: دستهستند

گوید که درویشیان، تصاویر هاي ابري، رضا خندان به عنوان ناقد این رمان، میدر نقد دیگري از رمان سال
کشد که در میان جهل، ستم و نداري دست گذارد. مردمی را به تصویر میاي از فقر مردم را به نمایش میزنده

ترین شرایط، کند که در سختکشند. کودکانی را در پیش روي خواننده مجسم میزنند و عذاب میو پا می
این رمان در تالشی سخت براي دهند. زنان، مردان و کودکان فقیر درهاي فوق العاده دشوار میتن به کار

هاي ناشی از آن، همواره دغدغه ذهنی درویشیان کند که فقر و ناهنجاريکوشند. منتقد اظهار میبقاي خود می
ها، تصویر واضحی از محیط اجتماعی به دست کوشد با در کنار هم گذاردن واقعیتبوده است. درویشیان می

).278: 1378بدهد (ر.ك: خندان، 
هایی که آدمی ناخود آگاه از دهد که رئالیسم عریان درویشیان ترکیبی است از چیزخندان ادامه میرضا 

ي انتقادي عدالتی. منتقد در جاي دیگري از مقالههاي ناشی از آن، ستم و بیهراسد مانند فقر، مرگها میآن
الساعه نیستند و دارند، خلق» عیتعریفی اجتما«که هاي رمان با توجه به اینگوید که   شخصیتخود می

).748: 1378کند (ر.ك: خندان، ها معرّفی میهاي پیرامون آنها را به کمک  واقعیتدرویشیان آن
آبادي)رمان جاي خالی سلوچ (محمود دولت

رضا سرشار در نقد رمان جاي خالی سلوچ معتقد است، تا کنون هیچ داستان ایرانی، ابعاد فاجعه بارمحمد
دارد که بستر آمیز و مؤثّر به تصویر نکشیده است. منتقد اظهار میي جاي خالی سلوچ مبالغهفقر را به اندازه

اي است که پس از اجراي اصالحات ارضی از سال هاي ویران کنندهي تحولاصلی داستان بازتاب دهنده
هاي این ي شخصیتعوامل تشکیل دهندهوجود آمد. منتقد پس از بیانهاي کشور   به، به بعد در روستا1341

که هاي تاریخی و اجتماعی است، حال آنو مقهور جبرهر فرد زاییدهرمان بر این نظر است که شخصیت
ي شخصیت و روابط افراد واقعیت این است که شرایط تاریخی و اجتماعی، تنها بخشی از عناصر شکل دهنده

-توان گرفت نیز همین است و این اشکال، واقعیتهایی که به این رمان میترین ایرادبا یکدیگرند و از مهم

).  136-131: 1378غیب، برد (ر.ك: دستگرایی نویسنده را در طرح مسایل، زیر سؤال می
ها (احمد محمود)رمان همسایه

است که رمان، ي رمان از نظر انعکاس مسایل اجتماعی پرداخته و بر این نظر منتقد به بررسی درونمایه
ها و پردازد. زندگانی مردم جنوب ایران و خانهي جامعه میدیدهبیشتر به توصیف زندگی مردم فقیر و ستم

اي، طرز زیست و کار مردم، باورها و عقایدشان، رفتار مأموران دولتی با این مردم و هاي اجارهمستأجران خانه
). اسفندیاري منتقد دیگر این رمان، 109ه است (ر.ك: همان: ها پرداخت... از مواردي است که نویسنده به آن

ي اجتماعی اثر بر این نظر است که احمد محمود انتقادي اجتماعی به صورتی نهفته دارد، ي درونمایهدرباره
آیند، سخت و لبریز خانه میي مشترك ساکن هستند و یا به قهوهها، در خانهزندگی گارگرانی که در همسایه
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- شود. خالد و دوستانش لباس پاره و فرسوده میر و رنج است. مادر خالد مدتی ناچار به رختشویی میاز فق

زده است شود، از سر و وضع و منزل خود خجالتي متوسط آشنا میپوشند. وقتی که او با دختري از طبقه
).48: 1372(ر.ك: اسفندیاري، 

هاي آرزو (محمدهادي محمدي)رمان گاو
دوران «ي نقد خود نگاهی به مفهوم هاي آرزو، در مقدمها کرمانی فاروب به عنوان منتقد رمان گاورضعلی
پردازد. پس از بررسی تاریخی به عنوان مفهومی اجتماعی دارد و به بررسی تاریخی این مفهوم می» کودکی

- ی و جوامع بورژوایی میي این مفهوم، به بیان مشکالت این قشر در جوامع دهقانی، صنعتمفصلی درباره

ي نسبتاً مفصل به تحلیل وضع نمایاند و با این مقدمههاي هر یک از این جوامع را باز میپردازد و ویژگی
).121-116: 1379پردازد (ر.ك: محمدي، کودکان در این رمان می

انشمسی بر اساس رویکرد اجتماعی منتقد70در  دهه » نقد رمان اجتماعی«بررسی جریان 
هاي گذشته داراي پیشرفت بسیاري ي هفتاد شمسی، جریان نقد و نقد نویسی در مقایسه با سالدر دهه

رسند و منتقدان به دور از است. اکثر آراي انتقادي این دهه در مجلّات و نشریات ادبی به چاپ میبوده
پاي تالش براي ایجاد یک ادبیات بهپا«پردازند، اما ورزي و بر مبناي علمی و درست به کار نقد میغرض

هاي جدید و طرح قصه یا شعر پس از انقالب، تالش درخوري براي ایجاد نقد ادبیات نشده است و تالش
ي ادبی ما نقش نقد را به رسمیت نشناخته موجود نیز پراکنده و نامنظم بوده و هنوز که هنوز است جامعه

).91: 1379(تندرو صالح، » است
گیرد. ) رمان کلیدر با عنوان قهرمانان کلیدر کیستند؟ توسط حمید دباّشی مورد نقد قرار می1370در سال (

ها، گرایی نو در گذار از تنهایی انسان ، نوشدارو، همسایههاي طبل آتش با عنوان واقع) رمان1372در سال (
محمدرضا الوند، شوهرآهو خانم و سنگ صبور با رویکردي اجتماعی به ترتیب توسط سهیل محمودي،

) رمان گورستان غریبان را سید عبد 1373شوند. در سال (اسفندیاري، حسن منتظرقایم و فریدون فرّخ  نقد می
- ) رمان در اندرون من خسته، توسط عزّت1374کند. در سال (غیب با رویکردي اجتماعی نقد میالعلی دست

ها مورد نقد اشرف درویشیان بارهاي ابري از علین سال) رما1375شود. در سال (گیر نقد میالسادات گوشه
غیب بر این رمان است. در سال ها در این سال، نقد سید عبد العلی دستي این نقدگیرد از جملهقرار می

) 1378شود. در سال (رضا سرشار در محک نقد گذاشته می) رمان جاي خالی سلوچ توسط محمد1376(
) رمان دل دلدادگی را نوید 1379گیرد. در سال(ویشیان مجدداً مورد نقد قرار میهاي ابري دررمان سال

گیرند.اقاقیا ، مورد نقد قرار میهاي آرزو و کوچههاي گاو) رمان1379کند. در سال (سهامی نقّادي می
اي بازتاب مسایل اي براند، ادبیات همواره وسیلهطبق اظهار نظر منتقدان، در آثاري که مورد نقد قرار داده

اي تمام قد کند که هنرمند باید آینهجامعه بوده است، مثالً سهیل محمودي در نقد رمان طبل آتش اذعان می
دارد که هدف هنر، انعکاس اي، اظهار میضمن توضیح خاطرهها باشدسپس ها و دردبراي نشان دادن رنج
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ي خبر گوید: وظیفهالعلی دستغیب به عنوان منتقد میدهاي ابري، سید عبسال.در نقد رمانهاستها و غمدرد
ي قصه و داستان است.هاي اجتماعی بر عهدهآگاهیی و روشن کردن افکار عمومی یا دادنـرسان

گیرينتیجه
ویژه رمان اجتماعی به با کاهش التهابات سیاسی و اجتماعی ناشی از جنگ تحمیلی، رمان فارسی به

، بر اساس »نقد رمان اجتماعی«هاي گوناگونی را پذیرا شد. در بررسی جریان جریانفراخور این تغییرات،
اند که ادبیات همواره بستري مناسب براي ش. منتقدان ابراز داشته70ي رویکرد اجتماعی منتقدان،  در دهه

خود مطرح کردند.هاي مردم و مسایل جامعه است و این نکته را بارها در آثار انتقاديها و رنجانعکاس درد
سیاسی در این دهه، این موارد مشاهده شد: با کاهش -در تحلیل و بررسی سیر نقد رمان اجتماعی

ي هفتاد شمسی، ي نقد ادبی در دههالتهابات سیاسی و اجتماعی ناشی از جنگ تحمیلی، شاهد پیشرفت مقوله
نیز  معطوف داشتند. محتوا و صورت یک اي آنزمان با ساختار آثار، نگاه خود را به محتوهستیم. منتقدان هم

اي که منتقدان همراه با نقد و تحلیل صورت متن، شوند. به گونهاثر ادبی در ارتباط متقابل با یکدیگر نقد می
اي براي ورود به نقد محتوایی متن پردازند؛ درواقع نقد صورت اثر، مقدمهمیمضمون اثر نیز به معنا، محتوا و 

ي رمان ي رمان و نظرات و اعتقادات نویسندهدان در بررسی محتواي یک اثر، به تشریح درونمایهاست. منتق
پردازند.می

شمسی، بر اساس زمان چاپ آثار انتقادي، 70ي سیاسی در دهه-در بررسی سیر نقد رمان اجتماعی
درصد از 49باشد؛ یعنی هاي آغازین میهاي موجود در این دهه، مربوط به سالمشاهده شد که بیشتر نقد

ي این دهه، نقد و نقّادي دچار افت و است. در میانه70-74هاي دست آمده، متعلّق به سالمجموع نقدهاي به 
-است و در سال75-77هاي درصد از مجموع نقدها، مربوط به سال21اي که حدود گونهشود؛ بهرکود می

-دست آمده، مربوط به سالدرصد از مجموع نقدهاي به 29رد. گیهاي پایانی این دهه، جریان نقد قوت می
شاهد کمترین 1375و 1370هاي شاهد بیشترین نقد و در سال1378و 1374هاي است. در سال78-79هاي 

ودار و در گیر70ي دهه نقد هستیم. علّت این رکود را شاید بتوان به اوضاع سیاسی ایران در آغاز و  میانه
مسایل ریاست جمهوري رفسنجانی و خاتمی نسبت داد. انتخابات و

چه از نظر قالب داستانی مورد توجه منتقدان قرار گرفته، قالب از میان آثار داستانی موجود در این دهه، آن
ي مربوط به نقد ادبی، اکثر منتقدان به دست آمدهسیاسی است. از میان آثار به -رمان با موضوع اجتماعی

درصد از 45که از حیث نوع رویکرد به موضوع، رویکرد اجتماعی اندي آثار پرداختهونمایهموضوع و در
ه در این دهه پیرامون مسایل اجتماعی سخن ـدهایی کـنقدهاي این دهه، را به خود اختصاص داده است. نق

نظر طرح مسایل اجتماعی . آثاري که فقط معایب و محاسن اثر را از1گونه تقسیم کرد: توان ایناند را میگفته
. نقدهایی که به ترسیم جامعه و اجتماع در اثر توجه 2اند. اند و فقط به همین امر اکتفا کردهدر نظر داشته

کنند. از محورهایی که در این گروه را بررسی میاند و محورهایی اجتماعی که در این آثار انعکاس یافتهکرده
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. برخی از منتقدان به 3د زیر اشاره کرد: فقر، نفی عدالت، مردساالري. توان به مواربررسی شده است می
. بعضی از 4پردازند. هاي اجتماعی میهاي آثار، به منظور تبیین اندیشههاي اخالقی شخصیتبررسی ویژگی

اند.منتقدان تنها به جایگاه اجتماعی آثار اشاره کرده
نمایند از نشریاتی همچون چیستا، کلک و سیار فعال میشمسی، ب70ترین نشریاتی که در دهه از مهم

ادبستان فرهنگ و هنر باید نام برد. از جمله نویسندگانی که در این دهه اثر آنان مورد نقد قرار گرفته است از 
محمد افغانی،  صادق چوبک، ابراهیم یونسی، اشرف درویشیان، علیآبادي، علیاشخاصی چون محمود دولت

- ها رمانپور و علی مؤذّنی باید یاد کرد که بارشیرزادي، غزاله علیزاده، راضیه تجار، شهریار مندنیاصغرعلی
العلی ها عبارتند از: سید عبدهاي مختلف مورد نقد قرار گرفته است. از جمله منتقدان این سالهایشان از جنبه

فریدون فرّخ، رضا رحیمی، محمدرضا الوند، نژاد،رضا سرشار، کامران پارسیغیب، پرویز حسینی، محمددست
غیب در این دهه بسیار پرکار رضا خندان، پرندوش توسلی و علی عباسی. در این میان سید عبدالعلی دست

شود که موضع و رویکرد منتقد را درآمد آغاز    میهاي این دهه با مقدمه و پیشنماید. نقریباً نیمی از نقدمی
-پردازند؛ مانند: نقد رمانگاه با توجه به مطالب مطرح شده به نقد عملی رمان میدهد آنشان میدر نقد رمان ن

توان ذکرکرد. هاي آرزو را میهاي نوشدارو، طبل آتش، گورستان غریبان و گاو
هاي گذشته نوشته شده است. ها، متعلّق به آثاري است که در دهههاي مربوط به این سالترین نقدعمده

محمد افغانی، صادق چوبک، نویسندگانی که آثارشان در این دهه مورد انتقاد قرار گرفته است، عبارتند از: علی
علی فراست و ... ؛ در آبادي، محمد عزیزي، اسماعیل فصیح، رحیم نامور، قاسماحمد محمود، محمود دولت

ن نویسندگانی که آثارشان درهمین دهه نگاشته کنند، اما ازمیاحقیقت منتقدان بیشتر به آثار قدیمی توجه می
توان به این افراد و آثارشان اشاره کرد: مدار صفردرجه از احمد شده ومورد انتقاد قرار گرفته است، می

ي هاي دردار از هوشنگ گلشیري، بامداد خمار نوشتهاشرف درویشیان، آینههاي ابري اثر علیمحمود، سال
ي سرگردانی اصغر شیرزادي، جزیرهي اسب اثر مدرس صادقی، طبل آتش از علیلّهفتّانه حاج سیدجوادي، ک

روند؛ لذا مشاهده شمار میي سیمین دانشور؛ درواقع نویسندگان این آثار نیز از نویسندگان برجسته به نوشته
ر این نویسندگان اثري تجربه توجه نمی کنند، زیرا آثاشود که منتقدان چندان به آثار جدید و نویسندگان کممی

- توان به این نتیجه رسید که نقدنویسی نیست. در نهایت میپخته و قوي از لحاظ تکنیکی و صناعت داستان

هاي موجود مربوط به آثاري است که در وجود آمده نیست، بلکه نقدهاي این دهه، متناسب با آثار داستانی به
ده است.دوران گذشته توسط نویسندگان مطرح نوشته ش

در این دهه، شاهد نقدهاي مبتنی بر نظریه هستیم؛ یعنی نقد آثار ادبی بر اساس استدالل صورت گرفته 
اي زیاد شد. بیشتر این هاي نظري و  مقایسهها، ارجاع به بحثاست و به همین دلیل در نقدهاي این سال

: پیتر جونز، استین بک، کالدول، همینگوي، ي آثار نویسندگان و نظریات بزرگان غربی مانندنقدها با مقایسه
هاي یونگ، فروید، جان الك، دکارت، ژوزف کمبل و ... انجام یافته است.تئوري

کتابنامه
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. چاپ اول، تهران: تاریخ ادبیات و نقد ادبی در ایران و جهان). 1390افتلتی، علی [شفایی]. (آبان.1
جمال هنر.

. اسالمیرآمدي بر ادبیات داستانی پس از پیروزي انقالبد). 1382(.اي، فریدونشلدرهاکبري.2
چاپ اول، تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمی.

، تهران: جامی.هاي نقد ادبیمبانی و روش). 1377امامی، نصراهللا. (.3
، تهران: روزگار.از تهران مخوف تا جاي خالی سلوچ). 1390بیژنی دلیوند، اعظم. (.4
، تهران: اختران.هایی در ادبیات معاصر ایران (داستان)ارهگز). 1383تسلیمی، علی. (.5
گفتمان سکوت (پیرامون مسایل عمومی ادبیات داستانی پس از ). 1379تندروصالح، شاهرخ. (.6

، تهران: شفیعی.انقالب)
، اراك: دانشگاه هاي نقد ادبی در ایران (نقد نظري و نقد عملی)شیوه). 1381ذوالفقاري، محسن. (.7

اراك.
8.نقد ادبی (جستجو در اصول و روشه و مباحث نقادي با بررسی ). 1389کوب، عبدالحسین. (ینزر

، چاپ نهم، تهران: امیر کبیر.در تاریخ نقد و نقادان)
، چاپ سوم، تهران: میترا.نقد ادبی). 1388شمیسا، سیروس. (.9

ر ده رمان برگزیده)، (با تأکید بنقد اجتماعی رمان معاصر فارسی). 1386حسنکلو، عسگر. (عسگري.10
تهران: فروزان روز.

، تهران: گرایی و ساختارگرایی)(صورتهاي نقد ادبی معاصرنظریه). 1377مقدم، مهیار. (علوي.11
ها (سمت).هسازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگا

، تهران: نیلوفر.باغ در باغ (مجموعه مقاالت)). 1378گلشیري، هوشنگ. (.12
، تهران: نشر چشمه.1، ج صد سال داستان نویسی ایران). 1382دینی، حسن. (میر عاب.13
فهرست مقاالت فارسی.14
، خرداد و تیر. 99-100. نشریه زبان و ادبیات (چیستا). »ي نو شکفتهغنچه«). 1372اصغري، حسن. (.15

.1090-1095صص 
، خرداد. 39(کلک). شماره فرهنگ و هنر».محمود و این همه دنیا!احمد «). 1372اسفندیاري، هاله. (.16

.40.-49صص 

نشریه زبان و ».هاي ابرينقد کتاب سال-هاگذار از هزار توي واقعیت«). 1378خندان، رضا. (.17
.748-752، اردیبهشت و خرداد. صص 158-159ادبیات (چیستا). 
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هنگ و هنر ي محمد افتخاري، نشریه فرترجمه».قهرمانان کلیدر کیستند؟«). 1370دباشی، حمید. (.18
.103-111، شهریور و مهر. صص 19-18(کلک). 

-133نشریه زبان و ادبیات (چیستا). ».هاي ابرينقد کتاب سال«). 1375غیب، سید عبدالعلی (دست.19
.262-272، آبان و آذر. صص 132

. نشریه فرهنگ و هنر (ادبیات »نقد داستان جاي خالی سلوچ«). 1376رضا. (سرشار، محمد.20
.127-137، پاییز. صص 44. داستانی)

، 61-64. نشریه فرهنگ و هنر (کلک). »1373ادبیات داستانی در سال ). «1373عابدینی، حسن. (.21
.430-438تیر. صص 

نشریه زبان و ادبیات (ادبستان ».پژواك فریاد- یادداشتی بر طبل آتش«). 1371علومی، محمدعلی. (.22
.108-110، آذر. صص 36فرهنگ و هنر). 

. نشریه علوم »گرایانه صادق چوبک در بناي سنگ صبوردیدگاه نفس«). 1372فریدون. (فرّخ،.23
.276-282، تابستان. صص 18شناسی). انسانی (ایران

. نشریه زبان و ادبیات »هاي آرزونقد جامعه شناختی رمان گاو«). 1379رضا. (کرمانی فاروب، علی.24
.116-127. صص ، بهار20(پژوهش نامه ادبیات کودك و نوجوان). 

نشریه زبان و ادبیات (ادبستان ».گرایی نو در گذار از تنهایی انسانواقع«). 1372محمودي، سهیل. (.25
.81-83، خرداد. صص 42فرهنگ و هنر). 

. نشریه اطالع »بررسی کتاب انسان، میوه نخل و شوهر آهو خانم«). 1372منتظرقایم، حسن. (.26
.29-31، مرداد. صص 100رسانی و کتابداري (کیهان فرهنگی). 
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نگرش موالنا بر روان انسان،
شعور خودآگاه و شعور ناخودآگاهواکاوي

سوران شیخ االسالمی مکري
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مهاباد 
دیاکو الهی 
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی،  دانشگاه آزاد اسالمی واحد مهاباد
رحیم عبداللهی

دانشجوي دوره دکتري و عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسالمی، واحد مهاباد 
چکیده

دهندة ارزش و اهمیت مفاهیم انسانی است. هر هاي بارزي است که نشانادبیات ما سرشار از نمونه
دهد ان خود را ارائه میاي از این ادبیات غنی، طرحی از انسان تعالی یافته، مطابق با الگوهاي ذهنی دورگوشه

ترین آورد. مثنوي مولوي از محبوبو از امکان تعالی آدمی در یک نظام ارزشی پذیرفته شده سخن به میان می
توان گفت که شاید توجه خاص مولوي به و پرطرفدارترین آثار کالسیک فارسی است و به حقیقت می

است. مسائل و مفاهیمی که هم اکنون نیز مورد توجه سنگ بوده از دالیل پرطرفداري این اثر گران» انسان«
شناسی متأثّر از آن است. در انسانی؛ از جمله ادبیات، فلسفه و روانهاي مختلف علومّدي بشر است و شاخهج

اي از دریاي ایم، تا شاید گوشههایی از علم روانشناسی در مثنوي معنوي پرداختهاین مقاله به بررسی مقوله
ي معنوي را نمایانده باشیم.علوم مثنو

مثنوي، روانشناسی، انسان، خودآگاه، ناخودآگاه، محبت، کالم.ها:کلیدواژه
مقدمه

ریزي شد براي روان انسان تنها یک پایه پیش از روانکاوي عصر حاضر که به وسیله فروید و امثال او پی
روان انسان داراي دو بخش است. و یک بخش قائل بودند. ولی پس از روانکاوي عصر جدید روشن شد که

اي است که در آب افتاده بخشی از آن ظاهر، و بخش دیگر آن پنهان است، گوئی انسان به صورت هنداونه
باشد که قسمت کوچکی از حجم آن ظاهر و قسمت بزرگتر آن در آب پنهان است، بخش نخست از روان 

نامد. روان خود آگاه مربوط به قسمتهایی از گاه میانسان را روان خودآگاه و بخش دوم آن را روان ناخودآ
هاي حسی و کند و از وجود آن آگاه است مانند شناختروان است که انسان آن را در خود ا حساس می

هاي انسان که از طریق حواس پنجگانه وارد حوزه روان تر: هر یک از آگاهیتعقلی، و به عبارت روشن
گردد. و صور و یابد، یا از طریق درك وجدانی بر آن واقف میآن دست میگردد و یا به واسطه خرد بهمی

شوند؛ همگی جزء روان مفاهیم علمی که در حافظه بایگانی کرده و در مواقع خاص تداعی و یادآوري می
خود آگاه است. روان خودآگاه در حالی که از سنخ روان بوده و ربطی به جسم و تن ندارد ولی در عین حال 
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قلمرو آگاهی حسی، وجدانی وعقلی انسان مخفی و بیرون است. و تنها در مواقعی که نفس انسان از از 
گردد، بعد ناخودآگاه روان شروع به فعالیت کرده و آثار سیطره قواي ادراکی ظاهري و روان خودآگاه، آزاد می

اه حکومت و فرمانروایی دارد. چه سازد. و به عبارت دیگر: روان ناخودآگاه بر روان خود آگخود را نمایان می
بسا انسان رازي دارد که هرگز راضی به کشف آن نیست. و از ترس فاش شدن، آن را به دست فراموشی 

سازد، و نکته آن این است که، چنین راز گردد و راز خود را فاش میسپارد، اما ناگهان بر زبان او جاري میمی
گردد و به فرمان دهی بخش ناخودآگاه روان، بخش خودآگاه ه میاز جهان ناخودآگاه وارد حوزه خود آگا

گردد.پذیرد و از طریق زبان ظاهر میبدون اختیار آن را می
زند و از این که کاوي میي مجنون، دست به روانموالنا در داستان پرسش کردن خلیفه از لیلی درباره

ا لفظی گویا درج درج معانی از وجدان صریح گوید و بجسم آدمی وسیله و موجب آزار روح است سخن می
(خودآگاه) و مغفوله (ناخودآگاه) و رهایی روان ناخودآگاه به هنگام خواب از قید خودآگاه وجدان صریح و 

گوید:نماید و میکند و صورت و معنا را چون دوروي سکّه میهاي روحی و حلّ آن بیان مطلب میعقده
وز زیان و سود و ز خوف زوالجان همه روز از لگدکوب خیال

نی به سوي آسمان راه سفرلطف و فرماندش نینی صفا می
دارد امید و کند با او مقالخفته آن باشد که او از هر خیال

)411-1:13(مثنوي، 
ي گریختاو به خویش آمد خیال از وچونکه تخم نسل در شوره بریخت
آه از آن نقش پلید ناپدیدضعف سر بیند از آن جسم پلید

)415-1:16(مثنوي، 
روح آدمی به وقت روز با خیاالت ناپخته که اکثر مردم با آن دست به گریبانند و از خیالی نامشان و 

شوند و در روز نه میاند و افسردهست، تحت فشارهاي روحیهاآنها و جنگننگشان و از خیالی صلح آن
کنند. ناچار شب ي قناع و ارضاي آرزوهاي خود را دارند و نه در فضاي آزاد روحانی سیر و سلوك میاجازه

هایشان گشوده شود و در خواب تعدادي از عقدهها گشوده میي اطمینانی به روي آنو در خواب دریچه
کنند خواب و خیالشان جز سرابی بیش نبوده است.میشوند مشاهده گردد و موقعی که از خواب بیدار میمی

جمع شد با او و از وي رفت آبچون خیالی دید آن خفته به خواب
دیدگان لعبت به بیداري نبودچون برفت آن خواب و شد بیدار زود

)3861-5:2(مثنوي، 
افتد، چون در بیداري انواع میرود شعور ناخودآگاه او به فعالیتآري زمانی که آدمی به خواب می

خیاالت و اوهام او را احاطه کرده است و به اصطالح شعور خودآگاه وي فرصت زیادي به او نداده است و 
گردد اما وقتی به کند، مانع میدان داري و ترکتازي او در طول روز میقید و بندهاي اجتماعی او را محدود می

کند. شود و شعور ناخودآگاه حکومت میخودآگاه موقّتاً مسدود میي شعور رود ابواب سیطرهخواب می
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شود و زمانی که شخص خود را بیدار خیاالت و آرزوهاي سرکوب شده در مرحله عمل مصور و مجسم می
کند ملوث شده است و به همین دلیل است که در تعبیري عالمانه و تفسیري حکیمانه،  ملّاي دید، مشاهده می

داد سخن سر می دهد که: رومی چنین
شوندشهوتی رانده پشیمان میشوندزین بتان خلقان پریشان می

اندوز حقیقت دورتر واماندهاند زآنکه شهوت باخیالی رانده
)2134-3:3(مثنوي، 

گوید:پردازد و میو حاصل کار میموالنا به نتیجه
بر قیقت بر شودتا بدان پربا خیال میل تو چون پر بود
لنگ گشتی و آن خیال از تو گریختچون براندي شهوتی پرَّت بریخت
تا پر میلت برد سوي جنانپر نگهدار و چنین شهوت مران

کنندبر خیالی پرّ خود بر میکنندخلق پندارند عشرت می
)2135-3:8(مثنوي، 

ن و نوجوانان خشم است که در اثر برخورد آنها به مانعی از سویی دیگر یکی از عواطف متداول کودکا
که بر سر راه هدفشان قرار گیرد حاصل می شود و به پرخاشگري که یک واکنش عمومی به ناکامی امیال 

). سالهاست که محققان به اهمیت پرخاشگري کودکان و نوجوانان 37: 1381(گلچین، است منجر می گردد
اجتماعی آینده آنها پی برده اند و به همین دلیل پژوهشهاي زیادي –ري روانی در پیش بینی مشکالت سازگا

نیز براي درك عوامل موثر بر شیوع رفتار پرخاشگرانه در کودکان و نوجوانان انجام شده است. البته با اینکه 
اطالعات بسیاري در این خصوص جمع آوري شده است هنوز درك کاملی از مفهوم پرخاشگري وجود 

). اما با نگاهی به کتاب مثنوي می بینیم که موالنا در آن دوران تا چه حد 15: 1387ارد(واحدي و همکاران، ند
پردازد که قرن ها بعد از او پروفسورهاي عالی مقامی استادانه و دانشمندانه و موشکافانه به بیان مسئله می

علمی این بزرگ معلم بشري را نشان اند و این خود نبوغچون مک نیل و گالیتمن آن را حلّاجی کرده
پردازد.شناسی بشري میدهد که در تنها تک بیتی به بیان باالترین و واالترین مسایل روانمی

هم زبانی کودکی باید  گشادچون که با کودك سر و کارت فتاد
)4:2577(مثنوي، 

کودك: هیچکس مرا دوست ندارند
(با صداي نازك کودکانه)» اردهیچ کس مرا دوست ند«مادر: بگو 

کودك: هیچکس مرا دوست ندارند
(با صداي نازك کودکانه)» هیچ کس مرا دوست ندارد«مادر. نه. درست گوش کن. بگو: 

)1966کودك: آهان! هیچکس مرا دوستش ندارند.  (مک نیل، 
)484: 1367(زمینه روانشناسی هیلگارد، 
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-کنند که بسیار سادهبراي کودك فراهم می» ايمادرانه«واقع گویش اي، در بزرگساالن اصوالً گویش ویژه«

کند تا آسانتر به به کودکان کمک می» مادرانه«دهد که این گویش تر از گفتار عادي است. شواهد نشان می
واژکهایی که نقش بسیار مهمی در زبان –ي معنی واژکهاي دستوري دست بایند ي درستی دربارهفرضیه
)485–6،همان، 1981(گالیتمن، » دارند.

روانشناسی محبت
ي ارتقاء روح و تغییر و تحول خصوصیات اخالقی است:به نظر موالنا محبت مایه
از محبت مسها زرین شودها شیرین شوداز محبت تلخ

از محبت دردها شافی شوداز محبت دردها صافی شود
کننداز محبت شاه بنده میکنندمیاز محبت مرده زنده 

کی گزافه بر چنین تختی نشست؟ي دانش استاین محبت هم نتیجه
عشق زاید ناقص اما بر جماددانش ناقص کجا این عشق زاد؟

)4:446(مثنوي، 
عظم در مس وجود طالي ها را به کامیابی و چون اکسیر امحبت و عشق و دوستداري خداپسندانه ناکامی

هاي روحی را ها و بیماريها و دغدغهبخشد، ناخالصیي انسانی را جال میدمد و گوهر و جوهرهمعرفت می
ي مهر و دهد بلکه خود درد ما هم شفا دهنده خواهند بود! به واسطهکند، دردها را نه تنها شفا میزایل می

هاي متکبر و ي محبت، انسانآورند بواسطهرا به دست میهاي افسرده و پژمرده شکوفایی خودمحبت روح
آورند و محبت از معرفت الهی و دانش واقعی است. و این سخن یاوه نیست.متشخّص سر فروتنی فرو می

گویند، محبت رشد دهنده و مثبت است که از قلب انسان محبتی که ارواح پیشرفته از آن سخن می«
بیند که نور و کند و میزبانش. محبتی است که وجدان آدمی را به خوبی درك میشود نه ازبرانگیخته می

تابد. با نیکی و مهربانی و دلسوزي عمل ها میي مکانهاي همهي انسانحرارت آن مانند خورشید به همه
)843: 1375رئوف عبید، »(کند.می

هدف و غرض نشان می دهد و به همت سازد و براي حیات آدمیبلی این محبت است که انسان را می«
ها و اساس اعتمادهاست. زیرا ي سعادتي همهبخشد. چون محبت مثبت، رشد دهندهاو کرامت و ارزش می

ها و حکمت و عدالت است. و براي همه تهذیب اخالق و از خودگذشتگی ها و امانتي تواضعمبناي همه
ها و ي تمدنابتکار است. بنابراین محبت، اصل همهکند و بلکه منشأ همه گونه تالش و هدیه می
هاست.پیشرفت

ها گیرد و برخوردها جاي ایثار و حماقتجاي سعادت را میبدون وجود محبت اضطراب و پریشانی«
)844همان : »(کند.جاي حکمت را اشغال می

ه از این جهت که آدمی را از گوید. محبت برتر از ماده و عقل است نبه همین جهت است که پاسکال می«
)853همان : »(سازد.دهد بلکه از این حیث که شخص از نفس خودش هم آزاد میاین جهان مادي نجات می
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دهد: در جهان ارواح ماده اصلی حیات ما محبت است. وقتی که در وجود تو روحی به نام ژولیا پیام می«
گویم حقیقت باالتر از این نیست ها هستی وقتی که به تو میمحبت به قدر کافی باشد هر جا باشی در آسمان

باشد ... گناه در جایی متمرکز که خداوند (عین) محبت است تصدیق کن ... گناه از بین رفتن محبت می
)854همان : »(شود که بدون ایمان به خداوند و بدون محبت است.می

اید:فرمخدا رحم و محبت محض است چنانکه موالنا می
کز عدم بیرون جهد با لطف و بِرصد هزار آثار غیبی منتظر

)5:4214(مثنوي، 

ي محبت پروردگاري آید و الطاف اثماري شجرههاي رحمت الهی فرود میي غیب هر آن بارقهاز خزانه
ان خود بلکه به بارد. ما هم باید متصف به صفت رحمانیت الهی باشیم و نسبت نه تنها به هم نوعفرو می

ي موجودات محب و دوستدار باشیم. کلیه
محبت خالصانه مفهومی ندارد و از انوار رحمانی نیستعشق بی

شودها مل میوز محبت سرکهاز محبت خارها گل می شود
شودوز محبت بار بختی میشوداز محبت دار تختی می
شودز محبت خانه روشن میوشوداز محبت سجن گلشن می
شودبی محبت موم آهن میشوداز محبت خار سوسن می
شودوز محبت دیو حوري میشوداز محبت نار نوري می
شودوز محبت غول هادي میشوداز محبت حزن شادي می
شودبی محبت شیر موشی میشوداز محبت نیش نوشی می
)4:446شود(مثنوي، وز محبت قهر رحمت میشوداز محبت سقم صحت می

ها و عدم آن ي شادکامیي همهآثار مهر و محبت واقعی در سراسر گیتی مشهود است و محبت ریشه
هاي جسمی و روحی و به طور کلی فساد هاي اجتماعی و سیاسی و اقتصادي و بیماريموجد تمامی بحران

ي است.جوامع بشر
علم نفس (تجزیه و تحلیل در رابطه با نفس اماره)

ي شکار اوست. کند و در واقع وسیلهکند که براي وي شکار میموالنا نفس آدمی را به سگ تشبیه می
افتد. لذا زمان گرسنگی چون گرسنه است، حالت درندگی دارد و وقتی سیر شد چون مردار متعفّن می

هوش و خبر است. در این حال چگونه و وقت سیري چون مردگان بیشودبدخوي و درنده صفت می
داندتوانیم آن را با شیر مقایسه کنیم و برابر بدانیم و راه و چاره را در مبارزه با نفس، قناعت و مناعت میمی

تا نمانی همچو گل اندر زمیننان گل است و گوشت کمتر خور از این
شويپیوند و بد رگ میتند و بدشويشوي سگ میچون گرسنه می

حس چو دیواري شويبی خود و بیچون شوي تو سیر مرداري شوي
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چون کنی در راه شیران هم تکیپس دمی مردار و دیگر دم سگی
انداز سگ را استخوانکمترك آلت اشکار خود جز سگ مدان
ي شکاري خوش رودکی سوي صیدزان که سگ چون سیر شد سرکش شود

)2872-1:77(مثنوي، 
ي آن صورت کنیم، چون موضوعی است که پژوهشهاي فراوانی دربارهما نخست از گرسنگی صحبت می«

اند ي پر توانی باشد. افرادي که با رژیم غذایی نیم گرسنگی زندگی کردهتواند انگیزهگرفته است. گرسنگی می
: 1367هیلگارد، »(ي غذا و غذا خوردن بوده است....رؤیاهاي آنان دربارهدهند که بیشتر افکار وگزارش می

518(
دهد و شوق تقوا در اندرونمان و در ابیات ذیل، اذهان ما را به مفاهیم بدیع و بعید در این مورد سوق می

رمان انگیزد تا به یکبارگی طوق لعنت نفس اماره را در گردن خود پاره پاره کرده و درد بی دبرمی
فرماید:ناپرهیزگاري را چاره کنیم. موالنا می

تا نمانی همچو گل اندر زمیننان گل است و گوشت کمتر خور از این
شويپیوند و بد رگ میتند و بدشويشوي سگ میچون گرسنه می

حس چو دیواري شويبی خود و بیچون شوي تو سیر مرداري شوي
چون کنی در راه شیران هم تکیدم سگیپس دمی مردار و دیگر

انداز سگ را استخوانکمترك آلت اشکار خود جز سگ مدان
کی سوي صیدي شکاري خوش رودزان که سگ چون سیر شد سرکش شود

)2872-77: 1(مثنوي، 
راه وصال براي انسان که نیکو خصال است، تنها تسلّط بر نفس از طریق اطاعت و ریاضت و تقوي،

است.
خواهد و آرزویش این است که آدمیان موالنا در جلوه دادن این حقیقت عینیه داد سخن داده است و می

کلّاً و جمیعاً از راه تقویت روح و کنترل نفس به عالم اعال بپیوندند و خود را از قیود نفسانی عالم خاکی 
ندارند چه رسد به حجم او. چه عقل دنیوي همان عقل برهانند. او عقیده دارد که حتّی اجزاي انسانی بقایی

فرماید:جزئی است و اعتباري و نسبی است و می
)429: 4(مثنوي، وفابا فتیل و روغن آن هم بیبی فتیل و روغنش نبود بقا

قرار شوند و در پرتو نور الیزال میرند، روز رستاخیز زنده میاین حواس و اجزاء عقلی و معنوي هم می
هاي درختند که هر شاخه، شکلی، برگی و نوعی میوه بدهد و بازند. نفسانیات چون شاخهگیرند و نور میمی

ي خبیثه نامید.توان شجرهآن را در مراحل پست می
ي ي بشري و حتّی در گسترهجامعههاي اندرونی که آثار منفی آن در کلیتفی الواقع هر یک از رذیلت

شود بر ذهنیت خویشتن خویش و عینیت شکوفایی استعدادهاي اي میگردد، نه تنها پردهمیطبیعت مشاهده
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هاي در حال انجالي جوامع بشري را به قهقراي ناخودباوري و ها و نبوغنهفته فرد، بلکه بسیاري از قریحه
کشاند.ها و انفجارات فکري تخریبی میفوران

اي دارد بر چگونگی و حاالت پنداشت، اشارهسرده را مرده میموالنا در حکایت مارگیر که اژدهاي ف
هاي آن در وجود یا عدم اسباب تحریک و تهییج یا رخاء و سستی آن مختلف نفس که ذهنیت نفسی و عینیت

فرماید:اثر گذار است، آن جا که می
تا بري زین راز سرپوشیده بويیک حکایت  بشنو از تاریخ گوي

تا بگیرد او به افسونهاش مارسوي کوهسارمارگیري رفت
ست یا بنده بودآنکه جویندهگرگران گرشتابنده بود
که طلب در راه نیکو رهبر استدر طلب زن دائماً تو هر دو دست

طلبغیژ و او را میسوي او میشکل و ادبلنگ و لوك و خفته بی
بوي کردن گیر، هر سوي سوي شهگه به گفت و گه به خاموشی و گه

)976-81: 3(مثنوي، 
گرد کوهستان و در ایام برفاو همی جستی یکی ماري شگرف
که دلش از شکل او شد پر ز بیماژدهایی مرده دید آن جا عظیم
جست، اژدهایی مرده دیدمار میمارگیر اندر زمستان شدید
مارگیر دانیت نادانی خلقمارگیر از بهر حیوانی خلق
کوه اندر ماه حیران چون شودآدمی کوهیست چون مفتون شود
از فزونی آمد و شد در کمیخویشتن نشناخت مسکین آدمی
بود اطلس خویش بر دلقی بدوختخویشتن را آدمی ارزان فروخت
ماردوستست و او چرا حیران شدهصدهزاران مار و کُه حیران اوست
سوي بغداد آمد از بهر شگفتمارگیر آن اژدها را برگرفت

ايکشیدش از پی دانگانهمیاياژدهایی چون ستون خانه
امدر شکارش من جگرها خوردهاماي آوردهکاژدهاي مرده

نیکزنده بود و او ندیدش نیکاو همی مرده گمان بردش و لیک
نمودزنده بود و شکل مرده میرف افسرده بوداو ز سرماها و ب

)1007-995: 3(مثنوي، 
کشیدند اهل هنگامه گلومیچون همی حرّافه جنبانید او
زیر صد گونه پالس و پرده بودو اژدها کز ز مهریر افسرده بود

احتیاطی کرده بودش آن حفیظهاي غلیظبسته بودش با رسن
تافت بر آن مار خورشید عراقنتظار و اتفّاقدر درنگ ا

رفت از اعضاي او اخالط سردآفتاب گرمسیرش گرم کرد
اژدها بر خویش جنبیدن گرفتمرده بود و زنده گشت او از شگفت
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گشتشان آن یک تحیر صدهزارمارخلق را از جنبش آن مرده
از جنبشش بگریختندجملگان ها انگیختندبا تحیر نعره

رفت چاقاچاقِ بندهر طرف میگسست او بند و زآن بانگ بلندمی
اژدهایی زشت غرّان همچو شیربندها بگسست و بیرون شد ز زیر
از فتاده و کشتگان صد پشته شددر هزیمت بس خالیق کشته شد

هسار و دشتکه: چه آوردم من از کگیر از ترس بر جا خشک گشتمار
رفت نادان سوي عزرائیل خویشگرگ را بیدار کرد آن کورمیش
خوري حلّاج راسهل باشد خوناژدها یک لقمه کرد آن گیج را
استخوان خورده را در هم شکستخویش را بر اُستنی پیچید و بست
آلتی افسرده استاز غم و بینفس اژدرهاست او کی مرده است

)1030-46: 3(مثنوي، 
باري نفس، هر چند در مفهوم نفس اماره و در تعبیر صوفیه، همواره مانع تحقّق کمال «گوید:کوب میزرین

ي انسانی و موجب تقید انسان به عالم حس محسوست، در مفهوم نفس مطمئنّه، متضّمن تحقّق کمال مرتبه
شود ز قرآن کریم مأخوذ است، در همان معانی هم تلّقی میانسانی است و پیداست که این هر دو تعبیر چون ا
) متضمن نفی کمال از نفس مطمئنّه 531ي ي یوسف آیهو تحذیر از نفس اماره بالسوء در قرآن (سوره

،) که وصف راضیه مرضیه در آن باب وي را مستعد رجوع به پروردگار خویش 272ي ي فجر آیه(سوره
مین تفاوت بین مراتب نفس اماره که داعی شرّ و موجب تعلّق به عالم جسمانی است با دارد، نیست و همی

نفس مطمئنّه که موجب نیل به لقاء رب و رجوع به اوست، نفس را در معنی اعم، متضّمن تمام مراتب کمال 
ل به کمال ي خویش و تحم»خود«دارد و شاید حال نی موالنا هم از بعد خالی شدن از انسان در عالم می

ي دمساز غیبی، تواند نفس و صدا دمنده را در خویش منعکس سازد و از همدمی با لب دمندهرسد و میمی
)620: 1379زرین کوب،»(تحقّق به کمال ممکن را براي خود بیابد

این نفس انسانی که در واقع نفس ناطقه و روح قدسی تعبیر دیگري از آن است، نه فقط در طی مراتب «
ي نفس مطمئنّه که قریب به نفس ي نفس اماره که نزدیک به نفس حیوانی است، تا مرتبهاز مرحلهکمال

ي کند و بلکه در عین حال، خود آن در ضمن مراتب و اطوار خلقت، محقّق کمال مرتبهملکی است، سیر می

1 .ی غفورنَّ ربی، ابر محلّا ما را وءبالس هألمار نَّ النَّسنَفْسی، ا ما أُبرِيرحیمو
یوسف گفت: تبرئه نکنم خود را همانا نفس بسیار امر کننده است به زشتی مگر آن که رحم کرده پروردگار من همانا پروردگار من 

)53(یوسف :ي مهربان است.آمرزنده
2 .مرضیه ک راضیهئنّه، ارجعی الی ربطْمتها النّفس المیا ای

)27(فجر، د، خشنود و خشنود شده  اي نفس آرمیده باز گرد بسوي پروردگار خو
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یی ي مادون به حیات تازههحیات مطلوبست که از جماد تا انسان، تدریجاً کامل شود و دائم با مردن، از مرتب
)620همان،»(ي نفس انسانی فایق آیدي مافوق نائل آید و سرانجام به مرتبهدر مرتبه

فرماید:موالنا می
: 1حبس آن صافی درین جاي کدر(مثنوي، گفت با عمر چه حکمت بود و سرّ

1515 ( )1517: 1نوي، کنی(مثمعنی اي را بند حرفی میکنیگفت تو بحث شگرفی می
: 1چون نبیند آن چه ما را دیده شد(مثنوي، آن که از وي فایده زاییده شد

1520( اي است، ضرورت اشتمال امر حق را از همان مجرّد سؤال سائل که خود ناچار نزد پرسنده متضمن فایده«
ي حبس دهد که وقتی فایدهن میکند و هر چند به طور ضمنی نشااستنباط و الزام میهم بر حکمت و فایده

ي حبس کردن جان هم در بدن ممکن است ظهور کردن معنی در لفظ، ظهور معنی است در خارج، پس فایده
)621: 1379زرین کوب،»(کماالت آن در خارج باشد

، باري هر چند عنوان اماره، لوامه، مطمئنّه، مأخوذ از قرآن کریم است و تعبیر نفس ناطقه و نفس کل«
موافق آنچه در لسان حکما معمولست، در مثنوي مجال استعمال دارد و حتّی در معنی شخص که در عرف 

)623همان، »(کند نیز در کالم موالنا هستعام مفهوم نفوس خلق را تعبیر می
آري، اگر نفس نبود تکامل هم نبود، پس سیر تکاملی موجودات مرهون وجود نفس است که باید آن را 

کرد و هدایت نمود و به خدمت گرفت. نفس همچون سیلی که بایستی جلو آن را گرفت و در خدمت در بند 
کشاورزي و سایر خدمات درآورد. چون نیروي اتمی است که بایستی از آن استفاده نمود. چون نیروي برق 

است که در راه خدمت به خود و بشریت از آن استفاده نمود و ... و ... و ... .
اش کردیم و گذاشتیم هر جا خواست ما را ببرد ببرد؛ آن وقت است که خود و گر لگام گسیختهمنتها ا

جهانی را به کام فساد و تباهی و مرگ خواهیم کشاند و سر از دیار فرعونان و نمرودان و شدادان روزگار در 
ت خداي خود را آوریم. شناخت نفس اهم علوم و معارف است. هر که خود را و نفس خود را شناخمی

ریزي توانیم برنامهي خود دقّت کرده و مطالعه کنیم، میشناخته است اگر در معایب و نواقص خود و گذشته
پذیر. هم خود را پسند و خداپسندانه و جامعهجامعه و کامل و شاملی داشته باشیم براي یک سري اعمال عقل

تر هایی بخشیم. چه علمی باالتر از این و چه دانشی مهمها ربه اصالح آوریم و هم دیگران را از ظلمت تباهی
از آن که خود را بشناسیم و خداي خود را بشناسیم و به سیرالنّفس و آفاق بپردازیم. مگر نه اینست که براي 

ایم و همه به سوي آن هدف در حرکتیم.هدف بزرگی ساخته شده
تدرجاّ و با حرکت تدریجی به مار و سرانجام به داند که مموالنا در جاي دیگر نفس اماره را کرمی می

دان و باریک بین و گر است و ساحر و زیرك و خردهشود که فریبکار و حیلهاژدهایی بی امان تبدیل می
فرماید:کند و میي تشخیص و تمییز و خیر و شرّ را در آدمی زایل میهایش وارونه است و قوهنشانه

کو برد از سحر خود تمییزهامن ز مکر نفس دیدم چیزها
-79: 2ها را شکست(مثنوي،کو هزاران بار آنها بدهد ترا تازه به دستوعده

2278(
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)2285: 4آنکه کرمی بود افتاده به راه (مثنوي، اژدها گشته است آن مار سیاه
فرماید:و ابیات زیر در واقع مکمل بر ادعاست که می

گاه اودنی استاودنی و قبلهآن رو کشتنی استست ز عهدنفس بی
مرده را در خور بود گور و کفنها را الیق است این انجمننفس

اش دنیاست او را مرده دانقبلهداننفس اگر چه زیرك است و خرده
)1654-56: 4(مثنوي، 

هاي نور آري جز به نور الهی، نتوان به جنگ تاریکی نفس رفت. زمانی که فیوضات و برکات و اشعه
شود و شوند. نور همان نور است، نه بر آن افزوده میشود، ظلمات نفسانی محو میاالنوار متجلّی و منجلی می

شود. حتّی اگر آن شعاع اعجاز ها افزوده و بر ما ظاهر میاشتن پردهها و بردشود. در اثر تالشنه از آن کم می
شود که مارهاي جادویی و اباطیل ي الستی، حکمش در یک چوب اجرا شود، اژدهایی میو آن پرتو اراده

بلعد.القایی آن هم از نوع اهریمنی را می
فرماید:حضرت موالنا می

پر شب بد، آن را صبح خوردیک جهانجادویها را همه یک لقمه کرد 
ست پیشبل همان سانست کو بودنور از آن خوردن نشد افزون و پیش

-65: 4ذات را افزونی و آفات نی (مثنوي،داندر اثر افزون شد و در ذرات نی خرده
1663( لغت زا و لغو پرور و شودي شیطانی که در نفس دمیده میخواه و دمدمهي الهی رفعتالواقع، نفخهفی

کند. موارد حاالت نفس در مثنوي موالنا لعنت افزاست که دود آن حتّی فضاي کلمات و لغات را نیز آلوده می
زاري خرّم، از سر صبح تا شامگاه کند که در دشت و سبزهبسیار است و گاهی آن را به گاوي تشبیه می

ي خویش گردد، در فکر آینده است و گذشتهغر میشود و شب از خوف جوع الچرد و چاق و زمخت میمی
هاي نفس دارد.بافیرا فراموش کرده است، یعنی عدم توکّل و نبود صبر، ریشه در منفی

فرماید:موالنا می
کاوهمی الغر شود از خوف ناننفس آن گاوست و آن دشت این جهان
طلبقوت فردا از کجا سازم که چه خواهم خورد مستقبل عجب

-72: 5ترك مستقبل کن و ماضی نگرد(مثنوي،دانسالها خوردي، کم نامد ز خورد خرده
فرماید!!!افتد و میبه نظر موالنا، نفس از مدح و تعریف زیادي، در دام هوا می)2870

کُن ذَلیلَ النّفس هوناً التَسدها فرعون شدنفس از بس مدح
زخم کش چون گوي شو چوگان باشدانباش خردهتا توانی بنده شو سلطان م

)1879-80: 1(مثنوي، 
نفس را باید طوري تربیت کرد که انتقادپذیر و پندآموز باشد نه چون فرعون و فرعونیان که با سخنان 

کند و براي افتضاح دري میدهند و در این جا موالنا پردهشیرین غافل و مغفولش کرده و به باد فنایش می
شود، چنانکه در بسیاري از موارد به این شگردهاي عامه پسندانه ي ادب خارج میکردن متفرعنان از دایره
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کند، یابد و چون شمس تبریزي پرخاشگرانه و موهنانه برخورد میزند، چه در پی آن حکمتی میدست می
گویا در این امر اجباري در کار است، هر چند که خود فرموده:

)78: 1(مثنوي، ادب محروم ماند از لطف رببییم توفیق ادباز خدا جوی
فرماید:ولی باید بدانیم که خود موالنا می

)264: 1گرچه باشد در نوشتن شیر (مثنوي، کار پاکان را قیاس از خود مگیر«
آري دشنام موالنا چیز دیگریست.

ي مطمئنّه و کردن آنست تا به مرحلهره ورام و هدایتچنانکه اشاره شد جهاد اکبر، مبارزه با نفس اما
ها کشید و شگردها نمودرسد و در این راه بایستی سختیراضیه مرضیه و در آخر کامله می

فرماید:اکرم (ص) میموالنا از زبان  نبی
روي آوردم به پیکار درونچونکه واگشتم ز پیکار برون

)1386-7: 1بابتی اندر جهاد اکبریم (مثنوي، صغَریمقد رجعنا من جِهاد االَ
دهد که مخصوص اوست و نفس و شیطان و عقل و ملک را هاي محیرالعقولی را ارائه میبنديو تقسیم

دهد:دهد و چنین داد سخن سر میدر مقابل هم قرار می
ندادردو صورت خویش را بنمودهاندنفس و شیطان هر دو یک تن بوده

هاش دو صورت شدندبهر حکمتچون فرشته و عقل کایشان یک بداند
مانع عقل است و خصم جان و کیشدشمنی داري چنین در سرّ خویش
پس به سوراخی گریزد در فراریک نفس حمله کند چون سوسمار
سر ز هر سوراخ می آرد بروندر دل او سوراخ ها دارد کنون

که خنوسش چون خنوس قنقذستنقذ ورا آمد شدست چون سر ق
و اندر آن سوراخ رفتن شد نفوسنام پنهان گشتن دیو از نفوس

که سر آن خار پشتک را بماندخواند1که خدا آن دیو خنّاس
الذي یوسوس فی صدور *من شرّ الوسواس الخناس*اله الناس*ملک الناس*قل اعوذ بِرَب الناس: ناساشاره به سورة مبارکه -1
اي مردم وسوسه بگو پناه می برم به پروردگارمردمان، پادشاه مردمان، از شر وسوسه هاي خنّاس، آنکه در سینه همن الجنه والناس*الناس

سش چون سرخارپشت ظاهر یا غایب اوهم متعدي) جنّی یا انسانی که وسمی کند، از جنیان و آدمیان.خناس: خنّوس: قنقذ (هم الزم و 
کند تا کارهایی را به آینده موکول نماید تا سرانجام به دام هالکت افتدشود. یکی از کارهاي او تسویف است. آدمی را وسوسه میمی

ي سوف، مصدر باب تفعیل است به معنی به آینده افکندن و طلبیدن مستقبل ي خنّاس: تسویف از مادهح تسویف در مورد وسوسهتوضی
را. داستانی از کسی شنیده ام که ذکر آن خالی از فایده نخواهد بود:

مشکل بسیار بزرگی سر راه ما قدعلم کرده است و روزي ابلیس (علیه اللعنه) شیاطین را احضار کرد و اظهار داشت که یا ایها الشیاطین، 
ها و مکرها و وساوس و ي حیلهبریم و همههاي ماکه در مورد اضالل و گمراه کردن آدمی به کار میها و کوششآن این است که اکثر رنج
ي گناهان وي کشیده اه خدا، خط عفو بر همهاي به درگبریم تا وي را از راه حقیقت دور سازیم، ناگهان به سبب توبهترفندهایی که به کار می

هاي ما خنثی می شودو این بزرگترین و مهلک ترین ضربه اي است که بر ما وارد ها و توطئهي نقشهشود و همهشده، به راه راست هدایت می
طریقی می توان، این دشمن زادگان اي بیندیشیم که چگونه و ازشده و خواهد شد. حال شما را در این جا جمع کردم که در این مورد چاره

خود را طوري گمراه کنیم که راه بازگشتی نداشته باشد.
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دم به دم از بیم صیاد درشتنهان گردد سر آن خار پشتمی
-1:62چنین فکري شودمارش زبون(مثنوي،زینتا چو فرصت یافت سر آرد برون

4053( کند:و باز در جاي دیگر جایگاه نفس را چنین بیان می
1بینَ جنبیکُم لَکُم اَعداء عدودر خبر بشنو تو این پند نکو

کوچه ابلیس است در لح و ستیزطمطراق این عدو مشنو گریز
-68: 3آن عذاب سرمدي را سهل کرد(مثنوي، بر تو او از بهر این دنیاي سرد

هاي اخالقی و طمع و تعلّقات مادي توئیچل در مورد شهوت حیوانی و خشم و متعاقب آن، سایر رذیلت)4066
گوید:و آخراالمر خودپرستی چنین می

آن را به ي تقاضاهاي غیرعادي داده شود و کاما یا شهوت هرگونه عملکرد عادي است که بدان اجازه«
هاي غیر طبیعی جنسی اطالق عاملی مخرّب و تحقیرکننده تبدیل کند. کاما (شهوت) معموالً به تمام اشتیاق

گیرد. کاما یا حس شهوت، تصور شود اما مواد مخدر، الکل، تنباکو (دخانیات) !!! و غذاها را در بر میمی
کند که جذّابیتش از همه چیز بیشتر است و نیز این که کند و دائماً این را به انسان القا میغلطی ایجاد می

ي الهی، وجدان سالم و بیدار، وحی، مؤلّف) در مورد خطراتی که هاي روح (ابرمن، نفحهانسان نباید به توصیه
کند و قعی بنهد.بر اثر تکرار این عادات تهدیدش می

رده و او را تا حد اشتهاي حیوانی پایین بنابراین عملکرد اصلی کاما در این است که انسان را تحقیر ک
دارد که توجهاتش را روي مشترکات انسان و حیوان تمرکز آورده و در همانجا نگهش دارد. او انسان را وامی

شود ...بدهد. به خوبی دانسته شده که ذهن بر روي هر چیزي تمرکز کند، جزئی از آن می
بلعد، نابود ریزد، میشناسیم. خشم فرو میشیطان میي آن چیزي است که ما به عنوانخشم مجموعه

سوزاند. او براي تمام کسانی که در او کند و تمام خصوصیات اصیل و ذهن و روح را میکند، تضعیف میمی
آورد ...کنند کارهاي بد به وجود میافراط می

ما از حالت طبیعی خارج نفسانیت پنجم خودپرستی است (که در حالت طبیعی عزّت نفس نام دارد). ا
شدن این رکن خودبینی محض است ...

هاي خودبینی و تکبر و خودپرستی ذهن است. انسانی که در حق به جانبی یکی از بدترین قسمت
خودپرستی غرق شده باشد به ندرت داراي طبعی مزاح گوست.(چرا که خودپرستی، تاج خود را بر سر خود 

یکی از شیاطین که نامش خنّاس بود گفت: اي سرور من، فکري به خاطرم رسید و آن اینست که هر وقت یکی از فرزندان آدم خواست 
د و چون فردا رسید باز به فرداي دیگر فریبش دهیم و به او القا کنیم که وقت ي خود را به فردا موکول کنتوبه کند او را وسوسه کنیم که توبه

غافل براي توبه کردن زیاد دارید، فعالسر گناه بمانید، خدا بزرگ است بعدا توبه خواهی کرد و این همه به امروز و فردا انداختن توبه،او را 
کرده تا مرگش فرا رسد و به قعر بدبختی و ذلت فرو رود.

اشاره به حدیث نبوي: بدترین دشمنان تو (نفس توست) که در میان دو پهلوي تست..1
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خواند) منظور این نفسانیات ایجاد سدي در راه انسان براي نیل به ودش میگذارد و سرودهایی در مدح خمی
گویند) ...حقیقت است، چرا که او بزرگترین دوست خطاست (در اسالم به آن شرك می

برخی از فازهاي خودپرستی عبارتند از: تعصب، اعمال نفس، به رخ کشیدن مال و مکنت به روي دیگران، 
زرق و برق، ابراز رفتار تحکّم آمیز، رئیس مآبی، سرکوفت زدن، عیب جویی هاي پرپوشیدن لباس

)175-177: 1382توئیچل، ...»(
ویلٌ لکُلِّ همزَه لُّّمزَه اَلَّذي جمع ماالً و «فرماید:قرآن کریم در مورد عیب جویی و زراندوزي چنین می

لَینْبذّنَّ فیِ الْحطَمه و ما اَدریک ما الْحطَمهنار اللّه الْمو قَده الَّتی تَطَّلع علی عدده یحسب اَنَّ مالَه اَخْلَدهکَالِّ 
)1-8الهمزه، »(األَفْئدهفی عمد ممدده

و در این جا ابیات زیر را از مثنوي موالنا می توان به عنوان شاهد ذکر کرد:
)5:1941منجمدچون غفلت یخ ز آفتاب (مثنوي، این تکبر چیست غفلت از لباب«

)1948: 5است گلخن راکمال(مثنوي،که زسرگینیکبر زان جوید همیشه جاه و مال
زانکه این بت مار و اینت اژدهاستها بت نفس شماستمادر بت

سهل دیدن نفس را جهل است جهلبت شکستن سهل باشد، نیک سهل
ي دوزخ بخوان با هفت درقصهویی اي پسرصورت نفس اربج

)772-78: 1غرقه صد فرعون با فرعونیان (مثنوي،هر نفس مکري و در هر مکري زآن
هاستالنّفس هی ام االصنام؛ نفس مادر بتکه در اینجا اشاره دارد به:

ي گمراهی خلق همانند داند که آتش حرص وي براحضرت موالنا، شهوت و مال را مانند اژدهایی می
فرماید:سر نتوان کرد و میاژدهایی است که عطش وي را با آب هفت دریا چاره
بس جهند از ما رسوي اژدهاپس گریزند از بال سوي بال
کو به دریاها نگردد کم و کاستدوزخ است این نفس و دوزخ اژدهاست
- 6: 1ن خلق سوز (مثنوي،کم نگردد سوزش آهفت دریا را در آشامد هنوز

1375( )1386: 1طبع کل دارند جمله جزوها (مثنوي،چونکه جزو دوزخ است این نفس ما
: 2ورنه اینک گشت مارت اژدها (مثنوي،مار شهوت را بکش از ابتدا

3472( : 3ي خلق اژدهاست(مثنوي،وان قبول وسجدهمال، مار آمد که دروي زهرهاست
782( : 6یک سرت بود این زمانی هفت سر(مثنوي،مار بودي، اژدها گشتی مگر

4656( : 1366نیکلسون، »(آن هفت سر این گناهانند: تکبر، حرص، شهوت، حسادت، غضب، طمع و نفرت«
)بنابراین تبعیت از نفس تمهیدي است براي بندگی شیطان و استحاله شدن در حاالت و صفات شیطانی 167

کند.اش میکشاند و ذلیل و علیل ابديي کوره راههاي گمراهی، انسان را به ضاللت و ماللت میلیهکه از ک
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طالب عینین خود را مشرّف و ذهن خود را امیرالمؤمنین علی بن ابی-الحسنابی–بر این جمله از االمام 
دنیا ال یرِوعه الّا صریف اناب الحدثانِ، ایها الناس تولّوا ارجاع خواهیم داد: یا اَسري اقصروا، فَانَّ الْمعرِّج علَی الْ

من اَنْفسکُم تَأدیبها و اعدلوا بها عن صراوه عاداتها
شما اي کسانی که به چنگال نفس و هوس اسیرید، آرزو را کوتاه کنید که صداي بهم خوردن حوادث 

دار شوید و آن را از شما خودتان اصالح نفوستان را عهدهبند (جهانند)ترساند جز آن کسانی که پاينمی
)116، 1: ج 1340تجرّي بر عادت نکوهیده باز دارید.(علی (ع)، 

باشد.تواند میبعد از قرآن و حدیث نبوي چه کالمی زیباتر و رساتر از این می
و باالجبار دارند، باز در وحدت ي داستانهاي مثنوي که احیاناً با کلِّ واحد ارتباط ضروريالواقع، کلیهفی

هاست، خلل جانکلیت مثنوي که مفهوم نهایی و غایی آن موضوع بازگشت روح به عالم ارواح و موطن
آورد.نمی

، اصل و ماهیت مثنوي را که »داستان در داستان«هاي ضمنی داستان و حوادث فرعی و داستانوجود همه
ت تفسیر و تصویر احوال روح در بازگشت از دنیاي مادي به ماوراي ي عرفانی استوان گفت یک حماسهمی

ي احوال مستقیم و غیر مستقیم، ما را به شناخت نفس و مبارزه با نفس اماره تهییج و طبیعی است و در همه
خواهد عالمانه و با شناخت نفس خویش به مبارزه با آن برآئیم و تحت کنترل کند و میتحریک و تشویق می

ها در طول تاریخ بشریت است.د داشته باشیم. دانش نفس مهم ترین و بزرگترین دانشخو
شود در ذات بشر رسوخ هاي اخالقی نامیده میباید دانست که بدون غلبه بر نفس اماره، آنچه که مکرمت

است » یخو پذیر است نفس انسان«گردد و همان خوپذیري نفس انسانی ي ذهن و روح نمییابد و ملکهنمی
اند.که عارفان و عالمان، التزام صحبت نیکان و اجتناب از معاشرت بدان را براي نیل به کمال الزم دانسته

مبارزه با نفس و در عین حال مبارزه با طبیعت بشري و عادات ناشی از آن است که البتّه و صد البتّه 
دوري آنچه موافق با امیال سرشتی و طبیعی و هاي بسیاري دارد و آدمی غالباً از کسانی که وي را بهدشواري

ي این نفرت هم این باشد که دهد و شاید سبب عمدهالعمل نشان میسازند، عکسعادات وي است ملزم می
کن کردنش این گونه ملکات و عادات دروي استحکام و رسوخ خارج از حدود فوق عادت پیدا کنند که ریشه

آید، صه که انسان هر قدر دیرتر در صدد مبارزه با هواهاي نفسانی برمینماید. خابسیار سخت و دشوار می
شود و ي وي کمتر است و نیروي مقاومت آن عوامل نفسانی بیشتر میقدرت و توان معارضه و مبارزه

که تکرار کارهاي زشت وي را در مبارزه با نفس اماره و عوامل «شود حکایت آن مرد تمثیل حال آن کس می
که  مولوي در مثنوي براي ما این گونه » هاي اندرونی ناتوان ساخته استبه علّت تلمبار شدن سیاهینفسانی
کند:بیان می

در میان ره نشاند او خاربنهمچو آن شخص درشت خوش سخن
پس بگفتندش بکن این را،نکندرهگذریانش مال متگر شدند
زخم آن پر خون شديپاي خلق ازهر دمی آن خاربن افزون شدي
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پاي درویشان بخستی زار زارهاي خلق بدریدي ز خارجامه
گفت آري برکنم روزیش منچون به جد حاکم بدو گفت این بکَن
شد درخت خارا و محکم نهادمدتی فردا و فردا وعده داد
پیش آ در کار ما واپس مغژگفت روزي حاکمش اي وعده کژ

آید زمانکه به هر روزي که میمی گویی که فردا، این بدانتو که
شودوین کننده پیر و مضطر میشودآن درخت بد جوانتر می

)1227-37: 2خارکن در پیري و در کاستن(مثنوي،خاربن در قوت و برخاستن
بارها در پاي، خار آزردتخاربن دان هر یکی خوي بدت

حس نداري سخت بی حس آمديرها از خوي خود خسته شديبا
که ز خلق زشت تو هست آن رسانگرز خسته گشتن دیگر کسان

ايتو عذاب خویش و هر بیگانهايغافلی باري ز زخم خود نه
وصل کن با نار نور یار رایا به گلبن وصل کن این خار را

وصل او گلشن کند خار توتا که نور او کُشد نار تو
-47: 2است(مثنوي، ممکنمؤمنبهآتشکشتنتو مثال دوزخی او مؤمن است

1240( رقیب، براي مبارزه با آن باید به خداوند توکّل کرد و به اذن او از نیروهاي نفس مسلّح بالمنازع است و بی
اصفیا ارتباط معنوي پیدا نمود و در طاعات و عبادات تا آن ماوراي طبیعی مدد گرفت، با اولیا معاشر بود و با 

جایی که مقدور استطاعت است، دریغ نکرد.
فرماید:موالنا می

هر چه آن نه کار حق، هیچ است هیچگرد نفس دزد و کار او مپیچ
نزد مالک دزد شب رسوا شودپیش از آن که روز دین پیدا شود

مانده روز داوري بر گردنشفنشرخت وزدیده به تدبیر و 
نهندتا به غیر دام او را میصد هزاران عقل با هم برجهند

)1063-67: 2کی نماید قوتی با باد خَس(مثنوي، تر یابند و بسدام خود را سخت
ن تریغایت سخن این که: اهمیت هر علمی بسته به موضوع و غایت اوست و موضوع علم نفس شریف

هاست؛ چه علمی تحقیقی و تعمیقی و تعلیمی است و مبارزه با نفس اهم اعمال آدمی است. ها و اهم آنعلم
ي پروردگار. اگر نکته سنج و اشارت فهم باید حفظ خویش کرد از هوا و حافظ اسرار بود و ضابطه ودیعه

اي، کرده و ببینیم چه عوامل نفسانیهاي موالنا دقّت کنیم و به ژرفاي روح خویش سفرباشیم باید به تمثیل
اند، تا در دفع و رفعشان سعی وافر کنیم و ي خود گرفتهي سیطرهوجود و هستی و روح ما را در حیطه

خویشتن را مهیاي سفري جاودانه کنیم. به حالتی از حاالت روانی برسیم که نه اعوجاج گیرد و نه انحنا 
ي مجاز طبیعت به مجاز حقیقت پانهیم. ما که اضالل اشعهپذیرد، در قوس صعودي صراط مستقیم از

ي ي الهی اقبال وجود پیدا کردیم. همانگونه که آسیا به قوت آب گردد، زندگی نیز به قوهوجودیم، از نفخه
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ي آن علمی آمیخته به گردد؛ باید لگام آن را در دست خود داشته باشیم و هم کنترل آن را و نتیجهنفس می
ور و از علوم ماوراي علم و فراآگاهی است که روح را مصقول و از فیوضات حقّانی و ربانی بهرهعمل 

مندمان خواهد کرد.بهره
تأثیر کالم و تلقین

هاي متعارف علمی را بپذیرد الجرم دیگر قضایاي و احکام آن علم را خواهد بدون تردید اگر کسی اصل
اش محکم و ي استداللهاي بعديس بر اساسِ منطقی بیندیشد رشتهپذیرفت. زیرا براي هر فردي که در اسا

تر خواهد شدمستحکم
ما اگر سخن را منهاي معنایش، صوت عریان بنامیم، خود داراي موج است و هر موجی خود به خود 

کند.زاست و سخن نیز به همین ترتیب ایجاد موج میحرکت دار و حرکت
ی معنی است و صدایی که از منبعی ذهنی برخاسته است زیرا آن صوت البتّه فرق است میانی صوتی که ب

عالوه بر صورت بودنش موج دیگري را نیز در خود جاي می دهد یا حامل و یا محاط موجی است که آن 
ي ماند و این اندیشهاندیشه است و بار عاطفی و القایی و حتّی اجرایی را همراه خود دارد که در فضا می

ي جوانب کند و بارهاي منفی یا مثبت را در همهحرکت می کند و تغییر و تحول ایجاد میسخن است که 
آیید کنیم صوت فقط از جهت شیئی که صوت از آن جا میکند برخالف تصور ما که فکر میخود پخش می

از انجام شود و سرانجام پستا آن جایی که ما هستیم، بلکه موج آن در همه ابعاد در سراسر فضا پخش می
گردد و این است که در سخن گفتن باید دقّت کرد و مواظب حرف زدن خود دادن مأموریتش به خدا باز می

ي سخن به طور بدیهی در ذهن و اندیشه است.شد البتّه ریشه
اینست که ابتدا باید اندیشه را درست کرد. بالعکس آن هم درست است، سخن نیکو نه تنها تأثیر مثبت در 

گذارد و این دهد بلکه تأثیر مستقیم در سراسر هستی میه دارد و مسیر زندگی افراد جوامع را تغییر میاندیش
شود و در اثر شود متأثر مییک اصل قطعی علمی است. ناخودآگاه انسان خواه ناخواه از سخنی که زده می

نست که سخن نیکو گفتن شود، ایگردد که رسوخش تا اعماق روح کشیده میتکرار براي او یک اصل می
تأثیر مثبت در رفتار خود شخص و اطرافیان دارد:

: 5سرنگونی مکرهاي کالجبال(مثنوي، هین بخوان قرآن ببین سحر حالل
451( شود هاي دنیا دیده نمیدارد که قدرت اسرارآمیزي که در سخن است در هیچ یک از سحرموالنا بیان می

برد:و سخنی دنیا را به سوي ترقّی و تعالی میکشدسخنی دنیا را به آتش می
: 1وآنچ بجهد از زبان چون آتش است(مثنوي، است وشآهنچونوسنگچونزباناین

1593( )1595: 1در میان پنبه چون باشد شرار؟(مثنوي، زارزانک تاریک است و هر سو پنبه
)1702: 1نج بی درمان توي(مثنوي، اي زبان هم راي زبان هم گنج بی پایان توي

یا چو آواز سخن ز اندیشه داندانصورت از معنی چو شیر از بیشه
تو ندانی بحر اندیشه کجاستاین سخن و آواز از اندیشه خاست
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بحر آن دانی که باشد هم شریفلیک چون موج سخن دیدي لطیف
آواز او صورت بساختاز سخن و چون ز دانش موج اندیشه بتاخت
موج، خود را باز اندر بحر برداز سخن صورت بزاد و باز مرد
باز شد انّا الیه راجعونصورت از بی صورتی آمد برون
)1136-43: 1در هوا کی پاید آید تا خدا(مثنوي، فکر ما تیریست از هو در هوا

شه و سخن، سخن به میان آمده است.ي تنگاتنگ اندیدر این ابیات اشاره به رابطه
داند که ظاهر کلمات چون شیرهایی موالنا معنی را جنگلی پرپشت از درختان در هم فرورفته و بلند می

ور شوند و در این اند تا در موقع خود شکار را حملهداشتههستند که در کمین درختان آن خود را مخفی نگه
مولوي داراي وجهه و تعینی ممتازاند که خود ظرف معنی و اسباب ها هم از نظر صورت کلمات یا صوت آن
دار از اندیشه است و بحر اندیشه را پایانی نیست اند. منشأ سخن و اصوات معنیتأثیرگذاري و انتقال آن شده

گوید: سخن لطیف از داند و میاي و عالمتی از معنی میکه به دریاهاي خدا متّصل است. سخن را نشانه
خیزد.ي شریف برمیمعنا

از کوزه همان برون تراود که در اوست، تازیدن موج اندیشه از سوي دانش الزاماً نمودارش در قالب 
میرد رسد و میکند. به کمال میشود، رشد میاي متولّد میگیرد. سخن چون هر موجود زندهکلمات شکل می
پیوندد و الی االبد در دنیاهاي دیگر در جریان و پایان و امواج مفاهیم الستی و سرمدي میو به دریاي بی

گردد. اناهللا و انا الیه راجعون، فکر ما ي غیب الهی برمیي موجودات به خزانهسریان خواهد بود و چون همه
گردد.شود و الجرم به سوي او باز میتیري است که از طرف خدا از کمان دهان ما پرتاب می

اند چون نمودارشان از مفاهیم گرفته شده است و این حروف و یفونوتیک کلمات خود حامل معان
اند که در انبساطات معانی خود درآمده و در فضاي حروف، اصوات منقبض شده هاي مفاهیمکلمات، قالب

است و حامل انرژي زیادند که با ارتعاشات و امواج خود از فیلترهاي الکترومغناطیس گذشته و بارهاي 
کنند.خود را با خود حمل میسازندگی و تخریب 

سخن تکنولوژي نیست بلکه نمایش صوتی خواست و اراده و موج اندیشه است به شکلی نمادین و 
ي عالمانه و هم خیرخواهانه باشد راست، باز نمون حقیقت قالبی. اگر بار مثبت داشته باشد و حاوي اندیشه

است و به همین سبب است بعضی از سخنان چون گرانه و ارتقاگرایانههاي اصالحالهی و ممکنِ واقعیت
هاي ذهنی، اند. فی الواقع در فورانکالم عارفان و حدیث پیامبران و امامان، بالقوه یا بالفعل فیوضات الهی

هاي خلّاق توابع این سخنان و کلمات بایگانی شده است که حامل مفاهیمی هستند که از این ذهنیت
کند که در علمی، فلسفی، عرفانی، اجتماعی و روانشناسی خود را با خود حمل میخیزند. هر سخنی، باربرمی

ي خود آن را دهد و ما به ذوق و سلیقهموقع خود آن را از طریق زبان یا علم و یا سایر اسباب ابراز بروز می
نامیم. (پدیدار شناسی تکلّم) می
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ي عقل و منطق کاري از پیش ببرید، در ذهن زهاي رسیدید که مجبور بودید تحت انگیهر گاه به مرحله«
.کلمات در ذهن انسان در حالت تفکّر در آمد و 1»توانم)خواهم و میخود این جمله را تکرار کنید (من می

کند بلکه تسریع و توسع آن در پخش شدن شد هستند و چون بر زبان رانده شود نه تنها اثر خود را حفظ می
)109: 1384(ژاگو، 2ود.شبه سوي فضا بیشتر می

کنند. تأثیر مثبت زمانی خوانند بلکه بر زبان هم جاري میاین است که نمازها و دعاها را تنها در دل نمی
گر از روح آرام و روان بخش و هدایتمیسر است که آرامش روح داشته باشیم به عبارتی سخن آرام

ن کار را نه تنها به این علّت انجام دهید که دیگران بهتر آرام تر سخن بگویید، ای«... خیزد.دغدغه بر میبی
(همان : » سخنان شما را درك کنند. بلکه به این دلیل که حرف شما تأثیر بهتري روي دیگران خواهد داشت

109(
. حاوي این مفهوم است که سخن از مقام (Holly bible)ي کتاب مقدس اولین جمله» ابتدا کلمه بود.«

اي است که از ذات باري متجلّی و جاري و ساري ي مزبور مقصود ارادهردار است که در جملهواالیی برخو
ي عالم خلق شد.از کاف و نونی همه» فَیکون«و » کُن«گردید و هستی خلق شد! 

دهد و حتی ضمه و فتحه و ي عالم هستی گسترش میي حقّ تموجات خود را در گسترهآري، اراده
را داراي نور و موج اند که در بحر اعظمِ » حروف بارِقه«و » ي طیبهکلمه«دست کم گرفت اي را نباید کسره

کائنات در جریان و سیالن و تموج و تأللؤ است و یا شاید مراد، بحر اعظم و منشأ کلیه تجلیات الهی و 
ي او باشد.اراده
ي مقصودست. اگر حواس ما همهآلم از (حروف مقطعه) و آن حرف اشاره به مجهول و مقصود از آن ال«

امواج صوتی و دیدنیها و بوئیدنی ها را از حد خود فراتر درك کند( شنیدن همه صداهاي ریز و درشت و 
ي آن ممکن نبود و صفت ها) سامان زندگی و تحمل و ادامهي چیزهاي خرد و کالن (چون میکروبهمه

چیزي را اندازه و مقداري قرار داده است) ومفهوم این باشد (که هرقدیر براي خداوند شامل این موضوع می
)49: 1345طالقانی، »(حروف هم از تصور ما خارج است

از حروف بگذریم و به کلمه و کالم برگردیم و ببینیم موالنا باز در این مورد چگونه داد سخن داده است.
)296: 1کتاب(مثنوي، بحر معنی، عنده ام الدانحرف ظرف آمد درومعنی چو آب بیشه

بینیم که موالنا حرف را ظرف معنی قلمداد کرده است که در یک حرف یا سخن، بحر معنی و ام می
گیرد. پس حرف را نباید گیرد مظروفی به وسعت دریایی در حرفی به حجم ظرفی جاي میالکتاب جاي می

د و آن اینست که به محتواي کلمات و حروف، دست کم گرفت (البتّه موالنا مفهوم دیگري را نیز در نظر دار
ها) به ابیات ذیل دقّت کنید.نظر افکنید نه ظاهر آن

معادل آن را درزبان و ادبیات فارسی داریم (خواستن توانستن است). 1
گنجد چون اسرار عرفانی که با برزبانمگر در موارد استثنایی که بار معنوي مفاهیم به حدي سنگین است که در قالب کلمات نمی2

(مؤلّف)شود. ها کم میها از تأثیر آنآوردن آن کلمات و جادادن در قالب واژه
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زیر ظاهر، باطنی هم قاهرستدانحرف قرآن را مدان که ظاهرست بیشه
که درو گردد خردها جمله گُمزیر آن باطن، یکی بطن سوم
ظیر ناپدیدجز خداي بی نبطن چارم از نبی خود کس ندید
دیو آدم را نبیند جز که طینتو ز قرآن اي پسر ظاهر مبین

- 8: 2که نقوسش ظاهر و جانش خفیست(مثنوي،دانظاهر قرآن چو شخص آدمیست بیشه
هاست، بطن دوم یا هفت بطن براي ظاهر قرآن قایل است که بطن اول ظاهر کلمات و معناي سطحی آن)4244

فهمد، حال افتند، بطن چهارم را جز خدا نمیسوم که خردها در آن به حیرت و سردرگمی میبطن قاهر، بطن 
آور است و اعجاب انگیز.به راستی حیرت–بطن پنجم و ششم و هفتم الی ماشاءاهللا و الحول و القوه الّا باهللا 

ات (هفت آسمان) قائل توان ارتباطی بین بطون قرآن و سبع سماودر تفسیري دیگر و به نظر اینجانب می
هاي بطون هفتگانه بوده تا به شد بدین معنا که قرآن که از آسمان هفتم نازل شده، حرکت نزولی آن از الیه

ظاهر آن رسیده است که حروف و کلمات و آیات الهی است و هر بطنی نسبت به بطن قبل از خودش ظاهر 
لول روح قرآن در قالب حروف و کلمات و و نسبت به بطن بعد از خودش باطن است و قرآن مکتوب ح

اصوات است.
آري، حرف موج دارد، کلمه موج دارد و کالم موج دارد و تأثیر کالم از امواجش است امواج منفی از 

نهایت فضا و زمان اثرات منفی خود را بر جاي هاي بد برخاسته است الی بیکلمات رکیک که از نیت
نهایت فضا و زمان اثرات مثبت خود را بر خیزد الی بیجرات طیبات برمیگذارد و امواج مثبت که از شمی

هاي آتش جهنّم است و قرآن که کالم ي بهشت و سخن زشت شرارهگذارد. سخن نیکو رایحهجاي می
بخش است. خداست آرامش

اطباي روحانی (پی بردن به باطن از ظاهر)
گردد و در این مورد نحوي به مسائل روانشناسی برمیخبردارشدن از سرّ ضمیر از راه رنگ رخساره به 

موالنا اشاراتی عالمانه دارد:
هاي روحی و روانی را در طبیبان الهی و روانشناسان و روانکاوان متبحر نواقص و معایب و بیماري

سیماي دیگران از لحن و گفتار و رنگ و حاالت و چشم و حرکات اعضا به حقیقت حال و وضعیت درونی 
برند.انّهم حواسین القُلوب فَجالَسوهم بِالصدقِنان پی میآ

ترندبر مقام تو ز تو واقفاین طیبان بدن دانشورند
که ندانی تو ز او و اعتدالتا، ز قال و ره همی بینند حال
بو برند از تو به صد گونه سقَمهم ز نبض و هم ز رنگ و هم ز دم

چون ندانند از تو اسرار نهانلهی در جهانپس طبیبان ا
درنگصد سقَم بینند از تو بیهم ز نبضت هم ز چشمت هم ز رنگ
که بدین آیاتشان حاجب  نبداین طبیبان تو آموزند خود
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تا به قعر تار و پودت در روندکامالن از دور نامت بشنوند
هایده باشندت به چندین حالدهابلکه پیش از زادن تو سال

توان به روند، میاي از این طبیبان الهی که از اسرار آگاهند و تا به قعر تار و پود انسان در مینمونه
اشاره داشت که کتابی تحت همین عنوان (پیامبر خفته) به چاپ رسیده است.1ادگارکیس

حی عجیب برخوردار بوده، به طوري که ي کتاب معتقد است که ادگار کیس از یک قدرت رونویسنده«
ارتباط مستقیم برقرار (Reading)قادر بوده در حالت مصنوعی با ضمیر ناخودآگاه شخص درخواست کننده

کند و تمام دردها و آالم او را شناسایی کرده و تشریح نماید ادگار کیس یک فرد معتقد به خداوند بود و 
کسب –ي غیر مستقیم به ذات پروردگار یکتا اشاره» = روح جهانی«ز را ا» علم لَدنّی«گفت که همواره می

کند.می
توان به چند گروه تقسیم کرد:) هاي اوست، میReadingي (دستاوردهاي کیس که حاصل کلّیه

هاي حال و آینده نظیر آدولف هیتلر و برخی از ي سرنوشت شخصیتهاي سیاسی او دربارهپیشگویی-1
.1980ي بینی یک تحول بنیانی در شوروي در دههمریکا و پیشرؤساي جمهوري آ

)1929هایی اقتصادي (مانند بحران اقتصادي سال پیشگویی-2
هاي پیرامون حوادث طبیعی مانند سیل، زلزله و غیره در جهان (از جمله ایران)پیشگویی-3
تعبیر خوابهاي مراجعان-4
)6–7: 1370استرن، »(هاهاي درمان آنعیین روشها و تو از همه مهمتر تشخیص بیماري-5
کیس یک پیشگو در معناي متعارف آن نبود، او از اینکه پیشگویی کند و یا توجه دیگران را به خود جلب «

گیري بر انسانها تأثیر داشت تا در تصمیمبرد. غالباً استنباطات خویش را براي خود نگاه مینماید لذّت نمی
نگریست، حتّی اگر ي پیشرفت او میگرفت به عنوان امکان ادامهتصمیماتی که یک فرد مینگذارد. کیس به

کرد و شاید دلیل اي در او ایجاد نمیآمد.امید به بهره مادي، انگیزهي آن نیز از قبل مشخّص به نظر مینتیجه
هاي زیادي راي دیگران ثروتهاي او در مورد مسائل مالی بآن که او هرگز ثروتمند نشد همین باشد.پیشگویی

)113همان : »(را ببار آورد.

اي است از:این اثر ترجمه. 1
Der a chdafeude Prophet  Prophezeiungn in Ttrance (1911-1998)

Von Jess Stearn
Ramon F.Keller Verlag Gent 1972

حمید فرید عراقی، ناشر مترجم، پیامبر خفته، مترجم: عبدال1370استرن، جس، 
است. در این راستا باید گفت که پیامبر خفتههاي انگلیسی و آلمانی) نیز درباره عنوان کتاب باید یادآور شد که عنوان اصلی آن  (در زبان

آور و پیشگو است که حامل ور پیامدر اینجا به معناي دینی نیست (که این منزلت واال فقط متعلق به پیامبران الهی است) بلکه منظ» پیامبر«لفظ 
باشد.العاده برخوردار مییک پیام و پیشگوئی است و از استعدادي خارق
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کنند و قدرت دخل و تصرّف ها رسوخ میهایی در فکر و روان و روح انسانیکی از این انسان الکامل
ها بسیار زیاد است، شمس تبریزي است که تعریف آن در مثنوي ولدي چنین آمده است:آن

از ما چو یک کهی کهی را جوبرد چه کس است اینکه شیخ ما را او«

کرد بر خویش، شیخ را مفتون؟ساحر است این، مگر به سحر و فسون رنگ

تواند زیستبا چنین مکر میورنه خود کیست او، در وي چیست رنگ

می ندانیم هم که او ز کجاستنی ورا اصل و نی نسب پیداست 

فرماید:زند به تعریف شمس و میگریز میدر جاي دیگر سلطان ولد در ولدنامه از تعریف موالنا 
همتاست ....نظیر و بیآنکه او بیغرضم از کلیم موالناست 
ها زده، زجان گردشهمه صفمفتیان گزیده شاگردش
هر یکی در وله دوصد ذوالنّونهر مریدش ز بایزید افزون
ابدالدائماً بود طالب با چنین عزّ و قدر و فضل و کمال
آنکه با او، اگر در آمیزيخضرش بود شمس تبریزي
هاي ظالم را بدريپردههیچکس را به یک جوي نخري
گشت سرها، بر او، چو روز، پدید !بعد بس انتظار رویش دید
هم شنید آن چه کس ز کس نشنیددید آن را که هیچ نتوان دید
گشت فانی ز تاب و نورش فیناگهان شمس دین رسید به وي

باطن باطنم، من، این بشنوگروگفت اگر چه بباطنی
ست، پیش من مردهعق زندهعشق در راه من بود پرده
که ندید آن به خواب، ترك و عربدعوتش کرده در جهان عجب
درس خواندي، چو کودکان، هر روزشیخ استاد، گشت نوآموز

مقتدا بود مقتدي شد بازد مبتدي شد بازمنتهی بو
بود کو به وي، بنمود» علم نو«کامل بود» علم فقر«گر چه در 

»ریزيآن که بودش نهاد، خونرهبرش گشت، شمس تبریزي
)59–57: 1374(مثوي،ج سوم، 

تی خود و غور حقیقی و تعمق واقعی ها به استعال در هسالکاملطبیبان الهی به عبارتی اولیاي کبار و انسان
الکامل از بن و بنیاد در کلیتی از مناسبات، به کمال مطلوبش منوط اند، هستی انسانها رسیدهدر اندرونِ اندرون

الکامل، به ها در انساني کثرتشود. تکامل، متضّمن کلیتی از مناسبات بالمنازع است. همهو مربوط می
اند.ها از در آشتی در آمدهي تعینات به یکپارچگی و همه تضادها و تناقضوحدت رسیده است و همه

اهللا و بقاء باهللا گذشته، متوسع در القائم است که از مراحل فناء فیانسان الکامل عرضی قائم به دائم
ر لحظه نهایت صفات اهللا و دائماً در حرکت است. مطلوب کمالشان، استکمال در حال تکامل بودن است. هبی
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اند که ضامن و خورند. به جهانی پا گذاشتهخورند و هر آن به حالتی نو بر میي نوعی تجلّی میاز میوه
کند آنان در گیرد و کسب میمضمون استعال و ارتقاء است. دانشی که یک دانشمند در طول عمرش یاد می

رد.گیگیرند و توسعات آن علم آنان را فرا میعرض چند ثانیه فرا می
ي هستیِ از خود فراروند و در عین ستیز است و باز این حقیقت، شیوهو این طریقت عرفانی، عقلِ جزئی

نگر و گشوده است.گرایانه بودن برون خویشانهدرون
کنترل نفس

)2548: 3روي شیخ او را زمرّد دیده کن (مثنوي، نفس اژدرهاست با صد زور و فن
: 3او نگردد جز به وحی القلب قهر (مثنوي، م شهرمکر نفس و تن نداند عا

در اثر تزکیه و ریاضت، آدمی می تواند بر نفس، مسلّط شود، چه به سبب پرهیزگاري می تواند به جایی )2560
ي ازلی، نور الستی  ي موجودات و پدیده هاي طبیعی را تحت انقیاد خود قرار دهد و به ارادهبرسد که جمله

نعکس شود و به چنان قدرتی برسد که ادراك هیچ احدي در نیاید و بیناي عوالمش گرداند، در وي م
همانگونه که موالنا می فرماید:

: 11چونکه چشمت را به خود بینا کند(مثنوي،صد چو عالم در نظر پیدا کند
اش براي دیگران بهتر است. و باز اعتقاد ایشان بر اینست که : انسانی که اسیر نفس است مرده و کشته)523

: 6نفس کافر نعمتست دیگر چه هست(مثنوي،آدمی اندر بال کشته به است
اما باید در نظر داشت که مسلّط شدن بر نفس اماره کار سهل و ساده اي نیست، بلکه مستلزم طی مراحل )4796

ي روح و تصفیه آن از طریق عبادت و ریاضت است.و تزکیه
اي خواهد شد.کس که بر نفس اماره تسلّط پیدا کند، جسماً و روحاً موجود خارق العادهآري هر 

فرماید:اي خواهیم خورد که میحال براي تفهیم بهتر مطلب در بحر دراري بار ابیات موالنا غوطه
دیرسیباد کانجا مشدیمنرمدیکشیهود گرد مؤمنان خط

اندر هواگسستیپاره مپارهرابود زان خط جملهرونیکه بهر
دیپدیبر گرد رمه خطّگرددیکشیمیراعبانیشنیهمچن
تازگرگ آنجا تركاردینتااو وقت نمازشدیبجمعه مچون

زان نشانیهم نگشتيگوسفنداندر آنیدر نرفتیگرگچیه
ود بندمرد خدا را بي هریداحرص گرگ و حرص گوسفندباد

وسفانیمیو خوش همچون نسنرمباد اجل با عارفاننیهمچن
حق بود چونش گزديهدیگزچونرا دندان نزدمیابراهآتش

نیرا برده تا قعر زمانیباقنیآتش شهوت نسوزد اهل دز
دیشد پریو پر بگشاد مرغبالدیچریسیو گل چون از دم عآب
–855: 1(مثنوي،کامل شدو رست او زنقصیصوفشد به رقصیر موسطور از نوکوه

845(
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ها و ي الهی است هماهنگ کنیم و از وابستگیبنابراین، نفس خود را باید با نوسانات روحی که نفخه
هاي نامشروع و نامعروف خودداري کنیم و الّا خاسر دنیا و آخرت خواهیم شد.دلبستگی

تواند باشد ز اشعار موالنا برداشت و استنباط می شود، نفس حریف اولیاء اهللا نیست و نمیاما آن گونه که ا
فرماید:ي آنهاست و میو زبون و زبان بسته

روي شیخ او را زمرّد دیده کننفس اژدرهاست با صد زور و فن
آن زبان صد گزش کوته شودچون به نزدیک ولی اهللا شود

- 5: 3زرق و دستانش نیاید در لغت(مثنوي،نش صد لغتصد زبان و هر زبا
2548( کند و تواند همه کس را بفریبد الّا انسان کامل را که موالنا از این امر به شاه و شهر، یاد مینفس می

فرماید:می
نتاند زد شه آگاه رارها شاه راالّبدیشهر را بفر

نیاندر آستریو شمشخنجرنیمیو مصحف در حیرا تسبنفس
سر مکنسر و همبا او همشیخوو سالوس او باور مکنمصحف

اندازد ترا در قعر اوواندرحوضت آورد بهر وضويسو
)2553-57: 3(مثنوي،برو چون غالبستیظلماننفسطالبستکویو نینورانعقل

یستی با وحی القلب و الهامات ربانی و عشق یزدانی فی الواقع عقل منور و روشن مقهور نفس نیست و با
فرماید:آن را مقهور گرداند و مطیع ساخت چنانکه موالي روم می

: 3او نگردد جزبه وحی القلب قهر(مثنوي،مکر نفس و تن نداند عام شهر
نفس اماره مهر تسلیم را زده آري هرکه ساز سوز عشق ربانی را بزند و تار تعظیم الهی را بنوازد ،بر  جبین)2560

و جلقه زن درگاه حامیم و شاهد سرّ الف الم را خواهد شد. 
موالنا در دفتر دوم نفس آدمی را به مادري بد کاره تشبیه می کند که فرزندش او را می کشد. خلق 

فت: هر روز ی کشتی بهتر بود. گـار را مـریف نابکـتی، حـود را کشـادر خـه چرا مـند کـسرزنشش می کن
می بایستی کسی را می کشتم. منتها مادر را کشتم و جماعتی را رهانیدم و به زبان تمثیل می گوید:

)781: 2ناي او برّم بهست از ناي خلق (مثنوي، کشتم او را رستم از خون هاي خلق
شود که در رجعت از براي تفهیم بهتر مطلب الزم است به داستان عیاض در مثنوي نگاهی اجمالی افکنده

جهاد اصغر به جهاد اکبر و عکس العمل نفس در این مورد بازتاب این امر در مثنوي، چگونه به فضاي ذهن 
خواننده القا می شود که در این ابیات اهمیت جهاد اکبر که دوري از شهوات و هواهاي نفسانی است، با زبان 

راحت بیان شده است.تمثیل و توسل به داستان به زبانی ساده و به ص
حضرت موالنا می فرماید:

دممآیبرهنه بوك زخمتننود بار آمدمیاضیگفت ع
ریگيخورم من جايریتیکیتاریتشیدر پشدمیبرهنه متن
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یمقبليدیجز شهابدیندریمقتلایخوردن بر گلو ریت
ستینزین پروچوریتنم از تنیاستینزخمیبگهیجاکیتنم بر
و دهاينه جلدنیبخت است اکاررهایتامدیبر مقتل نکیل

اندر خلوت و در چله زودرفتمجانم نبوديروزيدیشهچون
کردن و الغر شدناضتیردرجهاد اکبر افکندم بدندر

غزوکوششیجدندیخرامکهآمد به گوشانیطبل غازبانگ
بامداددمیبه گوش حس شنکهآواز داداز باطن مرانفس

را در غزو کردن کن گروشیخوهنگام غزا آمد بروزیخ
غزا تو از کجالیکجا مازوفایبثینفس خبياگفتم

ستینفس شهوت از طاعت برورنهستیگرلتیحنینفس کيايگوراست
افشارمتتر سختاضتیردرراست حمله آرمتیینگوگر

اندر فسوندهانیفصاحت ببابانگ آورد آن دم از دروننفس
یکشیمن چون جان گبران مجانیکشیمنجایمرا هر روز اکه
و خورخوابیبیکشیمرا تو مکهاز حالم خبرستیکس را نچیه

)3780-96: 5(مثنوي،منثاریو ايمردندیبخلقزخم از بدنکیغزا بجهم به در
موالنا معتقد است که تعظیم خلق و انگشت نما شدن و وفور مدح هاي بی مورد آدمی را به گرداب 

کند. نفس آدمی را یکپارچه آتش می سازد که سر راه کشاند و فرعون صفتش میخودبینی و خودپسندي می
که دودش اوالً به چشم صاحب و در کند. آتشیسوزاند و تباه میي فضایل اخالقی و محاسن را میخود همه

رسانند! تا دیوي شود که حتی رود. همین مردم کسی را به مرتبه خدایی میي دوم به چشم مردم فرو میوهله
شیطان و شیاطینی را هم فراري بدهد!

ستیاخور کان پر آتش لقمهکمترشستیالطف و سالوس جهان خوش لقمه
کارانیاو ظاهر شود پادودپنهان و ذوقش آشکارآتشش

برمیمیاو پدیگویطمع مازخورمیمگو آن مدح را من کتو
سوزد دلت زان سوزهاروزهابر مالدیگر هجو گومادحت

انیطمع که داشت از تو شد زکانکو ز حرمان گفت آنیچه دانگر
ت هست آزمونحالتنیاحیمددردر اندرونماندتیاثر مآن
کبر و خداع جان شودي یهمابودیاثر هم روزها باقآن

زانک تلخ افتاد قدحدینمابدستیامدح لقمهنستیریچو شدیننماکیل
يشورش و رنج اندريریده بتاستیالقمهيرا خورحب کانومطبوخستهمچو

یهمدیپایاثر چون آن نمنیاستیالقمهیحلوا بود ذوقش دميخورور
را تو به ضد او بدانيضدهرنهان دیپایهمدیپاینمچون
جوشیل آرد ندمینیحبعدستیااو لقمهرینهان تاثدیشکر پاچون
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دسال تَوناًفس هالنَّلُیلذَکنستیااز بس مدحها فرعون شد لقمهنفس
)1855–1867: 1(مثنوي، 

: سیه اختران بی شعاع جوهر پاکی، رهزن جان خویشند چه با اهریمنان نفس پرست کور چشم هم آري
کیشند.

گیرينتیجه
هاي هاي روانشناسانه و فراتر از آن اسپریتیستاي با جدیدترین پژوهشاشعار موالنا را در ارتباط مقایسه

فی مفاهیم منتجه و مستخرج از آن گنجاند که: توان این چنین در قالب تعریف و معرآزموده و کارکشته میکار
ي ي اعصار و قرون در درك مفاهیم مسائل متافیزیکی و روحی بر همهنظیر همهي بیهاي این نابغهاندیشه

ها تفوق علمی دارد و این سخنی به گزافه نیست.آن
کالبد شکافی برخی از مسائل در بیانات نمادین به تبیین و تشریح و آناتومی ومجموعهموالنا با استفاده از

آموزد. را به ما می(Knowing how to live)پردازد که در غایت، دانش زیستن هاي تکامل و نظایر آن میزمینه
ي شمولی تعالی روح با پرهیز از استلزام افراط گرایانهبدین ترتیب دانش تکامل را در اثبات یک جهان

د تا بفهماند که آفرینش وجود انسان و هر موجودي، بیهوده و عبث هاي فلسفی آن معرفی می نمایجنبه
نیست و هستی هدفی دارد.

کتابنامه
ي بزرگ قرآن )، خطّاط عثمان طه، مترجم محمد مهدي فوالدوند، تهران: چاپخانه1389،(قرآن کریم.1
کریم.
، 1ري قمی، جلد ، مترجم و شارح محمد علی انصانهج البالغه)، 1340ابن ابی طالب، علی (ع) (.2

تهران: نوین.
عبدالحمیدفریدعراقی،تهران:مترجم،مترجمپیامبرخفته)،2،چ1370استرن،جس،(.3
اهرپور،تهران:نگارستان.هوشنگر،مترجمکلیدجهان هاي اسرا)،2،چ1382توئیچل،پال،(.4
،تهران:علمیبحردرکوزه)،13،چ1387زرینکوب،عبدالحسین،(.5
علمی:،تهرانیسرّن)، 12،چ1388(--------------.6
سهیالزمانی،تهران:ققنوسي،ترجمهمانیه تیسم شخصی)،4،چ 1383ژاگو،پل،(.7
انتشار.پنجم،تهران:سهامیقسمتازاول،مجلّدپرتوي ازقرآن)،1345طالقانی،سیدمحمود،(.8
،مجله دانشگاه علوم تمایل به پرخاشگري در نوجوانان و نقش خانواده)، 1381گلچین، مهري، (.9

.21درمانی قزوین، شماره -بهداشتیپزشکی و خدمات
فروزانفر،تهران:خیام،تصحیحفیه مافیه)،1388محمد،(الدینمولوي،جالل.10
خرّمشاهی،تهران:دوستان،تصحیحمثنوي معنوي)،9،چ1386،(----------------.11
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اوانسیان،تهران: نی.اوانسي،ترجمهتفسیرمثنوي معنوي)2،چ1366(نیکلسون،رنالدآلن،.12
آموزش کفایت اجتماعی در کاهش پرخاشگري )، 1385شهرام. فتحی آذر ، اسکندر. (واحدي، .13

.32و 31شماره 8، فصلنامه اصول بهداشت روانی، سال پسران پیش دبستانی
بهروزدکتربراهنی،دکترمحمدتقیمترجمان،شناسی هیلگاردي روانزمینه)،1367هیلگارد،ارنست،(.14
مهديمحیط،احمددکترزند،علیالیشهیندکترطریقتی،شکرالهدکترسیف،اکبرعلیدکتررشک،
تهران:رشدالدینی،محی
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نقد و بررسی آیین نگارشی یک رأي دادگاه عمومی حقوقی
»مطالبه خسارت و استرداد وجهرأي «

1فرشته شیعه علی

کارشناس ارشد و دبیر زبان و ادبیات فارسی مشهد
چکیده 

بان، به مرحله ي ظهور می رسد، و خلق اندیشه هاي زیبا شناسانه و ماندگار سخن به یاري اندیشه و ز
محصول فکر درست و بیان سنجیده هنرمند است، که به نیروي اندیشه و با نگارش  صحیح به قلم در می 

آید. 
قضاوت و دادرسی یکی از نشانه هاي تمدن بشري است و در تمدن اسالمی نیز از جایگاه ویژه اي 

ار است. قلم و بیان از مهم ترین ابزار کار قاضی است، که در قالب نوشته هاي منثور به عنوان احکام برخورد
قضایی تجلی پیدا می کند.

هدف از انشاي رأي تفهیم و انتقال پیام به صورت مستقیم به اصحاب دعواست. رعایت نکردن امور 
اینکه ممکن است موجب کم مایگی و درست نویسی و امالي صحیح کلمات در امور قضایی، عالوه بر

کاستی موضوع حکم گردد؛ باعث اطاله دادرسی و اتالف وقت می شود.
درصد  15/46مهم ترین یافته این  پژوهش، به کارنبردن عالئم سجاوندي در زمان اتشاي رأي است که با 

از روش نقد عملی با رویکرد بیشترین اشکال آیین نگارشی آرا ي دادگاه ها را نشان می دهد. در این پژوهش
نقد حکمی یا مبتنی بر شواهد استفاده شده است. با بررسی تعدادي از آراي صادره از دادگاه ها یک رأي را 

مورد نقد و بررسی قرار داده ایم. 
ي دادرسینگارش قضایی، آیین نگارش، عالئم سجاوندي، انشاي رأي، اطالهها:کلیدواژه

مقدمه
ایی از اهمیت باالیی برخوردار است، زیرا گاه معنا و مفهوم حکمی به دلیل نقص در احکام وآراي قض

مباحث نگارشی و عالئم سجاوندي تغییر می کند.
صادره از يبیگانهاند؛ پس از ابالغ آراقی حقوهايو اصطالحت هابسیاري از مردم با الفاظ ، عبار

و آیین لحاظ ساختاري و ادبی و ازحاظ پیچیدگی متن  مراجع قضایی و خواندن چندین و چند باره آن به ل
آنها نیستند.قادر به درك مفهوم نگارشی 

دالیل اصلی انتخاب این موضوع در بررسی این مقاله این است که، اشکال هاي نگارشی آراي قضایی تا 
ارد و تا چه حد چه میزان تأثیر نامطلوبی از جهت استواري احکام دادگاه ها و فصاحت و بالغت آنها د

موجب تغییر معنی و مفهوم رأي شده و  باعث ضایع شدن حقوق اشخاص می شود. 

1 . FRESHTESHIEA@YAHOO.COM
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آراي دادگاه ها از مهم ترین اسناد رسمی کشور است، و بخشی از تاریخ و فرهنگ یک کشور به شمار 
ی را نشان ضالت جامعه و فراوانی ارتکاب جرایم و ناهنجاري هاي اجتماعـت معـی رود. این آرا وضعیـم

می دهد؛ بی شک این مسؤولیت مهم بر عهده ي متخصصان و پژوهندگان زبان و ادب فارسی است، که با 
بررسی دقیق آراي دادگاه ها، به تجزیه و تحلیل آن بپردازند وایرادهاي موجود را متذکر شوند. 

زبان و ادبیات فارسی  بی تردید این پژوهش، تحقیق جدیدي است و تا کنون هیچ کار مشابهی در گروه 
انجام نشده است.                  

بصورت میدانی و کتابخانه اي می باشد. از روش نقد عملی با رویکرد این تحقیق میان رشته اي است و 
حکمی یا مبتنی بر شواهد استفاده می شود. ابتدا با مراجعه به دادگاه ها بخش زیادي از احکام را انتخاب و 

و بررسی یکی از آنها پرداخته و در انتها به بررسی اشکال هاي موجود می پردازیم. سپس به نقد 
اشکال هاي آیین نگارشی در صدور آرا و احکام قضایی تا چه میزان گسترش یافته است؟.1
این اشکال ها بیشتر ناظر بر چه بخش هایی می باشد؟.2

می شود و نمونه اصالحی براي راي نوشته شده است.و در اخر  راه حلی براي رفع این ایرادها پیشنهاد
پیشینه و ضرورت تحقیق

احکام دادگاه ها به عنوان یکی از مهم ترین اسناد رسمی کشور نقش  مؤثري در ایجاد فرهنگ حقوقی 
اکم گذشته، به عنوان اسناد ارزشمند در موزه ها نگهداري ـاري از آراي محـجامعه دارد، به گونه اي که بسی

ی شوند؛ متاسفانه به کار گیري نادرست نکته هاي دستوري و عالئم سجاوندي و همچنین اشتباه در شیوه م
نگارش وانشاي دستورها و احکام قضایی و حتی به کار بردن واژه هاي نادرست در صدور رأي شیوه اي 

مرسوم شده است. 
گستري به نام آقاي دکتر صالحی راد، پیشینه این مقاله فقط به صورت محدود، توسط دو نفر از قضات داد

انجام شده است ؛ اما تاکنون چنین مباحثی در 1388و آقاي  محمد رضا خسروي، در سال 1381در سال 
حوزه ي زبان و ادبیات فارسی، مورد نقد و بررسی تخصصی و دقیق آیین نگارشی قرار نگرفته است .

»سترداد وجهمطالبه خسارت و ا«نقد و بررسی آیین نگارشی رأي
استفاده از کلمات نادرست و نامناسب در رأي 

قضات دادگاه ها انتظار نداریم به عنوان یک ادیب و سخنور زبردست در هنگام صدور رأي عبارات از
زیبا و نغز به کار ببرند، اما این توقع هم نمی رود که در صدور آراي خود از کلمات و واژه هاي نادرست 

بلکه باید به صورت یک ،ت ها و جمله هاي آراي دادگاه ها نه در جایگاه یک اثر هنرياستفاده کند. عبار
متن متقن ، محکم و قابل استناد  قرار گیرند. متاسفانه در این رأي واژه هاي بسیاري هستند که استفاده از آنها 

صحیح نیست که به این شرح ذکر می گردند : 
)، مرتبط به 3صفحه 18نند: واژه پایان به جاي پایانکار (سطر اشتباههاي فاحش و متعدد در راي ما-1

12)، کل به جاي کلی (سطر 3صفحه 1)، می بایست به جاي باید (سطر 3صفحه 19جاي مربوط (سطر
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)، نقل به 4صفحه 3)، باالمناصفه به جاي بالمناصفه (سطر 5صفحه 9)، اجراء به جاي اجرا (سطر3صفحه 
4)، حکم بر به جاي حکم به (سطر4صفحه17)، نظریه به جاي نظر (سطر4صفحه4جاي تخلف (سطر 

). 5صفح 8)، و طبق تعرفه به جاي برطبق تعرفه (سطر 5صفحه 8و 7)، تقدیم به جاي تقویم (سطر5صفحه 
البته ممکن است بعضی از این اشتباه ها ناشی از خطاهاي ماشین نویس در هنگام تایپ رأي باشد. اما این 

وع (در صورت درستی) چیزي از خطاي قاضی صادر کننده رأي نمی کاهد، زیرا در هنگام امضاي نسخه موض
تایپی رأي، قاضی مکلف به دقت در رأي و بازخوانی آن بوده و از همه مهم تر اینکه رأیی که به مرحله اجرا 

در می آید همین نسخه تایپی است.                
مگر در ،ضاي رأي حتی قاضی صادر کننده نیز حق دست بردن در آن را نداردنکته دیگر اینکه پس از ام

موارد خیلی محدود و با رعایت تشریفات قانونی خاص؛ بنابراین ضروري است در هنگام صدور و امضاي 
رأي نهایت دقت به عمل آید.

اشتباه هایی که در این رأي دیده می شود عبارتند از: 
):1صفحه4وجوه دریافتی(سطر 

باید عبارت وجه پرداختی یا وجه پرداخت شده به کار رود، زیرا خواهان وجهی را که به خوانده پرداخت 
کرده مطالبه می کند، بنابراین عبارت وجوه دریافتی نادرست است .

):1صفحه 4شرح (سطر 
ع با ذکر همه شرح بیان موضوع همراه با توضیح و تفسیر است. به عبارت دیگر شرح بیان کامل موضو«

:ذیل واژه ي شرح). 1376معین،»(جزئیات است
استفاده از این واژه در جایی صورت می گیرد که قصد نویسنده توضیح موضوع به نحو جامع و مفصل 
باشد، اما ذکر مطلب به صورت کوتاه و مختصر را نمی توان شرح دانست و باید از واژه خالصه استفاده کرد، 

ه می شود که دادگاه ها به جاي کلمه خالصه از واژه شرح استفاده کرده اند که نادرست در موارد متعددي دید
است.

) : 1صفحه 6)، ماحصل (سطر5صفحه 9له خواهان (سطر 
اي عربی بجاي کلمات فارسی نه تنها موجب سنگین شدن متن رأي ـش از اندازه از واژه هـاده بیـاستف

شخاص خاص افراد عادي نتوانند معنی آن را بفهمند، در این راي می شود، بلکه باعث می شود که بجز ا
کلمات عربی غیرضروري زیادي استفاده شده است؛ به جاي عبارت له خواهان می توان از به نفع خواهان و 

به جاي واژه ماحصل می توان از واژه خالصه استفاده کرد. 
) :1صفحه 13و 6فوق الذکر، فوق االشاره (سطر 

ترکیب و ترکیب هاي مشابه آن از بدعت هاي متاخران است و در متون معتبر زبان فارسی نیامده این «
است. فوق الذکر یعنی چیزي که برتر و باالتر از ذکر و بیان است نه چیزي که قبال ذکر شده 
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ابق الذکر ) ، و اگر بنا باشد از چنین ترکیبی استفاده شود بهتر است که از ترکیب س37: 1344نفیسی،»(است
استفاده شود. 

): 1صغحه 6تحت قرارداد (سطر 
:ذیل واژه ي 1376معین،»(تحت به معناي زیر و پایین است« این ترکیب نیز همان اشکال قبلی را دارد.

تحت). و تحت قرارداد یعنی زیر قرارداد و به جاي آن می توانیم بنویسیم بر طبق قرارداد. 
):1صفحه 4مورخ (سطر

همان.ذیل واژه »(ه فتح را یعنی داراي تاریخ و مورخ به کسر را یعنی تاریخ دان و نویسنده تاریخمورخ ب« 
ي مورخ). و اگر این کلمه را قبل از زمان معینی اعالم می کنیم باید همراه با حرف اضافه به باشد، در غیر این 

صورت باید از واژه تاریخ استفاده شود. 
)1صفحه 5آپارتمان هاي( سطر

در این جا واج (ي)اضافه به کار رفته است. 
):1صفحه 7ماه (سطر 4
در نوشتن اعداد باید توجه داشته باشیم که شماره ماده قانون، کالسه پرونده، تاریخ و شماره نامه ها و «

ته می شود وغیر از آن با حروف نگارش ـی نوشـته باشد با رقم ریاضـه رقم داشـش از سـهر عددي که بی
). 315: 1388خسروي،»(یابدمی 

81ماه در صفحه اول و سال هاي 12ماه و 4این قاعده در این راي رعایت نشده است، به کار بردن عدد 
میلیون در همین صفحه و موارد مشابه در صفحه هاي بعدي از این موارد است. 15در صفحه دوم و 82و 

) : 1صفحه 10و 9مشارالیه، متعارفا (سطر 
ده زیاد از واژه هاي عربی که موجب سنگینی متن رأي می شوند مناسب نیست، و بهتر است به جاي استفا

مشارالیه از کلمه ایشان و به جاي متعارفاً از کلمه برحسب عرف استفاده کرد. 
در این جا صحیح است ،واژه متعارفا باید پس از فاعل خوانده، قرار گیرد .

)1صفحه  11خواهد بود (سطر 
ر این جمله با ورود خسارت به خواهان خوانده مسؤول جبران خسارت می شود و این مسؤولیت د

مربوط به همان زمان ورود خسارت است نه زمان آینده بنابراین فعل خواهد بود صحیح نیست و باید به 
جاي آن از فعل است استفاده کند.

) :1صفحه 13به عنوان سازنده (سطر 
در معناي مجازي «:ذیل واژه ي عنوان)،و 1376معین،»(فتر و کتاب، نشانی و آدرسعنوان یعنی آثار د«

دهخدا،ذیل واژه ي عنوان). »(مقام و منصب هم گفته شده است
هیچکدام از این معانی مناسب استفاده از این واژه براي ذکر شغل یا کار کسی نمی باشد. 

) :1صفحه 14هزینه هاي معادل (سطر 
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ینکه هزینه هاي معادل یک اشتباه نگارشی است که ممکن است، ناشی از اشتباه تایپی باشد قطع نظر از ا
اده از کلمه معادل نیز صحیح نیست، زیرا معادل وجه هزینه ـا استفـو ظاهرا هزینه اي معادل بوده است؛ ام

نمی شود بلکه خود وجه هزینه می گردد. 
):2صفحه 1مرحله پایانی ساختمان (سطر 

ان ساخت یک مرحله خاص محسوب نمی شود و به طور کل، کلمه مرحله در این عبارت اضافه پای
است  و حذف آن هم اشکالی به معنی آن وارد نمی کند، به جاي کلمه ساختمان نیز باید از کلمه ساخت 

استفاده کرد. 
) :2صفحه 2فی الواقع (سطر 

ر متن راي آمده است و به جاي آن می توان از یکی دیگر از واژه هاي عربی است که بدون ضرورت د
عبارت در حقیقت استفاده کرد.

):2صفحه 7سهام (سطر 
جمع سهم است که به اشتباه جمع آورده شده است ، زیرا هر کدام از طرف هاي قرارداد فقط یک سهم 

دارند و نیاز به جمع بستن آن نبوده است. 
) :2صفحه 8و 7(سطر نهایتاً احراز حقانیت موکل در استحقاق

استفاده مبالغه آمیز از واژه هاي عربی بطور مستمر و پشت سر هم که باعث سنگینی متن شده است. 
) : مسلم است که رأي دادگاه باید عادالنه باشد ذکر 2صفحه 10تا 8رأي عادالنه ... اصدار یابد (سطر 

اي دعوا به هیچ عنوان زیبا نیست. اصدار یابد نیز این صفت براي رأي آن هم در متن رأي به نقل از طرف ه
ترکیب نادرست و مجعول دو واژه عربی و فارسی است که می تواند به صورت صادر شود ذکر گردد. 

) :2صفحه 13کارشناسی (سطر 
کلمه کارشناس بی جهت همراه با یاي اضافه آورده شده است و باید بدون یا آورده شود. 

) :2صفحه 10ستون خواسته (سطر به شرح منعکس در
در ستون خواسته فقط عنوان خواسته ذکر می شود، نه شرح آن؛ استفاده از این کلمه در اینجا صحیح 

نیست. 
) :2صفحه 11و 10در مقام دفاع (سطر 

در معناي مجازي خود یعنی در جایگاه دفاع ، که به نظر می رسد یک ترکیب غیرضروري است و حذف 
تنها اشکالی به معناي آن نمی رساند بلکه معنی آن بهتر و کامل تر می شود. آن نه

) :2صفحه 13کارشناس منتخب (سطر 
صفت منتخب به هیچ عنوان الزم نبوده و کارشناس غیر منتخب نداریم. 

):2صفحه 13بدواً (سطر 
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توانیم از واژه ابتدا یا در آغاز واژه اي عربی، که هیچ ضرورتی براي استفاده از آن وجود ندارد، و می 
استفاده کنیم. 

) :2صفحه 13کارشناس ... اظهار داشته (سطر 
کارشناس به صورت کتبی اعالم نظر می کند، بنابراین استفاده ازفعالظهار داشتن که ناظر به اعالم شفاهی 

موضوع است صحیح نیست. 
) :2صفحه 14مازاد و غیرمازاد (سطر 

است و معلوم نیست منظور انشا کننده رأي، مازاد بر چه چیزي است. عبارت نارسا 
) :2صفحه 15چندین صفحه نوشته اي (سطر 

ترکیب مناسبی نیست و معلوم نیست چرا این عبارت عجیب و نامانوس را به کار برده است. از طرف 
شاره کرده است،و چرا راجع دیگر منظور از صفحه نوشته چیست ؛اگر نامشخص و نامعلوم است، چرا به آن ا

به آن توضیح نخواسته تا معلوم شود مفید است یا خیر؟ 
) : 2صفحه 16بهرحال (سطر 

در این عبارت قواعد پیوسته نویسی رعایت نشده است و در حالیکه به هر حال باید جدا نوشته شود، «
). 2: 1375فرشیدورد،»(پیوسته نوشته شده است

) :2صفحه 21می بایست (سطر 
بایست فعل ماضی است ،اما باید فعل مضارع از مصدر بایستن، در جایی که منظور لزوم انجام کاري « 

).11: 1344نفیسی،»(است مناسب است از واژه ي باید استفاده کنیم
) : 2صفحه 21طبق قرارداد من می بایست (سطر 

یرا نه قرارداد منتسب به یک نفر به با توجه به ادامه جمله ،کلمه من اضافه است و باید حذف شود، ز
قانون مدنی در تعریف قرارداد ) و نه فعل جمله 183تنهایی است که ترکیب قرارداد من معنا پیدا کند( ماده 
اول شخص مفرد آمده تا من را فاعل آن قلمداد کنیم. 

) : 2صفحه 22اظهار داشته (سطر 
اظهار داشت صحیح تر است ، ها اضافه است.  

) : 2صفحه 23انده قرارداد منعقد می کند (سطر خو
قرارداد عقد است و عقد برخالف ایقاع با اراده حداقل دو نفر ایجاد می شود پس نمی توانیم بگوییم: «

قانون مدنی در 183ماده »( خوانده قرارداد منعقد می کند زیرا خوانده نمی تواند به تنهایی قرارداد منعقد کند
تعریف قرارداد).

) :2صفحه 21میلیون تومان (سطر 15
نه تنها رعایت قواعد مربوط به نوشتن ارقام به صورت عددي یا حروفی رعایت نشده است و در قسمت 
هاي مختلف راي، ارقام به صورت هاي متفاوت نوشته شده است، بلکه باید توجه داشته باشیم که واحد پول 
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استفاده شود، در بخشهایی از راي واحد ریال و در بخشهایی کشور ریال است و بهتر است که از این واحد
واحد تومان استفاده شده است. 

) :3صفحه 1جداي (سطر 
یا اضافه است و معلوم نیست که چرا اضافه شده است. 

) : همان طور که مالحظه می شود عبارت بسیار 3صفحه2و 1تا سقف ...در زمین هزینه می کرد(سطر 
نه است و زیبنده یک رأي دادگاه نمی باشد، و بهتر است به جاي ذکر هزینه کردن در زمین ،از ساده و عامیا

واژه مناسبتري که اشاره به احداث بنا داشته باشد استفاده کرد، و در ادامه نیز جمالت بسیار پراکنده و مبهم 
آمده است. 

) :3صفحه 12چنانچه کل بود (سطر 
نچه اختالف جزئی بود) باید از کلمه کلی استفاده شود نه کل. با توجه به جمله قبلی (چنا
) :3صفحه 12کارشناسی حسابرسی (سطر 

یا اضافه است و باید نوشته شود: کارشناس حسابرس. 
) : 3صفحه 15تا12کارشناس ... اعالم نظرنموده ... مشخصات یاد شده ... هزینه هاي انجام شده ... (سطر

ص است ،که نه تنها به زیبایی متن و شیوایی کالم لطمه می زند بلکه گاه معنی آن را جمالت بریده و ناق
نیز تغییر می دهد.  

) :3صفحه 18اخذ پایان (سطر 
ظاهرا منظور پایان کار ساختمان بوده است که به طور عجیبی خالصه نوشته شده است. 

) :3صفحه 19به نظر مذکور اعتراض (سطر 
و بدون قرینه حذف شده است ، زیرا در ادامه فعل مناسبی که بتواند جانشین فعل فعل آن بی جهت

محذوف باشد وجود ندارد. 
) : 3صفحه 22و 21نظریه (سطر 

نظریه به معنی تئوري است و استفاده از این واژه به جاي نظر صحیح «کارشناس نظر می دهد نه نظریه. 
) 391: 1370نجفی،»(نیست

) :3صفحه 22نظریه (سطر اعتراض براساس
اعتراض به اساس صحیح است و استفاده از حرف اضافه بر در اینجا صحیح نیست. 

) :3صفحه 22حالیه (سطر 
: ذیل واژه 1376معین،»(حالیا به معنی اکنون،حاال و فعالً آمده است«کلمه اي نادرست و ساختگی است،

ین واژه باشد. ي حالیا)، که می تواند جانشین مناسبی براي ا
) : 5صفحه 9و سطر 3صفحه 2اجراء (سطر 
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»ي پایانی برخی از کلمات عربی،در فارسی معیار چون تلفظ نمی شود،حذف می شودهمزه«
). 65: 1387(ذوالفقاري،

) :4صفحه 3و 2به عبارتی دیگر (سطر 
باز هم یا اضافه است و باید به صورت به عبارت دیگر به کار رود. 

) :4صفحه 3حول (سطر ت
ظاهراً منظور از آن تحویل بوده است و می تواند یک اشتباه تایپی باشد. 

): 4صفحه 4نقل (سطر 
یک واژه نادرست دیگر که معلوم نیست منظور از آن چه بوده است و می توانیم واژه  تخلف به جاي آن 

قرار دهیم. 
) :4صفحه 5ضمانت اجرائی(سطر 

صحیح است و یک یا و یا همزه اضافه دارد.(براساس جمله درون رأي؛ در قرارداد ضمانت اجراي 
ضمانت اجراي تأخیر در تحویل منعکس می گردد)  

) :4صفحه 8حکم بر رد دعوي (سطر 
لفظ دعوي، به فتح واو و بروزن صحرا، در عربی ونیز درمتون قدیم فارسی به چند معنی به کار می رود « 

آن ها ادعاست:که رایج ترین 
چون کبرکردي از همه دونان فروتري)(دعوي مکن که برترم از دیگران به علم

:مواعظ)1368(سعدي،
امروزه این لفظ را دراین معنی به کسرِ حرف واو و بر وزن گَرمی تلفظ می کنند؛ ولی اگر به فتح واو و 

د: بروزن صحرا تلفظ کنند دومعناي دیگر از آن اراده می شو
و کشمکش درتعبیرعامیانه.این دومعنی، برطبق اصطالح دادگستري ودیگري مشاجرهیکی دادخواهی در

است که به صورت دعوا نوشته شود، چنانکه دراکثر نوشته ها نیز آن را به همین تلفظ امروزي آن ها، بهتر
»مشاجرهح واو یعنی دادخواهی وصورت می نویسند. بنابراین دعوي، به کسر واو ،یعنی  ادعا، و دعوا،به فت

).192: 1370(نجفی،
) :4صفحه 11آورده خواهان (سطر 

.ذیل واژه ي آورده). استفاده از واژه آورده به معناي پرداخت 1376معین،»(آورده : پدید کرده، ابداع کرده«
ژه به این معنا مرسوم کرده با توجه به معانی ذکر شده صحیح نیست و در متون ادبی نیز استفاده از این وا

نیست.
) :4صفحه 12مهندسی ناظر (سطر 

یااضافه است و باید مهندس ناظر نوشته شود،البته بهتر است به صورت کامل نوشته شود :  بابت (هزینه) 
پروانه و (دستمزد) مهندس ناظر. 
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) :4صفحه 14دادگی (سطر 
دهخدا،ذیل واژه ي دادگی)؛ این واژه »(هاستاز نظر لغوي به معناي حالت و چگونگی داده و صفت داد«

مناسب براي بیان معناي مورد نظر نیست ، زیرا منظور از آن در راي مبلغ پرداخت شده است، نه صفت و 
حالت براي داده. 

) :4صفحه 15مخارج امین آبادي (سطر 
نیست که منظور از واژه مخارج اصالً واژه صحیحی براي بیان مقصود مورد نظر نیست و اصالً معلوم

مخارج امین آبادي وجهی است که ایشان پرداخت کرده است، یا شخصی دیگر. 
) :4صفحه 17برابر می نماید (سطر 

ترکیب نادرست است و به جاي آن باید از ترکیب برابر است استفاده شود. 
) :4صفحه 19الکن (سطر 

ربی گرفته شده است و در هیچ جا به صورت لکن و لیکن حرف ربط است به معناي اما و از لکن ع«
). 330: 1370نجفی،»(الکن نوشته نشده است و نادرست است

):4صفحه 17هزینه ها (سطر 
حرف یا از قلم افتاده است و صحیح آن هزینه هاي است.

) : 4صفحه 19طرفین (سطر 
: 1388خسروي،»(ها نوشته شودین عالمت تثنیه عربی است و در زبان فارسی تثنیه نداریم و باید طرف«
110 .(

) : 4صفحه 20سرمایه گذاري نموده (سطر 
نمودن معنی نشان دادن، ارائه دادن، آشکار شدن(کردن)، خسته « این عبارت از دو جهت نادرست است.

:ذیل واژه ي نمودن)؛و عبارت صحیح می تواند سرمایه گذاري کرد باشد. ضمن اینکه 1376معین،»(کردن دارد
میلیون تومان به شریک سابق داده 8میلیون تومان سرمایه گذاري نموده 15خوانده اعالم نموده که «ر جمله د

، مفهوم جمله داراي اشکال اساسی است.»میلیون تومان سرمایه گذاري کرده7و 
) :4صفحه 20باالمناصفه (سطر 

ر چند همانطور که قبال گفته شد اشتباه است باید بالمناصفه نوشته شود، حرف الف اضافه است. ه
ضرورتی به استفاده از اصطالحات عربی به این اندازه نیست. 

به کار نبردن عالئم سجاوندي شامل:
در صفحه 19-17از صفحه ي اول، سطرهاي11- 9-8-5-4-3استفاده نکردن از ویرگول(،)در سطرهاي: 

از 3از صفحه ي چهارم، و سطر 16-8- 3-1از صفحه ي سوم، و سطرهاي 12-11-4ي دوم، وسطرهاي 
صفحه ي پنجم.
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از صفحه ي دوم،وسطر 14-11-1از صفحه ي اول،سطرهاي 5استفاده نکردن از ویرگول نقطه(؛)در سطر:
از صفحه ي چهارم.11از صفحه ي سوم،سطر 6-3هاي 

ي از صفحه 22-20- 16-10از صفحه ي اول، سطرهاي 12-11استفاده نکردن از نقطه(.)در سطرهاي 
از صفحه ي پنجم.11از صفحه ي چهارم، سطر 22-4از صفحه ي سوم، سطرهاي 19-9سطر دوم،

«»)استفاده از نکردن ازعالمت هاي دو نقطه براي نقل قول وگیومه(:)(
از صفحه ي سوم.19-13از صفحه ي دوم، وسطرهاي 22-21-20-14در سطرهاي 

حه ي چهارم، در حالیکه خواهان و خوانده باید از صف16-15استفاده ي نادرست از گیومه در سطرهاي 
در داخل پرانتز قرارگیرند.

اشکال هاي موجود در راي از حیث نگارش قضایی 
در هر رأي بعد از ذکر مشخصات طرف هاي دعوا و سپس موضوع دعوا، باید خالصه دالیل و دفاعیات 

حقیقت وظیفه اصلی قاضی دادگاه، تبیین آنها ذکر گردد و این قسمت مهم ترین بخش در راي می باشد و در 
درست دفاعیات ایشان و دالیل هر کدام در رابطه با این موضوع است. قاضی در این قسمت ممکن است 
بسیاري از نکات غیرضروري را در رأي ذکر کند (اطناب) و یا از بیان بعضی از دفاعیات اصلی و الزم 

ین مطلب به موضوع هاي غیرضروري دیگر بپردازد، مانند اینکه خودداري نماید (ایجاز) و یا به جاي بررسی ا
در شرح اجراي قرار کارشناسی نکاتی غیرمفید ذکر کند و یا اساساً به جاي پرداختن به اصل موضوع 
(دفاعیات و دالیل) به ذکر داستان حادثه و موضوع پرونده از قول اصحاب دعوا بپردازد، از طرف دیگر بعد از 

گاه باید استدالل صحیح مطرح شده را انتخاب کرده و به عنوان نظر منتخب خود اعالم نماید، این قسمت داد
دادگاه حتی می تواند جداي از استدالل هاي مطروحه طرف هاي دعوي با ذکر استدالل قوي نظر دیگري 

استدالل دادگاه ارائه دهد، بنابراین این بخش از راي از سه قسمت، شامل دالیل خواهان، دفاعیات خوانده و 
تشکیل می شود. در بخش دیگر راي دادگاه باید براي استدالل خود استناد قانونی ارائه می دهد، به عبارت 
دیگر باید براي نظر منتخب خود پایه و اساسی ذکر کند که چرا این نظر را انتخاب کرده است و در صورت 

اید. فقد قانون باید از سایر منابع معتبر حقوقی استفاده نم
نکته قابل توجه دیگر در این رابطه این است که، شرح موضوع پرونده بخش زیادي از رأي را به خود 
اختصاص داده است در حالی که شرح موضوع خارج از رأي و در قسمت گردشکار باید ذکر گردد و در 

صورت ضرورت باید بسیار کوتاه و مختصر باشد. 
»به خسارت و استرداد وجهمطال«نمونه متن پیشنهادي براي رأي

در این پرونده آقاي ...دادخواستی به طرفیت آقاي... ارائه داده و خواسته ي خود را چنین بیان کرده است:
مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل پنج دستگاه آپارتمان بر طبق قرارداد عادي در تاریخ )1

17/2/81 .
ه هاي مربوط به قرار داد مذکور.استرداد وجوه پرداخت شده بابت هزین)2
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مطالبه هزینه دادرسی و دستمزدوکیل و کارشناسان. )3
خالصه ادعا و دالیل خواهان این است که:              

خوانده برطبق قرارداد مذکور متعهد بوده، تا براساس شرایط مندرج در قرارداد، در مدت چهار ماه 
ي موضوع قرارداد را که سفت کاري آن ها تا سقف پنجم انجام شده است، ازتاریخ انعقاد قراردادآپارتمان ها

به طوري که قابل استفاده باشد، تکمیل و تحویل دهد
اما وي دوازده ماه در انجام تعهد و تحویل آپارتمان ها تأخیر کرده و موجب خسارت به خواهان شده، هم 

یلیون ریال جهت تکمیل آپارتمان ها هزینه و باقی چنین خوانده متعهد شده است که: مبلغ یک صد و پنجاه م
مانده آن را از خواهان دریافت کند، ولی با سند سازي و پس از صرف هفتاد میلیون ریال اقدام به اخذ بقیه ي 
هزینه ي ساخت و تکمیل آپارتمان ها از خواهان کرده است. بنابراین خواهان استرداد این وجوه را برطبق 

سته است.                 نظر کارشناس خوا
خوانده در دفاع از خود اظهار داشته که قرارداد مورد تأیید است، ولی تأخیر در تحویل آپارتمان ها 

ناشی از اقدام خواهان بوده و در قسمت دوم خواسته، با ارجاع موضوع به کارشناس موافقت کرده است.
عالم نمود که: مدارك ارائه شده توسط دو طرف دادگاه کارشناس ساختمانی تعیین کردو کارشناس ا

دعوا، قابل قبول نیست و باید توسط کارشناس حسابداري محاسبه گردد، واز حوزه ي وظایف وي خارج 
است.                                          

که در آن دو طرف دعوا به دادگاه دعوت شدند و توافق کردند که ارزش فعلی ساختمان هزینه هایی 
صرف شده است، محاسبه و سهم آن ها برطبق قرارداد تعیین شود؛ اگر اختالف جزئی باشد از آن چشم 
پوشی کنند، در غیر این صورت موضوع به کارشناس حسابرس محول گردد، تا سهم هر کدام به طور دقیق 

تعیین شود و دادگاه براساس آن تصمیم بگیرد.
است:                       براین اساس، نظر دادگاه چنین 

به دلیل این که براي تأخیردر تحویل آپارتمان ها،هیچ ضمانت اجرایی(شرط پرداخت خسارت) پیش 
قانون آیین دادرس مدنی و 197بینی نشده است؛ بنابراین راجع به قسمت اول خواسته خواهان به استناد مواد 

می گردد.قانون مدنی حکم به رد دعواي خواهان صادر 1257
در مورد قسمت دوم خواسته ي خواهان، باتوجه به این که هیأت کارشناسان کل هزینه ها و ارزش 
ساختمان را ... ریال اعالم کرده اند، که با کسر... ریال هزینه اي که خوانده براي تکمیل آپارتمان ها پرداخته 

ساوي بپردازند.    است، باقی مانده آن به مبلغ ...ریال را باید دو طرف به طور م
قانون مدنی،خوانده به پرداخت ... ریال در حق خواهان محکوم می گردد، هم 10بنابراین به استناد ماده

چنین خوانده به پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ...ریال و دستمزد وکیل و کارشناسان به میزان ...ریال در حق 
خواهان محکوم می گردد.                      
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این رأي حضوري است و به مدت بیست روز از تاریخ ابالغ، قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان 
است. 

نتیجه
چنانکه مالحظه شد خطاهاي نگارشی در آرا و احکام قضایی بسیار گسترده است و شاید کمتر رأیی باشد 

که اشکال نگارشی در آن دیده نشود.
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ه ي ئپژوهش حاضر به بررسی انواع این ایرادها و میزان فراوانی آنها پرداخته و این اشکال ها ، با ارا
د.نمودار معرفی شده ان
مشاهده شد که بیشترین اشکال مربوط به رعایت نکردن عالئم نگارشی است، که رايدر طی بررسی 

درصد است.در 42/12سب رتبه دوم را دارد و درصد می باشد.  استفاده از واژه هاي نامنا49/ 7میزان آن 
ترکیب نگارشی و ت؛ اشتباه درصد اس65/10رتبه ي سوم استفاده نامناسب از واژه هاي عربی با مقدار 

؛ حذف فعل بدون دندرصد را دربر می گیر49/5که هر مورد ،قرار دارندحله یچهارمدر مرنامناسب، 
و واج ي نا بجاو.  استفاده از فعل نامناسبرتبه پنجم قرار دارد؛و دردرصد را در برمی گیرد39/4قرینه،

قرار دارد.در آخرین مرحلهو در مرحله ششمدرصد است، 19/2حرف اضافه ي بی جا  هرکدام 
کتابنامه

. ،تهران : نشر قضا،. نقد نگارشی آراي قضائی). 1388خسروي: محمدرضا،(-1
تشارات دانشگاه تهران، چاپ اول. ، اننامهلغتدهخدا، علی اکبر. -2
نامه 7، ضمیمه شماره متن پیشنهادي فرهنگستان زبان و ادب فارسی). 1378دستور خط فارسی،(-3

فرهنگستان، تهران. 
،تهران:معاونت آموزش وتحقیقات قوه ي آیین نگارش آراي قضایی0)1381صالحی راد،محمد(-4

قضاییه.
، چاپ دوم، انتشارات صفی علیشاه. نشانه گذاري، ویرایشامالء،) 1375فرشیدورد، خسرو.(-5
، چاپ چهارم، انتشارات امیرکبیر. جلدي6فرهنگ معین ) 1376معین، محمد.(-6
، جلد اول، چاپ ششم، انتشارات فردوس.تاریخ زبان فارسی) 1377ناتل خانلري، پرویز.(-7
، چاپ سوم، مرکز نشر ان فارسیغلط ننویسیم، فرهنگ دشواریهاي زب)1370نجفی،ابوالحسن.(-8

دانشگاهی. 
، موسسه مطبوعاتی عطائی، چاپ دوم.در مکتب استاد) 1344نفیسی، سعید.(-9

.مجموعه هاي قوانین-10
ضمیمه

رأي(مطالبه ي خسارت و استرداد وجه)
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اعیات خیام و حافظبررسی ده رباعی مشترك و مجهول القائل دخیل در رب
با تکیه بر تاریخ نسخ و نکات سبکی و محتوایی

طه صادري
دانشجوي دکتري دانشگاه تبریز
اسداهللا واحد
دانشیار دانشگاه تبریز

چکیده
ند اصحت انتساب رباعیات خیام تحقیق کردهي ي اخیر، پژوهشگران ایرانی و خارجی دربارهدر یک سده

در ها این زمینه همچنان به قوت خود باقی است؛ چراکه بسیاري از آني بیشتر در هااما ضرورت پژوهش
ست. فراتر از این بسیاري از رباعیات تنها به اجاي جاي متون نظم فارسی به نام شاعران دیگر نیز ضبط شده

جهت برخورداري از چند ویژگی موجود در رباعیات مشهور خیام به اشتباه به او منسوب گشته است ویا 
صفویه و بعد از آن، به جهت اشتهار عمر خیام به رباعی سرایی، تعداد زیادي از رباعیات ي دورهکاتبان 

ي به چند اشود که سرودهتر میند. این مسأله وقتی جدياي وي نوشتههامجهول القائل را در میان سروده
تعلق به هیچ شویم که ممیشاعر منسوب شود ولی پس از دقت در تاریخ نسخ و سبک و محتواي آن، متوجه 

ده رباعی که مشترکاً به خیام و حافظ منسوب شده، به این نتیجه ي تواند باشد. این مقاله با مطالعهیک نمی
به این دو شاعر نادرست بوده است. لذا پس از ذکر محل و تاریخ انتساب هر یک از ها رسیده که انتساب آن

ست. مضمون اتاریخی رباعیات پرداختهي و سابقهي مهم، به سبک شناسی زبانی هاو ذکر نسخه بدلها رباعی
ي مورد مطالعه را با مضامین رباعیات اصیل خیام سنجیده و در نهایت نظر تحلیلی خود را در مورد هارباعی

ست.ابیان کردهها انتساب آن
رباعیات، خیام، حافظ، نسخه پژوهی، سبک شناسی.ها: کلیدواژه

مقدمه-1
ق) جایگاه خاصـی میـان اهـل ادب    ه 526-515ف ، 439حکیم عمر خیام (و با این که رباعیات منسوب به

خیامی موجود در این رباعیات توسط پژوهشگران معاصر به عنـوان مکتبـی فکـري شـناخته     ي دارد و اندیشه
شده و تأثیرات آن اندیشه در آثار شاعران پس از خیام مورد مطالعه قرار گرفته است، ابهام در صحت انتسـاب  

دانیم نخستین اثري که از خیـام بـه عنـوان شـاعر یـاد      مىکه ني از این رباعیات از میان نرفته است. چنابسیار
است که بیش از بیست و چهـار سـال پـس از وفـات خیـام      عمادالدین اصفهانیق) 550(خریدة القصرکرده، 

به عربـی از وي ذکـر شـده    ي اتحریر شده است؛ البته هیچ شعر فارسی از خیام در آن منبع نیامده و تنها قطعه
ق) اسـت  606(ف امام فخـر رازي است. شاید بتوان گفت نخستین کسی که یک رباعی به نام خیام ضبط کرده، 

ق) رباعی با مطلـع  606(پیش از التنبیه علی بعض االسرار المودعۀ فی بعض سور القرآن العظیمکه در تفسیر 
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عربی تفسیر خود به نام عمرالخیام نقل کـرده اسـت. البتـه    را در خالل متن» دارنده چو ترکیب طبایع آراست«
پس از تاریخ تصنیف آن انجام پذیرفتـه و بـا فـرض عـدم دخالـت      ها ي خطی اثر مذکور سالهاکتابت نسخه

ین رباعی که تـا بـه حـال بـه نـام خیـام یافتـه شـده، بـه حـدود           ترتوانیم بگوییم قدیمیمیکاتبان در متن اثر 
متعلق است.هشتادسال پس از مرگ وي

در این میان رباعیاتی به خیام منسوب شده که در آثار معاصر وي بدون ذکر نام قائـل آمـده اسـت و تعلـق     
بـا  » نـد اآن را که به صحراي علل تاختـه «باشد. از آن جمله است: رباعی با مطلع مىبه خیام محل تردید ها آن

آرنـد یکـی و   «، ربـاعی بـا مطلـع    حمـد جـام  اشیخ ي ق) نوشته513(سراج السائریناختالف در بیت اول در 
عشـقی بکمـال و دلربـایی    «ق) احمد غزالی، بیت دوم رباعی با مطلـع  520(عینیهي رسالهدر » دیگري بربایند

ي ها رباعی دیگـر. همـه  و دهرشیدالدین میبديق) 520(پس ازکشف االسرار و عدة االبراردر تفسیر » بجمال
ست. عالوه بر ایـن بسـیاري از رباعیـات منسـوب بـه خیـام را نیـز        اشدهبعدها به خیام منسوبها این رباعی

ي شاعران مختلف یافـت کـه بـه نـام     ها، کتب تاریخی و حتی در دیوانها، تذکرهها، جنگهاتوان در سفینهمی
ست. گاهی این اختالف در انتساب رباعیات تا حدي است که براي یک ربـاعی نـام   اشاعران دیگر ضبط شده

نابع مختلف درج گشته است.هفت شاعر در م
بررسی رباعیات خیامي سابقه-2

بـود کـه در   1والنتین ژوکوفسـکی نخستین کسی که کوشید به طور جدي و علمی این مسأله را مطرح کند، 
رباعی منسوب بـه خیـام را در نسـخ    82، رباعیات سرگرداني تحت عنوان امیالدي با انتشار مقاله1897سال 

توان در صحت انتساب رباعیات به خیـام قـاطع   نمیشاعر یافت و اظهار داشت که 38خطی و چاپی از اشعار
جالل و مجتبی مینوي، محمدعلی فروغی، حسین دانش، 2سنآرتور کریستنبود. پس از وي نیز افرادي چون 

او را تأیید کردند و تحقیقاتی در این زمینه انجام دادند.ي ، نظریهالدین همایی
ن عنایت به مسـائل نسـخه شناسـی، سـبک شناسـی، نکـات دسـتوري، محتـوایی و         پرواضح است که بدو

یک اثر بـی نقـص نخواهـد بـود. بررسـی دو تـن از اسـتادان دانشـگاه شـیراز و          ي تاریخی، اظهار نظر درباره
دهد کـه بـیش   میهجري شمسی نشان 1380تا 1300ي هاخیام پژوهی بین سالي کارنامهي هرمزگان درباره

، لىاندیشه و آثار خیام نوشته و چاپ شده است. رك: (حسـن ي عنوان کتاب درباره70قاله و عنوان م425از 
اساسی است:ي ) کثرت این تعداد بیانگر دو نکته119و 111: 1388

در آثار شاعران پـس  ها تأثیر آني وجود رباعیات منسوب به خیام در ادب فارسی و مشاهدهکه نخست این
ت که توجه بسیاري از پژوهشگران ادبی را به خود جلب کرده است؛از خیام آن قدر با اهمیت اس

ي از خیـام پژوهـی   اي تاکنون نتوانسته ادعاي اتمام پژوهش را ولو در حوزهاکه هیچ کتاب یا مقالهندیگر آ
روند پژوهش در مورد آثار خیام همچنان ادامه داشته باشد.ها رود تا سالمیبکند و گمان 

1 Valentin Zhukovsky
2 Arthur Christensen
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نباید کتمان کرد که بسیاري از آثار پژوهشگران ذوقـی یـا تکـراري اسـت و قابلیـت      ها در کنار این واقعیت
ارجاع و استناد علمی ندارد.

روش پژوهش در بررسی صحت انتساب رباعیات منسوب به خیام-3
وسیع متون نظم فارسـی، بـراي   ي در این پژوهش، با وجود آثار ارزشمند برخی از محققان پیشین و گستره

اري در دمنـدي از آن تحقیقـات و امانـت   هات منسوب به خیام، الزم دیده شده تا عـالوه بـر بهـر   بررسی رباعی
رباعی گردآمده که در کتب و نسخ متعدد بـه نـام   1271ارجاع به آن آثار، نکات جدیدي مطرح شود. از میان 

سـاب آن رباعیـات،   خیام درج گردیده، چهل و یک رباعی را به حافظ نیز منسوب یافتیم. با شناسایی محل انت
به لحاظ تاریخ نسخ، تقدم انتساب و سبک و مضمون به خیام و حـافظ ضـعیف   ها یازده رباعی که انتساب آن

بلکه غیرمحتمل دانسته شده، در این مقاله عرضه گردیـده اسـت. اگـر ایـن رباعیـات در کتبـی دیگـر بـه نـام          
ي به یک نتیجـه ها با بررسی محل انتساب آنسرایندگان دیگري نیز آمده بود، حتی المقدور نوشته شده است.

یم.اتحلیلی در انتساب رباعیات مذکور رسیده
نسخ مورد استناد در گردآوري رباعیات خیام و حافظ-4

ي در گردآوري رباعیات منسوب به خیام نخست به منابعی رجوع شـده کـه اطـالع کـافی در مـورد نحـوه      
بـه  ها ي تک تک رباعیات از منابع چاپی، با توجه به ارجاع آنند. پس از جمع آوراگزینش رباعیات خیام داده

نسخ خطی حاوي آن رباعیات به تطبیق ارجاعات در منابع مختلف پرداخته شده تا از وجـود یـک ربـاعی در    
چـاپ  ي خاص اعتماد حاصل شود. پس از آن تا جایی که امکان دسترسی به تصویر یا مجموعـه ي یک نسخه

وده، سعی گردیده تا با رجوع به آن منابع ارجاع بـه منبـع اصـلی در مـتن آورده     برخی از نسخ خطی بي شده
آمده است.1شود. نسخ مورد استفاده براي رباعیات خیام در این مقاله به همراه تاریخ تعلق آثار در جدول

. نسخ مورد استناد براي رباعیات منسوب به خیام1جدول

، پیرپاسکال(قرن نهم به بعد)، 2)892، برلین879(4)(b، پاریس1)879(aاریس)، پ867)، طربخانه(865بودلیان(نسخ خطی
، 4)947، پــاریس(4)934)، پــاریس(911، محفــوظ الحــق(4)902، پــاریس(3بعــد)، نخجــوانی(قرن نهــم بــه بعــد)

(قـرن دهـم   II، برلین4، لنینگراد(قرن دهم)4، بودلیان(قرن دهم)4، ملک(قرن دهم)6، روزن(قرن دهم)4)977بریتانیا(
.4)1079، بریتانیا(4)1058، برلین(4)1033، بریتانیا(4د)به بع

ــارفین(ا، ریـــاض4)1252(III، کلکتـــه4)1252(II، کلکتـــه4)I)1252کلکتـــهچاپ سنگی ، 4)1300)، لکهنـــو(1264لعـ
.4)1319)، استانبول(1312، لکهنو(4)1307، بمبئی(4)1306سنپترزبورگ(

از آرتور » Recherches sur les Ruba'iyat de 'Omar Hayyam«و » بررسی انتقادي رباعیات خیام«ي هابا استناد به کتاب1
از سوامی » The Nectar of Grace«از فرانسیس تامسون و » The Quatrains of Omar Khayyam of Nishapur«، سنکریستن

گویندا تیرتها.
از سوامی گویندا تیرتها.» The Nectar of Grace«با استناد به کتاب 2
از اسمعیل یکانی.» اورباعیاتوخیامعمرحکیمایام،نادره«با استناد به کتاب 3
از جالل الدین همایی.» طربخانه«با استناد به تصحیح 4
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چاپ سـربی و  
جدید

، فروغـی، تیرتهـا، بـرتلس، یکـانی،     IIو I، تامسون، دانـش، هـدایت  سنتنفیتزجرالد، نیکال، وینفیلد، کریس
، میرافضلی.IIو Iدشتی، فوالدوند

براي گردآوري رباعیات حافظ از چند دیوان چاپی او که به نسخ مستفاد در آن دیـوان ارجـاع داده بودنـد،    
)، 1346)، انجـوي شـیرازي(  1320غنـی( -)، قزوینی1318)، پژمان(1306استفاده شده است. ازجمله: خلخالی(

).1386)، نیساري(1385)، عیوضی(1362)، ناتل خانلري(1350)، فرزاد(1352و 1350نذیر(-جاللی
سبک شناسی خیام و حافظ-5

مراد از سبک شعر بحث کردن در کیفیات فکري و طـرز فکـر   «نویسد: بهار در توصیف سبک یک شعر می
خصوص و استعمال لغات و ترکیبات خاص براي بیان مقاصد فـوق  شاعر و اداي خیاالت و تفکرات به طرز م

باشد؛ در واقع سبک هر نویسنده را از جمله بندي و استعمال الفاظ و رعایت قواعـد ادبـی بایـد تشـخیص     می
)46: 1334(بهار، » داد.

م و از این روي براي شناسایی سبک زبانی رباعیات خیام بیست و پنج ربـاعی از متـون و نسـخ قـرن هفـت     
با در نظر گرفتن تشابهات سبکی و زبـانی، قـدمت انتسـاب، عـدم تردیـد در      ها هشتم انتخاب شد. این رباعی

ي رباعیات خیام، اعتماد بر متون و نسـخ خطـی و تناسـب    هاانتساب به غیر، کثرت تکرار در نسخ و مجموعه
ز کتـب التنبیـه، مرصـادالعباد،    عمرخیام در متون منثوري که محققاً متعلق بـه وي اسـت، ا  ي مضمون با اندیشه

نزهۀ المجالس، لمعۀ السراج، اقطاب القطیبۀ، نخبۀ الشارب، مسالک الممالک، تاریخ جهانگشا، تـاریخ وصـاف،   
مونس االحرار، مجموعه اشعار و مراسالت الالاسماعیل، جنگ خطی مجلس و جنگ اشعار قرن هشتم مستفاد 

غنی گزینش شد.-فروغی
ست و پنج رباعی، نظر محققانی چون فروغی، هدایت، مینوي، یکانی و فوالدوند در باب با اعتماد به این بی

خیام مطالعه گردید و با آن رباعیات سنجیده شد. نهایتاً سبک رباعیات اصیل خیام در سه سطح زبانی، ادبـی و  
فکري به شکل ذیل ویراسته و جمع بندي شد:

در سطح زبانی:
موجز؛ساده، روان، پخته، درست، -1
عاري از آرایش، لفاظی، چرب زبانی و عربی مآبی.-2
اربعۀ االرکانی.-3

در سطح ادبی:
فصیح و بلیغ، استوار، شیرین و روشن؛-1
عاري از هرگونه تکلف و سستی.-2

در سطح فکري:
داراي معانی لطیف، دقیق و بدیع؛-1
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ضرع و زاري از فراق یا شادي از وصال.عاري از هزل، موعظه، خطابه، عرفان، مدح و ذم اشخاص، ت-2
در رباعیـات خیـام اشـاره کـرده     » توصـیف، توصـیه و تعلیـل   «لطف اهللا یارمحمدي به وجـود سـه عنصـر    

اصلی رباعیات نیز با طبقه بندي دقیـق آن رباعیـات و   ي ) براي دریافتن درون مایه6: 1371است.(یارمحمدي، 
به دست آمد.با توجه به نظر محققان مذکور، مضامین ذیل 

سؤال از مرگ و یادکرد آن (توصیف)،-1
اعتقاد به نوعی تناسخ (توصیف)،-2
وفایی آن، روایت تراژدي زندگی بشر (توصیف)،بیشکایت از دنیا و اشاره به -3
شادي طلبی و اغتنام فرصت (توصیه)،-4
مدح شراب یا دعوت به باده نوشی (توصیه)،-5
یل)،جبرگرایی و بدبینی (تعل-6
بینش فلسفی در حل معماي جهان و اظهار تردید و اقرار به عجز (تعلیل).-7

توان در صحت انتساب آن دسـته  میبا توجه به دقت و وسواس به کار رفته در گزینش و بررسی رباعیات، 
از رباعیاتی که فاقد شرایط سبکی و مضمونی یاد شده نیستند، تردید کرد.

شعر حافظ جامع بلنـدي معنـی و عمـق تـأثر و     «نویسد: مییاد مرتضوي هنددر مورد سبک اشعار حافظ، ز
لطافت مضمون(محاسن معنوي شعر) و ظرافـت و زیبـایی مفـردات و کلمـات و اعجـاز در ترکیـب کـالم و        

» مصنوعیت بی تکلف(محاسن لفظی و ظاهري شعر) و ابهام و ایهام(محاسـن لفظـی و معنـوي شـعر) اسـت.     
ي وي نیسـت. هرچنـد   هاخصوصـیات غـزل  ي رباعیات حـافظ کـامالً دربردارنـده   ) البته3: 1344(مرتضوي، 

تـوان انکـار کـرد کـه در میـان      نمىاحتمال دارد رباعیات ضعیف منسوب به حافظ ازآن خود او نباشـد ولـی   
شود.مىي حافظ نیز برخی ابیات سست نیز یافته هاغزل

شـاعري  ي اد برد این است کـه خیـام پیشـه   ي که در بررسی رباعیات مشترك خیام و حافظ نباید از یانکته
تـوان دنبـال کـرد. امـا     مىمنسجم و یک خط فکري را ي ي وي اندیشههانداشته و ازین روست که در سروده

یش بیش از اشـعار موجـود بـوده و او خـود     هاي بوده و حتی امکان دارد تعداد سرودهاحافظ یک شاعر حرفه
یابد؛ یکی را مـدح  مىي مختلف فکري هامدت عمرش جریانبخشی را از بین برده باشد. یک شاعر در طول 

رود و در پیـري  مىنماید. در جوانی در پی عـیش و عشـرت   مىکند و پس از چند سال همان فرد را هجو مى
مسائلی است که در تمیـز بـین   ها خندد. اینمىگرید و گاه از وصال مىکند. گاه از فراق مىبراي توبه موعظه 

سوف باید لحاظ شود.یک شاعر و یک فیلي سروده
بررسی رباعیات مشترك-6
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ست، ذکر گشته و ذیل هرکدام، نخست ادر این بخش ده رباعی که هم به خیام و هم به حافظ منسوب شده
محل انتساب به خیام و سپس محل انتساب به حافظ و احیاناً شاعر دیگر آمده است. سپس هر ربـاعی تحلیـل   

تحلیل بیان شده است.ي نهایت نتیجهي، سبکی و محتوایی شده و در انسخه
ارغوان نمی باید زیسـت  ي بی بادهابر آمد و باز بر سر سـبزه گریسـت)1

خاك ما تماشاگه کیستي تا سبزهاین سبزه که امروز تماشـاگه ماست
انتساب به خیام:

ــخ  نســــ
خطی:

به بعد)، محفوظ )، پیرپاسکال(قرن نهم به بعد)، نخجوانی(قرن نهم879(b)، پاریس867طربخانه(
)، روزن(قرن دهم)، بودلیان(قرن دهـم)، لنینگراد(قـرن دهـم)،    977)، بریتانیا(934)، پاریس(911الحق(

(قرن دهم به بعد).II)، برلین1079)، بریتانیا(1058)، برلین(1033بریتانیا(
ــاپ  چـــ

سنگی:
ــه ــهI)1252کلکت ــو(1252(III)، کلکت ــنپترزبورگ(1300)، لکهن ــی1306)، س )، 1307()، بمبئ

).1319)، استانبول(1312لکهنو(

ــاپ  چـــ
جدید:

، تیرتها، برتلس.Iفیتزجرالد، نیکال، وینفیلد، کریستن سن، تامسون، دانش، هدایت

انتساب به شاعر دیگر:
)309: 1338ق) آمده است. (عراقی، 688ف در یک سفینه متعلق به قرن هشتم و نهم به نام عراقی(

)187: 1350دهم) جزء رباعیات حافظ آمده است. (فرزاد، اول قرني ب(نیمهي در نسخه
ق) منسـوب  635ف ق) بـه اوحدالـدین کرمـانی(   706ایاصوفیا(ي رباعی مشابهی با اندکی اختالف در نسخه

است:
بی وصل رخ یار نمی شاید زیستبر سبزه چوچشم ابرنوروزگریسـت
)300: 1366کیست (اوحدالدین، گور ما تماشاگه ي تا سبزهشد الله ز خـاك دیگران مجلس ما

ي مهم:هانسخه بدل
شاید زیست.نمیگلرنگ ي بی بادهسن: مصراع دوم در چاپ کریستن

ي، سبکی و محتوایی:اتحلیل نسخه
هرچند رباعی منسوب به اوحدي کرمانی اندکی اختالف دارد اما بـه علـت همسـانی دو مصـراع و قرابـت      

ا متوجه دخالت کاتبان دانست؛ لذا به لحاظ تاریخی انتساب بـه  توان اختالف در نسخ رمیمضمون دو رباعی، 
ي خیام است اما به لحـاظ بررسـی نسـخ، انتسـاب بـه      هاحافظ مردود خواهد بود. یکی از مشهورترین رباعی

فخرالدین عراقی و اوحدالدین کرمانی اقدم است.
هـار دارد و در اشـعار نشـاط و    اشاره به رسیدن بها ابر بر روي سبزهي شعر ساده و بی تکلف است. گریه

گوید:  میکه حافظ نسرخوشی حاصل از بهار با مدح شراب گلرنگ همراه بوده است، چنا
وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبیدرسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید
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ت. بی اعتبـاري دنیـا و عـدم دوام زنـدگی اسـ     ي بیت دوم توجیه دیگري بر باده نوشی است و آن مشاهده
وفایی آن و مـدح شـراب همگـی مضـامین موجـود در رباعیـات اصـیل        بیاعتقاد به تناسخ، شکایت از دنیا و 

خیامند.
ي، سبکی و محتوایی:اتحلیل نسخهي نتیجه

با این که به لحاظ سبکی و محتوایی خیامانه است اما نکاتی چند قابل توجهند. این ربـاعی در اوایـل قـرن    
اواخر قرن هشتم به عراقی، در اواسط قرن نهم به خیام و در اوایل قرن دهـم بـه   هشتم به اوحدي کرمانی، در

منسـوب بـه اوحدالـدین کرمـانی و تکثـر شـاعران در       ي حافظ منسوب شده است. اختالف ظاهري در نسخه
انتساب رباعی به ایشان بیانگر این واقعیت است که محتمالً رباعی مذکور از جمله رباعیات قدیمی سـرگردان  

ند. البته به علـت  اوده که کاتبان در قرون هفتم و هشتم به شاعران دیگر و در قرن نهم به خیام منسوب داشتهب
توان انتساب به اوحدي کرمانی را مردود دانسـت و در انتسـاب   میشعر خالی از مضامین عرفانی است، که این

در تـاریخی پـیش از ایشـان اثبـات کنـد،      ي که انتساب به خیام راابه عراقی تردید کرد اما تا یافته شدن نسخه
تردید در انتساب به او باقی است.

سر در قدمش اگر نهم سـهل بودجـانم به فـداي آن کـه او اهـل بود)2
دوزخ به جهان صحبت نااهل بودخـواهی کـه بدانی به یقین دوزخ را

انتساب به خیام:
نســــخ 

خطی:
)، روزن(قـرن دهـم)،   934)، پـاریس( 902پـاریس( )، نخجـوانی(قرن نهـم بـه بعـد)،    867طربخانه(

(قرن دهم به بعد).IIبرلین

چــــاپ 
سنگی:

)، 1312)، لکهنـــو(1307)، بمبئـــی(1300)، لکهنـــو(1252(III)، کلکتـــهII)1252کلکتـــه
).1319استانبول(

چــــاپ 
جدید:

وینفیلد، تامسون، دانش، تیرتها، یکانی.

انتساب به شاعر دیگر:
: 1350ش) جزء رباعیـات حـافظ آمـده اسـت.(فرزاد،     1318ش) و پژمان(1306ي خلخالی(هافقط در چاپ

)346-345تا: ) (حافظ، بی210
ي، سبکی و محتوایی:اتحلیل نسخه

به لحاظ بررسی نسخ، انتساب به حافظ ضعیف و انتساب به خیام اقدم است. رد القافیه در رباعیات اصـیل  
بـا آه و نالـه   ها ضمونی مشابه فهلویاتی دارد که پیـرزن خیام معمول نیست. رباعی سست و رکیکی است که م

گویند. حاوي فخامت رباعیات اصیل خیامی که مضمون شکایت از جهان را دارند، نیست.می
ي، سبکی و محتوایی:اتحلیل نسخهي نتیجه
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هرچند به لحاظ تاریخ نسخ انتساب به خیام اقدم است اما از نظر سبکی و محتـوایی آن را مطـابق سـبک و   
توان دانست. بعید است متعلق به حافظ نیز باشد.نمیسیاق خیام 

جا می ناب و حورعین خواهد بود  نگـویند که فـردوس برین خواهد بود       آ)3
گر ما می و معشوق گزیدیم چه باك       چون عاقـبـت کار چنین خواهـد بود

انتساب به خیام:
ــخ  نســـ

خطی:
)، محفـوظ  902هم به بعد)، نخجوانی(قرن نهم به بعـد)، پـاریس(  )، پیرپاسکال(قرن ن867طربخانه(

)، روزن(قرن دهم)، بودلیـان(قرن دهـم)، لنینگراد(قـرن دهـم)،     977)، بریتانیا(934)، پاریس(911الحق(
(قرن دهم به بعد).II)، برلین1079)، بریتانیا(1033بریتانیا(

ــاپ  چــ
سنگی:

)، 1307)، بمبئــی(1306، ســنپترزبورگ()1300)، لکهنــو(1252(III)، کلکتــهI)1252کلکتــه
).1319)، استانبول(1312لکهنو(

ــاپ  چــ
جدید:

، فروغی، تیرتها، برتلس، یکانی، دشـتی،  IIو I، تامسون، دانش، هدایتسننیکال، وینفیلد، کریستن
.Iفوالدوند

انتساب به شاعر دیگر:
)Ross ،1898 :363ژوکوفسکی به مجدهمگر و حافظ منسوب دانسته است. (

در هیچ یک از نسخ دیوان مجدهمگر یافت نشد.
)208: 1350ق) جزء رباعیات حافظ آمده است.(فرزاد، 1322فقط در چاپ لکهنو(

ي ذیــل گــزینش شــده هادر جلــد هشــتم کلیــات شــمس مصــحح فروزانفــر، ایــن ربــاعی از روي نســخه
):118: 1342است(مولوي، 

ق).  751ق)، فاتح استانبول(723ول(استانبي بلدیهي قرن هفتم)، کتابخانهبیتی(چستر
ي مهم:هانسخه بدل

مصراع نخست در چاپ نفیسی، گلپینارلی و فروغی: گویند بهشت و حورعین خواهد بود.
مصراع دوم در چاپ فروغی: آنجا می و شیر و انگبین خواهد بود.

داریم.میمصراع سوم در نسخ کلیات شمس: پس ما می و معشوق به کف 
سبکی و محتوایی:ي،اتحلیل نسخه

انتساب به حافظ و مجدهمگر ضعیف است. حدود دو قرن پیش از انتساب به خیام جزء رباعیـات مولـوي   
است که سه بار در قرآن آمده است:» زنان سیاه چشم زیبا«به معنی » حور عین«آمده است. عبارت 

 » منَاهجوزو کینٍکَذَلورٍ ع54يدخان، آیهي (سوره» بِح(
» منَاهجوزفُوفَۀٍ وصرُرٍ ملَى سینَ عئتَّکینٍمورٍ ع20يطور، آیهي (سوره» بِح(
 »ینٌوع ورکْنُونِ(22(حثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْملُونَ(23) کَأَمما کَانُوا یعبِم زَاء24-22واقعه، آیاتي (سوره)» 24) ج(
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رفت. ایـن  مینیز به ندرت به کار تر رواج گرفت، هرچند پیشاستفاده از واژگان قرآنی از اواخر قرن پنجم
امر پس از سنایی و با ورود عرفان به ادبیات و گرایش به عربی مآبی به تدریج گسترش یافت. براي اطالعات 

ي خیـام  هادر سـروده » حور عین«یی چون ها) هرچند ممکن است ترکیب614: 1350رك: (محجوب، تر بیش
چنین کلمـات و  ي که شناخته شده است به دور از کاربرد گستردهجا ات اصیل خیام تا آنبه کار رود اما رباعی
اصطالحات است.

مشابه معنی رباعی حاضر، در دو رباعی ذیل نیز آمده است:
گویم که آب انگور خوش استمیمن ستاگویند کسان بهشت با حور خوش

ــنیدن  این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار ــل ش ــآواز ده ــخ:   ک ــدم نس ــت (اق ــوش اس از دور خ
))865بودلیان(

زان سان که بمیرند چنان برخیزند  گـویـند هر آن کسـان کـه با پرهیزند
))867(اقدم نسخ: طربخانه(باشد که به حشرمان چنان انگیزندمـا بـا می و مـعـشـوقـه از آنیم مدام

د کاتبان به علت محتواي پرسشـگري ربـاعی   رسد و شاینمینیز به پیش از قرن نهم ها اما قدمت این رباعی
ند. طنزي رندانه و نـوعی ریشـخند در محتـواي    ااز کیفیت زندگی اخروي آن را جزء رباعیات خیام درج کرده

رباعی وجود دارد و از سبک و سیاق اشعار مولوي نیز به دور است.
ي، سبکی و محتوایی:اتحلیل نسخهي نتیجه

ین رباعیات اصیل خیام نزدیک است امـا قـدمت انتسـاب بـه مولـوي در      هرچند به لحاظ محتوایی به مضام
کند.میصحت انتساب رباعی به این هر دو ایجاد تردید 

آغـاز پـري نـهـاد پیمانه عمرسـیـالب گرفت گـرد ویـرانـه عـمر)4
حمال زمانه رخت از خانه عمرباش که تا چشم زنی خودبکشدخوش

انتساب به خیام:
)، ملک(قرن دهم).892لین(برنسخ خطی:

تیرتها، حواشی طربخانه.چاپ جدید:

انتساب به شاعر دیگر:
ق بدون ذکر نام قائل یافتـه اسـت. وي بـا اشـاره بـه      651خطی متعلق به ي همایی این رباعی را در سفینه

) رد نمـوده  792ف ، 727ي دیوان حافظ، امکان انتساب آن را به حافظ(و هاوجود این رباعی در برخی از چاپ
)178: ذیل 1372است.(رشیدي، 

/ 2: 1362) (حـافظ،  385: 1320) (حافظ، 219: 1350در نسخ ذیل جزء رباعیات حافظ آمده است (فرزاد، 
1109:(
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ق)، 997اول قرن دهم)، ن(ي اول قرن دهم)، ي(نیمهي ق)، ب(نیمه893ق)، م(849، ص(1ق)827خلخالی(
ش).1318ق)، پژمان(1322ق)، محمد قدسی(1322اول قرن یازدهم)، لکهنو(ي ك(نیمه

)213/ 1: 1340ق) نیز به نام وي درج شده است.(رازي، 1010هفت اقلیم(ي در تذکره
» ي حافظ اسـت. هاین رباعیتراز حیث انتساب این از مسلم«مسعود فرزاد در ذیل این رباعی نوشته است: 

)219: 1350(فرزاد، 
ي ذیــل گــزینش شــده هار، ایــن ربــاعی از روي نســخهدر جلــد هشــتم کلیــات شــمس مصــحح فروزانفــ

):156: 1342است(مولوي، 
ق)، فـاتح  723اسـتانبول( ي بلدیـه ي قونیه(ربع اول قـرن هشـتم)، کتابخانـه   ي قرن هفتم)، موزهبیتی(چستر
ق).  770قونیه(ي ق)، موزه751استانبول(

ي مهم:هانسخه بدل
برد خوش خوش بیرون.ملک از طربخانه: ایمن منشین که ي مصراع سوم در نسخه

ي، سبکی و محتوایی:اتحلیل نسخه
نخستین بار در قرن دهم به نام خیام درج شده است و به لحاظ بررسی نسـخ، انتسـاب ربـاعی بـه مولـوي      

ق ذکر شده است و آغاز شاعري مولوي نیز همان 642از خیام بوده است. زمان دیدار مولوي با شمس تر پیش
ق آمده، بعید است رباعی متعلق به مولوي باشد. بـا توجـه بـه    651ي ون در سفینهدوره بوده است. بنابراین چ

ق) انتساب به او نیز ناممکن خواهد بود. لذا انتساب ربـاعی بـه خیـام ضـعیف و بـه      727تاریخ تولد حافظ(و 
مولوي و حافظ نادرست است.

» مـا ي ان پیش که پر کنند پیمانهز«عبارت پرشدن پیمانه در دو رباعی دیگر منسوب به خیام نیز آمده است: 
رباعی به بی اعتباري و ناپایداري عمر بشر نظاره گر است، لکن در ». پیمانه که پر شود چه بغداد و چه بلخ«و 

ملک از طربخانـه از دلبسـتگی   ي رباعیات منسوب به مولوي به خوش باشی دعوت کرده و در نسخهي نسخه
به دنیا بیم داده است.

ي، سبکی و محتوایی:اخهتحلیل نسي نتیجه
ي مولوي و حافظ درج شـود.  هااحتمال دارد رباعی متعلق به خیام باشد و به اشتباه توسط کاتبان در نسخه

ي متعلق به قـرن هفـتم بـه نـام وي یافتـه      ابراي اطمینان از انتساب رباعی به خیام، باید منتظر بود تا در نسخه
خواهد ماند.شود؛ تا آن زمان تردید در تعلق رباعی باقی

گـرد گـنه از چـهـره نرفتم هرگزگر گوهر طاعتت نسفتم هرگز)5
زان رو که یکی را دو نگفتم هرگزبا این همه نومید نیم از کرمت

انتساب به خیام:

) نیامده است.1306در چاپ خلخالی (1
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ــان(نسخ خطی: ــه(865بودلی ــاریس867)، طربخان ــد)،   879(a)، پ ــه بع ــم ب ــکال(قرن نه )، پیرپاس
)، 934)، پــاریس(930)، روزن(911الحــق(نخجــوانی(قرن نهــم بــه بعــد)، محفــوظ     

).1033)، روزن(قرن دهم)، بودلیان(قرن دهم)، لنینگراد(قرن دهم)، بریتانیا(947پاریس(
ــهچاپ سنگی: ــهI)1252کلکتـ ــو(1252(III)، کلکتـ )، 1306)، ســـنپترزبورگ(1300)، لکهنـ

).1319)، استانبول(1312)، لکهنو(1307بمبئی(
چاپ سـربی  

و جدید:
.IIینفیلد، کریستن سن، تامسون، دانش، تیرتها، برتلس، یکانی، فوالدوندنیکال، و

انتساب به شاعر دیگر:
) فرزاد انتسـاب آن را  258: 1379لنینگراد دیوان حافظ جزء رباعیات وي آمده است.(فوالدوند، ي در نسخه

)222: 1350به حافظ مشکوك دانسته است. (فرزاد، 
: 1381آمـده اسـت. (مولـوي،    961ي فروزانفر به شـماره ي با مقدمهدوجلدي کلیات شمس ي در مجموعه

) اما در هیچ یک از نسخ مورد استفاده در جلد هشتم کلیات شمس مصحح فروزانفر، نیامده است.1399
ي، سبکی و محتوایی:اتحلیل نسخهي نتیجه

اسـت کـه بـه لحـاظ     ق به نام خیام درج شده865انتساب به مولوي و حافظ ضعیف است. نخستین بار در 
گوهر طاعـت  «واج آرایی حرف گاف و اضافات تشبیهی بررسی نسخ، انتساب این رباعی به خیام اقدم است.

رباعی رنگ عرفانی و قلنـدري دارد و قصـد   آرایش لفظی کالم است.ي دهندهننشا» گرد گناه رفتن«و » سفتن
شاعر مناجات بوده است.

ی:ي، سبکی و محتوایاتحلیل نسخهي نتیجه
از انتساب به مولوي و حافظ صورت گرفته اما سبک و محتواي ربـاعی بـه   تر هرچند انتساب به خیام پیش

ي از این دو شاعر که هم متعلق بـه پـیش از قـرن نهـم     ااست. لذا تا یافتن نسخهتر اشعار این دو شاعر نزدیک
توان گفت.نمیباشد و هم حاوي این رباعی، در بیان صحت تعلق آن چیزي 

شاید کـه ز جام می دمی دم نزنیم؟عـالـم کـه درو یک دم بی غم نـزنیم)6
کین صبح بسی دمد که ما دم نزنیمنوشمیچون صبح دمید خیز و دم دم 

انتساب به خیام:
چــــاپ 

سنگی:
).1306سنپترزبورگ(

چــــاپ 
جدید:

نیکال، تامسون.

انتساب به شاعر دیگر:



٤٣٦٥
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

)240: 1350آمده است.(فرزاد، ق) جزء رباعیات حافظ1322در چاپ لکهنو(
ند:اق) هم رباعی مشابهی نسبت داده952ف براي شاه طاهر(

خوردیم بسی خون دل و دم نزدیمماییم که هرگز دم بی غم نزدیم
)1272/ 3: 1340اشک چشم برهم نزدیم (آذر، ي بی قطرهآه لب زهم نگشودیمي بی شعله

ي مهم:هانسخه بدل
کهنو از دیوان حافظ: در دور زمان.آغاز مصراع نخست در چاپ ل

رسد اشتباه باشد.مىمصراع دوم در چاپ نیکال: آن به کـه ز جام می درو دم نزنیم. به نظر 
باش.مىانتهاي مصراع سوم در رباعیات حافظ: همدم 

ي، سبکی و محتوایی:اتحلیل نسخه
اي رباعی حاضر گشت.بایست دنبال شاعر سومی برمیانتساب رباعی به هر دو شاعر ضعیف است و 

مشابه دو رباعی دیگر منسوب به خیام است:
تـا پـاي فـراق بر سـر غـم نزنیمشـب ها گذرد که دیده بر هم نزنیم
کین صبح بسـی دمـد کـه مـا دم نـزنیم (اقـدم نسـخ: محفـوظ         برخیز که دم زنیم پیش از دم صبح

))911الحق(
ـاط بـر سـر غـم نزنیمپـایی ز نشتا دسـت به اتـفـاق برهـم نـزنـیـم
ــخ:       خیزیم و دمی زنیم پیش از دم صبح ــدم نس ــزنیم (اق ــا دم ن ــه م ــد ک ــی دم ــبح بس ــاین ص ک

))867طربخانه(
باشد. مضمون رباعی اغتنام فرصت و دعوت به شراب نوشی است.  و گویا تقلیدي از این رباعیات می

ي، سبکی و محتوایی:اتحلیل نسخهي نتیجه
انی است که به علت شباهت به چند رباعی دیگر به خیـام و حـافظ نیـز منسـوب     از جمله رباعیات سرگرد

شده است و متعلق به هیچ کدام نیست.
بر سینه غم پذیر من رحمت کنیارب به دل اسـیـر من رحمـت کن)7

گیر من رحمت کنلهبر دست پیابر پاي خـرابـات رو من بخـشــاي
انتساب به خیام:

نســــخ 
خطی:

)، 911، پیرپاسکال(قرن نهم به بعد)، نخجوانی(قرن نهـم بـه بعـد)، محفـوظ الحـق(     )867طربخانه(
(قرن دهـم  II)، برلین 1079)، بریتانیا(1033)، روزن(قرن دهم)، بودلیان(قرن دهم)، بریتانیا(934پاریس(
به بعد).

چــــاپ 
سنگی:

)، 1306بورگ()، سـنپترز 1300)، لکهنـو( 1264لعـارفین( ا)، ریاض1252(III)، کلکتهI)1252کلکته
).1319)، استانبول (1312)، لکهنو(1307بمبئی(

.IIنیکال، وینفیلد، تامسون، دانش، تیرتها، برتلس، یکانی، فوالدوندچــــاپ 
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جدید:
انتساب به شاعر دیگر:

)242: 1350مسعود فرزاد آن را در یک منبعی که از آن نام نبرده، به نام حافظ یافته است.(فرزاد، 
هم:ي مهانسخه بدل

آغاز مصراع نخست در چاپ سنگی لکهنو: بر جان و دل.
در طربخانه و چاپ سنگی لکهنو جاي دو مصراع نخست عکس هم است.

ي، سبکی و محتوایی:اتحلیل نسخه
مشـهود اسـت.   4و 2و 1ي هابه لحاظ بررسی نسخ، انتساب به خیام اقدم است. تکرار مضمون در مصـراع 

م و بین دست و پا در بیت دوم لطفی جز بیان شاعرانه ندارد. مضمون شـعر  تناسب بین دل و سینه در بیت یک
تواند تعبیر شود.میبه قلندرانه بودن آن » دست پیاله گیر«یا » پاي خرابات رو«مناجات است و اشاره به 

ي، سبکی و محتوایی:اتحلیل نسخهي نتیجه
دارد و بـه لحـاظ بررسـی نسـخ نیـز      زیـادي ي ي اصیل خیام فاصلههابه لحاظ سبکی و محتوایی با سروده

رباعی نامعلوم است.  ي شود گفت سرایندهمیتوان آن را جزء رباعیات حافظ شمرد. بنابراین تنها نمى
صد ساله شوم به ناز در نعمت توآنـم کـه پدید گشـتـم از قدرت تو)8

یا جرم منسـت بیش یا رحمت توصد سال به امتحان گنه خواهم کـرد
یام:انتساب به خ

نســــخ 
خطی:

)، روزن(قـرن دهـم)، بودلیـان(قرن    977)، بریتانیا(934)، پاریس(911)، محفوظ الحق(867طربخانه(
(قرن دهم به بعد).II)، برلین1079)، بریتانیا(1033دهم)، بریتانیا(

چــــاپ 
سنگی:

)،1306)، سـنپترزبورگ( 1300)، لکهنـو( 1264لعـارفین( ا)، ریاض1252(III)، کلکتهI)1252کلکته
).1319)، استانبول (1312)، لکهنو(1307بمبئی(

چــــاپ 
جدید:

نیکال، وینفیلد، تامسون، تیرتها، یکانی.

انتساب به شاعر دیگر:
):245: 1350در نسخ ذیل جزء رباعیات حافظ آمده است (فرزاد، 

ش).1318ق)، پژمان(1322اول قرن دهم)، لکهنو(ي ب(نیمه
):167: 1351) (افضل، 162: 1363مده است (افضل، در نسخ ذیل جزء رباعیات باباافضل آ

ق).1215سلطانی(ي سفینه(قرن دهم)، مدرسه
ي مهم:هانسخه بدل

آغاز مصراع نخست در چاپ سنگی لکهنو: اي آن که. در رباعیات باباافضل: آن دم که.
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قرن دهم مینوي از طربخانه: صدساله به ناز گشتم از نعمت تو.ي مصراع دوم در نسخه
ي، سبکی و محتوایی:  ال نسخهتحلی

حدود یک قرن پیش از انتساب به باباافضل و حافظ، به نام خیام آمده است. بنابراین به لحاظ بررسی نسخ، 
انتساب به خیام اقدم است.

خـود بـه کـار بـرده     ي بیان کثرت است و شاعر آن را ناشیانه در سـروده » صد«مقصود از به کار بردن عدد 
وده شده که هیچ لطفی در سه مصراع نخست نیست و فقط مقصود شاعر گفتن مصـراع  است. چنان رکیک سر

توان آن را جزء رباعیات قلندرانه به حساب آورد.میچهارم بوده است. مضمون رباعی مناجاتی است که 
ي، سبکی و محتوایی:اتحلیل نسخهي نتیجه

ده است. بـه لحـاظ سـبکی و محتـوایی     در قرن نهم به خیام و در قرن دهم به حافظ و باباافضل منسوب ش
ي اخیام باشد، احتمال دارد از جمله رباعیات ضعیف حافظ باشد؛ لکن تا پیدا شدن نسـخه ي تواند سرودهنمى

دوم قرن نهم که در آن به نام حافظ یـا کـس دیگـري دیـده شـود، ربـاعی را مجهـول القائـل         ي پیش از نیمه
شماریم.می

مدهوش مباش و جهل را خانه مشومشـوچون باده خوري ز عـقل بیگانه )9
آزار کسـی مـجـوي و دیوانه مشوخـواهـی کـه می لعل حـاللت باشد

انتساب به خیام:
نســــخ 

خطی:
).934)، نخجوانی(قرن نهم به بعد)، پاریس(867طربخانه(

چــــاپ 
سنگی:

).1319)، استانبول(1312)، لکهنو(1307)، بمبئی(1300لکهنو(

چــــاپ 
جدید:

دانش، تیرتها، یکانی.تامسون، 

انتساب به شاعر دیگر:
)248: 1350مسعود فرزاد آن را در یک منبعی که از آن نام نبرده، به نام حافظ یافته است.(فرزاد، 

ي، سبکی و محتوایی:اتحلیل نسخه
انتساب به حافظ ضعیف است و به لحاظ بررسی نسخ، انتساب به خیام اقدم است. مصراع نخسـت مشـابه   

رسـد  مىباشد. شعر بسیار ضعیف سروده شده است. به نظـر  » مىگر باده خوري تو با خردمندان خور«مصراع
شبیه رباعیات منسوب به خیـام بکنـد ولـی    » می لعل«خود را با آوردن عبارت ي شاعري مقلد خواسته موعظه

دهد.چنان سست اندیشه بوده که حالل بودن می لعل را با مواعظ خود نتوانسته به خوبی ربط 
ي، سبکی و محتوایی:اتحلیل نسخهي نتیجه
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انتساب به حافظ به لحاظ قدمت نسخ و انتساب به خیام به لحاظ بررسی سبکی و محتوایی مـردود اسـت.   
این رباعی نیز جزء رباعیات مجهول القائل است.

هم قاضی و کافی المهمات تویییارب تو برآرنده حاجات تویی)10
چون عالم سـر و الخفیات توییا توسر دل خویشتن چه گویم ب

انتساب به خیام:
)285م: Tirtha ،1941ق) به نام خیام یافته است. (918استانبول(ي تیرتها آن را در نسخه

انتساب به شاعر دیگر:
) 255: 1350ش) جـزء رباعیـات حـافظ آمـده اسـت.(فرزاد،      1318ش) و پژمـان( 1306در چاپ خلخالی(

)347(حافظ، بی تا: 
ق) به نام ابوسـعید ابـوالخیر یافتـه اسـت.     1270مناجات خواجه عبداهللا انصاري(ي در ذیل مجموعهنفیسی
)103: 1350(نفیسی، 

: 1366) (مینـوي،  218: 1351) (افضل، 185: 1363در نسخ ذیل جزء رباعیات باباافضل آمده است (افضل، 
749:(

ش).1312ان(ق)، چاپ طهر1215سلطانی(ي ق)، مدرسه1063بریتانیایی(ي موزه
رباعی منسوب به خیام 349درج شده است. این نسخه داراي 357ي ق) به شماره934پاریس(ي در نسخه

نامگذاري شده اسـت کـه اکثـر قریـب بـه      » رباعیات طیب«با عنوان 503تا 350ي است و رباعیات از شماره
قرن دهـم از رباعیـات   ي جموعهتوان آن را یک ممیاتفاق این مجموعه، رباعیات منسوب به باباافضل است و 

منسوب به افضل الدین کاشانی دانست.
ي مهم:هانسخه بدل

آغاز مصراع نخست در رباعیات ابوسعید: اي آن که.
مصراع دوم در رباعیات ابوسعید: هم کافل و کافی مهمات تویی.

آغاز مصراع سوم در رباعیات ابوسعید: سرّ دل خویش را.
ایی:ي، سبکی و محتواتحلیل نسخه

ق)، انتساب به خیام و باباافضل در قرن دهم انجام گرفته اسـت امـا قلـت    934پاریس(ي با احتساب نسخه
ي خیام حاوي این رباعی، دلیل بر ضعف انتساب آن به خیام است. انتساب به حـافظ و ابوسـعید نیـز    هانسخه

ضعیف است.
بـا زبـان   » عـالم سـرّ و الخفیـات   «یا » تکافل و کافی مهما« یا » قاضی و کافی المهمات«ي عربی هاعبارت

شود؛ از آن جایی کـه  مىآغاز » یا رب«رباعیات اصیل خیام خیلی فاصله دارد. یازده رباعی منسوب به خیام با 
ند حاوي چنین عبارتی نیسـتند،  اهیچ رباعی منسوب به خیام که در قرون هفت و هشت به نام وي ضبط شده
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یـام ضـعیف اسـت. مضـمون آن کـامالً مناجـات اسـت و بـه محتـواي          این یازده رباعی بـه خ ي انتساب همه
ي اصیل خیام شباهتی ندارد.هاسروده

ي، سبکی و محتوایی:اتحلیل نسخهي نتیجه
توان با قاطعیت در مورد انتساب به نمىانتساب به خیام مردود و انتساب به ابوسعید و حافظ ضعیف است. 

ي هاصوفی یا فقیهی باشـد کـه از سـرگردانی در مجموعـه    ي هرسد سرودمىباباافضل نیز سخن گفت. به نظر 
آن شمرد.ي توان سرایندهنمىمختلف ذیل اشعار شاعران متفاوت جاي گرفته است و هیچ شاعر مشخصی را 

نتیجه-7
در این مقاله ده رباعی که هم به خیام و هم به حافظ منسوب بودند ذکر شد و تاریخ و محـل انتسـاب هـر    

ر رباعی جداگانه تحلیل سبکی و محتوایی شد. آن چـه معلـوم اسـت عـدم تعلـق ایـن ده       یک درج گردید. ه
رباعی به خیام و حافظ است که به لحاظ تاریخ انتساب یا تفاوت در سبک و محتـوي چنـین امکـانی وجـود     
ندارد. در صورت انتساب این رباعیات به اشخاص دیگري یا وجود آن در یک مـتن کهـن، نـام آن منبـع نیـز      

دهد که در انتساب این ده رباعی به یکی از این دو شاعر و یا به شاعر میشته شده است. این پژوهش نشان نو
خاطرنشان شد.تر دیگر تردید وجود دارد که با مطرح کردن این تردید، لزوم پژوهش بیش
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تصاویر سوررئالیستی در شعر دفاع مقدس
اسماعیل صادقیدکتر

عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد 
1فرنگیس شاهرخی

دانشجوي دوره دکتري دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)
چکیده

مقاله حاضر پس از نگاهی کوتاه بر تاریخچه و چگونگی پیدایش مکتب سوررئالیسم در کشور فرانسه و 
هاي آشکار و چشمگیر تصاویر نبهکوشد تا جتوضیح مختصري درباره اصول این جنبش ادبی می

هاي سوررئالیستی و کیفیت و چگونگی ساخت این تصاویر را در شعر دفاع مقدس با تکیه بر آثاري که جلوه
سوررئالیستی در شعر آنها مشهود است، نشان دهد تا در نهایت به این نتیجه دست یابد که بسیاري از 

ساخت تصاویر اشعار سوررئالیستی از جمله: همنشینی امور هايهاي شعر دفاع مقدس، با شیوهتصاویرسازي
ها، هاي عجیب، بهره گرفتن از معانی نمادین واژهانتزاعی و امور عینی ، توصیفات، تشبیهات و استعاره

هاي عقلی و منطقی، تصاویر ترکیبات و توصیفات متناقض، تصاویر خالف عادت و بر هم زننده نظام
ها را یکی از نمودهاي مکتب توان اینگونه تصاویرسازيو... همخوانی دارد و می،اسناد مجازيناشناخته

سوررئال در شعر جنگ دانست. 
سوررئالیسم، انواع تصویر، تصاویر سوررئالیستی، شعر دفاع مقدس.ها:کلیدواژه
درآمد :

عد از جنگ جهانی سوپررئالیسم به معناي گرایش به ماوراي واقعیت یا واقعیت برتر محصول تغییرات ب
در سورئالیسم در فرانسه در زمینه ادبیات و هنر به وجود آمد. 1920بود که از  سال دادائیسماول و فراموشی 

.بیافریند"واقعیتی برتر از واقعیت"رویا را به هم بیامیزد و هدف هنرمند این است که واقعیت و 

توان درباره سوررئالیسم جدا از موقعیت تاریخی آن که فاجعه جنگ جهانی اول را در پشت سر دارد نمی
و انعکاس صدمات ریزي مکتب سوررئالیسمقضاوت کرد. با در نظرگرفتن تأثیر جنگ جهانی اول در پایه

ادبیات و هنر سوررئالیستی برآن شدیم تا چگونگی ساخت تصاویر این مکتب را با ناشی از جنگ در
هاي احتمالی این دو گونه شعر را بیابیم. از این تصویرسازي در شعر دفاع مقدس مقایسه نماییم و شباهت

هره هاي غریب و نو برهگذر دریافتیم که شاعران دفاع مقدس براي بیان مفاهیم مورد نظر خود از شیوه
هاي ساخت بسیاري از تصاویر اشعار جنگ با تصاویر اشعار سوررئالیستی اروپایی از جهت شیوهواندگرفته

سوررئالیستی اروپایی به وجود این تشابهات میان اشعار دفاع مقدس و آثار ادبیتصویر یکسانند؛ هر چند
تصاویر سوررئالیستی در شعر دفاع معناي همسانی بنیادین آنها نیست.بهره گرفتن از بیان و توصیفات و

مقدس که در بیشتر موارد ناآگاهانه و خودکار صورت گرفته است؛ به منزله تبعیت شاعران جنگ از مکتب 

1 . f.shahrokhi10@yah00.com
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ها نیست؛ بلکه ترسیم جهانی واقعی با زبانی اروپایی سوررئالیسم و به منظور جدا کردن مردم از واقعیت
فراواقعی است.    

: سؤاالت و روش پژوهش 
شود:در این پژوهش به سؤاالت زیر پاسخ داده می

هاي خاصی تصاویر سوررئالیستی چه تفاوتهایی  با سایر تصاویر شعري دارند و داراي چه ویژگی-١
هستند؟

تصاویر سوررئالی در شعر دفاع مقدس چگونه بازتاب یافته است و شاعران دفاع مقدس از چه -٢
اند؟  ی بهره گرفتهروشهایی براي ساخت تصاویر سوررئالیست

روش پژوهش روش تحلیلی است که با مطالعه اشعار دفاع مقدس دست به گزینش آثاري که به مکتب 
ایم و از میان این آثار  تنها اشعاري که تصاویر سوررئالیستی در آنها سوررئالیسیم گرایش بیشتري دارند، زده

العه دقیق اشعار، ابیات حاوي تصاویر غریب، مشهود بوده مبناي کار قرار گرفته است. با بررسی و مط
شناسایی شده و سپس بر اساس تقسیم بندي انواع تصاویر و چگونگی ساخت تصاویر سوررئالیستی، به 

ایم.  بندي و تشریح آنها پرداختهدسته
پشینۀ پژوهش :

هاي پژوهشدرباره سوررئالیسم و بررسی این مکتب ادبی در آثار و اشعار شاعران گذشته و معاصر
، سیدجمال موسوي شیرازياثر تاثیر سوررئالیسم بر تفکر معاصر اي صورت گرفته است از جمله :ارزنده

درسوررئالیسممبانیپیشینه ، دکتر حسین ابویسانینوشته موض و شعر سوررئالیسیتی و سمبولیک عربی غ
،محمد امیر مشهدياز الیستی هفت پیکرقد سوررئ، نویدا دستمالچیو رحمان مشتاق مهرعرفانی اثر ادبیات

غالم حسین » واهمه هاي بی نام و نشان«سوررئالیسم در داستان ، محسن عباسیوعبداله واثق عباسی
نوشته عرفان و سوررئالیسم از منظر زمینه هاي اجتماعی، مریم طهوريو دکتر مرتضی رزاق پور از ساعدي

رئالیسم در حکایت هاي صوفیانه (معرفی یک نوع روایی کهن)سور، ویدا دستمالچیو رحمان مشتاق مهر
مریم خلیلی جهانتیغ نوشته االولیاي عطاره تذکرتشابهات صوري ادبیات سوررئالیستی در، علیرضا اسدياز 
و ناصر علیزادهاز در ادبیات عرفانی وسوررئالیستی » خرق عادت«مطالعه تطبیقی ، فاطمه تیموري فتحیو 

هاي بسیاري نیز در خصوص شعر و مقاالت دیگري درباره سبک ادبی سوررئالیسم. پژوهشلچیویدا دستما
دفاع مقدس انجام شده است؛ اما پژوهش مستقلی با موضوع چگونگی بازتاب تصویرسازي سوررئالیستی در 

. کندشعر دفاع مقدس صورت نگرفته است و همین مسئله لزوم پرداختن به این موضوع را نمایان می
چگونگی پیدایش سوررئالیسم :ه و چتاریخ

میالدي در فرانسه در زمینه ادبیات و هنر 1930تا1920سوررئالیسم، مکتبی است که در فاصله سال هاي 
اي در فرانسه ظهور کرد که باعث ایجاد نگرشی جدید نسبت به در قرن بیستم دیدگاه تازهبه وجود آمد.
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آید. این نگرش یی تصویرهاي شعري در اثر اجتماع عناصر ناساز به وجود میادبیات شد. در این دیدگاه زیبا
اي از خالقیت و کشف و شهود هنري را به روي ادبیات و هنر گشود. آندره برتون بنیانگذار دریچه تازه

ي افراطی دادا فاصله گرفت و مسیري را در سوررئالیسم نخست از اعضاي گروه دادا بود اما کم کم ازشیوه
شد. و هاي انسان و جهان و قلمرو وسیع احساس و خیال منتهی میپیش گرفت که به سوي شناخت نهانی

نخستین کسی که این اصطالح را به کار برد، حرکتی بود در جهت بیان چیزهایی که به بیان درنیامده است. 
1920رخی در سال و ب1919ظهور سوررئالیسم را برخی در سال .بود،گیوم آپولینر،شاعر فرانسوي

دانند. می
در دو رساله فایدروس .توانیم بگوییم که اولین نظریه پرداز آن افالطون بوده استدرباره سوررئالیسم می"

شویم که گوئی بر قلم آندر برتون جاري شده است و حتی ادعاي غیبگو و ایون با چنان عباراتی روبرو می
"نگارش خودکار"اي براي ها رسید و زمینهاز او به سوررئالسیت(نهانبین) بودن شاعر که هدف رمبو بود و

).788:1384(حسینی،"شد به تفصیل در این رساله آمده است
گروهی از "اش را باید در سمبولیسم جستجو کرد زیرا سوررئالیسم از دادائیسم زاده شد؛ ولی ریشه"

یسم پی برده بودند و آن تضاد نبوغ نا شکیبایی نویسندگان در رأسشان آندره برتون به تضادي در بطن سمبول
آرتور رمبو و نبوغ آرام و صبور ماالرمه و شاگردش پل والري بود. این دو سمبولیست منشأ جنبش 

). 166: 1386و فکوهی، 231:1385(ثروت،"سوررئالیسم شدند
دورانکهبودندسانیکمکتبایناعضايکهچراغرب؛تمدنبرابردراستعصیانیسوررئالیسم،درواقع

جنگ و ویرانی ایجادعاملکهتمدنیافراد،ایننظراز. بودشدهمصادفاولجهانیجنگباآنهانوجوانی
است: به هیچ وجه قابل اعتماد نبود. به همبن سبب، این نوجوانان با انقالبی فکري و هنري در قالب مکتب 

حدود دو سال طول کشد تا نشان دادند."مادي"صرفا سوررئالیسم، اعتراض خود را به این تمدن و جهان
طول کشید به 1924تا 1922سوررئالیسم به عنوان یک جنبش شکل بگیرد. این دوره دو ساله که از سال 

) 102: 1374معروف شد.(رنجبر،"دوره خفتگی"
که خود نیز زمانی از آندره برتوندر حال از بین رفتن بود، پیروان آن به دور دادائیسمزمانی که 

به طور رسمی از 1922ا بود گرد آمدند و طرح مکتب جدیدي را ریختند این شیوه در سال هدادائیست
..هاي قرن بیستم استها و آشفتگیگرایی نامیده شد.این مکتب بازتاب نابسامانیفرانسه آغاز شد و فراواقع

به آن، هوادار سوررئالیسم، مکتبی ضد عقل و ضد واقعیت بود و بسیاري از پیروان آن، پیش از پیوستن 
تر رمانتیسم و سمبولیسم یا دادائیسم بودند. با این همه بعضی از منتقدان، ریشه آن را در دو مکتب قدیمی

نمادگرایی یافته اند. زیرا پیروان مکتب رمانتیسم به بیگانگی انسان از عالم خارج معتقد بودند و دنیاي درونی 
ادگرایان نیز به آزادي مطلق اندیشه، اعتقاد داشتنددانستند و نمترین حقیقت میانسان را واقعی

).173و 172:1377(میرصادقی،
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میانرفتهرفته،"کمونیستحزب"بههاسوررئالیستازگروهیپیوستنودومجهانیجنگشروعبا
بهوکردندمهاجرتبه آمریکادوستانشازجمعیو"برتون". آمدوجودبهاختالفاتیمکتبایناعضاي

ها فهماند که اگر چه روش مهري واقع شدند. جنگ به سوررئالیستشرکت نکردن در جنگ مورد بیببس
تواند در زندگی واقعی کارساز باشد. از سوي دیگر هرزه آنها در دنیاي هنر توانست تأثیرگذار باشد. اما نمی

رودن شعرهایی از این دست، سازي و نیز سها و پرداختن به مسائل شهوانی در آثار نقاشی و مجسمهنگاري
هاي تازه تحوالت گردان نمود. سرانجام این مکتب ادبی که توانست با خلق ظرفیتمردم را از آنها روي

کم از میان رفت. شد و کمم به انزوا کشیده1947زیادي در ادبیات و هنر به وجود آورد، در سال 
سوررئالیسم و شعر :

تحمیلآنبرکهبندهاییوقیدازشدهرهاشعراست،شعرکلمهیقیحقوواقعیمعنايبهسوررئالیست
شعرسازند؛رهابندهاوقیداینازراخودخواستندمیکهبودندکسانینخستینهارمانتیک.بودشده

توان گفت که با سوررئالیسم شعر از ادبیات به قلب زندگی می"وشناخت کامل از خود رسیداینبهسرانجام
).72:1374(سید حسینی،"یده استلغز

ها در عالم ادب به شعر است نه کثیري از آثار سوررئالیستوداردايویژهشعر در سوررئالیسم مرتبه 
واقع شعر را، رکن اند که جهان بینی خود را از طریق شعر انتقال دهند. درکتب کوشیدهماینپیرواننثر.

دلیل دیگر توجه .تواند مشکل زندگی را حل کندد که شعر باید و میدانند زیرا عقیده دارنزندگی مییاساس
ها به شعر این است که نثر تاب تحمل بیش از حد دور شدن از واقعیت را ندارد اما شعر بر ،سورئالیست

).276و 275:1385خالف تسکینی که براي دلهاي دردمند دارد غذاي زندگی واقعیت نیست (ثروت،
ابزاري است براي آزادسازي ذهن. شعر باشد،شعريجدیدفرماز این که یکسوررئالیست، فراتر

سوررئالیست، براي رسیدن به جایگاه واقعی خویش در دنیاي وسیع شعر، یک قلمرو از پیش تعیین شده 
و تسلیم این نمی شود که تا حد یک زدایجاد نمی کند که محتاطانه آن را محصور راز و رمز هاي خود سا

تضمین می کند ۀ مشخصی را تواند از شمار اندکی اصول فنی، که کاربردشان نتیجتنزل پیدا کند. نمیفرمول 
.هاي معتبر شعر نداردپیروي کند. در واقع شعر سوررئالیست ماهیتی متفاوت از دیگر سبک

دیقتصسریعتشخیصبرايمثل هر شعر واقعی دیگر یگانه و متنوع است، چنان کهیسورئالیستشعر 
در اشعار سروده شده به این شیوه نیازصداهایشگستردهموسیقیوآنهايشیوهتنوعهایش،فرمواقعیت

م.یست که حتما ً یک متخصص باشین

سوررئالیسم  در ایران:
شود. برخی عناصر و اصول سوررئالیسم هم در ادبیات کالسیک ایران و هم در ادبیات معاصر دیده می

هاي شورانگیز و مستانۀ خود به همان ش از آندره برتون و یارانش، صوفیان مسلمان در نگارشهزار سال پی"
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حیات صوفیان هاي فرانسه در آغاز قرن بیست اصول آن را تبیین کردند. شطاند که سوررئالیستسبکی نوشته
(فتوحی، "و کشف و شهودها و گزارش واقعات و رؤیاهاي صوفیانه در تاریخ تصوف اسالمی کم نیست

شود. مثال عرفان شرق و سوررئالیسم هایی با آثا سوررئالیستی دیده می). در متون عرفانی شباهت300: 1385
غرب هر دو به دنبال نوعی ذهنیت مطلق و کمال غیر فیزیکی و غیر عینی هستند در هر دو اشیاء، صداها و 

اي آرمان شهر ذهنی و در در جستجوي گونهشوند. هر دوحروف زبان داراي بار عاطفی  و حالتی ذهنی می
گیري از طنز، اتکا بر الهام و خواب پی تالش براي کشف روان آدمی هستند. حذف عامل زمان و مکان، بهره

و رؤیا، جذبه و نشئه و  در هم آمیختن حواس از دیگر وجوه مشترك عرفان شرق و سوررئالیسم غرب است. 
وان به تشابهات بین شطح گویی عارفان و نگارش خودکار تها میدر تحلیل این شباهت

هاي رسییدن به حقیقت درونی و ها، مستی و سکر عارفان و سکر مصنوعی سوررئالیستی، شیوهسوررئالیست
).184:1389هاي اجتماعی نسبتا مشترك یا مشابه اشاره کرد (مشتاق مهر،زمینه

توان دید از جمله : کشف د اعجاب انگیز سوررئالیسم را میدر بسیاري از آثار ادبی گذشته ایران کارکر
االسرار، فتوحات مکیه، غزلیات مولوي، مقاالت شمس، تذکره االولیاي عطار و  . . . 

اما در شعر معاصر از شعر سمبولیک نیما تا اشعار سهراب سپهري، احمدرضا احمدي، شمس لنگرودي، 
والفضل پاشازاده، علی عبدالهی و بسیاري از شاعران امروزي، عناصر پور، بهزاد خواجات، ابکامران عالی

شود.سوررئالیسم به ویژه تخیلی سوررئالیستی و بسیار نیرومند دیده می
ترین آثاري که شاخصسورئالیسم عالوه بر شعر در ادبیات داستانی معاصر ایرنی نیز نمود داشته است. 

صادق "، نوشته "سه قطره خون"و "بوف کور"الیسم نگاشته شد، در زبان فارسی تحت تاثیر مکتب سورئ
نیز آثاري در این زمینه پدید "رضا احمدياحمد"و "یداهللا رویایی"، "هوشنگ ایرانی"بوده است. "هدایت
.اندآورده

) :گراییفراواقعسوررئالیسم (اصول
دانندو این دو را بر روي هم ا واقعیت میها رؤیا را برابر بواقعیت و رؤیا: سوررئالیست-1

ها رؤیا را به عنوان ابزار راهبردي در رسوخ به ضمیر پنهان دانسته و د. سوررئالیستنامنمی"فراواقعیت"
هاي انسانی در رؤیا رخ معتقدند آن را نبایست امري غیر واقع و دست کم گرفت؛ زیرا بسیاري از ناشناخته

ها با از نوشتن باید در حالتی شبیه به خلسه باشد. به سخنی دیگر سوررئالیستپیش کند. سوررئالیستمی
هاي خواب نظیر توهم، رؤیازدگی، رهایی از منطق و نظارت خود و حالت بازسازي عالم بیداري با ویژگی

خلسه تصاویر ذهنی خود را به شکل ادب یا هنرهاي دیگر، بدون اینکه اجازه دهند عقل و منطق در آنها 
).257-255:1385( ثروت،"کردنددستکاري کند، سرریز می

باکوشیدندمیآنها. بودندقائلرؤیاوخواببرايايویژهاهمیتمطلب،اینبهتوجهباهاسوررئالیست
یابند.نیست،دستدسترسیقابلعاديدر حالتکهذهنازبخشآنبه) طبیعییامصنوعی(خواب کمک
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هاي سوررئالیسم براي بیان حقایق درونی  یکی از صریح ترین تکنیک: دکار)(خوـ نگارش اتوماتیک2
ه داد، نوشتن و سرودن در آن واحد را توصیه ئدر تعریفی که بروتن از سوررئالیسم ارانوشتار خودکار است. 

هش کرد. به اعتقاد او، شاعر سوررئالیست باید نوعی فرستنده باشد که هر آنچه را که از ضمیر ناخودآگا
در اعماق ".گذرد، بدون اعمال کنترل منطق و خرد آن را بدون کم و زیاد کردن بر روي کاغذ بیاوردمی

گیرد که کافی است به آن توجه کنیم تا بتوانیم در هر لحظه آن را ثبت کنیم و ضمیر پنهان گفتاري شکل می
ترین و قط حجابی است بر جریان درونیتوان پی برد به اینکه گفتار آگاه روزمره فدر این صورت است که می

).828-827:1384ترین اندیشه سرکوب شده (سید حسینی،صمیمانه
ـ پوچی و بی معنایی: فراواقع گرایان با رها کردن خود از قید و بند سانسورهاي منطقی، اخالقی یا زیبایی 3

راروند. حتی آنان این مسألهشناختی براي ایجاد جمالت و تصاویر تا سرحد بی معنایی و پوچی پیش می
.دانندحالتی شاعرانه براي خود می

ضمیر خودآگاه، الجرم نوعی درهم نوشتن خود بخودي و ثبت اوهام و رؤیاها فارغ از نسل"طنز : –4
اي هزل آمیز ریختگی ذهنی و نفی نظام معقول را در پی دارد به طوري که آثار هنرمند سوررئالیست وجهه

).174:1371د،یابد (دامی
تواند ارتباطی با دنیاي خارج برقرار نماید به همین دلیل آثار آنها همراه ها هنرمند نمیاز نظر سوررئالیست

اي براي جنگیدن با واقعیت بود با طنز و هزل بود که نشانگر بی اعتنایی آنها نسبت به زندگی واقعی و وسیله
).172:1377(میر صادقی،

منتشر شد اعالم کرد که براي 1924ره برتون در مرامنامه سوررئالیسم که در سال آندعشق و جنون: -5
هاي هشیاري خلق اثر هنري، ذهن باید از قید منطق و استدالل و اراده، آزاد باشد زیرا این نیروها، حالت

او به نهایت هاست که ذهن انسان و تخیل کنند و تنها با آزادي از قید آنانسان را محدود و تابع خود می
ها قیام بر ضد بدین ترتیب، هدف سوررئالیست. رسد و نیروهاي فعال واقعی خود را نشان می دهدقدرت می

ها شامل منطق، اخالق این محدودیت.شودها مانع کار آزاد ذهن میمحدودیت هایی است که از نظر آن
ها به آزادي هنرمند از تمام این قیدها یستها و قراردادهاي اجتماعی و قواعد هنري بود. سوررئالمتداول،سنت

اعتقاد داشتند و وجود هیچ نوع پیام یا هدفی را در اثر هنري الزم نمی دانستند و در حقیقت نه تنها بر ضد 
کردند؛ زیرا به هیچ قید و قواعد هنري قیام کرده بودند، بلکه هیچ گونه کوششی نیز براي ارائه قواعد تازه نمی

مینه اعتقاد نداشتند و به جز تخیل و توهم، هر عامل دیگري را مانع آزادي فعالیت خالقانه بندي در این ز
ذهن و موجب تغییر شکل آن می دانستند. 

باور به تصادف عینی (هم زمانی حیرت آور): در تصادف عینی اصل واقعیت با اصل اشتیاق و رؤیا -6
آمیزند. مالقات بین انسان و ذهنی و دنیاي عینی در هم مییابند و رؤیاي فردي و اجتماعی و دنیاي تداخل می

اشیا و آفرینش تصویر شاعرانه در این جریان کامال ناخودآگاه است. 
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ها یک شیء عادي و شناخته شده را از جاي خود که بنا بر اشیاء سوررئالیستی : سوررئالیست–7
نشانند و یا ی که کامال با آن بی مناسبت است میدارند و در جایکاربردشان براي آنها تعریف شده است برمی

زند و باعث اند. دخالت سوررئالیستی در آنها ظاهرشان را بر هم میسازند که در خواب دیدهچیزهایی می
تر شوند. شود، تا امروزيهاي بالقوه آنها میبروز توانمندي

افی نیست و با اتکا بر قدرت شهود ها خرد براي درك حقایق ککشف و شهود : در نظر سوررئالیست–8
ها با برتري دادن به عناصر عقلی بر عناصر تخیلی مخالفند. شود. سوررئایستدرك منبع اصلی هستی ممکن می

کند و جاي منطق را هاي مخالف خرد از جمله تخیل، رؤیا و دیوانگی ترجیح پیدا میبا این تفکر تمام ارزش
گیرد. (ثروت، دینی میجاي آداب را هرج و مرج و جاي دینداري را بیبی منطقی، جاي نظم را بی نظمی، 

1385 :252-254.(
البته این شهود که بر اساس وهم و گمان است با شهودي که در حکمت اسالمی مطرح است از نظر 

ك ماهیت تفاوت دارد و هرگز نباید این دو را با هم در آمیخت شهود مورد نظر عرفا شهود معنوي و در
مراتب باالي وقایع جهان محسوس است نه وهم و گمان صرف.  

نفی زمان و مکان : نفی و انکار ساختارهاي رئالیستی و مفهوم منطبق بر فیزیک نیوتونی زمان و مکان –9
هاي مهم سوررئالیست است.  و یا ابهام زمان و مکان از ویژگی

گرایی و بیان لیستی گرایش شدیدي به سمت غریزهدر آثار ادبی و هنري سوررئا"غریزه گرایی : –10
"نفسانیات و اروتیسم وجود دارد. در واقع نویسندگان سوررئالیست به نحوي شیفته اروتیسم هستند

).152: 1389(زرشناس،
ها براي حوادث روابط منطقی علت و ها و تجارب وهم آلود : از آنجا که سوررئالیستترسیم صحنه-11

هاي خیال را بودند، براي خیال و وهم و خوارق عادت بیش از واقعیت ارزش قائل بودند و زادهمعلول قائل ن
پذیرفتند. از این رو در دنیاي آنها تلفیق حوادث عادي و غیر عادي ذهنی آنگونه که زاییده ذهن آنها بهتر می

ي واقعی دور شوند و محصول کوشیدند که به عالم توهمات راه یابند تا از دنیابود امکان داشت. آنها می
.)172:1377تر و شگفت انگیزتر شود (میرصادقی،تخیالتشان غیر واقعی

اي است که در آن امور متناقضی چون ها ذهن انسان داراي نقطهنقطه علیا : در نظر سوررئالست-12
. . متناقض به نظر مرگ و زندگی، گذشته و آینده، خیالی و واقعی، باال و پایین، سازندگی و ویرانگري و.

داند که در آن اي در ذهن میرسند. سیدحسینی نقطه علیا را منطقهرسند و به یک وحدت مطلق مینمی
زندگی و مرگ، واقعی و خیالی، گذشته و آینده، ارتباط پذیر و ارتباط ناپذیر و عالی و دانی دیگر مخالف هم 

).  74: 1372نیستند. (سید حسینی،
ویر :معنا و تعریف تص

بدل، کپی، شبیه، عکس، مجسمه، ") معانی زیر آمده است: Imageهاي انگلیسی براي واژه (نامهدر لغت"
و "صورة"هاي . منتقدان و بالغیان معاصر نیز واژه"هیأت، شکل، سایه، شمایل، برگردان و نمادین کردن . . . 
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در معنی سایه، عکس، پرهیب، شبح و . "خیال"مه اند. در زبان فارسی کلرا معادل ایماژ به کار برده"تصویر"
).  39:1385(فتوحی، ". . آمده است

ترین  تعریف شود. اما رایجتصویر، کاربردهاي خلّاقانه و هنري زبان است که با خیال انگیزي همراه می
کنایه، مجاز تصویر به مجموعه تصرفات بیانی و مجازي (از قبیل تشبیه، استعاه، "تصویر عبارت است از: 

مرسل، تمثیل، نماد، اغراق و مبالغه، اسناد مجازي، تشخیص، حسامیزي،  پارادوکس و . . .  ) اطالق 
). 9: 1366(شفیعی کدکنی،"شودمی

انواع تصویر:
سوررئالیسم از جمله مکاتبی است که براي تصویر ارزش ذاتی و هنري  قائل شده است و آن را امري 

اي نیست.ی اثبات و یا نفی اندیشهداند که در پمستقل می
هاي نامتناجس است که مصداقش، شعر کالسیک هاي سوررئالیسم، استفاده از ایماژیکی از مشخصه

تصاویر شاعرانه سروده هاي زرتشت تصاویر عادي و معمولی حاصل از تشبیه و یا حتی ".فارسی است
تواند از مقایسه تصویر نمی"رتون عقیده دارد ؛هاي تک وجهی نیستند، این تصاویر همان طور که باستعاره

"تواند از نزدیک شدن دو واقعیت نزدیک به هم، ولی کم و بیش دور از هم تولد یابدتولد یابد اما می

).543:1374(حسنی،
فتوحی براي تصویر از نظر مفهوم و کارکرد انواعی قائل است. تصویر بر اساس مفهوم به دو نوع زبانی و 

نوع اثباتی و اتفاقی تقسیم شده است که به طور مختصر بدانها خواهیم براساس کارکرد به دومجازي و 
پرداخت.

همان تصویري است که از رهگذر کاربرد قاموسی و حقیقی واژگان زبان در ذهن "الف) تصویر زبانی: 
دال و مدلول براي ها، و توصیفاتی که بر اساس رابطه منطقی).نام، صفت48: 1385(فتوحی،"شودحاصل می

رود و فهم آنها نیازمند تأمل نیست. گاه این ایماژها القابی هستند که پشتوانه فرهنگی و اشیاء به کار می
تاریخی دارند. تصویر زبانی دستمایه شاعران واقعگراست.

ه تصویر مجازي حاصل کشف رابطه یا ایجاد پیوند میان دو یا چند امر است که ب"ب) تصویر مجازي: 
افتد. تصویر مجازي بر خالف تصویر زبانی ظاهر ارتباطی با هم ندارند. این ارتباط فقط در خیال ما اتفاق می

ساده و تک بعدي نیست، بلکه مرکب از دو یا چند جزء است که به مدد خیال و عاطفه شاعر به هم پیوند 
ارد و سرشار از تازگی و غرابت و شگفتی اي ندآفرینند که در عالم خارج سابقهخورند و واقعیت نوینی میمی

اند. هاي تصویر مجازيترین ساختهاي تشبیهی و استعاي ساده). اضافه52(همان: "است
ج) تصویر اثباتی: تصویري است که داراي مفهومی روشن و شفاف و بیانگر تجربات حسی با ابعاد 

شود و در میان دو بخش سازنده حسی ساخته میمحدود است و بر مبناي تشابه، تقارن و همانندي میان امور 
اي وجود دارد.تصویر رابطۀ شناخته شده
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د) تصویر اتفاقی: تصویري است که به صورت فی البداهه و بدون اندیشه از ناخودآگاه شاعر زاده شود و 
صویر با معیارهاي عقلی و برهانی منطبق نباشد و سرشار از عناصر عاطفی و تجارب روحی شاعر است. ت

اتفاقی برخالف تصویر اثباتی ثابت و یکسان نیست بلکه تازگی و پویایی دارد و زاده الهام و مکاشفه است.
ریه مکتب ادبی سوررئالیسم تصادف، اتفاق، ناخودآگاه، مکاشفه، الهام، خیال انگیزي، تازگی و ـدر نظ

ل عقالنی خاستگاه اصلی تصویر غرابت و شگفت انگیزي، پیچیده و تودر تو بودن و عدم مطابقت با اصو
توان نتیجه گرفت که از شود. از آنچه گفته شد میاست؛ یعنی تمام آنچه در تصاویر اتفاقی و مجازي دیده می

گیرند. به همین جهت ما میان انواع تصاویر تنها تصاویر اتفاقی و مجازي در تصاویر سوررئالیستی جاي می
این دو نوع تصویر خواهیم پرداخت.   نیز در بررسی اشعار دفاع  مقدس به 

هاي خاص اشعار سوررئالیستی متفاوت بودن نوع تصاویر آن است. در شعر سوررئالیستی، یکی از ویژگی
آیند؛ بلکه از همنشینی اجزاي کالم، تصویر به اند و از طریق مقایسه به دست نمیسابقهتصویرها ابتکاري و بی

تر باشند داراي قدرت بیشتري هستند. در این ر از نظر عقلی غیر ممکن آید. هر چقدر این تصاویدست می
توان آن را به دست آورد و قدرت اثرگذاري ترکیب شود که در جاي دیگر نمیترکیبات نوعی تجربه بیان می

ظر شوند از ندو امر دور از هم بسیار بیشتر از مقایسه دو امر مشابه است. این تصاویر که اتفاقی ساخته می
زیبایی شناسی بسیار داراي ارزش هستند زیرا فهم معانی آنها و کاربرد آن در زبان معمول منوط به درك 
روابط متناقض آنهاست و نیازمند زمان زیادي است. در اغلب این تصاویر با بهره گرفتن از نیروي وهم و 

ن تصاویر غرابت، اعجاب انگیزي و شوند. مهمترین ویژگی ایتخیل امور انتزاعی به شکل امور عینی ظاهر می
غافلگیر کنندگی است. 

اند و به اعماق ناشناخته هستی و آدمی دست در اشعار زیر تصاویر از سنّت و روش معمول زبان درگذشته
اند. یافته

).35: 1376نگاهم بوي پیراهن به تن کرد (قزوه،شبی که یوسفم یاد از وطن کرد
).281: 1369زیر باران روح من تندیس شد (عزیزي،دیر شد آیینه من خیس شد

وظیفه این تصاویر کشف مجهوالت ناخودآگاه آدمی و رویارویی آن با خودآگاه بشر، باروري زبان، برهم 
ها و آزادي تخیل است. برخی تصاویر آفریننده محاالت و بر هم زننده نظامهاي عقلی و منطقی زدن عادت

اعجاب و جدایی از دنیاي واقعی عالوه بر بیان مقصود ایجاد هیجان و شادمانی هستند که با ایجاد شگفتی و 
نماید. در مخاطب می

)34:1376هزاران بار بغضم را شکستند (قزوه، هزار آیینه دیدم می به دستند
ی که زند / دنیایرود /  و در مه غلیظی از نسیان / دست و پا میبه خواب می"والیوم"براي دنیایی که با 

).15:1388(هراتی،. . .قی کرده است"کاپیتالیسم"چند صد سال پیش / قلب خود را /  در سطل زباله 
دهند. آنچه اشعار مورد بحث اي از وقایع به دست میتصاویر فوق به دلیل خالف عادت بودن درك تازه

ت که مسائل مربوط به جنگ و سازد؛ تازگی تصاویر و ترکیبات اسرا از سایر اشعار دفاع مقدس متمایز می
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کشد. در این اشعار، شاعران از طرق زیر به ساخت تصاویر تبعات آن را با زبانی نو به تصویر می
اند: سوررئالیستی پرداخته

اي در ادبیات ما ندارد نظیر: رفتن زخم زمین ترکیبات وصفی و اضافی جدید که کاربرد آنها سابقه-1
)، 26)، لبخند استخوانی ( همان: 10:1391پور،هاي صمیمی (امینست)، پرواز د285:1369(عزیزي، 

)، روزهاي بارش ابریشم 12:1382)، برفهاي بیخودي(عزیزي، 27لبخندهاي یخ زده و لبخندهاي الغر (همان:
هاي جگروز )ترجیع زنجموره227)، خشکسالی آفتاب (همان:228: 1369)، قاره ماالریا (عزیزي، 11(همان: 

)، خوشبوتر از خورشید، معاین عطر یار، دردهاي 1388: 69) چشم ابر گرازها (هراتی،45:1381(حسینی، 
)، داغ کاغذي، بغض کال و . . .   17: 1391پور، بومی غریب (امین

). 100: 1391پور، هاي الل من چرا چنین؟ ( امینگریههاي کال من چرا چنین؟بغض
). 26بالي زخم نهان کردیم (همان: ما /  لبخند استخوانی خود را / در ال

اند. در این تصاویر یک طرف تصویر ترکیباتی که با همنشینی امور انتزاعی و امور عینی ساخته شده-2
)، آواز بی لک 227:1369امري ذهنی است و  از نوع تصاویر اعماقند مانند : زخم سرخ خانگی (عزیزي،

: 1387)، صداي آفتابی شیون (صفارزاده،285ا (همان: )، زخم خد227)،  سرفه غربت (همان: 279(همان: 
)، ماشین 228:1369) آواز بومی (عزیزي،23: 1376)، ابر نم نم ( قزوه،14:1382)، بوي آبسالی (عزیزي،194

) و . . . 90: 1388)، بوي خواب (هراتی،312)، سلطه دان جهل (همان: 142: 1383پختن پلیدي (صفارزاده،
).132:1383مانند (صفارزاده، هاي مغربی نفرت /  از رفتن میزیر گلولهچگونه مردم مشرق / 

هاي عجیب که درك معناي آنها نیاز به اندیشه دارد و هر صفتی به هر توصیفات، تشبیهات و استعاره-3
)، بوي گیج 281: 1369شود از جمله: تندیس شعر (عزیزي،اي بدون توجیه و آزادانه نسبت داده میپدیده

)، صداي شکوفه در دل آب (هراتی، 68)، کفتر بازان سیاست پیشه (همان: 67:1388(هراتی، آسفالت
)، انتهاي جاده تابوت 11:1376)، سوره خم و سوره می (قزوه، 44)، ریختن ترانه در جیب (همان، 91:1368

رکعت هزارم )، 132هاي مغربی نفرت (همان: )، گلوله118)، گل دادن تابوت (همان:118:1383(صفارزاده،
)، تشبیه روز به چشمان آبی خدا و . . . 148)، سرگیجه تفاوت(همان: 147بینایی (همان: 

).14: 1391پور، اي روز آفتابی  /  اي مثل چشمهاي خدا آبی ( امین
). 280: 1369گریه نبش قبر یک بیداري است (عزیزي، گریه فصل ابري بیماري است

).23:1376زد (قزوه، شالل نخلها را شانه میزدکسی که با جنون پیمانه می
ها و کاربرد نمادهاي غیر معمول و غریب  نمادین بودن بیان و بهره گرفتن از معانی نمادین واژه-4

)، خواب ، بیداري، روز و 18: 1391پور،)، طوفان و جنگل ( امین6: 1390پور،نظیر : نیلوفر و پروانه (امین
)، قناري 16: 1382)، شقایق، الله و کبوتر (عزیزي،231:)، کالغ (همان: 130و129:1383شب (صفارزاده، 

)، دیو، خوك، 55)، خفاش (همان: 26: 1388) ، رنگ آبی (هراتی، 678: 1372)، آیینه (عزیزي، 231(همان: 
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ان: )، مرداب (هم13: 1376)، می (قزوه، 42: 1368)، زمستان و باغ (هراتی، 48ستاره،  آفتاب، شب (همان: 
)، آویشن 268: 1369)، شبکورها (عزیزي، 89)، درخت (همان: 72)،  زیتون، طوفان، زلزله (همان: 85

)  و . . . که در بیشتر موارد ذکر شده عناصر طبیعت در معناي غیر واقعی و نمادین خود 206: 1386(عزیزي، 
اند. به کار رفته

نگلل / جنگل همیشه جنگل / خواهد ماند کند / جنگل هنوز ججنگل هجوم طوفان را / تکذیب می
). 118: 1391پور،(امین

وردد / جز هاي مغموم به قاب اندر / هیچ خفاشی / قلمرو آفتاب را درنمیاند انگار / پنجرهدلواپس آفتاب
به سرانجامی بد /  حال آنکه روشن است /  آفتاب /  درخشش محتومی است / در این کرانه /  که هیچ  خانه 

).  56: 1388شهید نمانده است (هراتی، بی/  
هاي مکتب سوررئالیسم است. در اشعار مورد ترکیبات و توصیفات متناقض از بارزترین ویژگی-5

گیري زیاد شاعران از این شود. دلیل بهرهبحث نیز ترکیب امور متناقض و اتحاد ضدین به وفور دیده می
ن آن در این اتصالهاست. با الحاق دو واقعیت دور از هم عنصر سوررئال، رؤیاگونگی ادراك و وهمی بود

ترین تصاویر در اي است در جهت آشکار ساختن مجهوالت. شاعرانهشود که جرقهتصاویري قوي ساخته می
شود. در مثالهاي زیر شاهد اجتماع  عناصر متضاد هستیم که  در نتیجه آشتی اضداد  ها دیده میهمین تناقض

شود. بازد و مفهومی نو با تصویري رؤیاگونه خلق میظاهري عناصر رنگ میابعاد و کیفیات 
).9:1376امان از این پریشان روزگاري (قزوه،دلم سرگرم کار هیچ کاري

)15به فریادم رس اي آشفته حالی (همان :شدم دلخسته از نازك خیالی
)1382:18، شادي روح شهیدان آمده (عزیزينور چون ابري به ایوان آمده

).50:1388اي ازدحام درد / جان من از بی دردي / درد می کند (هراتی،
).54:1391پور، عصري که هیچ اصلی / جز اصل احتمال / یقینی نیست (امین

اند:هاي زیر ساخته شدهترکیبا ت و توصیفات متناقض به صورت
وکسی است. هراتی در شعر زیر نگرش الف ) بیان دو نگرش  متضاد از زندگی که سازنده تصاویر پاراد

کند: دو گروه از انسانها را در انتخاب رفتن به جبهه و یا نرفتن و حفظ زندگی معمول اینگونه مقایسه می
اي براي بودن نداشته باشی / در اند / به خوردن و خوابیدن معتادند /  وقتی بهانهاینها که در صف ایستاده
تمبر "کلکسیون"شود /  و براي زدودن خستگی بعد از صف / ورق زدن / یک یصف ایستادن / خود بهانه م
آید . . . / چقدر به نظرت جالب می

اي عظیم / همیشه این طور است /  وقتی که از آید / همهمهگوش کن /  باز هم صداي همهمه می
اند / یستون به صف ایستادهشنوي / اینان که در پاي بکنی / همهمۀ عشق را میحرص حقیر داشتن دل می

اند /  وقتی که از ها را تقسیم کند / اینان مهیاي ظهور بت شکناند / و منتظرند کسی بیاید و تیشهراهیان عشق
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آیی / تمام تو در معیت آفتاب است / زیر کساي مبرك توحید (هراتی، هواي گرفته بودن / به سمت جبهه می
). 63و 62:1388

ی از پارادوکس در  بیان مفاهیم و مضامین از جمله:ب ) رشته نامرئ
).42: 1391پور،ها از آن روز / جنگل شدند (امینو سنگ
).124هاي وحشی مغرور  / در عبور از زیر گامش رام (همان: صخره

). 604: 1369زندگی با روحهاي صد منی (عزیزي، زندگی با نفسهاي ناتنی
).53: 1381ن غریب است (حسینی، این نفخه آشنایی  /  بوي کدامی

: 1382ج ) تقابل امور ضد هم در ترکیبات وصفی و اضافی متناقض نمامانند: کیمیاي شقاوت (حسینی،
)، شادي 72). اضطراب قشنگ (همان: 45)، سالخوردگان خوردسال و کفتارهاي دندان زرد خوشبو (همان: 44

)12: 1382ي،)، زاغهاي پر طال (عزیز56:1391پور، غمگین (امین
).12: 1376بگو آن شادي محزون کجا رفت (قزوه، چه شد آن حال دیگرگون کجا رفت

هاي عقلی و منطقی و یا تصاویر ساخته شده با امور غیر تصاویر خالف عادت و بر هم زننده نظام-6
وري به جبهه ممکن و دست نایافتنی از قبیل مفاهیم رقصیدن در نماز، باز کردن گره گرد باد و براي هواخ

نماید.   رفتن که از نظر عقل و منطق بعید می
)10:1376برقصم در نماز شور و مستی (قزوه،یی تا بگذرم از هر چه هستیمی

).65: 1388هاي مجاور جبهه پناه ببریم (هراتی، بیا براي هواخوري / به جنگل
ابرها تا آسمان رفتم / در آسمان گشتم / دیشب دوباره / بی تاب در بین درختان تاب خوردم / از نردبان 

هاي ابر پر کردم / جاي شما خالی! / یک لقمه از حجم سفید ابرهاي ترد / یک پاره از هایم را / از پارهو جیب
).36: 1391پور، مهتاب را خوردم ( امین

بر خورشید اند چون : سایه و یا تصاویري غیر ممکن که با ورود به مرزهاي غیر معهود ساخته شده
)، خشکسالی آفتاب ( 677: 1372افکندن و  خدا را در خون دیدن، برگشتن خدایان از خأل (عزیزي،

).   83:1388)، دیدن مسیح (هراتی، 227: 1369عزیزي،
)26:1376خدا را ناگهان دیدند در خون (قزوه،خوشا آنان که چرخیدند در خون

)20(همان :"مصباح الهدایه"خدا مردان همه افکنده بر خورشید سایه
).30: 1384رسد (قزوه،ات به بن بست میخورشید توي چفیه

اند و یا حاصل تجربیات تصاویري که در حال جنون و مستی و از خود بیخود شدن ساخته شده-7
دارد. هیجان عرفانی هستند. عشق سوررئالی عشقی غیر طبیعی و متعالی است که الهام برتر را در خود نهفته

وار در اشعار دفاع مقدس هاي عرفانی ادبیات ماست. این عشق دیوانهحاصل از عشق سوررئالها معادل تجربه
هاي روحی همراه است و با دو تعبیر عشق به وطن و عشق به خدا تجلی یافته است. عشقی که با  تکانه
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ها شدن از محدوده عقل و منطق از وقایع تأثیري شگرف بر تفکر، زندگی و سرنوشت انسان دارد. جنون و ر
یابی به معرفت الهی است. عشق و جنون حاصل توجه به عالم درون است که در اشعار عرفانی مقدمه دست

هاي عالم مادي شود، عالمی که با عادتحیرت است. حیرتی که که در اثر رهیابی به عالم غیب حاصل می
بایست از قید و بندهاي مادي گذشت :رونی میتناسبی ندارد براي دستیابی به حقیقت د

از نسیم غیب درها باز شد ناگهان وهم ندا آغاز شد
)13: 1382آورد (عزیزي، باد از شب بوي خون میآوردآه حیرانی جنون می

که نشانگر ورود شاعر به شودتأثیر دست یابی به جهان نامتعارف در عالم طبیعت، با تصاویري بیان می
هایی از جهان مورد نظر شاعر شگفتی خواننده را مرزهاي جدیدي است که با عادات ما تناسب ندارد. نشانه

انگیزد. برمی
اندها تا خطۀ خون رفتهخانهاندها از خویش بیرون رفتهکوچه

آب تا زانوي خورشید آمده باد تا ویرانی بید آمده
برد نعش شهیدي روي دستمیمیان کوچه مستباد انگاري 

دهدمیوه اهللا اکبر میدهدکوچه دارد عشق را سر می
) 14تندر تکبیر را آتش زدند (همان : عاشقان بر شعله سرکش زدند

عشق، عشقی معنوي است که در نتیجه سیر در آفاق  انفس است. عشقی که با طلب، مستی و جنون 
دهد و انسان را تا حد عرفان ل معرفتی است که که به نگرش و عملکرد آنان جهت میهمراه است و حاص

نامد. می"می"شود، برد. شاعر آنچه را باعث بریدن از عالم طبیعت و رسیدن به شور و مستی میپیش می
همان "می"رها شدن از خویش و سرشار شدن از نور یقین  را در پی دارد. این "می"جنون حاصل از این 

دهد و از عالم قدرت ماوراء طبیعی است که در نظر سوررئالها انسان را به عالم وهم و خیال پیوند می
یی با صفاتی عجیب و خارج از قوة درك انسان : "می"کند. محسوسات و معقوالت جدا می

هو العشق و هو الحق و هو الهویی خواهم که باشد نغمه اومی
به شط آتش اندازد دلم راازد دلم رایی تا زیر و رو سمی
برقصم در نماز شور و مستییی تا بگذرم از هر چه هستی می

جنون جان مرا در بر بگیرددعا کن آتش می در بگیرد
جنون کو تا مرا برهاند از خویشمرا زندان تن کرده ست دلریش

) 10و11:1376قف و ستونم(قزوه،  شکست افتاده در سکجایی اي جنونم اي جنونم؟
ها که در بیشتر موارد عناصر طبیعت تصاویري از طبیعت براي بیان  آرمانهاي انسانی و یا بیان تقابل-8

روند؛ مثال پیوند عناصر طبیعت با واژة شهید در مثال زیر:    در معناي نمادین به کار می
اند / که از اد / آنان درختانند / بارانند / آنان / نیلوفرانیتان مباید؟ / دلتنگیاي مادران شهید / سوگوار که

). 90: 1388اند و . . (هراتی، اند / آسمانیحمایت دستان خدا برخوردارند / آبی
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هاي یک ملت و اندوه از دست دادن یاران که با تعابیر نمادین عناصر طبیعت و یا بیان دردها و رنج
یابد: انعکاس می

آن چشم کجاست / و درختی که بیاسایم من / باغ را دریابید / خواب پیشانی او / مثل آه اطراف من 
ست /  در دل خاك بکارید او را / شوق سر بر کردن با خاك است / و گلی را که از خاموشی فکري تازه ا

ت / باغ را زیسبارد / چون نسیمی محزون / او در اطراف درختان میاین پس باران / با لبی تشنه بر او می
). 70: 1368مانست و . . . (هراتی، می

توان میان اجزاي سازنده تصویر روابطی از نوع تشبیه یا مجاز یافت مانند اي که نمیتصاویر ناشناخته-9
تصویر زیر: 

).267: 1369بر تو شبنم ریخت از انجیرها (عزیزي، آنکه آمد با تو تا تخمیرها
).678: 1372گذشت (عزیزي، تا سحر بوي سگ از شب میشتگذحرف مثل سایه برلب می

)78: 1381اند (حسینی، میرند  /  و پدران تشنۀ تقسیم دریا و پرندهمادران بر سجاده می
اند: تصاویري که با تودر تو شدن چند صنعت به وجود آمده-10

).12: 1391پور، کشد (امینها  /  خمیازه میو خواب در دهان مسلسل
).278: 1369چکۀ خون شقایق را ببین (عزیزي، باغ این آواز بی لک را ببین

).287لخته شد آواز من در باغ سنگ (همان: چکد از سینه من خون رنگمی
).67: 1386کشند (عزیزي،بعد از بهار، رخت به کوي که میاین رنگها که پرده بزم تخیلند

ن آزادانه هر فعلی به هر فاعلی ازجمله نسبت دادن پژمردن به قفس، گره اسناد مجازي و نسبت داد-11
خوردن شکفتن، درد کردن لحظه و . . . 

سرودن بر لب بلبل گره خوردپس از کشف قفس پرواز پژمرد
).6: 1390پور،شکفتن در گلوي گل گره خورد (امینکالف الله سر در گم فروماند

هاي ساده سرودنم / درد کند / من ولی تمام استخوان بودنم / لحظه/ درد میهایشانجلد کهنه شناسنامه
).16: 1391پور، کند (امینمی

بسط و گسترش واقعیات منطقی با همراه کردن آنها با وقایع رؤیایی: -12
که از هایم را روم / و ترانهکنم / میان آفتاب و مردم راه میخوانم / نشاط سرودهایم را حفظ میآواز می

).  44: 1368ریزم (هراتی، امید سرشارند / در جیبشان می
تصاویري که حاصل شکست رنگ است:-13

)12: 1391پور، روزي که سبز، زرد نباشد ( امین
اند / هزار بار / سبزتر از این جنگل کال / بعد از اینجا / آن سوي قلمرو چشمهامان / درختانی ایستاده

)89: 1391زالل (هراتی، تر از اقیانوسی است / آبی
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گیري: نتیجه
سوررئالیسم از جمله مکاتبی است که براي تصویر ارزش ذاتی و هنري  قائل شده است و آن را امري 

هاي خاص اشعار سوررئالیستی متفاوت اي نیست. از ویژگیداند که در پی اثبات و یا نفی اندیشهمستقل می
اند و از طریق مقایسه به سابقهررئالیستی، تصویرها ابتکاري و بیبودن نوع تصاویر آن است. در شعر سو

آید. هر چقدر این تصاویر از نظر عقلی آیند؛ بلکه از همنشینی اجزاي کالم، تصویر به دست میدست نمی
شوند از نظر زیبایی تر باشند داراي قدرت بیشتري هستند. این تصاویر که اتفاقی ساخته میغیر ممکن 

سیار داراي ارزش هستند زیرا فهم معانی آنها و کاربرد آن در زبان معمول منوط به درك روابط شناسی ب
متناقض آنهاست و نیازمند زمان زیادي است. مهمترین ویژگی این تصاویر، غرابت، اعجاب انگیزي و غافلگیر 

ودآگاه بشر، باروري کنندگی است. وظیفه این تصاویر کشف مجهوالت ناخودآگاه آدمی و رویارویی آن با خ
ها و آزادي تخیل است. زبان، برهم زدن عادت

تصویر بر اساس مفهوم به دو نوع زبانی و مجازي و براساس کارکرد به دو نوع اثباتی و اتفاقی تقسیم 
گیرند. شاعران شود. از میان انواع تصاویر تنها تصاویر اتفاقی و مجازي در تصاویر سوررئالیستی جاي میمی

اند: هاي زیر بهره جستهفاع مقدس براي ساختن تصاویر سوررئالیستی از شیوهد
هاي عقلی و منطقی، تصاویري از ترکیبات و توصیفات متناقض، تصاویر خالف عادت و بر هم زننده نظام

سازنده آنها توان میان اجزاي اي که نمیها، تصاویر ناشناختهطبیعت براي بیان آرمانهاي انسانی و یا بیان تقابل
ها و کاربرد نمادهاي غیر معمول، تو در تو رابطه مجاز و یا شباهت یافت، بهره گرفتن از معانی نمادین واژه

شدن چند صنعت، نسبت دادن آزادانه هر فعلی به هر فاعلی و بسط و گسترش واقعیات منطقی با همراه کردن 
آنها با وقایع رؤیایی.

کتابنامه :
. تهران : مروارید.فرهنگ اصطالحات ادبی. )1371داد، سیما (.1
. نشریه حافظ. سوررئالیسم و مقاالت شمس تبریزي). 1385اسماعیلی، عصمت؛ علی مددي، منا (.2

. 50-58. صص 33نیمه دوم مرداد. شمارة
. چاپ هشتم. تهران : شفق.به قول پرستو). 1390پور، قیصر (امین.3
. چاپ نوزدهم. تهران : افق.نهاي ناگهاآینه). 1392پور، قیصر (امین.4
. مترجم: حسن افشار. چاپ دوم. تهران: مرکز. دادا و سورئالیسم). 1375بیگزبی، سی. وي. اي. (.5
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. تهران : تکا. طنین بیداري). 1387صفارزاده، طاهره (.15
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. تهران : مؤسسۀ فرهنگی انتشاراتی ابا صالح. هاي شبانهشبنم). 1382عزیزي، احمد (.19
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ه.. تهران : کنگرة بزرگداشت سرداران شهید سپااین همه یوسف). 1376قزوه، علیرضا (.24
نشر صریر. -. تهران: لوح زرین روایت چهاردهم). 1384قزوه، علیرضا (.25
. تهران : حوزة هنري.گاهنامۀ شعر، میان ماندن و رفتن). 1374قزوه، علیرضا ؛ کاکایی، عبدالجبار (.26
عرفان و سوررئالیسم از منظر بسترهاي ). 1389مشتاق مهر، رحمان؛ دستمالچی، ویداد (.27

پژوهشی) دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان. شمارة دوازدهم. -(مجله علمیفانیاجتماعی.مطالعات عر
.200-183پاییز و زمستان. صص

. تهران: کتاب مهناز.واژه نامۀ هنر داستان نویسی) 1372میرصادقی، جمال و میمنت (.28
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انی در منظومه هاينقد تطبیقی عناصر داست
»شیرین و خسرو«و » خسرو و شیرین«

نظامی گنجوي وهاتفی خرجردي
1دکتر معصومه صادقی

استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار
چکیده

هنر داستان پردازي از برجسته ترین بخش هاي ادبیات منظوم غنایی است.نظامی گنجوي شاعر بی بدیل 
تفی خرجردي شاعر قرن دهم هجري از جمله کسانی هستند که در این باب قرن ششم هجري و عبداهللا ها

طبع آزمایی کرده اند.
نظامی سروده است » خسرو و شیرین«خود را به تقلید از » شیرین و خسرو«از آن جا که هاتفی خرجردي 

- در این پژوهش بر آن شدیم ضمن ارائه ي تعاریفی جامع از عناصر داستانی به شیوه ي توصیفی
تحلیلی،پیرنگ،درون مایه،شخصیت پردازي،زاویه دید و مکان و زمان را به صورت قیاسی میان این دو اثر 

بررسی کنیم.
بر اساس این تحلیل به نظر می رسد که هاتفی خرجردي با این که مختصرتر از نظامی به سرایش منظومه 

داستانی پذیرفته است.ي خود پرداخته در مجموع تاثیر کاملی از نظامی در پردازش عناصر
نظامی گنجوي، هاتفی خرجردي، عناصر داستان، خسرو و شیرین، شیرین و خسروها: کلیدواژه

مقدمه- 1

شود که بیانگر احساسات و عواطف شخصی شاعر است و شاعر در آن ادبیات غنایی به اشعاري گفته می

-داستان«غنایی قصه و داستان است. گوید. یکی از موضوعات برجسته ادبیاتاز خویشتن خویش سخن می

(شمیسا، » رسدنویسی در ایران زمینه گسترده و مهمی داشته است و سابقه آن به ایران پیش از اسالم می

). قصه نخستین بار به صورت شفاهی بوده و به مرور زمان شکل مکتوب یافته است. اگرچه 136: 1389

شده اما پس از آن به شکل قالب مستقل درآمده و غالباً تابت میها در پیش از اسالم به صورت منثور کداستان

صورت منظوم یافته است.

1 . Email: Sadeghi2002@yahoo.com
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- ها و جذابیت آن میعلت این امر آن بود که شاعران کاربرد وزن و قافیه را موجب هنري شدن داستان

د بلخی، کردند. شاعرانی همچون ابوالمؤیهاي منثور را در قالب نظم بازگو میدانستند و گاهی داستان

اند.بختیاري، فردوسی و عیوقی بدین شیوه طبع آزمایی کرده

سرایی پرداخته و توانسته است این نوع نظامی گنجوي از شاعران توانمند و بنام ایران است که به داستان

ته ادبی را به کمال برساند. او در علوم عقلی از فلسفه، منطق، ریاضیات و علوم نقلی تبهر و مهارت کامل داش

).31: 1337است (شهابی، 

هاي نظامی به جز دیوان اشعار پنج مثنوي مشهور به نام پنج گنج دارد که در برگیرنده افکار و اندیشه

االسرار، خسرو و شیرین، لیلی و عمیق شاعر است. خمسه نظامی به ترتیب سروده شدن عبارتند از: مخزن

مجنون، هفت پیکر و اسکندرنامه.

عران فراوانی همچون عرفی شیرازي، امیر خسرو دهلوي، جامی، هاتفی خرجردي، پس از نظامی شا

اند. وحشی بافقی و ... به تقلید از نظامی به سرودن پنج گنج پرداخته

ي جامی و از شاعرانی است که هاي نهم و دهم هجري است. او خواهرزادههاتفی از شاعران مشهور سده

هاتفی پس از کسب اجازه از محضر جامی به سرودن آثار خود در انجمن فضالي هرات زیسته است. 

پرداخت. پنج گنج او به ترتیب لیلی و مجنون، خسرو و شیرین، هفت منظر، تَمرنامه و شاهنامه است که 

).442-440: 1364مثنوي آخر او ناتمام مانده است (صفا، 

سرو و شیرین)) است. خسرو و شیرین سرا، منظومه ((خهاي مشترك میان دو شاعر منظومهیکی از مثنوي

داستان عشق خسرو پادشاه ساسانی به شیرین شاهزاده ارمنستان است. این داستان از قرن چهارم هجري به 

بعد وسعت و دگرگونی یافته و بین مردم رایج شده است. پیش از نظامی، فردوسی در بخش تاریخی شاهنامه 

می این منظومه را به شیوه غنایی سروده و در آن دخل و تصرفاتی به نظم این داستان پرداخته بود. اما نظا
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هاي خود و به مدد وسعت تخیل و قدرت تعبیري که داشته در ها و شنیدهشاعرانه کرده و با استفاده از خوانده

).174-173: 1386سرودن این منظومه و تجسم فضاي داستان و احوال قهرمانان توفیق یافته است (یوسفی، 

ی نیز در سرودن این منظومه به شیوه نظامی عمل کرده با این تفاوت که هاتفی داستان را مختصرتر هاتف

هایی بیان کرده است. از نظر مضمون و محتوا نیز هاتفی داستان را به شیوه پیر گنجه به نظم کشیده اما تفاوت

پردازي و حوادث دو منظومه وجود دارد.در شیوه داستان

اي از سرایی در این مقاله بر آن شدیم پس از بیان خالصهرپذیري هاتفی از نظامی در داستانبا توجه به تأثی

داستان ((خسرو و شیرین))، به تعریف داستان و عناصر آن پرداخته و در ادامه منظومه هاي دو شاعر را 

براساس عناصر داستانی مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم.

هاخالصه داستان- 2

و و شیرین نظامیخسر-1- 2

ي بانوي ارمن به کمک شاپور ندیم خسرو به جست و جوي ي ایرانی و شیرین برادرزادهخسرو شاهزاده

کند و در رود و شیرین به سوي مداین حرکت میآیند. خسرو براي دیدن شیرین به ارمنستان مییکدیگر برمی

شوند. سرانجام خسرو و شیرین از هم جدا میبینند؛ اما بدون شناخت یکدیگر اي یکدیگر را میکنار چشمه

-شوند، سپس مرگ پدر خسرو و شورش بهرام چوبین پیش میبینند و از دیدن هم شادمان مییکدیگر را می

کند و به کمک رود و در آنجا با مریم ازدواج میآید و خسرو براي کمک گرفتن از قیصر روم به آن کشور می

زند. خسرو به سبب ازدواج با گیرد و بر تخت حکومت تکیه میا پس میقیصر روم تاج و تخت پادشاهی ر

تواند به شیرین نزدیک شود و شیرین نیز که ازدواج را شرط رسیدن خسرو به او تعیین کرده است مریم نمی

- کند. شیرین که در اندیشه کندن جویی در دل کوه است از فرهاد کمک میدرد دوري از خسرو را تحمل می

شود، خسرو که از عشق فرهاد باخبر گشته او را به نزد و فرهاد با شنیدن صداي شیرین عاشق او میخواهد 

گردد. کندن کوه بیستون را از کند و وقتی از منصرف ساختن فرهاد از عشق شیرین ناامید میخود دعوت می
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وه نگذشته که خسرو فرهاد پذیرد اما؛ هنوز مدت زمانی از کندن کخواهد. فرهاد خواسته خسرو را میاو می

آید؛ اما مرگ مریم نیز زمینهرسیدن خسرو و شیرینبه یکدیگر دارد. سپس مرگ مریم پیش میرا از میان برمی

-رود و با او ازدواج میسازد و خسرو که از شیرین ناراحت گشته به سراغ شکر اصفهانی میرا  فراهم نمی

انگیز کند.پایان غمرود و با او ازدواج میته سراغ شیرین میکند؛ اما پس از مدتی از کار خود پشیمان گش

سرنوشت دو دلداده با سوز و درد همراه است. خسرو شب هنگام در کنار همسرش شیرین به دست فرزندش 

ي وداع با خسرو وارد شود. شیرین روز بعد به بهانهکشته می-که رقیب او در عشق شیرین است–شیرویه 

گیرد.درد و با مرگ خود در کنار معشوق آرام میبا دشنه جگرگاه خود را میشود ودخمه او می

شیرین و خسرو هاتفی-2- 2

ها خسرو فرزند هرمز است که خداوند پس از نذر و قربانی به او عطا کرده است. خسرو در شبی از شب

ي بانوي یرین، برادرزادهخواهد تادر وصف زیبارویان سخن گوید و شاپور به وصف شاز شاپور ندیم خود می

خواهد به بندد واز شاپور میپردازد. خسرو پس از شنیدن این اوصاف، دل در عشق شیرین میارمن می

رود و تصویري از خسرو برکاغذي نقش کرده در ارمنستان رفته شیرین را به مداین آورد. شاپور به آنجا می

تاب بندد. شیرین که بیرو دل در گرو عشق او میاندازد. شیرین پس از دیدن تصویر خسقصر شیرین می

گیرد به دریا برود تا کمی از غم و اندوه درونش کاسته شود. سپس به همراه دایه در زورق گشته تصمیم می

رسد. شیرین و خسرو در گردد و پس از رهایی از طوفان به ساحل مینشیند اما در راه دچار طوفان میمی

شوند. سپس مرگ پدر خسرو و شورش بهرام چوبین پیش ند و از دیدن هم شاد میبینساحل یکدیگر را می

دهد.آید و خسرو به مداین بازگشته بهرام را شکست میمی

شود و خسرو و گیرد به نزد شیرین برود. مجلس بزمی برپا میخسرو پس از پیروزي بر بهرام تصمیم می

ن بانو، عمه شیرین، که از عشق آن دو با خبر است شیرین را نشینند، مهیشیرین شادمانه در کنار یکدیگر می

خواهد تا زمانی که خسرو او را به عقد خود در نیاورده در کنار او قرار خواند و از او میبه نزد خود می
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بندد، خسرو که از عشق شود.فرهاد با دیدن شیرین دل در عشق او مینگیرد. سپس فرهاد وارد داستان می

خواهد راهی در میان کوه بیستون براي عبور کند و سپس از او میگشته او را در چاه زندانی میفرهاد آگاه

دارد. خسرو سپاهیان ایجاد کند. خسرو پس از چندي با دادن خبر دروغین مرگ شیرین فرهاد را از میان برمی

راند. خسرو به اصفهان رفته با کند؛ اما شیرین این بار نیز خسرو را از خود میبار دیگر با شیرین صحبت می

گردد. سرانجام ور میکند؛ اما از کار خود پشیمان گشته عشق شیرین دوباره در قلبش شعلهشکر ازدواج می

کنند.هنوز مدت کند و آن دو در کنار یکدیگر زندگی شاد و آرامی را آغاز میخسرو با شیرین ازدواج می

ذشته که درباریان شیرویه، فرزند خسرو را بر کشتن او ترغیب زمان کوتاهی از ازدواج خسرو و شیرین نگ

درد و شیرین که از مرگ خسرو آگاه گشته فرداي کنند. شیرویه شب هنگام پهلوي خسرو را با خنجر میمی

رسد.نوشد و با مرگ خود در کنار خسرو به آرامش میآن روز زهر هالهل می

برخی عناصر دو داستان- 3

ها مشترك است. طرح (پی رنگ)،درون مایه، شخصیت، اي دارد که میان آنسازندههر داستان عناصر
زاویه دید و مکان و زمان از بارزترین عناصر سازنده یک اثر داستانی است.

طرح (پی رنگ)-1- 3

اي بدون علت و یعنی هر حادثه«رابطه علّی و معلولی حوادث روایت شده به ترتیب وقوع را طرح گویند. 

کند و وابستگی میان پیرنگ خط ارتباط میان حوادث را ایجاد می)«63: 1978(یوسف نجم، ». نقل نشودسبب 

آورد و کند، در واقع پیرنگ سلسله حوادث را از آشفتگی بیرون میحوادث را به طور عقالنی تنظیم می

-از و میانه و پایان میپیرنگ به داستان آغ). «66-64: 1376(میرصادقی، » کندداستان وحدت هنري پیدا می

). در 163: 1371(بستانی، » همه اجزاء تابع محور فکري واحدي هستند«).در یک طرح 46-45(همان، » دهد

واقع ساختار طرح ارتباط میان اعمال است و پیچیدگی تدریجی موقعیتی مساعد است که موجب پردازش 
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گشایی تعلیق به نقطه اوج و گره«رنگ، داستان از شود. در این باره گورین معتقد است در سیر پیداستانی می

ي علی و اي رابطهها به گونهي رخدادهاي داستانی و کنش شخصیت).گاه رابطه28: 1370(گورین، » رسدمی

پذیر نیست.کند که بررسی یکی بدون کاوش دیگري امکانمعلولی پیدا می

ور، حرکت همزمان خسرو به سوي ارمنستان و در منظومه نظامی آغاز عشق خسرو و شیرین به وسیله شاپ

شیرین به جانب مداین، نشناختن دو دلداده یکدیگر را در کنار چشمه، مرگ هرمز پدر خسرو، شورش بهرام 

چوبین علیه خسرو، نپذیرفتن خواسته خسرو از جانب شیرین، کمک گرفتن خسرو از قیصر روم که ازدواج 

شود، حضور فرهاد در انعی بر سر راه رسیدن آن دو به یکدیگر میزند و مسیاسی او با مریم را رقم می

داستان و عشق او نسبت به شیرین و مرگ او، مرگ مریم، ازدواج خسرو با شکر و در نهایت بازگشت خسرو 

برد و حوادث داستانی به صورت به جانب شیرین و ازدواج با او زنجیروار داستان را از آغاز تا پایان پیش می

ناپذیر است.رسد که وقایع اجتناباي که خواننده به این باور میگیرد به گونهی و پی در پی شکل میمتوال

نمونه چنین طرحی در منظومه خسرو و شیرین هاتفی نیز وجود دارد. اگرچه منظومه هاتفی نسبت به 

توان مشاهده کرد. نیز مینظامی از حجم کمتري برخوردار است؛ اما طرح و توالی رویدادها را در این منظومه 

آغاز آشنایی خسرو و شیرین و عشق آن دو نسبت به یکدیگر، دیدار خسرو و شیرین در ساحل دریا، حضور 

خسرو و شیرین در مجلس بزم، مرگ هرمز و شورش بهرام و شکست بهرام توسط خسرو، دعوت خسرو از 

به شیرین، محبوس شدن فرهاد در چاه به شیرین به مداین، ورود فرهاد کوهکن به داستان و عشق او نسبت

وسیله خسرو و در نهایت درخواست کندن کوه بیستون از او، مرگ فرهاد، ازدواج خسرو با شکر اصفهانی و 

هاي مختلف داستان است که به صورت متوالی در کنار یکدیگر قرار در پایان ازدواج خسرو با شیرین بخش

گرفته است. 
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تر از منظومه نظامی است و هاتفی در این داستان از مریم، منظومه هاتفی کوتاههمان طور که اشاره شده

دختر قیصر روم، و ازدواج او با خسرو سخنی به میان نیاورده است.

درون مایه-2- 3

شود و اي که در خالل اثر کشیده میدرون مایه فکر اصلی و مسلط در هر اثري است، خط یا رشته

ي دهد. به بیانی دیگر درون مایه را به عنوان فکر واندیشهاستان را به هم پیوند میهاي دوضعیت و موقعیت

کند پس درون مایه هر اثري، جهت فکري و اند که نویسنده در هر داستان اعمال میحاکمی تعریف کرده

).174: 1376دهد (میرصادقی، اش را نشان میادراکی نویسنده

، عشق و بیان حاالت و احساسات مربوط به وصال و فراق است. در هاي غنایی موضوع اصلیدر داستان

ها شاعر، به ستایش ي آنپردازد و در همههاي طبیعت میبرخی مواقع شاعر به مناسبت، به وصف پدیده

دهد و با نگاهی عاطفی و درونی به مسائل و قهرمان زن پرداخته و از زیبایی و علو و عظمت او داد سخن می

وقعیت انسان را در ارتباط با حیات وممات، داشتن و نداشتن، خوشبختی و بدبختی، عشق و مشکالت، م

).78: 1382کند (پور نامداریان، ناك توصیف میها به شکلی اندوهنفرت و امثال آن

هاي مربوط به فراق و وصال تصویري از هاي خود ضمن توصیف صحنهنظامی و هاتفی هر دو در سروده

اي که در آن پادشاهان به شکار و چوگان بازي و می گساري کنند، جامعهایران را نیز ترسیم میجامعه آن روز

آید که با وجود زندگی در هاي بارز زن ایرانی نیز به نمایش درمیاند ودر آن میان صفات و خصلتسرگرم

دهاي خسرو و شیرین ورزد.در شعر هر دو شاعر برخورچنان محیطی همچنان بر عفت و پاکدامنی اصرار می

طلبد و شیرین که به دو خصلت عشق و تقوا آراسته است از با یکدیگر کامالً طبیعی است. خسرو کام دل می

ها و امیال درونی زند. از یک سو عفت و پاکدامنی شیرین و از سوي دیگر هوساین خواسته سرباز می
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ت و نجابت شیرین پیروز این میدان گیرند و هر بار گوهر واالي عفخسرو در مقابل هم قرار می

شود که خواننده، این عاشق پاکباخته و وارسته را با است.همچنین حضور فرهاد در هر دو منظومه موجب می

هاي واالي انسانی که در وجود خسرو که عشق را به هوس آلوده است مقایسه کند و به صفات و ویژگی

د گفت درون مایه و فکر اصلی هر دو منظومه یکسان است و فرهاد نهفته است پی ببرد. روي هم رفته بای

کنند.نظامی و هاتفی از به نظم کشیدن این داستان یک هدف را دنبال می

پردازيشخصیت-3- 3

هاي ادراکی، انفعالی، ارادي و بدنی (شکل بدن و اعمال حیاتی ي) جنبهشخصیت سازمان پویاي (زنده«

)70: 1374(سیاسی، » آن) فرد آدمی است

- شخصیت در اثر روایتی یا نمایشی فردي است که کیفیت روانی و اخالقی او، در عمل وي و آنچه می

گویند پردازي میي داستان را شخصیتهایی در حوزهکند وجود داشته باشد.خلق چنین شخصیتگوید و می

اعمال یا گفتار خود  داستان هاي داستان کسانی هستند که با ).قهرمانان و شخصیت84-83: 1376(میرصادقی، 

).173: 1389آورند (شمیسا، را به وجود می

گیرد. در روش اول، نویسنده به صورت پردازي به دو شیوه مستقیم و غیرمستقیم صورت میشخصیت

پردازد. به عبارت دیگر، نویسنده با شرح و تحلیل اعمال هاي داستانش میصریح و آشکار به معرفی شخصیت

کند یا از زاویه دید فردي در داستان، هاي داستانش را به خواننده معرفی میها، آدمخصیتو افکار ش

شود.هاي فرد دیگر داستان توضیح داده میها و خصلتخصوصیت



٤٣٩٧
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

شوند. ها از طریق عمل آنان با کمی شرح و تفسیر یا بدون آن، معرفی میدر روش غیرمستقیم شخصیت

- شوند و خواننده از روي گفتار و رفتار آنان با ویژگیعمل نشان داده میها در ضمن در این روش شخصیت

شود.ها آشنا میها و صفات شخصیت

گیري در هر داستان تعدادي شخصیت اصلی وجود دارند که از آغاز تا پایان حضور دارند و موجب شکل

هاي اصلی، ر شخصیتبرند و در کناشوند و داستان را متناسب با هدف نویسنده پیش میحوادث می

پردازند. در منظومه خسرو و شیرین هاي فرعی به تدریج وارد داستان شده و به ایفاي نقش میشخصیت

آیند که داستان حول محور هاي اصلی داستان به شمار میسروده هاتفی و نظامی خسرو و شیرین از شخصیت

شاپور، مهین بانو، فرهاد، مریم، شکر و هاي فرعیگیرد و از میان تعداد فراوان شخصیتآن دو شکل می

هاي داستان هر دو شیوه تري نسبت به دیگران دارند. هر دو شاعر در معرفی شخصیتشیرویه نقش پررنگ

اند.مستقیم و غیرمستقیم را به کار گرفته

هاي خسرو و شیرین نظامیشخصیت

خسرو

پردازد. او به شیوه مستقیم به معرفی خسرو می» سخنگوي کهن زاد«نظامی در ابتداي داستان از زبان راوي 

، فرخ »نورالهی«و چراغی برافروخته از » دریاي شاهی«قهرمان داستانش را با اوصافی همچون دري گرانبها از 

کند که در فاصله شش تا ده سالگی طالع و مبارك پی، زیباتر از آفتاب، پروریده با شیر و شکر معرفی می

گردد:می» گوهر فشان«دانی دریایی گیرد و در فصاحت و سخنوزگار قرار میتحت تعلیم و تربیت آم

چراغی روشن از نور الهیگرامی دري از دریاي شاهی

به طالع تاجداري، تختگیريمبارك طالعی فرّخ سریري
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شکر خندیدنی از صبح خوشترتررخی از آفتاب اندوهکُش

)40: 1378(نظامی، 

پروراند:کند که جنگ شیر و اژدها را در سر میالگی چنان قدرتی پیدا میاو پس از نه س

حساب جنگ و شیر و اژدها کردپس از نه سالگی مکتب رها کرد

)40(همان: 

هاي مختلف منظومه خود به صورت غیرمستقیم با تصویر کشیدن نوع زندگی، گفتار و نظامی در بخش

کند. به عنوان نمونه با به تصویرکشیدن این ستان خود را معرفی میحرکات خسرو شخصیت قهرمان دا

- هاي دیگري از شخصیت این شاهزاده ساسانی میشاهزاده در شکارگاه و نوشیدن شراب به بازنمایی ویژگی

توجه به حقوق دیگران و در مقام پادشاه آینده ران، خودخواه، بیپردازد و او را جوانی خوشگذران، هوس

کند:وق رعیت ترسیم میناقض حق

ز سر مستی درو مجلس بیار استاي خواستزاده در آن ده خانهملک

دارانصبوحی کرد با شب زندهنشست آن شب به نوشانوش یاران

- به می جان و جهان را زنده میداشتصراحی را ز می پرخنده می

داشت

دي دهقان تبه کرغالمش غورهسمندش کشتزار سبز را خورد

)45-44: 1378(نظامی، 
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شود. بدین ترتیب اما پس از تنبیه شدن خسرو از جانب هرمز، او تسلیم پدر گشته از کار خود پشیمان می

رانی و غفلت و خوشگذرانی، او را گردد و عالوه بر هوسمخاطب با ابعاد متفاوت شخصیت وي آشنا می

د:یابفردي تسلیم در برابر احکام صادره از سوي شاه می

که نزد شه برند آن سرو بن راشفیع انگیخت پیران کهن را

گناه رفته را بر وي نگیردمگر شاه آن شفاعت در پذیرد

-45(همان: 

46(

هاي دیگر داستان که حاکی از نیایش خسرو در مقابل پروردگار است او را فردي معتقد به دین بخش

دهد:نشان می

نیایش کرد یزدان را و بنشستبه طاعتخانه شد خسرو کمر بست

)47(همان: 

یابد. مالقات دهد مجال بروز میها و صفات خسرو در ضمن داستان با اعمالی که انجام میدیگر ویژگی

اش از  جانب شیرین، سرباز زدن شدن خواستهخسرو و شیرین و گفتگوي آن دو، پافشاري خسرو در برآورده

هاي مختلف داستان است که موجب گ مریم همه دربرگیرنده بخشخسرو از ازدواج با شیرین پس از مر

گردد.آشنایی بیشتر خواننده با خسرو می

شیرین
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بیت به توصیف کامل و 40شود. نظامی در شخصیت شیرین در داستان توسط شاپور به خسرو معرفی می

پردازد.همه جانبه از شیرین می

هاي ظاهري و باطنی این ع و روشن از موقعیت و ویژگیاندازي وسیاي است که چشمتوصیفات به گونه

کند. این توصیفات با شرح زیبایی اندام و چهره شیرین آغاز شده شخصیت را مقابل چشم خواننده ایجاد می

گیرد ودر پایان به موقعیت سیاسی او به عنوان ولیعهد با توصیف زیرکی و نجابت او رنگی درونی به خود می

گردد:میمهین بانو اشاره

سیه چشمی چو آب زندگانیشب افروزي چو مهتاب جوانی

کشیده قامتی چون نخل سیمیندو زنگی بر سر نخلش رطب چین

دو گیسو چون کمند تاب دادهدو شکر چون عقیق آب داده

زبان بسته به افسون چشم بد رافسونگر کرده بر خود چشم خود را

عهدة عنبر به خاکشنبشته هنر فتنه شده بر جان پاکش

ولیعهد مهین بانوش دانندشکر لفظان لبش را نوش خوانند

)52-50: 1378(نظامی، 

کند و با به تصویر کشیدن نوع زندگی و نظامی در وصف شیرین نیز به صورت غیرمستقیم عمل می

اي دیگري از کند. در سفر شاپور به ارمنستان زوایحرکات شخصیت داستان، او را به خواننده معرفی می

طلب و پروا، ورزشکار، نشاطشود. ((شیرین دختري شاد و بیروحیات و شیوه زندگی شیرین آشکار می
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شود)) (سعیدي طبیعت دوست است که با گروهی از دختران هم سن و سال خویش مشغول چوگان بازي می

کند:). نظامی شیرین را این گونه وصف می17: 1379سیرجانی، 

گهی شمشاد و گه گل دسته بستندر آن سبزه نشستندبه سرسبزي ب

گه از خنده طبرزد ریختنديگالب انگخیتنديگه از گلها 

فشاندندگل آوردند و بر گل میآوردند و در می دل نشاندندمی

چو ماهی بود گرد ماه پرویندر آن شیرین لبان رخسار شیرین

)60-59: 1378(نظامی، 

گردد و اي غیرمعمول روبه رو میشود که با واقعهرین هنگامی آشکار میبخش دیگري از شخصیت شی

اي شود. در واقع نظامی به مدد آفرینش واقعهاین واقعه موجب آشکار شدن زوایاي دیگر شخصیت او می

کشد،((زیرا واقعه به شاعر این غیرمعمول واکنش شیرین را در مقابل مشاهده تمثال خسرو به تصویر می

).24-23: 1383نیاز، پردازي استفاده کند)) (بیدهد که از بیشترین امکانات براي شخصیتمیفرصت را

بازد و عشق در طلب است با دیدن تمثال خسرو دل میگذران و نشاطگرا، خوششیرین که دختري برون

دواند:وجود او ریشه می

صبر و آرامکزین پیکر شدم بیبدان بت پیکران گفت آن دالرام

بدین تمثال نوشین باده نوشیمبیا تا این حدیث از کس نپوشیم

صبوري در زمان آهنگ درکردچو مستی عاشقی را تنگتر کرد
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)64(همان: 

شود. شیرین با دیدن خسرو سار و برخورد با خسرو نمایان میویژگی دیگر شخصیت شیرین در چشمه

کشاند؛ اما شیرین که خسرو را او را به سمت خسرو میکند و هواي دل اي تردید بر وجودش غلبه میلحظه

زند که از این بیگانه روي برگردان:شناسد بر خود نهیب مینمی

ز پرده چون برون آیم به یکبارهنوز از پرده بیرون نیست این کار

)84(همان: 

هایی که به واسطه کنشدهد تا اي قرار میبدین سان نظامی قهرمان داستانش را دیگر بار در موقعیت ویژه

-ها و خصوصیات بیشتري از او را به تصویر کشد. بخشدهد ویژگیدر شرایط غیرمعمول  از خود بروز می

دهنده عفت و پاکدامنی و ثبات او هاي دیگر داستان که بیانگر سرباز زدن شیرین از خواسته خسرو است نشان

در عشق است. 

فرهاد

ي او و کند. این توصیفات بیانگر پیشه و حرفهیز از زبان شاپور بیان مینظامی نخستین وصف فرهاد را ن

تراشی است:مهارتش در هنر سنگ

جـــوانـی نـام او فـرزانـه فـرهـادکه هست اینجا مهندس مردي استاد

مجسطی دان (بند) اقلیدس گشاییبـه وقت هنـدســـه عبـرت نمـایـی
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زمـیـن را مـرغ برمـاهــی نـگـارددبه تیـشـه چون سـر صنعـت بخار

به تیـشـه سنگ خارا را کنـد مـومبه پیـشه دست بوسندش همـه روم

)216: 1378(نظامی، 

کند و با به تصویر کشیدن رفتار و گفتار او ابعاد نظامی در وصف فرهاد نیز به شیوه غیرمستقیم عمل می

سازد. پایداري فرهاد در عشق شیرین و قبول ه آشکار میهاي شخصیتی فرهاد را براي خوانندودیگر ویژگی

دهنده توجهی به جایگاه خسرو و مناظره با او و در نهایت مرگش نشانانجام کار دشوار براي رسیدن به او، بی

پاکدلی، تواضع و فروتنی، استغناي طبع و صداقت اوست. 

در هیچ شرایطی از عشق پاك خود دهنده شخصیت فرهاد است کهمناظره میان خسرو و فرهاد نشان

گردد:کند آن گونه که خسرو عاجز و ناتوان میپوشی نمینسبت به شیرین چشم

نیامد بیش پرسیدن صوابشچو عاجز گشت خسرو در جوابش

ندیدم کس بدین حاضر جوابی(نظامی، به یاران گفت کزخاکی و آبی

1378 :235(

هاي شیرین و خسرو هاتفیشخصیت

خسرو

، »مهی فرخ فر«کند و از او با صفاتی همچون هاتفی نیز در معرفی خسرو به شیوه مستقیم عمل می

ها را کند. خسرو در مدت زمانی کوتاه همه دانشیاد می» فرخنده فال«و » همایون کوکب«، »صاحب جمال«

آموزد:گیرد و فنون رزم و بزم را میفرا می
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کبی فرخنده فالیهمایون کومهی فرخ فري صاحب جمالی

فلک از مهر گفتش زاده اهللاچو زاد از مادر ایام آن ماه

جهان را صبح اول گشت خنداننخستین بار کش بنمود دندان

به داناي سخن دانش سپردندپس آنگاهش به مکتب خانه بردند

ز افالطون یونانی فزونیبه اندك فرصتی شدذوفنونی

زبون شد رستم و اسفندیارشچو با گرز و سنان افتاد کارش

)20-19: 1977(هاتفی، 

پردازد.با این هاي دیگر داستان به صورت غیرمستقیم به معرفی خسرو میاو نیز همچون نظامی در بخش

شود. این ویژگی در بخش اول اي عادل و دادگر معرفی میتفاوت که خسرو در این منظومه به عنوان شاهزاده

شود آن گاه که خسرو براي شکار به صحرا رفته است. بامداد روز بعد یکی از میداستان به تصویر کشیده

چیند.شود و سیبی میهمراهان خسرو وارد باغ دهقانی می

دهد او را تنبیه کنند تا موجب عبرت دیگران گردد:خسرو براي تنبیه کردن آن فرد فرمان می

ن صنم تیزشد از روي غضب با آمر آن بیدادگر را جست پرویز

مر او را کرد خسرو چون سیاستز روي نکته دانی و کیاست

به دهقان داد رد آن مظالمپس آن گه رخت و بخت مرد ظالم

ز بیدادي همه دامن کشیدندو آن کردار دیدندستمکاران چ

)25-24: 1977(هاتفی، 
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کند:خواهد با عدل و داد حکومت کند و از او میهرمزخسرو را تحسین می

اي چندبگویم با تو بشنو نکتهفرزانه فرزندزبان بگشاد کاي

فلک خواند تو را ظلّ الهیچو بنشینی فراز تخت شاهی

ز بخشش لشکري را شاد می کنرعیت را به عدل آباد می کن

)25(همان: 

رو شخصیتی هاي دیگر داستان در معرفی خسرو شبیه منظومه نظامی است. در سروده هاتفی نیز خسبخش

دهد و در مقابل طلب که به ازدواج با شیرین تن نمیمتناقض دارد. او پادشاهی است خوشگذران و عشرت

دهنده تناقض کند که نشانکند. بدین صورت موانعی در راه رسیدن به شیرین ایجاد میخواسته او مقاومت می

-ست و هربار که از شیرین ناامید میرفتاري خسرو در عشق است. خسرو در عشق و دلدادگی ثابت قدم نی

پروراند. البته با توجه به کوتاه بودن منظومه هاتفی ابعاد شخصیتی خسرو به اي در سر میشود عشق تازه

گردد.صورت محدود براي خواننده آشکار می

شیرین

یرین را بیان ها و صفات بارز شبیت ویژگی25پردازد. اودر هاتفی نیز از زبان شاپور به وصف شیرین می

-هاي درونی شیرین نمیگیرد و به ویژگیهاي ظاهري را در بر میکند. توصیفات هاتفی بیشتر ویژگیمی

کند؛ اما با وصف مهین بانو و اشاره به حکومت او پردازد. همچنین او اشاره مستقیمی به ولیعهدي شیرین نمی

برد:شنونده به موقعیت شیرین از نظر سیاسی پی می

به باال سرو و شمشادش غالمانچون شاخ گل لیکن خرامانقدش 

به طرف سبزه خفته آهوانشي تر ابروانشز وسمه سبزه

ز چشمش در سر نرگس خماريرطب را از لبش در سینه خاري

که قیصر را تواند دست بر بستاي دارد قوي دستز خوبان عمه
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ز بانویان اسالمبه دانش به مرآن زن را مهی بانو بود نام

ز در بند ست ملکش تا صفاهانبود آن شیر زن از نسل شاهان

)30-29: 1977(هاتفی، 

پردازد.هاي دیگر داستان به صورت غیرمستقیم به معرفی شیرین میاو نیز در بخش

شود که در قصري جاي گرفته و دیدن او شیرین در این منظومه نیز دختري عفیف و پاکدامن معرفی می

کار آسانی نیست. او که از چشم همگان پنهان است فقط از روزنی که بر دیواره قصر قرار گرفته به بیرون 

نگرد:می

بود پنهان ز چشم کس پري وارنباشد دیدن او سرسري کار

)33: 1977(همان، 

و دوانددهد و عشق در وجودش ریشه میشیرین پس از دیدن تمثال خسرو صبر و قرار از دست می

برد:پیوسته با غم و اندوه به سر می

ها زان مشوششد آن آشوب جاندل از شیرین ربود آن نقش دلکش

نظر از غیر آن تمثال بر بستگرفت آن نقش را از مهر در دست

)35(همان: 

او فردي ثابت قدم در عشق است که حضور عاشقی همچون فرهاد کوچکترین تزلزلی در عشق او نسبت 

کند ودر کند. شیرین تا رسیدن به خسرو برخواسته خود مبنی بر ازدواج با او پافشاري میایجاد نمیبه خسرو 

دهد. هاتفی صحنه مرگ شیرین را به نهایت پس از ازدواج با خسرو و مرگ او، به زندگی خود پایان می

زیبایی توصیف کرده است:

مراهبه قصد قتل خود آورده هل داشت آن ماهنهان زهر هاله

برون آمد ز تن فی الحال جانشچو زان افکند لختی در دهانش
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)128(همان: 

فرهاد

کند. او در چند بیت به هنر و ي مستقیم و از زبان شاپور فرهاد را به خواننده معرفی میهاتفی نیز به شیوه

- ه او را برتر از خود میکند. با این تفاوت که شاپور خود را هم پیشه فرهاد معرفی کردشغل فرهاد اشاره می

داند:

در این صنعت هنرمند تمامیبود اینجا چنین فرهاد نامی

همیشه بر یکی اندیشه بودیممن و او پیشتر هم پیشه بودیم

عدیم المثل شد در تیشه رانیکشید آخر قلم در نقش مانی

)64: 1977(هاتفی، 

گوید و خواننده از دوران حرفه و هنر او سخن میهاتفی نیز همچون نظامی در معرفی فرهاد تنها از 

ماند. او نیز در بخش دیگر داستان به شیوه خبر میکودکی و چگونگی پرورش و نژاد و سرزمین فرهاد بی

پردازد. ساختن جوي شیر توسط فرهاد تبحر و غیرمستقیم به توصیف شخصیت این کوهکن عاشق پیشه می

دهد. خسرو پس از گفتگو با فرهاد نخست او را در چاه محبوس نشان میاش مهارت او را در حرفه و پیشه

کند.کند و سپس کندن کوه بیستون را به او واگذار میمی

دهنده صبوري و پایداري او در عشق است:کند نشانتصویري که هاتفی از فرهاد در چاه ترسیم می

این چاهکه پیراهن مرا بس باشد آهگریبان پاره کرد و برکشید

فکندي دورم آخر زان پري چهربه زاري گفت اي گردون بد مهر

شده قندیل تیر آه چاهمآید برون زین چاه آهمنمی

بینم دوایی جز صبورينمیمن مسکین پی این رنج دوري
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)72-71(همان: 

خش معرفی کنند. در بهایشان یکسان عمل میهاي منظومهنظامی و هاتفی هر دو در معرفی شخصیت

هاي بارز آنان به ترسیم قهرمانان گیرند و با ذکر ویژگیهاي آنان را در نظر میمستقیم، صفات و ویژگی

پردازند و در بخش غیرمستقیم با به تصویر کشیدن اعمال و گفتارشان دیگر ابعاد وجودي هایشان میداستان

پردازي دیگر دو شاعر در شخصیتسازند. همچنین هر هایشان را براي خواننده آشکار میشخصیت

هاي فرعی داستان همچون شاپور، مهین بانو، مریم، شکر و شیرویه نیز به هر دو شیوه مستقیم و شخصیت

اند.غیرمستقیم متوسل شده

زاویه دید-4- 3

هاي مختلف روایت شود و حتی ممکن است در یک داستان واحد از شیوههر داستان به طریقی روایت می

ي روایت استفاده از اول شخص (من) و سوم شخص (او) است.در روایت ترین شیوهده شود. معمولاستفا

دهد. در این روش روایی، سوم شخص، نویسنده بیرون داستان قرار دارد و اعمال قهرمانان را گزارش می

هاي ذهن قهرمان ي ماجراها و حوادث و افکار وخیالراوي ممکن است عالم و داناي کل باشد؛ یعنی از همه

).172: 1389اطالع داشته باشد (شمیسا، 

کند بر کند. البته زاویه دیدي که نویسنده وشاعر انتخاب میهاي بلند تغییر میزاویه دید در داستان

-پردازي، گسترش و تکوین پیرنگ، بافت کالم و شیوه نگارش (سبک)، تحول و دگرگونی صحنهشخصیت

گذارد. از این جهت انتخاب زاویه دید کند تأثیر میاي که داستان تمرکز پیدا میپردازي و به خصوص بر نقطه

).235: 1365از اهمیت بسیاري برخوردار است. (میرصادقی، 
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کند؛ اما اگر شاعر مستقیم و از زبان راوي شخصیت داستانش را معرفی کند از شیوه گزارشی استفاده می

ي رفتار و گفتار خود خویشتن را معرفی کند در آن صورت شیوهاگر به شخصیت داستان اجازه دهد که با

)و این همان استفاده از شیوه سوم شخص مفرد است.36: 1372نمایشی را به کار برده است (یونسی، 

اند و هر دو پردازي استفاده کردهنظامی و هاتفی هر دو از زاویه دید سوم شخص براي توصیف و صحنه

- داستان حضور دارند و بعد از آماده کردن فضا و صحنه، فضا را در اختیار شخصیتبه عنوان داناي کل در

ها به ایفاي نقش خود بپردازند.از آن جا که در شیوه روایت زاویه دید (داناي دهند تا آنهاي داستان قرار می

تان تأثیرگذارتر و کند تا داسکل) نویسنده از همه چیز و همه کس خبر دارد حاالت و افکار را نیز بیان می

ها تقویت شود.ارتباط خوانندگان با شخصیت

- هاي قهرمانانش میهاي درونی به بیان افکار و اندیشهگویینظامی در منظومه خسرو و شیرین با تک

توان از زبان خسرو پس از دست یافتن به سلطنت شنید. او که از گویی را میاي از این تکپردازد. نمونه

قرار کرده است در بیند و از دیگر سو یاد شیرین او را بیطنتش را بر وجود مریم استوار میسویی بقاي سل

داند و خود را بر دوراهی شاهی و شیدایی گویی جمع شدن عشق و سلطنت را جمع اضداد مییک تک

یابد:سرگردان می

گهی از گریه می در جام کرديگهی قصد نبید خام کردي

ز عالم عاشقی یا پادشاهی ؟اي دل چه خواهی؟گهی گفتی به دل ک

بایدت خواستاز این هر دو یکی میکه عشق و مملکت ناید به هم راست   

)167: 1378(نظامی، 

گویی اي از این تکگویی پرداخته است. نمونههایش به تکهاتفی نیز در وصف احساسات شخصیت

داند این نقش از کیست و بندد؛ اما نمیدر مهر او میبیند و دلزمانی است که شیرین تصویر خسرو را می

صاحب آن را چگونه باید جست و جو کند:
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نمودار کدامین دلرباییبه زاري گفت اي نقش از کجایی

ره و جا و مقامت از که پرسمدانم که نامت از که پرسمنمی

ز خویش و آشنا بیگانه کرديمرا در یک نظر دیوانه کردي

ز محنت بر جگر صد نیشم آمدنچه کردم پیشم آمدبه آخر آ

)36-35: 1977(هاتفی، 

هاي خود را به صورت نویسان اندیشهنویسی آن است که گاه قصههاي بارز داستانیکی از ویژگی

نویس و جهان بینی او، دهند و شخصیت بر حسب ادراك قصههاي داستان نسبت میغیرمستقیم به شخصیت

).293: 1362نویس است (براهنی، قسمتی از افکار قصهگوینده تمام یا

شنود به اندیشه در باب ناپایداري این کره در منظومه خسرو و شیرین وقتی خسرو خبر مرگ پدر را می

پردازد. در واقع نظامی در این قسمت از دایره اختیارات نویسنده (داناي کل) فراتر رفته فرصت را خاکی می

هاي خود را در باب زند و اندیشهبینی خود پیوند میقهرمان داستان را با افکار وجهانمغتنم شمرده افکار

کند:پذیري آن از زبان خسرو بیان میناپایداري دنیاو زوال

گهی زنبور و گاهی انگبین استهواي خانه خاکی چنین است

مسلّم نیست از سنگش سبوییز ریگش نیست ایمن هیچ جویی

مگیرش سست تا سختت نگیردت تا رختت نگیردجهان هندوس

به کس ندهد یکی جو مومیاییفلک تا نشکند پشت دوتایی

)109: 1378(نظامی، 
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کند و به صورت هاي خود را در باب عدل و داد بیان میهاتفی نیز از زبان هرمز خطاب به خسرو اندیشه

و پادشاهان را از واگذاري قدرت و دادن اختیار امور کند غیرمستقیم از حاکمان و کارگزاران دولت انتقاد می

دارد:به دست چنین افرادي برحذر می

صف عمال از گرگان فزونندرعایا گوسفندان زبونند

مده سر در میان گوسفندانمکن گرگ قوي را تیز دندان

مده سگ را مدد در کین درویشانگیزعلمداران سگان وحشت

سگ آن بهتر که دارندش به زنجیرش تقصیریر را از پامکن زنج

)26: 1977(هاتفی، 

مکان و زمان-5- 3

) وظایف 447: 1376پیوندد (میرصادقی، در آن به وقوع می» عمل داستانی«مکان، زمان و محیطی که 

ی، خاصی را در داستان برعهده دارد. از جمله ایجاد فضا و رنگ یا حال و هواي داستان مانند حالت ترسناک

ها کند. همچنین محیط بر رفتار و شخصیتاي که خواننده در فضاي داستان احساس میشادمانی و یا شاعرانه

).451و وقوع حوادث تأثیرگذار است (همان: 

توان مشاهده کرد. از هاي مختلف منظومه خسرو و شیرین نظامی میتأثیر محیط و صحنه را در بخش

گردد یا ثال خسرو توسط شیرین که موجب شادمانی و تعجب او میهمان آغاز داستان صحنه دیدن تم

برخورد آن دو به صورت ناشناس در کنار چشمه که ترسی طبیعی را براي شیرین از حضور فرد بیگانه در 

آورد، صحنه شادمانی شیرین از دیدن خسرو در کنار قصر یا گفتگوي آن دو به کنار چشمه به همراه می

پردازي نظامی به شمار هاي صحنهپشت پرده از طریق ((باربد)) و ((نیکسا)) از نمونهصورت غیرمستقیم از
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هاي تأثیرگذار داستان آشنایی شیرین و فرهاد است. محیطی که نظامی براي نخستین برخورد آید. از صحنهمی

ده است (در آن دو برگزیده است (فضاي کاخ سنگی) و مکانی که شیرین را طی این مالقات در آن جاي دا

-نماید. فضاییکه میپس پرده) حال و هوایی به وضوح شاعرانه، عشق انگیز و با شکوه را به خواننده القا می

تواند شخصیتی هنرمند همچون فرهاد را تحت تأثیر قرار دهد:

شده هوش از سر فرهاد مسکینز شیرین گفتن و گفتار شیرین

ندانستکردن میولیکن فهمتوانستها را شنیدن میسخن

)219:  1378(نظامی، 

پردازي پرداخته است و ضمن روایت داستان با ایجاد هاتفی نیز در منظومه خسرو و شیرین به صحنه

کند. بعضی از فضاي خاص و کنش قهرمانان داستان در آن فضا احساسات مختلفی را در خواننده ایجاد می

هاي شیرین در هر شیرین، مناظره خسرو و فرهاد و نیایشها همچون مشاهده تمثال خسرو توسطاین صحنه

دو منظومه مشترك است.

هاي جذاب این داستان در منظومه هاتفی نشستن شیرین در زورق و قرار گرفتن در پردازياز صحنه

دریاي طوفانی است که مخاطب با مشاهده این صحنه و ترس شیرین از غرق شدن در دریا دچار نگرانی و 

گردد:میهیجان 

روان گشت از کمین باد مخالففلک کرد از قضا باد مخالف

وزان هر قطره نم گردید شمشیرخروشیدن گرفت آن بحر چون شیر

سپهر آن دیگ را گردید سرپوشانگیز در جوشچو دیگ آن بحر موج

ز جان خود طمع ببرید شیرینچو دریا را بدان سان دید شیرین

)45: 1977(هاتفی، 
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اش به عنوان پادشاهی عادل، پادشاهان مچنین هاتفی در ترسیم سیماي خسرو در بخش اول منظومهه

دهد که از ظلم و ستم نسبت به زیردستان عصر خویش را نیز در نظر دارد و آنان را مورد خطاب قرار می

خود پرهیز کنند:

کردند با آن زیردستانکه میزهی انصاف و عدل بت پرستان

ندارند از مسلمانی بجز نامالفند از اسالماهان که میکنون ش

ستاند بی جهت هر روز باجیکند دعوي دین کافر مزاجی

زبان حال مظلومان عصرشهر کنگر از ایوان قصرشبود

نهد سدي میان خویش و اسالمکند ایوان بلند از مال ایتام

)25(همان: 

پردازي را در نظر داشته و هایشان صحنهی هر دو در روایت منظومهروي هم رفته باید گفت نظامی و هاتف

اند. با این تفاوت که شیوه نظامی توصیفی است و با توجه به طوالنی بودن به خوبی از عهده انجام آن برآمده

اش به بهترین شکل توانسته است فضا و محیط الزم را براي حوادث و اعمال قهرمانانش خلق کند و منظومه

ا به نظم کشیدن جزئیات داستان این فضا را به صورت منسجم به خواننده القا کند. اما هاتفی ضمن توصیف ب

ها و صفات هاي داستان، فضاي سیاسی عصر خویش را نیز در نظر داشته و با به تصویر کشیدن ویژگیصحنه

عصر خویش مخاطب را با مثبتی همچون عدل و داد در شخصیت اصلی داستانش خسرو با انتقاد از حاکمان

سازد.اش آشنا میفضاي سیاسی حاکم بر جامعه

گیرينتیجه- 4

هایی در بخش ها و تفاوتهاتفی شباهت» شیرین و خسرو«نظامی و » خسرو و شیرین«هاي منظومه

عناصر سازنده دارند.
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-و کنش شخصیتدهنده آن است که دو شاعر حوادث و اتفاقاتعنصر طرح (پیرنگ) در دو داستان نشان

کنند. حوادث کنش قهرمانان ي علّی و معلولی پیدا میاند که رابطهاي در کنار یکدیگر قرار دادهها را به گونه

تر بودن سروده را تشکیل می دهد وکنش قهرمانان نیز به وجود آورنده حوادث است. البته با توجه به کوتاه

روده نظامی کمتر است. ها در این منظومه نسبت به سهاتفی تعداد کنش

هاي مربوط به فراق و محتوا و درون مایه در هر دو اثر عشق است و هر دو شاعر ضمن توصیف صحنه

کنند. در هر دو منظومه عفت و پاکدامنی شیرین در مقابل وصال تصویري از جامعه آن روز ایران را ترسیم می

د در داستان وارستگی و پاکباختگی او را در مقابل گیرد و حضور فرهاهاي خسرو قرار میها و خواستههوس

کشد.هاي خسرو به تصویر میبازيها و هوسخوشگذرانی

اند. آنان گاه پردازي نیز به شیوه مستقیم وغیرمستقیم عمل کردهنظامی و هاتفی در شخصیت و شخصیت

- هاي داستان خود میشخصیتبه صورت صریح و آشکار و یا از زاویه دید فردي دیگر در داستان به معرفی 

ها و صفات آنان بخشی از ابعاد وجودي قهرمانان منظومه خود را به خواننده معرفی پردازند و با بیان ویژگی

هاي مختلف خواننده را با ها در موقعیتکنند و گاه به صورت غیرمستقیم از طریق قراردادن شخصیتمی

هاي ثابت داستان هاي خسرو و شیرین جزء شخصیتتسازند. شخصیدیگر ابعاد وجودي آنان آشنا می

هاي فرعی همچون شاپور، مهین بانو، فرهاد، مریم هستند که از آغاز تا پایان در آن حضور دارند و شخصیت

- و ... در بخشی از داستان حضور پررنگ دارند و پس از ایفاي نقشی که برعهده دارند از داستان بیرون می

روند.

پردازي از ر دو داستان به شیوه سوم شخص مفرد است و هر دو شاعر براي توصیفو صحنهزاویه دید در ه

هاي گوییپردازي دو شاعر کاربرد تکهاي تأثیرگذار در داستاناند. یکی از شیوهاین روش استفاده کرده

-د. تعداد تکپردازنهایشان میهاي داستانهاي شخصیتدرونی است که بدین شیوه به بیان افکار و اندیشه

هاي درونی در منظومه نظامی نسبت به هاتفی بیشتر است.گویی
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-هاي تأثیرگذار داستان است که میپیوندد نیز از بخشمکان، زمان و محیطی که داستان در آن به وقوع می

تواند احساسات خاصی همچون ترس، شادمانی و هیجان را در فضاي داستان ایجاد کند. نظامی و هاتفی با 

ستفاده از صحنه و ایجاد فضاي خاص و کنش قهرمانان داستان در آن فضا، احساسات مختلفی را در خواننده ا

پردازي توصیفی است اما هاتفی عالوه بر توصیف فضاهاي مختلف به کنند. شیوه نظامی در صحنهایجاد می

پردازد.ترسیم فضاي سیاسی عصر خویش نیز می

کتابنامه

نویسی. تهران: نشر نو.). قصه1362براهنی، رضا. (-1

هاي قرآن. ترجمه محمدحسین هاي هنري داستان). پژوهشی در جلوه1371بستانی، محمود. (-2

هاي اسالمی.جعفرزاده. مشهد: بنیاد پژوهش

شناسی شناسی با اشاره موجز به آسیبنویسی و روایت). درآمدي بر داستان1387اهللا. (نیاز، فتحبی-3

استان کوتاه ایران. تهران: افراز.رمان و د

هاي رمزي. تهران: علمی و فرهنگی.). رمز و داستان1375پورنامداریان، تقی. (-4

). سیماي دوزن. تهران: پیکان.1379اکبر. (سعیدي سیرجانی، علی-5

اه شناسی. تهران: انتشارات دانشگهاي شخصیت یا مکاتب روان). نظریه1374اکبر. (سیاسی، علی-6

تهران.

). انواع ادبی. تهران: میترا.1389شمیسا، سیروس. (-7

سرا. تهران: ابن سینا.). نظامی شاعر داستان1337اکبر. (شهابی، علی-8

. تهران: فردوس.4). تاریخ ادبیات در ایران. جلد 1364اهللا. (صفا، ذبیح-9

ه فرزانه طاهري. تهران: نیلوفر.). مبانی نقد ادبی. ترجم1376گورین، ویلفرد و دیگران. (-10

). عناصر داستان. تهران: سخن.1376میرصادقی، جمال. (-11



٤٤١٦

٤٤١٦

مجموعه مقاالت

). خسرو و شیرین. تصحیح و حواشی حسن وحید دستگردي. به 1378نظامی، الیاس بن یوسف. (-12

کوشش سعید حمیدیان. تهران: قطره.

اسداهللا یف، مسکو: دانش شعبه ادبیات ).شیرین و خسرو. به اهتمام سعداهللا1977هاتفی، عبداهللا. (-13

خاور.

). چشمه روشن. تهران: علمی.1367یوسفی، غالمحسین. (-14

نویسی. تهران: نگاه.). هنر داستان1379یونسی، ابراهیم. (-15
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هکتوروفرودداستانیقیتطبسهیمقا
تحصیلی طاهره صادقی

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان
1روزبهمحمدرضا 

زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستاناستادیار 
نگار شمشیري 

دانشگاه لرستانفارسی کارشناس ارشد ادبیات
دهیچک
آننیبیمکانویزمان،یرفرهنگیانکارناپذي فاصلهبرغمهومرادیلیاویفردوسشاهنامهیحماساثردو

شاهنامهدرفرودداستانبهتوانیمجملهاز.هستندیشگفتياهيهماننديداراهاداستانازیدربرخ،دو
اهتمام.پردازندیمهاآنشدنکشتهيماجراوپهلواندونبردبهداستاندوهر.نموداشارهادیلیادروهکتور

انیبونگاهتفاوتوشباهتحاصلکهاندگرفتهیفراوانریتأثبرشمردنوکشفحاضر،مقالهیاصل
دوي ناخواستهورود.هاستآنلیتحلوداستاندوتفاوتوشباهتوجوهاستحماسهعالمدرندگانیسرا

ويخردیب،يبلندفرازازپهلوانانشناساندنر،ینفوذناپذيهاسالحوجوددو،نیاشدنکشتهوقهرمان
بهاحترامزنان،یکشخودآنکهحالاست،داستاندويهاشباهتنیمهمتراز... واشخاصيسبکسر
مقابلدروشاهنامهدرفرودمحترمانهدفنويسوگوارمراسمییبرپاقلعه،دروندرفرود،مرگکشتگان
کریپبراحترامیبویشادمانو،جشنقلعهازرونیبهکتورمرگشدگان،کشتهبهیاحترامیب،زناناسارت
جهینتتفاوتوتشابهوجوهبرشمردنباپژوهشدر. تاساثردونیایاساسيهاتفاوتازادیلیادرهکتور

داراي زیرساخت هاي نسبتاً مشترکی هستند.اثردونیاکهمیریگیم
هکتورفرود،شاهنامه،اد،یلیا،یقیتطباتیادبها:کلیدواژه

مقدمه
ادیلیاوشاهنامه
درکـه اسـت یفردوسـ ي هنامهشارانیایخیتارویحماسي منظومهنیبزرگترمیدانیمکههمانگونه

شـاهنامه رینظيمنثوريهاشاهنامهیفردوسازشیپاستعالممللیحماسآثارنیباتریزونیترمیشمارعظ
ـ ازمکـه بودنـد شـده نوشـته یبلخـ یابوعلي شاهنامهویبلخدیابوالمؤمنثور منثـور ي شـاهنامه هـا آنانی

احمـد بنمحمدابومنصورويمروزمسعودنیهمچنبودشاهنامهسرودندریفردوسیاصلمأخذيابومنثور
ياثـر نیتـدو بـه یفردوسـ «بودنددهیکشنظمبهراانیرانیایحماساتیرواکهبودندیکساننینخستیقیدق

ـ باکهدهیازیدست ـ یاقـوم تمـدن وفرهنـگ ،کتـاب راآندی نیهمچنـ ) 147:1381،رزمجـو »(دانسـت یران
ـ ترتبـه واسـت یپادشـاه ي دورهپنجاهشاملشاهنامه« ـ انی،کانیشـداد یپي :سلسـله چهـار ازآندربی انی

(نویسنده ي مسؤول) .1 rayan .roozbeh@yahoo.com
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شـود یممیتقسیخیتاروی،پهلوانيریاساطي :دورهسهبهواستآمدهانیمبهسخنانیساسانوانی،اشکان
)149:همان(

شدهسرودهمیقدیونانیزبانبهيامنظومهشیپسالهزارسهدر«باشدیمهومرادیلیاگریدیحماساثر
ـ باکـه يامنظومـه باشـد داشـته اعتبـار وشهرتجهانسراسردرگریدیادباثرهرازشیبدیشاکه راآندی
ـ لیا«ای» اسیلیا«یونانیزبانبهدانست» میقدانیوناني یحماسه« ازآني هیتسـم وجـه ونامنـد یمـ » ادوسی

انیـ ونانیواندگفتهیمآنبهزین» پرگام«کهاستریصغيایآسدرترواشهريهانامازیکی» ونیلیا«ي کلمه
ـ ا. گشـادند سـرانجام وکردنـد شهربندنراآسالدهمیقد چهـار وسـت یبشـامل بـزرگ منظـوم حماسـه نی

خوانـده نامنیهمبهزینراکتابي همهجهتنیهمبهوداردنام» ادوسیلیا«هاآنازکیهرکهسرودست
ـ اوم«یونـان یزبـان بـه راکتـاب نیـ اي ندهیسـرا ربازیدزا) 5:1389،یسینف» (اند ـ زبـان بـه و»روسی نیالت

.انددهینام» هومروس«
یقیتطباتیادب
اتحـاد فـه یوظیقیتطباتیادب.کردمطرحيشاعرفرانسوونقاد» بووسنت«بارنینخسترایقیتطباتیادب

ـ ادبي دربارهدومجلد» رانیایحماساتیادبروقلم« کتابدر. داردعهدهبررایبومرسومکردنیغنو اتی
Comparee« فرانسـه در» المقارناالدب«آنبهیعربدرزبانکهیقیتطباتیادب:«استآمدهنیچنیقیتطب

Literature «یسیانگلزباندرو»Compurative Literature «دانـش بهمربوطستیارشتهندیگویم
يهـا زبـان دراتیادبیتالقموارددرپژوهش«آندرشدهارائهقواعدوضوابطبراساس،کهنینوادبيها

طـور بهو.ردیگیمانجامداردوجودحالوگذشتهادبدرکهيمتعددودهیچیپيوندهایپافتنیومختلف
درانـواع یفنـ اصوليهاجنبهازچهدارندوداشتهگریکدیتأثررویتأثدریخیتاريهاوندیپکهراینقشیکل

ـ تعببهکندیمیبررسیادبيهاانیجردگاهیدازچهویادبمکاتب ـ ،ادبگـر یديری ي هیـ کلدریقـ یتطباتی
دایـ پیادبانیبکیصورتوردیگیمقراراشخاصمواضعوموضوعاتعتیطببادرارتباطکهییهانهیزم
آثـار آنجـاد یدراکـه یـی جزافکـار نافتیویآثارادبيهنريهاساختیبررسبهدوینمایم،بحثکندیم

)447:1381،رزمجو»(پردازدیمهستندمؤثر
وهـا ونـد ی،پقی،عاليفکراشتراكکهاستالزممیکنیمیبررسیقیتطباتیادبازمنظراثررادویوقتلذا
گـاه ریتأثنیاگذاردیرمیتأثيگریبرشاعرديشاعراحساساتوهاشهیاندیگاهباشندداشتهيواحداهداف

هـا مشـابهت عوامـل نیبزرگترازیکیهاملتيشاوندیخوردیگیمانجاممیمستقریطورغبهگاهومیمستق
ونـژاد کـه ییهاملتای،باستانونانیورانیاوهندبهمتعلقيهاحماسهدر.« استمختلفمللاتیدرادب
ـ لیاو،شـاهنامه انای،رامامهابهاراتا:مانندآنانکهنيهاحماسهدراستیکیشانیخیتارمنشأوزبان ،اثـر ادی

ي عرصـه کـه چندهر،استداشتهوجودآنانقهرمانانعملکردورخدادهادرقلمرويانهیریديهايریپذ
آثـار آندرییتضـادها موجب،گاهیبالندگورشددرتفاوتنیاودیآیمانیمبهمتفاوتظهورشانبروزو
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)  447:همان»(استشده
:موضوعنهیشیپ

حماسـه «و» یسـرّام یقدمعل« ينوشته»خاررنجتاگلرنگاز:«همچونيهاکتابدرفرودي بارهدر
نوشـته یمطـالب »مطلقیخالقجالل«اثر» ییسراشاهنامهویفردوس« و» صفاالهحیذب«فیتأل»رانیادرییسرا
» سـنت نیپـ جـان «ي نوشـته » ونـان یریاسـاط «چونهمییهاکتابدرهکتوري بارهدرنیهمچناستشده

ـ ادرامـا .استشدهنگاشتهیمطالب... و» روزنبرگدونا«اثر» جهانریاساط«و» یفرخباجاالن«ترجمه انیـ منی
. استافتهینرایمستقلوروشنپژوهشقهرماندونیاداستانیقیتطبیبررسي نهیزمدرنگارنده

يهـا صـحنه وهـا ،رخـداد هاتیشخصتفاوتوتشابهوجوهلیتحل،یقیتطبیبررسدرصددمقالهنیا
.        استپرداختهادیلیادرهکتوروشاهنامهدرفرودیزندگداستان

:       قیتحقضرورت
شـاهنامه نکـه یابـه باتوجـه نیچنـ هـم رد،یگیمانجامیدانشگاهقاتیتحقبهکمکهدفباپژوهش

شـتر یبچههرشناختباعثهاپژوهشگونهنیاانجاماستیفارساتیادبمتوننیمهمترازیکییفردوس
وتشـابهات بـه ومیشـو یمـ آشـنا جهانیآثارحماسازگریدیکیباگریدطرفازوشدهقدرگراناثرنیا

میبریمیپدوآنيهاتفاوت
هکتوروفرودداستانيدهیگز-2
فرود-2-1

ابیافراسـ جنـگ بهاوشیسیخواهنیکبهطوسیفرماندهبهیاهسپاوشیسپسرخسرویککهیهنگام
جـا آندرره،یجرمادرشفرود،بابرادرشچوننروددژکالتراهازکهکردسفارشطوسبهفرستادیتوران
کـه یهنگـام ورفـت کـالت سمتبهشاهفرمانازیچیسرپبادیرسجاآنبهطوسیوقتکردندیمیزندگ
هـم یاتفاقـات وقـوع کهداشتراپدرشنیکدرآنانیهمراهوانیرانیابهوستنیپقصدد،یدراانیرانیافرود
سمتبهراداستانفروددستبهزرسپوزیونیرشدنکشتهوفرودکشتنایيریدستگبهطوساقدامچون

ـ بدسـت بهفرودشدنکشتهبهمنجرآخردرودهدیمسوقيگرید ود،فـر مـادر یخودکشـ ورهـام وژنی
.دیگردشاهفرمانازیچیسرپويسررهیخسبببهطوسشدنیزندانوپسرشيجنازهيباالبررهیجر

هکتور-2-2
بـه نیخـون یجنگـ جـاد یاباعثتروابهاوآوردنوهلندنیدزدبارودیمسپارتبهسیپارکهیهنگام

هکتـور، يهـا یگذشـتگ جـان ازوهادترشاانیمنیادر.گرددیمهاییترواوانیونانینیبسالدهمدت
بـه وسیـ آخلایـ لیآشـ ان،یونانیینامپهلوانگریدطرفازاستداشتهنگهروزیپراهاییترواس،یپاربرادر

اسـت گرفتهاوازباشدیملیآشيبهرهویجنگمتیغنکهراهمسرشبایزسیزئیبرآگاممنونکهآنلیدل
کـه آنتـا ردیـ گیمـ قرارشکستيآستانهدرونانیسپاهوکندیمیهتشانهجنگدريهمکاريادامهاز
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بـا لیآشـ سـرانجام .آوردیمـ خشمبهرالیآشوکشدیمرالیآشیمیصمووفاداردوستپاتروکلهکتور
یمـ درپـا ازرالیآشـ يریتباکهاستسیپارنیاانیپادرنشاندیمفروراخودخشمخشمهکتورکشتن
.آورد
داستاندوتشابهوهوج-3

:استقرارنیابهداستاندوتشابهوجوهازیبرخ
يریگانتقام-3-1

قصـد ابیافراسـ فرمـان بـه اوشیسشدنکشتهازپسانیرانیاندارنديریگانتقامجزیهدفگروهدوهر
رهیـ خوهـا یخودکـامگ وشوندیممواجهاوشیسپسرفرودباراهانهیمدرکهدارندراتورانبهیلشگرکش

ودزددیمـ راهلـن یـی تروايشـاهزاده سیپـار گریدطرفازدهدیمکشتنبهرافرودطوسيهايسر
یمـ کشـته هکتورانیپادروکنندیمیکشلشکرتروابههاییترواازانتقاموهلنبازگرداندنيبراانیونانی

. شود
جنگوقوعمکان-3-2
ـ قلعهدروندرانیلشکرومبارزانازگروهکیکهاستنیاداستاندوتشابهوجوهازیکی گـروه دژوای

قلعهدروندرهمرزمانشوفرودشودیممشاهدهشاهنامهدرچنانچهاندگرفتهدژقرارایقلعهازرونیبگرید
ـ نادیلیدرا. دارنددژقراررونیبطوسیفرماندهبهرانیاانیلشکرامااندگرفتهدژقرارای درونتـروا مـردم زی

.اندگرفتهقرارقلعهازرونیبیونانیمبارزاناماهستندقلعه
برادرانشدنکشته-3-3

دسـتور ایـ اسـت جنـگ یبانکههستندیشخصبرادرشوندیمکشتهکهیاصلقهرمانانداستاندودرهر
کـه اسـت سیپاربرادرتورهکادیلیادروخسرویکبرادرفرودشاهنامهدر.استکردهصادرراجنگبهاعزام
شوندیمکشته
يسبکسرويخردیب-3-4

نـا بايخردیبنیاينشانهنیاول.گرددیمفرودشدنکشتهباعثخوديسبکسرويخردیبباطوس
جـا آندررایزنرودکالتدژراهازکهکردسفارشطوسبهخسرویک«شودیمآشکارشاهفرمانازیفرمان

بـدانجا چـون طـوس اماشناختینمراانیرانیاازکیچیهوراندیمفرمانرهیجرمادرشابفرودبرادرش
ـ یتـر آسـان راهوگرفتدهینادراشاهسفارشابانیبراهيخطرهاهاويدشوارسبببهدیرس راکـالت یعن

)558:1390؛مطلقیخالق(دیبرگز
نیکدررانیلشگرابهوستنیپکهراخودیصلاهدففرودرودیمفرودنزدبهبهرامکهیهنگامنیهمچن

انیـ رانیاتاآورددستبهراطوسموافقتکهخواهدیماوازوگذاردیمانیدرماوبااستاوشیسپدرش
خوديخردیبباطوسکهداندیمبهرامامابروندابیافراسجنگبهاوهمراهبهيگساریمهفتهکیازپس
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:دیگویمفرودبهوکندینمموافقتدرخواستنیابا
بوسدستبرزیندهمبخواهشبطوسیگفتهرچنیامنمیبگو«

»ستینپنددرازاومغزسروستینخردمندسپهبدکنیول
)603-602،ب47،ص4جلد(

بـا عنادشوتختوتاجبهنسبتاویشگیهميادعاونهیکوطوسيخردیبويتندازرافرودبهرام
طـوس قبـال درفرودعملطرزدريریتأثچیهبعداًهایآگاهنیاکهعجباوسازدیمآگاهخسرویکخاندان

انیدیـ حم»(کنـد شـه یپزمغـز یتوجـو نـه یکبرابرسـپهدار دراطیـ احتوحزمتاشودینمسببوگذاردینم
،327:1372(

.کندینمقبولطوسبودکردهینیبشیپکههمانطوراماردیگیمکاربهراخودتالشتمامبهرام
بـه رامـردم وشـهر تمـام وشودیمترواجنگباعثخوديسبکسرويخردیبباسیپارزینادیلیادر
شـهر بهسیپار.بوددهیبرگزيهمسربهبودزناننیباتریزکهراهلنسپارتپادشاهمنالس:«دهدیمکشتن

آنيخزانهوختیگرشهرآنازهلنبامنالسابیغدراماداشتندکوینرايوشهرآندرو.رفتسپارت
درجنـگ بـروز نهیزماشخاصيخردیبشدمشاهدهکههمانطور) 17:1389،یسینف»(بردخودباراپادشاه

شودیمداستاندوهر
يبلندفرازبرقهرمانانشناساندن-3-5
علـل وهازهیانگاستممکنیانسانيهابتیمصادیبن:«سدینویم» یحماساتیادب« کتابدر» کشاورز«

)25:1381کشاورز،»(گرددیبرمگریهمدازهاانسانشناختفقدانیکیکهباشدداشتهگوناگون
وجـود یاشخاصـ درکنارشـان وشناسندینمرامقابلطرفپهلوانانو،پهلوانقهرمانانداستاندوهردر
وپوشـد یمـ خفتانشودیمخبربارانیالشکرازفرودکهیهنگام.شناسندیماوبهراانپهلوانآنکهدارند
یغیسـت فـراز .شودیمبستهسرشانپشتدژدرشوندیمبراسبانتخوارسوارباهمراهوداردیبرمنبردابزار

ـ انامدارپهلوانانازکدامهرکهدیگویمتخواربهفرودبنگردراانبوهلشکرباالآنازکهرودیم نیزمـ رانی
:برسدشناختبهکهاندیبنماوکندیمعرفيوبهراشناسداویمرا

گروهرانیاکسریبدداریدکهکوهزبریکیغیتدندیگز« 
نهفتدینبابپرسمهرچتکهگفتندهیسراتخوارباجوان

کفشنهیزروگوپالخداونددرفشداردهركزوکنارنگ
»يبرورانیازایدانکهرایکسيبگوشانیاناممنبهینیبچو

)501-498،ب41ص(
ـ ،بورانشـا زنگـه گستهم،طوس،چونهمیرانیاپهلوانانيهانشانهفرودسپس فرهـاد، دوس،ی،شـ ژنی

-498ب(شناسـاند یمـ اوبـه راهمـه تخـوار وپرسـد یمـ تخوارازرابهراموستوهنز،یونیرگودرز،و،یگ
)43-41،ص533
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کننـد یمـ مشـاهده راونانیلشگربارويباالازهلنوامیهکتور،پرپدرکهشودیممشاهدهزینادیلیادر
:بشناسانداوبهراهاآنکهخواهدیماوازودهدیمنشانهلنبهرایونانیپهلوانانازنفرچندامیپر.

يبنگـر رادوستانتوشاوندانیخوتانیبنشکنارمدروایبشی،پجاندختر:گفتوبرداشتبانگامیپر«
ـ اکنمیممتهمراانی،خدایستینمايهایبدبختيزهیانگمنچشمدرتو نیچنـد مسـبب کـه راجنـگ نی

نیـ ايرفتاروقامتباکهياسرکردهنی،ايبگورافشگرمردنیااند،نامختهیانگمنبرستیافشاناشک
وسیاولچونهمیونانیسرکردگانازنفرنیچندنامهلنازو)93:1389یسینف»(ست؟یکاستدالورنیچن

.شناساندیماوبهراهاآنهلنوپرسدیمرا...وآژاکس
جنگازيریجلوگبهاقدام-3-6
ويریـ درگازيریجلـوگ قصـد دوهـر هکتوروفرودکهاستنیانداستادويهاشباهتازگریدیکی
ناخواسـته ونداردرايریدرگومبارزهقصدگاهچیهفرود. شوندینمموفقکیچیهامادارندراجنگادامه
انیـ رانیاوونـدد یبپطـوس سـپاه بـه کـه داشتقصدمادرشسفارشبهچنانکهشودیممبارزهصحنهوارد

:دکنیراهمراه
»میآورمشتبهرادشمنانمگرمیآورپشتجملهپدرنیکبه« 

)740،ب56ص(
فـرود فرسـتد یمفرودنزدبهیسرکشيبرارابهراموندیبیمکوهيباالبرراهاآنطوسکهیهنگامو
ـ ازپـس تـا خوانـد فـرا رابهرامفرود«دیگویمبهرامبهرابودانیرانیاباداتحاکهراخودیاصلهدف کی
امـا )558:1390،مطلـق یخـالق .»(ببنـدد اوشیسنیکبهکمروونددیبپرانیاسپاهبهاو،همراهيگساریمهفته

.ماندجهینتیبفروديهاتالشتماموبودخوردهرقميگریدطورسرنوشت
يبـرا رااوموافقـت سیپارباگفتگوازپسوداشتراجنگادامهازيریجلوگقصدهکتورزینادیلیادر

شـما وتـروا مردميا:«دیگویمنیچنلشکردوانیمدرهکتور. آوردیمدستبهمنالسباتنبهتننبرد
دوکـه خواهـد یمـ .کنـد یمـ يشنهادیپچهشمابهجنگنیازندهیبرانگسیپارکهدیبشنور،یدلانیونانیيا

نبردشییداراوهلنراهدرارجمندمنالسويووبگذارندرآوربانیزمبرراخودرخشانيهاسالحگروه
یسـ ینف.»(ببـرد خـود يسـرا بـه رااوآورددستبهرااشییداراويووشودروزیپکهآن. کنندتنبهتن

ـ پادامـه س،جنگیپارشکستوسیپارومنالسنبردوجودبااما).91:1389، وانیخـدا چـون کنـد یمـ دای
اندزدهقمرنیچنسرنوشت

قهرمانانسوگوارشدن-3-7
درفـرود «نـد یآیمـ فـرود نبـرد بـه هاآنآنکهازپس.آوردیمدردبهراطوسدلزیونیرکشتنبافرود

قصـد وبجنگـد خواهـد ینمـ او.راسـوار ایبزندرااسبکهبردیمسربهدیترددرهمبازلحظاتنیآخر
کـه يسـپهبد .کنـد یمـ لیـ تحماورابـه جنـگ خودکامـه وخردیبيسپهبد.شودیملیتحماوبهدنیجنگ
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ثـروت داشـتن انگاردیمچیهبهراپادشاهفرمانواستاستدارعهدهراجنگجوسوارهزاریسیفرمانده
دهشـتناك ییوالیـ هاوازستینآشناخردباکهیذهنوخودکامهیطبعویجنگابزاربهییآشنا،یشاه،تبار

ـ .» (شودیمخرابآوارچونجوانفرودیزندگبرکهاستساخته ـ ا) 33:1386،یاقوتی کـه اسـت نیچنـ نی
ـ بزنـد ریتبارازینویرخودکهپرسدیمتخواراز:«کندیممشورتتخواربافرود بـا تخـوار ورااسـبش ای

ــازاونادرســتییراهنمــا ــاخواهــدیم ــات ــرکشــتنب ــنوی اوازیزهرچشــموبســوزاندراطــوسدلزی
:راسوارایبزنمرااسبکهپرسدیمتخوارازو)328:1372،انیدیحم»(ردیبگ

»جگربسوزدزوراطوسمگربريبگشامردبرگفتبدو« 
)661،ب50ص(

یمکشتهزیناووفرستدیمفرودنبردبهاویخواهنیکبهراپسرشزرسپ،طوسزیونیرشدنکشتهبا
شود
خبـر دنیشـن ازپسلیآشتحسرشدت.آوردیمدردبهرالیآشدلپاتروکلکشتنباهکتورزینادیلیارد
ـ ادنیشنبا«دهدیملیآشبهراپاتروکلشدنکشتهخبرنستورکهیهنگام.استتأملقابلپاتروکلمرگ نی

راآنوگرفـت دستدرراسوزانواهیسيخاکسترکردآشفتهراوسیآخلچشماندردهانیتررهیتسخنان
)411:1389،یسینف.»(خفتخاكدروآلود،بدانراخودیآسمانيهاجامهوبایزیشانیپ.دیسرپاشيرو

.کنندیميشمارلحظههکتورفرودوکشتنيبراپهلواندوکهاستنیچننیاو
ریناپذنفوذیسالحوجود-8-3
زرهاوشیسـ کرامـات گـر یداز:«سـد ینویمـ نیچنـ »مرغیسـ يهیسادر«کتابدرشکاكریمیوسفعلی

انیـ رانیادسـت دراوشیسـ زرهنـک یاو)109:1391رشـکاك، یم. »(بهزادشبرنگایاهیساسبگریدواوست
درتخـوار کـه همچنـان کننـد یمـ تـن بررااوشیس،زرهاوشیسفرزندفرود،مقابلدرژنیبوویگواست
:کهدیگویمفرودبهویگفیتوص

»خدنگریتکانیپزنترسدجنگبهبپوشداوشیسحیسل« 
)750،ب56ص(

:بپوشدتاآوردیماويبرارااوشیسدرعوی،گشودیمفرودبانبرديآمادهژنیبکهیهنگامنیهمچن
مغفرشیکییخسروانهمانبرشاوشیسدرعفرستاد« 

»گردبکردارژنیبدیبپوشبردندرعگستهماوردیب
)796-795،ب59ص( 

اوتـن ازپاتروکـل کشـتن ازپسهکتوررازرهنیاکندیمپاتروکلتنبرراخودذرهلیآشزینادیلیادر
بـه ا،یـ در،الههسیتتمادرشاستناراحتپاتروکلمرگازلیآشکهیهنگام«پوشدیمخودوآوردیمدر
اويبـرا يگـر یدجوشـن بخواهـد سـتوس یفائیهازرودیمـ سـپس دهدیميدلداررااوودیآیماونزد

وکردنـد درستيگریدریناپذنفوذزرهلیآشيبراانیخداکهاستنیچننیاو)412:1389،یسینف.»(بسازد
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.دیپوشراآنهکتوربامبازرهدراو
داستاندوتفاوتوجوه-4

یادبـ ويهنردگاهیازدکهخوردیمچشمبههاتیشخصییجاجابهوتفاوتینوعاستانددونیادر
:کردمیخواهاشارههاآنازياپارهبهنکیا،مااستيشتریبتوجهدرخور

بـه فـرود وسـتن یپشـنهاد یپهمچنانکـه داردیپررنگویاساسنقشمادر،فرودیزندگداستاندر-4-1
یمـ فایارایاساسوپررنگنقش،پدرهکتورداستاندرکهیحالدرردیبگراپدرانتقاماتدهدیمراانیرانیا

بردارددستجنگادامهازخواهدیمهکتورازکهاوستوکند
ـ بورهـام دسـت بـه فـرود کـه چنـان همستینتنبهتن،جنگفرودداستاندر-4-2 یمـ کشـته ژنی
بـا فـرود واندازدیمرااودستکیرهاموروندیمتنهکیفرودردنببهدوهررهاموژنیبسرانجام«شود

تـن بـه تـن جنـگ ادیلیادراما)330:11372ان،یدیحم. »(رودیمدژدرونبهنیزخمگچاکرانشازچندیتن
کنندیممبارزههمبالیآشوهکتورفقطواست
:دهدیماوبهییادگارهایبهرامبازگشتهنگامفرود-4-3

کمرازدیبرکشزمانآنفرودبزردستهروزهیپگرزیکی«
»بکاردیآیکخودتاداریهمادگاریمنزنیاگفتودادبدو

)618-617ب48ص(
ویونـان ینفـر دوجنگخاللدروشودینممشاهدهیاصلقهرمانانيدربارهيموردنیچنادیلیدرااما

بـا خـود اکـان ینروابـط ازچوناماشوندیمروبروهمباومدیدووکوسگل:«شوندیممواجههمباییتروا
-156،یسـ ینف.» (کننـد یمـ عـوض راخـود يهاسالحوکنندیمیآشتوکنندینمیجنگگردندیمخبر

160:1389(
چنانکـه هـم شـاهنامه درکهکرداشارهنکتهنیابهتوانیمداستاندودرتأملقابلاریبسنکاتاز-4-4

بـه ایـ کنـد تـرك رانیزمرانیاشودیممجبوراوبهسودابهناپاكعشقازپسفرودپدراوشیسمیدانیم
اعـالم یبـ یغسـروش واستشدهنینفریکودکسیپار«ادیلیادراماشودیمراندهخانوادهنزدگرازیدیانیب

وشـاه کـه نشیوالـد دسـتور بـه یخـدمتکاران نیبنـابرا .شـد خواهـد ترواشهریرانیوموجبيوکهداشته
مـادر هکـوب «نیهمچنـ ) 137:1380ل،یـ دومز.» (کننـد یمـ رهادایاکوهسربرراسی،پارشهرنديشاهبانو

نیبـد هـم ودیکشـ آتشبهراشهرهمهوشدزادهیمشعليوازکهدیدخواببهيباردارهنگامبهسیپار
رانـوزاد بودکارنیامأموریچوپانوکندنابودرافرزنددادفرمانامیپر،پدرشسیپارشدنزادهازبعدلیدل
ورفتیپـذ يفرزنـد بـه رااوکودكافتنیزندهازپسچوپانودادریشرانوزادخرسنهادیخرسکنامدر
ازیجـوان دراوشیسـ ویکـودک درسیپارنسانیبد).203:1379،سنتنیپ. »(افتیییرهامرگازنسانیبد

.شودیمدهرانخانوادهنزد
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:کندیمراشدنشکشتهوفرودشکستینیبشیپندیبیمکهیخواببارهیجرفرودمادر-4-5
جفتبودغمودردبارهیتشببخفتیگرامتختبهرهیجر«

ارجمندآنشیپیفروختبردژبلنددکزیدیآتشخواببه
یسوختیدژهموپرستندهیبفروختکوهسپدسراسر

گشتماریتوازدردپرروانشدارگشتیبوپردردگشتدلش
دیدزهینوپردشمنکوههمهدیبنگرجهانبرآمدبارهبه

فرودفرخنیبالبهامدیبدودپردلخونپرگشترخش
سربهزاخترآمدبدارماکهپسريادارگردیبگفتبدو

جوشنستوزهینپرازدردژدشمنستکوهسراسرهمه
دودپرزدلتيدارچهازغمکهفرودیجنگگفتنیچنبمادر

»ينشمرفزونبخششززمانهياسپرشدستزمانهگرمرا
)842-833،ب62ص(

ازمـانع خواهـد یمـ وشودیمکشتهزدیبرخلیآشبانبردبههکتوراگرکهداندیمهکتورپدرادیلیادر
ارانیـ يهمـه ازوییتنهـا ،تومنپسري،اهکتوريا:«زندیمصدانیچنرااووگرددلیآشباهکتورنبرد
یکنـ يبرابريويروینبایتوانینمکهروزمندیپمردنیازخمازدمنیهمدریخواهینم،اگريدورخود
گـوش مـادرش واوسـخنان بـه هکتوراما)482:1389،یسینف. » (نباشيجنگجونیانیکم،دريشونابود

زدیخیبرمنبردبهودهدینم
بـا رافـرود اسـب ژنیبکهیهنگام:رساندیمقلعهدرونبهراخودازنبردپسشدههرطورکهفرود-4-6

ندندبیمراقلعهدروزدیگریمقلعهدرونبهفرودزندیمریت
»زودببستنددردژرانیدلفرودآمداندرحصندربندبه«

)819،ب61ص(
قلعـه درونبـه راخوداریبستالشباشودیمیزخمرهاموژنیبيلهیوسبهفرودکهیهنگامنیهمچن

رساندیم
ینمـ امـا زدیـ گریمونیلیايهادروازهيسوبهنداردمقاومتتابلیآشبرابردرکههکتورادیلیادراما
دهدینماوبهراکارنیاياجازهلیآشرایزشودونیلیاواردتواند
:سپاردیمجانقلعهدروندرفرود-7-4

فرودیجنگرینامورشآنشدزودببستنددرودرشدبدژ«
برشدردگانیپوشگرفتندمادرشپرستندگانبابشد

»تاجهنگامروزراشاهنبدجعاتختبرفگندنديزاربه
)868-867،ب64ص(



٤٤٢٦

٤٤٢٦

مجموعه مقاالت

بـه باروازراخودکهکندیمسفارشزانیکنوزنانبهرساندیمقلعهدرونبهراخودآنکهازپسفرود
:فتندینژنیبوانیرانیادستبهتااندازندریز

»دردوماریتبهروانشبرآمدزردکردرخسارگانونیابگفت«
)879،ب64ص(

.بردیمخودبارااويجنازهلیآشوشودیمکشتهقلعهازرونیبدرهکتوراما
کشـته ازپـس رهیـ جرمـادرش فـرود داستاندرکهاستنیاداستاندوگریديهاتفاوتازیکی-8-4
اززیـ چچیهـ استشاهنامهزنانانیمدرتیحمورتیغمظهرخودکهرهیجر«کندیمیخودکشفرودشدن
دسـت يزیچچیهدژبريهارانهیوبهنهادنيپاهنگامبهتاگذاردینمیباقانیرانیايبرامرکبوگنجدژو

)331:1372،انیدیحم»(ابندین
:دژدنیکشآتشبهازوپس

کبودآبچواوبادشنهیکیفرودفرّخنیبالبهامدیب«
»بدادجانبرشودیبردرشکمبرنهادپسريبرورارخدو

)893-892،ب65ص(
بـاز رارمـرد یپآنتوانسـتند یمـ يدشواربهتروامردم« داردیخودکشقصدپدرشهکتورداستاندراما
ازخـودرا خواسـت یمـ . دارنـد یمـ بازبودجابهساننیبدکهيدردازرااوکهبودآزردهدليودارند

یمـ امیـ پرخـروج ازمـانع تروامردممیدیدکههمانطور)493:1389،یسینف»(اندازدرونیبتروايهادروازه
. رودرونیبقلعهازتواندینماووشوند
تیوصـ وسـفارش بـه زنانوزانیکنفرودداستاندرکهاستنیاداستاندوگریديهاتفاوتاز-4-9
دلخـراش ازیکـ ی:«همچنانکهفتندیننژیبدستبهتااندازندیمریزبهباروازراخودوکننندیمعملفرود

بـر آنيبلنداازهاشعلهکهاستدژکالتيمنظرهشاهنامهيهاصحنهنیتريریتصوحالنیعدرونیتر
تیوصبهانیروبایزنیاکهآنگاه،وکنندیمهیموفرودکریپبرزانیکندودوآتشانیمدرورودیمآسمان
کـوه بیشدژبهفرازازراخودهمگانجوانمرگ،فرودبهيوفادارنشانهبهدروناسارتبهنخواستهکهفرود
)330:1372،انیدیحم.» (افکنندیمفرو

»برزدندنیبرزمشتنیخوهمهشدنددژبرسرپرستندگان«
)889،ب65ص(

همسـر انـدروماك کـه همچنـان شـوند یمـ گرفتهیبردگبهوشوندیمریاسزانیکنوزنانادیلیادراما
کرانـه بـه راشـان ی،اروزمندانیپيهایکشتيزودبه:«کندیمراگریدزنانوخوداسارتینیبشیپهکتور

)،یسینف. »(بودخواهمگرفتارزناننیاانیمدرمن.بردخواهندگانهیبيا
انیـ رانیایوقتفرودمرگازپسمینیبیمشاهنامهدرکههمانطور:ندیگریمفرودکریپبرانیرانیا-4-10
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:نندیبیمشدهکشتهرارهیجروفرود
خوارافگندهبامادرتختبرآنزارکشتهآننیببالآمدچو«

خشمزپراونیببالنشستهچشمآبپربهرامدستکیب
»کنداورانگشتهانجمنبروشاورانزنگهدگربدست

)910-908،ب66ص(
وینبهرامونیگرگچوبزرگانویگوگودرزستیبگرزاربرو«

»پسردردزوفروددردزجگرخونزپرشدطوسرخ
)914-913،ب66ص(

ویشـادمان هنگـام کـه دیگویمیونانیمردمبههکتورکشتنازپسلیآششاهنامهخالفبرادیلیادراما
میبرکشـ يسـرفراز آوازومیبـازگرد خوديهایکشتيسوبهامیپرپسرکریپباانیجنگجويا:«استجشن

)492:1389،یسینف.»(
:  رندیگیميسوگوارمراسماويبراانیرانیافرودمرگازپس-4-11

کوهسارآنغیتبربکردندشاهواريدخمهتابفرمود«
کمرنیزروزربفتيبایدبهزرتختراندرشیزنهادند

خواستندیمکافوروومشکوگلاراستندیبشاهوارشتن
بمشکوگالبوبعطررارخشخشککافورکردندبهراسرش

فرازگردنشاهدلریشآنشدبازگشتندوتختبرنهادند
»زینشاهيپهلودرنهادندزیونیرباسرفراززرسپ

)929-924،ب67ص(
رندیگیمجشنهکتورکریپنزددرانیونانیشدمشاهدهاماچنانچه

امـا کننـد یميسوگوارشیبراشدمشاهدهچنانچهکنندیمرفتارفرودجسدبااحترامباانیرانیا-4-12
يآزارگـر همـان بـا «لیآشـ هکتـور مـرگ ازپـس .کنـد یمـ يبدرفتارهکتورکریپبالیآشژهیوبهانیونانی
گردونـه دنبـال بـه رااوفشـرده هـم بهیدوالباراهاآنشکافتراشی،پاهاکردرفتارنیخشمگيروزمندیپ

بـا کـه راياالشهگرداگردغبارازيابررفتباالگردونهبر.شدیمدهیکشنیزميروبر،سرشبستخود
گـر یديبارچنانکهشودینمتمخجانیهمبهیاحترامیبنیا) 492:1389،یسینف.» (فراگرفتبردیمخود

گرداگردراآنبار،سهبکشدخاكبهراآنتابستآنیپدرراهکتورکریپ.بستراخودسرکشتکاوران«
کـه گذاشـت را،هکتوردیآرمخوديسراپردهدر،پسبودرفتهفرومرگخوابدرکهگرداندپاتروکلگور

)528:همان.»(باشدخاكبرشیشانیپ
خسـرو یکـ فـرود شدنکشتهازپس؟شودیمچهحادثهدونیاعامالنسرانجامکهدیددیبااما-4-13
:دیگویماوبهوکندیمیزندانرااووکردهعزلسپاهیفرماندهازراطوس
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مارستانیبوبندترابدیبزشارستاندرستینگاهیجاترا«
ستیناریهوشيراترامرکجاستینکارآزادگانشیپترا

ملومیهیدوتاجخوراندرنهوغلبندويمسمارسزاوار
دیامیزندگانبردادترادیسپشیرومنوچهرنژاد
برتازجدايکردشیاندبدسرتتایبفرمودموگرنه

تستنگهبانبدگوهرهمانتستزندانخانهجاودانبرو
»بکنديشادخیبدلشازبندبهبندبفرمودوبراندششیپز

)1279-1273،ب91ص(
يپاشـنه سیپـار :«آوردیمـ درپـا ازرالیآشـ زهرآلـود يریتباسیهکتور،پارمرگازپسادیلیادراما

)222:1380،سنتنیپ.»(زندیمریتباتروايدروازهبرجنگدررالیآشریپذبیآس
:نموداشارهتوانیممواردنیابهشودیممشاهدهادیلیادرفقطکهيگریديهاتفاوتاز-4-15

بـر یشـگفت ،بـا دندیدوییآخامردميهمه«زنندیماوبهگریدضربهچندنفرچندهکتورمرگازپس
)492:1389،یسینف.» (زدنداوبرگریدزخمتنچندستندینگرامیپرپسرشگرفییبایزوقامت

را،آندیکشرونیباوالشهازرانشیزوب:«آوردیمرونیبتنشازرااوجوشنلیآشهکتورمرگازپس
)492:همان. »(برگرفتمردهآنتنازراآلودخون،جوشنگذاشتيکناردر

جهینت
واشـتراك وجوهنییتبوادیلیادرهکتورودرشاهنامهفرودشدنکشتهينحوهویزندگداستانقیتطببا
:استآمدهدستبهریزجی،نتاافتراق

شـباهت جملـه ازاسـت کسانیباًیتقرساختاروبافتيداراییجاهادرتیشخصدونیایزندگداستان
اوش،ی،سـ فـرود پـدر ياجبارتركو،راندنجنگوقوعمکانتشابه: همچونیحوادثبهتوانیمرخدادها

وفروديناخواسته،وروداشخاصيسبکسرويخردی،ببرادرهکتورس،یرپاگریدطرفازوخودزادگاه
يمظلومانـه شـدن کشـته تـاً ینهاورینفوذناپذسالح،وجوديبلندبرفرازپهلوانان،شناساندنجنگبههکتور

.نموداشارهداستاندودرهکتوروفرود
داسـتان دودرحـوادث وهـا نهصـح متفاوتیگاهومشتركاسلوبويساختارهمینوعنکهیاضمن

ازیکـ یدرهماهنـگ ومشـابه يهـا نقـش باهاتیشخصیبرخحضوروینیآفرنقشباکهداردوجود
ی،خودکشـ پـدر و،هکتـور مادروفرود: جملهازشودیممشاهدهمقابلومخالفحضورجنسوهاداستان

فـرود داسـتان درزانیکنوزنانیجمعدستهیودکش،خامیپرپدرهکتور،یخودکشبهره،اقدامیجرفرود،مادر
فرهنـگ وبـاور در.کـرد هکتوراشـاره داسـتان درزانیکنوزنان،اسارتیبردگواسارتازيریجلوگيبرا

بـا مسـئله نیاوشوندگرفتهیبردگایاسارتبهزانیکنوزنانکهاستنشدهدادهینماجازههرگزیفردوس
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ـ لیادرکـه یصـورت رددریـ گیمـ قـوت اندازندیمریزبهباروازراخودکهیزنانیجمعدستهیخودکش ادی
یبردگـ بـه زانیـ کنوزنانشاهنامهبرخالفکندیمسقوطترواکهیهنگامواستافتادهاتفاقيموردنیچن

ـ بهکتورمرگ،قلعهدردرونفرودمرگبهتوانیمداستاندويهاتفاوتگریدازشوندیمگرفته ازونری
هکتـور،دفن کـر یپبـر يشـاد وجشـن فـرود، يبـرا انیـ رانیايسوگوارمراسمییبرپاويزاروهیقلعه،گر

اسـت شدهسفارشاریبسمردگانبهاحترامشاهنامهدر.کردهکتوراشارهجسدبهیاحترامی،بفرودمحترمانه
اتفـاق هکتـور يبـرا وادیلیادرموردنیابرخالفامارندیگیميسوگوارمراسمفروديبراانیرانیاچنانچه

ودارنـد یکسـان یتیـ ماهوسرشتادیلیاوشاهنامهیحماساثردوکهشدادآوریدیباانیپادر. استافتاده
مشاهدهیفراوانمیرمستقیغومیمستقيزیاثرپذونانیورانیايهاحماسهدرمیکرداشارهزیقبالًنکههمانطور

شودیم
کتابنامه

اولر،چاپیاساط:،تهرانیفرخباجالن:،ترجمه»ونانیریاساطشناخت«،)1380(،جانسنتنیپ-1
مرکز:،تهران»یفردوسشهیاندوهنربريدرآمد«،)1372(د،ی،سعانیدیحم-2
،چـاپ یفارسادبوزبانفرهنگستان:تهران،»ییسراشاهنامهویفردوس«،)1390(مطلق،جاللیخالق-3
اول

: تهـران ،يسـتار جـالل :،ترجمـه »لیـ ژرژدومزشـه یانددرحماسـه واسطوره«،)1380(ژژرل،یدومز-4
اولچاپنشرمرکز،

ویانسـان علـوم پژوهشـگاه : ،تهـران 2جلـد ،»رانیـ ایحماسـ اتیادبقلمرو«،)1381(،نیحسرزمجو،-5
یفرهنگمطالعات

ریاساط: تهران،،انیفیشرنیعبدالحس: ،ترجمه1جلد،»جهانریاساط«،)1386(،دوناروزنبرگ-6
یفرهنگویعلمانتشاراتشرکت:تهران» خاررنجتاگلرنگاز« ،)1377( یقدمعل،یسرّام-7
هفتمچاپر،یرکبیام: تهران،»رانیادرییسراحماسه) «1384( اهللاحیذبصفا،-8
هفتمچاپقطره،:تهران،انیدیحمدیسع: کوشش،به»یفردوسشاهنامه« ،)1384(ابوالقاسم،یفردوس-9

آن: تهران» یحماساتیادب« ،)1381(الهفتحکشاورز،-10
اولچاپنشر،کتابانتشاراتمؤسسه:،تهران»مرغیسهیسادر« ،)1391(یوسفعلی،رشکاكیم-11
دومچاپسپهرادب،: تهران،یسیدنفیسع: ترجمه،»ادیلیا«،)1389(هومر،-12
اول،چاپماینونگار: ،تهران»سمیئالرواسطورهیردوسف«،)1386(،منصوریاقوتی13
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تصحیح دو واژه در دفتر اشعار صوفی هروي
1محسن صادقی محسن آباد

استادیار دانشگاه پیام نور
چکیده

موالنا صوفی محمد هروي، از شاعران هرات در عهد سلطان حسین بایقرا است.  این مقاله، به تصحیح و 
در دو بیت از این شاعر اختصاص دارد و در پی آن است تا » جک جک کردن«و » جوشی«هايبیان معنی واژه
در این » ج«هاي خراسان و هرات این پیشنهاد را مطرح کند که وجود هاي فراهم آمده از گویشبه کمک داده

از مصدر فعل مضارع» چوشی«خوانده شود. بر این اساس، » چ«امالیی است و باید ۀدو واژه، فقط نشان
نیز در معناي čok čok kardan»چک چک کردن«است، » مکیدن«به معنی čuš-id-anنچوشید»چوشیدن«
- رود. در پایان براي تأکید بر احتمال صحت این پیشنهاد، تعداد دیگري از واژهبه کار می» قطعه قطعه کردن«

ذکر شده است.ي خراسان هاي زندههاي مشترك دفتر اشعار صوفی هروي با گویش
صوفی هروي، تصحیح، نقش گویش در تصحیح متن، چوشی، چک.ها:کلیدواژه

درآمد:

ي، از شاعران هرات در عهد سلطان حسین بایقرا اسـت. دفتـر اشـعار وي بـر اسـاس      ود هرموالنا صوفی محم
چـاپ و  1386ن را در سـال  به اهتمام مرحوم ایرج افشار فراهم آمده و نشـر میـراث مکتـوب آ   ،نسخۀ منحصر بفرد

هـا بـه   د در سـرودن آن منتشر کرده است. بخش اعظم این کتاب در وصف اطعمه و اشربه است و موالنا صوفی محم
هـاي  هـا و ترکیـب  حفظ انبوهی از واژهیکی از خصوصیات مهم اشعار صوفی . بسحاق اطعمه نظر داشته استاشعار 

. از آن جـا  هاي فارسی پیش نیامده اسـت نامهها در واژهبت و ضبط آنکه تا کنون فرصتی براي ثاستکمیاب فارسی 
ها رنگ و بوي گویشی دارند دفتر اشعار صوفی منبعی گرانسنگی براي آگاهی از گویش هـرات در  که بیشتر این واژه

قرن نهم نیز هست.

قرار گیرد تـاثیر گـویش یـا    بررسی متون کهن فارسی مورد توجهتصحیح تردید، یکی از نکاتی که باید دربی
هاي دیگري در آثار هر دوره هست که در متـون متعلـق بـه آن دوره مشـترك     اما نکته«لهجۀ مؤلف بر زبان اثر است، 
شود، این گونه نکات را، گذشته از تعلق به یکی از ادوار تـاریخی، مربـوط و   ها دیده مینیست و تنها در بعضی از آن

1،ج1376خـانلري،  »(نده باید دانست، یعنی به جنبـۀ مکـانی و جغرافیـائی نسـبت داد    مختص به محیط زندگی نویس
هـاي گفتـاري شـرق نزدیـک     گمان در آغاز به زبان). از آنجا که زبان ادبی نخست در مشرق ایران پدید آمد، بی383:

1 . sadeghi.m@pnurazavi.ac.ir
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هـا  شود و تعبیر آنمایان میهايِ این مناطق نیز به طور کلی به شکلی پراکنده نهاي محلی در نوشتهبوده است. ویژگی
).29: 1384شود(الزار،پذیر نمیهاي گفتاري نوین امکانو تعیین محلشان جز در مقایسه با زبان

بـه تصـحیح و بیـان    ،جنوب خراسـان هاي گویشهاي دري محفوظ در کمک واژهبااین مقالهدر همین راستا 
براي تأکید بر احتمال صـحت  . در ادامه پردازدمیصوفی هروي از اشعار در دو بیت » جک«و » جوشی«هايمعنی واژه

ي خراسـان ذکـر شـده    هـاي زنـده  هاي مشترك دفتر اشعار صوفی هروي با گویشاین پیشنهاد، تعداد دیگري از واژه
.است

بحث و بررسی

:  خوانیممیدفتر اشعار صوفی هروي در  

لیک او هست دلبري مستورخوش بود از انار لب جوشی

)158: 1386(صوفی هروي،

چو تنی خستۀ بدخواه کنیدش جک گوشت را زود بدرید چون دل از دشمن
جک

)93(همان: 

بشنو از من سخنی، هر چه بود از تر و 
خشک

نگذاري به تک سفره که ماند یک جک
)82(همان: 

نامۀ دهخدا، ذیل لغتقاطع،برهاناسدي،فرسلغتهاي دستیاب فارسی، مانند:نامهدر واژه
از این . شود متناسبی دیده نمیمعناي»جک جک کردن«و » جوشی«هاي هاي فارسی و... براي واژهفرهنگ

،هاي کهنکه در نسخهاز آن جاۀ زبانی شاعر باشد. گون، برگرفته ازهاواژهاین این احتمال وجود دارد که ،رو
تنها واژه در دو شود که حرف اول این از هم متمایز نیست، به آسانی مشخص نمی» چ«و » ج«اغلب امالي
از ، اما با توجه به شواهدي که در ادامه»چ«است یا » ج«برجا مانده از دفتر اشعار صوفی هروي، دستنویس 

واژه نمی تواند دو ماند که واج نخست این تردیدي نمیآیداي جنوب خراسان میهلهجه هروي و گویش
خوانده شود. » چ«در این دو واژه، فقط نشانه امالیی است و باید » ج«جود وباشد. به سخن دیگر، » ج«

). 104: 1376: مکیدن. (فکرت،čušidanنچوشیددر لهجۀ هروي: 
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). 181: 1373مکیدن. (رضایی،: čušidaنچوشیددر گویش بیرجند:
).81: 1385: مکیدن.(زمردیان، čuš dâdaچوشیده در گویش قاین: 

به » چوشی(= بمکی)«، »جوشی«باید به جاي » خوش بود از انار لب جوشی«بر این اساس در مصراع 
». متن برده شود

هاي نامهدر واژه» ردنچک چک ک«و صورت مصدري آن » چک«متأسفانه تاکنون فرصتی براي ثبت 
را » چک«گویش جنوب خراسان پیش نیامده است، اما نگارنده که خود گویشور این سامان است بارها واژه  

را به معنی قطعه قطعه کردن شنیده است. بر » چک چک کردن«اي از هر شیء و به معانی، قطعه، تکه و پاره
چو تنی خستۀ بدخواه کنیدش جک «و » که ماند یک جکنگذاري به تک سفره «هاي این مبنا، در مصراع

چک(= قطعه) ضبط برتر است.«نیز » جک
هاي هاي به کار رفته در دیوان صوفی هروي که تا به امروز در گویشدر ادامه تعداد دیگري از واژه

هایی از قبیل: شود، واژهخراسان کاربرد دارد، ارائه می

آلو انگور

چو علّت صفرا شفا 
آلوانگورست

ز بهر او همه صفرا کند دلم به صد 
بار

)79: ، همان(صوفی هروي
:نوعی انگورست آن بسیار درشت و شبیه به آلو است رنگ آن سبز و از انواع âlu-engirآلوانگیر «گویشی:

.)34: 1375،(محتشم». باشد که براي تهیه شیره مورد استفاده قرار می گیردانگور آبدار می

گل صدبرگ 

آستر بهر قباش از گل صدبرگ 
کنید

تن نازك او حیف بود بر والهکه 

)28: همان(صوفی هروي،
.  "محمديگل"gol sεd bεlgصدبلگ گلگویشی:

:1شاهد

هغَگُلِ صدبلْگ د پِیشُونِ باگُلِ لَاْلَه د بالَی گُداره
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gol-e lālε de bâ l-ei godâr-ε/ gol-e sεd bεlg de pišun-e bâq-ε.» :     =) گـل اللـه در بـاالي گـدار
).185: 1390(صادقی، ».گذرگاه) است. گل محمدي در پیشان (= اندرون) باغ است

:2شاهد

iامیرو عمبرiدل ور نکنُو« iدل ور نکنُو اي گل صدبلگ از تواز تو

واهم دل ور نکنُو که ور نخ
iکندم i i

iشاید که جدا کنه مره vمرگ از تو

del var-na-kanu amir-o ambar az to/ del var nakanu I gol-e asdbalg az to
del varnakanu kevar naxâhom kandam/ šâyad ke kena mera marg az to

).172: 1379(ناصح،

برّهجوش

برّه گزیدها جوشهر که لبهست ز سرّ سنبوسه

)74: همان(صوفی هروي،

نهان نیست که سودا داردرواقف سهر که با جوش بره قلیه تمنّا دارد

)97همان: (صوفی هروي،

وش بوره دارد درون رازي که ج
سینه

سنبوسه را بفرما کز ما نهان ندارد

)140: همان(صوفی هروي،

مکن از حال جوش بوره سؤالسر خود را چو داشت پوشیده

)156: همان(صوفی هروي،
آورند و مقداري سبزي، میهایی در : خمیر آرد گندم را به صورت ورقهjušbraبره جوشسبزواري: گویشی:

ریزند. سپس مقداري ماست و ادویه داخل آن ب جوش میآگوشت کوبیده و چیزهاي دیگر داخل آن قرار داده در 
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. v: جوش برهjušvεrε). قاینی: جوش وره 195(محتشم، همان: ریزند تا آماده شود. می
).73: 1385(زمردیان، 

استه

اگر به استه گرفتار گشته است 
رطب

مکن تو عیب که باشد همیشه با گل 
خار

)78: همان(صوفی هروي،
78مکن تو عیب که باشد همیشه با گل خار ص اگر به استه گرفتار گشته است رطب 

).26ان، همان: (زمردی: هسته(بادام، گردو، زردالو و ...). estεقاینی: استه گویشی: 

خستۀ

شیخ تسبیح به من داد که برخوان 
صوفی  

من نخواهم مگر از خستۀ خرما باشد

)89: همان(صوفی هروي،

هسته.xεstεخَستَه 

زُمیکَلَّه ت لَنْدب رِ کُوهسزُمتَه رِینْ خُرما بِیار تا خَسو مد

 لَنْدب رِ کُوهس .زُمتَه رِینْ خُرما بِیار تا خَسو مد /زُمیکَلَّه تsεr-e kuh-e bolεnd-e kεllε tiz-om /do mεn

xormâ be-yâr tâ xεstε riz-om.»صادقی، همان: ».سر کوه بلند کلّه تیزم، دو من خرما بیار تا خسته ریزم)
197.(

پلونی 

-شوقش کس نمیعجب عجب که ز سحر به خاطرم آمد پلونی شیره

میره

)99: همان(صوفی هروي،

جایست اگر در هوسش بمیريدارم هوس امروز بلونی خمیري       
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)104: همان(صوفی هروي،

رازي که جوش بوره دارد درون 
سینه

سنبوسه را بفرما کز ما نهان ندارد

)125: همان(صوفی هروي،

).76(صادقی، همان: ریزند.مینوعی آش آرد که گیاهان دارویی زیادي در آنpoluniونی پلُ
سلّه 

اي انگور مسکه و ببین به سلّه
فخري

شود خیرهکه در لطافت او عقل می

)99: همان(صوفی هروي،

سلّۀ «.sell-ei homsā-yε do dεr dārεره.داْدرویه، دساْسلَّی همشاهد گویشی:زنبیل. sellεلَّه سگویشی: 
). این واژه در برخی متون کهن نیز آمده 106(صادقی، همان : .  (نظیرِ: مرغ همسایه غاز است)» همسایه دو در دارد

شهفور »(ي انجیرااورمیا باز آمد به بیت المقدس، بر خري نشسته، و با شیرة انگور اندر رکو(ه)اي و سله«است: 
).305: 1،ج1375،اسفراینی

چنگالی  

اگر به دست تو افتد طغار 
چنگالی

محقّرست ز بهر چه دست برمالی

)102: همان(صوفی هروي،

در نیاید به نظر طلعت حلواي 
برنج

فتد ار صحنک چنگالیم اندر چنگ

)109: همان(صوفی هروي،

مالْ کْچεkmâlč81(صادقی، همان: کنند. شده درست میغذایی که با مالش نان داغ، در کرة آب.(

ک لُ



٤٤٣٦

٤٤٣٦

مجموعه مقاالت

نکشم آن و شد اندر دل من جور تو لُکخاطرت هست چو برگ گل زرین نازك
هاي لُک ها به گوش چمچه رسید. لب خود را تنگ کرد [به] سخنناگاه این سخن«یا:).93(صوفی هروي،همان:

).175(همان،».کیستی که با من در میدان درآیی و زبان به گفتار بگشاییکه تو
شاهد گویشی: (فقط براي سگ).و فربهچاقرود: هاي خراسان به معانی زیر به کار میاین واژه در گویش

و سفت شدن حالت ستبر-2!»استیلکّچه ایشان viکچوكkoččuk-in-â lokk-e-yε.»!یهلُکتوکُچوکینا
-mäyε xunخُونَی گُوینا لُک شده بو. ماْیهشاهد گویشی: پستان گاو، بز و میش به سبب بیماري یا گزیدن حشرات.

ei gow-y-nâ lok šed-ε bu.»خانۀمایهvi iنْگُو شاهد گویشی: زیاد.-3».گاوِ ایشان، لک شده بودر ه اَزاُو تُو ک
اْ، اُو لُکیرْ مسره. وودبu tow ke εz rεng ow vεr sεr me yä،ow lok bud- ε.»آن طور که از رنگ-

viآب i iآیدبر سر میi xشاهد گویشی: گویند.درشت و ضخیم؛ به سوزن ضخیم نیز لُکّی می-4».آب لُک بوده است
لحاف را با سوزن لکّی «.lâhâft-er،xodei suzεn lokki mo-duz-εmافْترْ، خُدي سوزنْ لُکِّی مدوزم. حال

». دیباي لک» إستَبرَقٌ«: شود، از آن جمله استهاي کهن قرآن کریم نیز دیده میاین واژه در ترجمه».  دوزندمی
).127(فرهنگنامۀ قرآنی،همان:

نتیجه گیري:
ان و ادب فارسی  در  یکی از مراکز مهم فرهنگی ایران قدیم است. تعدادي از متون کهن و ارزشمند زب،هرات

-ها و لغتتعداد قابل توجهی لغت و اصطالح ثبت نشده در فرهنگ،این شهر نوشته شده است. در اغلب این آثار

تواند مبین هاي امروز جنوب خراسان میها در گویششود. زنده ماندن برخی از این واژههاي فارسی دیده مینامه
براي مطالعات تاریخی زبان ، هاي زندة این سامانطالعۀ این آثار از منظر گویشم،تردیدها باشد. بیگویشی بودن آن

-این مقاله ،. در همین راستادهدهم گسترشرا امروز فارسیهاي زبانظرفیتتواند فارسی اهمیت بسزا دارد و می

، در حقیقت »جک«و » جوشی«هاي هاي گویشی جنوب خراسان نشان دهد صورت صحیح واژهبه کمک واژهکوشید 
هاي گویشی به کار رفته در دفتر اشعار صوفی است. در ادامه نیز معنا و تلفظ تعداد دیگري از واژه» چک«و » چوشی«

هروي ارائه گردید.

ور نکنو: برنکند.-1
امیر و عمبر/ امیر عنبر: از اعالم معلی است و شاید محرّف عبیر و عنبر باشد؟-1
مرَه/ ما.-1
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امکَنَدم/ کنده-1
جوش بره, با باي ابجد و راي قرشت, نام اشی است مشهور که آن را از خمیر به اندام مثلث و مربع -1

الي آن ریخته طوالنی ساخته از گوشت و سبزي و مصالح پرکنند و در اب جوشانند و ماست و کشک بر با
بخورند.برهان قاطع.

: توله سگ koččukکچوك -6
گویند).می» مایه«: پستان چهارپایان . (به لولۀ پستان mäyε xunεخانه مایه-7
ماند.اي که از آب بر دیوارة جوي مینشانه: rεngowآب رنگ--8
رسد.: به ذهن میvεr sεr meyεآید بر سر می-9

منابع و مآخذ
کتوب.). دفتر اشعار به کوشش ایرج افشار, تهران: میراث م1386صوفی محمدهروي.(

), رسالۀ دکتري زبـان  5). فرهنگ تطبیقی گویش اردکول با متون فارسی(از آغاز تا پایان قرن 1390صادقی, محسن.(
و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور  تهران: چاپ نشده.

اکبـر  التـراجم فـی تفسـیرالقرآن, تصـحیح نجیـب مایـل هـروي و علـی        ). تـاج 1375اسفراینی, ابوالمظفر شاهفور. (
سانی, تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.  خرا

). برهان قاطع، به کوشش محمد معین، تهران: انتشارات امیرکبیر.1361خلف.( بنتبریزي، محمدحسین
). شعر غم, مشهد: انتشارات آستان قدس رضوي.1379ناصح, محمد مهدي. (

نشگاه آزاد اسالمی سبزوار.). فرهنگنامۀ بومی سبزوار، سبزوار: انتشارات دا1375محتشم, حسن. (
تهران.,, به اهتمام و هزینه محمود رفیعی, روزبهاننامه گویش بیرجندواژه). 1373رضایی, جمال.(

.تهراننشر آثار, ). واژه نامۀ گویش قاین, 1385(زمردیان,رضا.
.1381نشرنو, تهران فرهنگ,سعیدي سیرجانیبه تصحیح, تفسیرسورآباديسورآبادي, ابوبکرعتیق, 
.انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد,1، چاپفارسی هروي). 1376فکرت، محمدآصف. (

نسخه کهن محفوظ در کتابخانه مرکزي آسـتان قـدس   142بر اساس فرهنگنامۀقرآنی). 1374(یاحقی, محمدجعفر
مشهد.مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي, رضوي ،

، نشر نو: تهران.2، ویرایش1زبان فارسی، ج). تاریخ 1382خانلري، پرویز.(
، ترجمه مهستی بحرینی، هرمس: تهران.گیري زبان فارسیشکل). 1384الزار، ژیلبر.(
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بررسی نماد گُل الله در شعر دفاع مقدس
1رامین صادقی نژاد

استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر
فاطمه قرائی

فارسیدانش آموختۀ ارشد زبان و ادبیات 
چکیده

اي که دارد از دیرباز به عنوان نشانی از خون و رمزي از الله، به خاطر رنگ قرمز بارز، تند و برانگیزاننده
پذیرفته شده است. این -شودتعبیر می» شهادت«که در صورت آرمانی و مقدس بودن، از آن به -پاکباختگی

ی، حضوري پررنگ و مستمر داشته، اما با نوسانات نماد، از دیر باز در شعر فارسی و به ویژه شعر حماس
اجتماعی، با فراز و فرودهاي همراه بوده و در مقاطعی، مورد غفلت واقع شده است؛ اما با -مسائل تاریخی

و به ویژه هشت 57وقوع انقالب مشروطیت، از نو احیاء شده و با انقالب اسالمی شکوهمند ایران در سال 
در شعر و ادبیات و فرهنگ ایران زمین، تثبیت شده و جایگاه پایدار و تزلزل ناپذیري را به سال دفاع مقدس، 

اي نوشته شده، سیر تاریخی این نماد درشعر خود اختصاص داده است. در این مقاله که به روش کتابخانه
است. نتیجۀ این دفاع مقدس، تحلیل شدهکهن فارسی به اجمال بررسی، سپس نمادپردازي این گُل، در شعر

اي به نام هشت سال دفاع مقدس، در احیاء و تثبیت این نماد، نقش پژوهش حاکی از آن است که، حادثه
عناصر بالغی از این وبسیار بزرگی داشته تا جایی که شاعران این دوران با استفاده از ساختارهاي بدیعی

رجسته سازي، رنگ آمیزي، تصویرآفرینی و مضمون نماد، جهت اغراض مختلفی چون: استناد، تأکید، تأئید، ب
اند.پردازي سود جسته

دفاع مقدس، رمز، شقایق، شهید، اللهها:کلیدواژه
مقدمه

هاست. قرمزي جام الله، گویی ، کوتاهی عمر و رنگ آن»الله«با » شهید«هاي یکی از بارزترین شباهت
، رنگ قرمز نماد خون و جاري شدن آن از پیکر سرخی خون فروچکیده از پیکر شهداست. از طرف دیگر

شهید، همانند جریان آن در شریان انسان، رمز حیات و توانایی است تا آنجا که یادآور سرخی و گرماي آتش 
اند. در براي اجاق زندگی است. قرمزي خون با زندگی گره خورده و خون را معادل زندگی قلمداد کرده

هاي فروزان آتش، از دل نماد زندگی باشکوه، همانند سرخی شعله-خ جنوبپرندة سر–ها، ققنوس اسطوره
، آن است که الله و شقایق، »مهرآیینان«آورد. یکی از موضوعات قابل توجه در نزد خاکستر سر به در می

نگ اي است که در دل جام الله، یک نقش چلیپایی سیاه راند سرخ، اما داغدار و آن به گونهداراي تصاویري
اند.شمیل، در مورد نماد الله، در و داغدارش کردهوجود دارد. پنداري با چلیپایی مشکی رنگ، آن را نقش زده

1 . Rsns1970@gmail.com
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» روید تا نشانی باشد از آتش عشق او که هرگز خاموش نخواهد شدبر مزار عاشق می«نویسد: نزد ایرانیان؛ می
ر و کاري بوده و خون  پاکباختگان را با الله، پیوند ). شعراي متقّدم را نیز با گُل الله، س139: 1383(شمیل،

خوریم که به ریخته شدن مظلومانۀ خون سیاوش اند. با گشتی در حماسۀ فردوسی، به این بیت برمیداده
اشاره دارد: 

)4:346،ج1385وگر الله بر زعفران رسته بود (فردوسی،زمین سر به سر کشته و خسته بود
ا استفاده از نماد الله، به ارتباط این گُل با شهید، اشاره کرده است: عطّار،در بیت ذیل ب

)203: 1390سر از غم کم عمري خود در کفن آورد(عطّار، الله چو شهیدان کفن آغشته به خون کرد
حافظ، در یک جا الله را نمادي از مفهوم امید، آرزو و عشق، آورده و با پیوند زدن خون فرهاد با الله، او 

را به صورت تلویحی، شهید راه عشق، خوانده است: 
)143: 1380دمد از خون دیدة فرهاد(حافظ، که الله میبینمز حسرت لب شیرین هنوز می

هاي الله و شهید، تصریح کرده، این بیت زیبا و اما بی تردید زیباترین بیت حافظ که خود به واژه
تأثیرگذار است: 

)298که شهیدان که اند؟ این همه خونین کفنان!(همان:  گفتمر میبا صبا در  چمن الله سح
صائب تبریزي نیز که دستی باال در مضمون پردازي دارد، با استفاده از نماد الله، این بیت محشر را سروده 

است: 
)479:  1380الله افکنده سر از خاك شهیدان برخاست(صائب ،پیش دریاي پر آتش چه نماید شرري؟

شهریار از شاعران معاصر نیز در رابطه با نماد الله و دمیدن آن از خون جوانان وطن، این بیت را سروده 
است: 

)199: 1366یا درفش سرخ بر سر انقالبیون گرفتند(شهریار،دمد بر دشت و هامونالله از خاك جوانان می
آغاز تاریخ احیاي گُل الله است:واین بیت از تصنیف زیباي عارف قزوینی در انقالب مشروطیت، که 

)1376،344(عارف قزوینی، از ماتم سرو قدشان سرو خمیدهاز خون جوانان وطن الله دمیده 
همانگونه که اشاره شد الله یا شقایق، بر مفهوم امید، آرزو و عشق، داللت دارد و چه زیبا گفته سهراب 

). نماد،در لغت به معناي نمود، نماینده و 45: 1370(سپهري،» تا شقایق هست زندگی باید کرد«سپهري که 
نماد، رمز و سمبل، در «خوانیم: : ذیل واژة نماد)، در فرهنگ انوشه، می1377ظاهرکننده است (دهخدا،

شود. اصطالح به هرچیزي که بر معنی و مفهومی وراي آنچه در ظاهر وجود دارد؛ داللت کند؛ اطالق می
: ذیل واژة نماد). مقدادي، نماد را اینگونه تعریف کرده 1376(انوشه،» یبایی استمانند: گُل سرخ که نماد ز

یک شیء، یک شخص، یک موقعیت، یک عمل، یا هر چیز دیگري که داراي معناي لغوي است، اما «است: 
از دو : ذیل واژة نماد). فتوحی، نماد را مرکّب1378(مقدادي، » رساندعالوه بر آن، معناي دیگري را نیز می

یک جزء دالّ یا صورت عینی و ظاهر شناخته شدة کلمه و دیگري مدلول یا معنا و مفهوم «داند: جزء می
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-گسترده و نامتناهی آن است که از طریق ظاهر و صورت کلمه،که به دنیاي مادي و محسوس تعلّق دارد، می

» ی و کلّی، رابطه برقرار کردتوان به دنیاي معنوي و اسرار عالم پنهان راه یافت و میان نظامی جزئ
هاي متناقض کنندة دو رمز در ذات خود، پدیده«کند: ). ستّاري، در تعریف رمز تأکید می16: 1383(فتوحی،

تابد که معناي متضاد: حق و خلق، انسان و شیطان و...است، بنابراین همواره دست کم، دو گونه تعبیر برمی
ترین قدسی«خوانیم: ). در فرهنگ شوالیه نیز می185: 1372ي،(ستّار» یکی صعودي و دیگري نزولی است

» هاستاي دیگر است که نشانگر تفاوتی عظیم در طرز تلقّی آنترین نماد براي عدهاي، پستنماد از نظر عده
نماد، «گوید:تابد و میداند که به شیوة رمز بازمی). کزّازي، نماد را نمونۀ برتري از آنچه می43: 1378(شوالیه،

ها به تنهایی باشد مثالً رستم نماد پهلوانی، کبوتر نماد پیروزي و گویاي همۀ فریادهاست، بی آنکه یکی از آن
). یونگ نیز که از منظر روانشناختی به نماد 162: 1372(کزّازي،» روشنایی، کالغ نماد تیرگی و تاري است

دشوارفهم و غیرقابل درك است و هرگز به تمام و نماد عنصري ناشناخته، رازگونه و«نگریسته، معتقداست: 
، نماد یا »آرمان شهر زیبایی«). از نظر بالغی نیز، در کتاب 24: 1352(یونگ، » باشدکمال، توصیف پذیر نمی

اي استعاره است با این فرق که در استعاره تنها یک مشبه (مستعارله) گونه«است: سمبل را، اینگونه بیان کرده
ماند و حال آن که در نماد، بیش از و با حذف آن، مشبه به(مستعارمنه)، به عنوان استعاره باقی میوجود دارد

). 67: 1373(حمیدیان، » آیدها نماد، پدید میهاي متعددي در میان است که با حذف آنیک مشبه و گاه مشبه
از تشبیه صریح و ساده تا «ز آمده است: در ارتباط با تشبیه، استعاره و رم» هاي رمزيرمز و داستان«در کتاب 

استعاره و از استعاره تا رمز، حرکتی تدریجی را از وضوح به ابهام و از دوگانگی به وحدت، در اجزاي تصویر 
-ژگی نمادها میـدر مورد وی» ایهـهاي همسحرف«). در کتاب 23: 1364(پورنامداریان،» توان مشاهده کردمی

-دهند و خوانندة خود را در برابر عظمتی میدهند، وقار میکنند، اعتبار میعمیق مینمادها، شعر را «خوانیم: 

توان، به دو دستۀ کلّی، ادبی و غیر ادبی تقسیم کرد. از آنجایی که ). نمادها را می95: 1357(اسفندیاري، » یابد
بی و یک زیر شاخۀ مهم آن، نمادهاي غیر ادبی، از حوصلۀ این مقال خارج است؛ در این نوشته به نمادهاي اد

هایی هستند که ساختۀ ها و نشانهشود. نمادهاي قراردادي که همان عالمتیعنی نمادهاي قراردادي، اشاره می
ها را ذهن گذشتگانند که به ما منتقل شده است. شاعران و نویسندگان با آوردن این نمادها، در آثارشان آن

این نمادها در ادبیات و فرهنگ یک ملّت، «بخشند. معموالً ان میکنند و از خطر فراموشی نجاتشحفظ می
باشند. ها و احساسات یک شاعر یا نویسنده نمیمفهومی شناخته شده و قابل درك دارند و محدود به اندیشه
هاي قراردادي یا مبتذل کنند به همین دلیل سمبلاین نمادها بر یک یا دو معناي صریح و واضح داللت می

-رود و تبدیل به نماد جهانی میها از ادبیات یک کشور فراتر میشوند. حتی گاهی گسترة شمول آنده مینامی
هاي : ذیل واژة نماد). به این نوع از نمادها که معموالً از لحاظ موضوع در دسته1373(میرصادقی، » شود

گویند. گیرند، نمادهاي طبیعی میاجرام فلکی، اشخاص، اشیاء، حیوانات و جانوران و گُل و گیاه، قرار می
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تر تر و مناسبها طبیعیها را خوب مواظبت کنید. هرقدر آنسمبل«کند: نیما، به شاعران جوان، توصیه می
).95: 1357(اسفندیاري، » تر و مناسبتر خواهد بودبوده، عمق شعر شما طبیعی

ه وجود آورندة آن جویا شد، زیرا در آن اي را باید در عوامل سیاسی و اجتماعی بادبیات هر دوره
هاي آن اظهار نظر کرد. ادبیات پایداري، آیینۀ توان دربارة زبان، فکر، نوع ادبی، آرایهصورت است که می

ترین و دشوارترین هاي بلند و زاللی است که ملّتی را از گذرگاه هولناكها و جلوگاه آرمانباورها، نگرش
ک و لبخند، آرامش و خطر، فریاد و سکوت، ـرساند. ادبیاتی که در آن اشمقصد میها گذرانده و به حادثه

اند. ادبیات پایداري که معموالً تحت تأثیر شرایطی خاکستر و آتش و خشم و نرمش، همسایه و هم خانه
هاي قدرت، هاي فردي و اجتماعی، قانون گریزي و قانون ستیزي با پایگاهچون: اختناق، استبداد، نبود آزادي

گیرد؛ ناگزیر استفاده از نماد است. آنچه این هاي ملّی و فردي شکل میغصب قدرت و سرزمین و سرمایه
نوع ادبیات را به استفاده از نماد، ناگزیر کرده، نه فقط حاکمیت فضاي اختناق و تهدید و ارعاب؛ که زیبایی، 

هاي لفظی و معنوي سرشارند که . این آثار از زیباییایجاز و قدرت نماد، در رساندن مراد و مقصود بوده است
ها متجلّی از نظر زبانی نیز قابل تحلیل و تأمل و از نظر فکري و اندیشگی نیز مضامین بلند و اصیل در آن

هاي ادبیات پایداري، گاهی به اشعاري در سروده«نویسد: است. یوسفی، در بارة شعر ادبیات پایداري، می
که هم از لحاظ درون مایه و مضمون، پرخاش آمیز، مقاوم و تسلیم ناپذیر است. هم از نظر حفظ خوریم برمی

ماند که از زیر ضربات پتک آهنگر زورمند بر سندان، شراره است و اي میآهنگ، به پارهاي آهن سرخ شده
).77: 1373(یوسفی،» شرر افکن
بحث

ر و ـمحدود، لذا شاعمعانی و مفاهیمِ حاصل از آن ناها محدود است وهاي بشري، واژهدر گسترة زبان
کوشد با استفاده از صورخیال، کمبود و محدویت زبان را جبران کند، در این صورت، واژه از نده میـنویس

گیرد. در ارتباط نماد با استعاره و کنایه، علماي معنی اولیۀ خود دور و معنی مجازي، رمزي، کنایی و...می
ند: استعاره نوعی مجاز است بین مستعار و مستعارمنه آن، عالقۀ شباهت وجود دارد و قیاسی بالغت، معتقد

کند، طبق نظري دیگر، استعاره، تشبیهی است که یکی از طرفین آن حذف بین دو موجود یا وضعیت ایجاد می
این جهت که بر معنایی نماد، از«کند: ). شمیسا در ادامه، تأکید می141-142: 1377شده باشد(رك. شمیسا، 

تواند به استعاره، تشبیه باشد و از جهت این که عالوه بر معناي کند، میغیر از معناي ظاهري کلمه داللت می
). 189(همان: » مجازي، دریافت معنا و مفهوم واقعی هم در آن امکان پذیر است با کنایه قابل قیاس است

آید. شفیعی کدکنی، این نوع از استعاره را از ة مصرّحه، به شمار میاستعارة مرشّحه از انواع سه گانۀ استعار
نظر تأثیر و جنبۀ نفوذ هنري، پر تأثیرتر از جنبۀ تشبیهی موضوع و غیریت دو سوي استعاره نسبت به یکدیگر 

) با ). در این نوع استعاره، مستعار منه(مشبه به11: 1370کند (شفیعی کدکنی،شود، قلمداد میفراموش می
شود. در این شیوه از کاربرد استعاره، مشبه به، تا مرحلۀ یکی مالئمات یا صفات خود مستعارمنه، آورده می

رساند، این کار ابهام و پیچشی در کالم شاعر ایجاد رود و یکسانی را به نهایت خود میشدن با مشبه پیش می
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-دیوارها، دوباره پر از عکس الله«طلبد: به به، میکند که تالش ذهن را براي دریافت رابطۀ بین مشبه و مشمی

). در شعر زیباي ذیل، عباس باقري، با استفاده از عنصر بالغی استعارة مصرّحۀ 11: 1364(امین پور، » هاست
مرشّحه و با نماد آالله و رنگ سرخ، به تصویرسازي، دست زده که غرض وي نیز ازین تصویرسازي، استناد و 

رویند/ هاي شعب ابی طالب/ بیهوده/ بر شیشۀ سپیده نمیآالله«...اریخ صدر اسالم بوده است: تأکید مسائل ت
). در مثنوي چمن 81: 1372(باقري،» برد/ تا باز آرام کو به جاي قبله نشینددنیا به سرخ روییشان رشک می

از عناصر شیعی، همانند الله، شاعر در در بیتی از شعري که براي مهدي موعود (عج)، سروده، با استفاده
را » اللۀ خونین کفن«مهدویت، با محور قرار دادن نماد الله، استعارة مصرحۀ مرشّحۀ زیباي » انتظار«بحث 

خلق کرده است: 
)131: 1363سمن شد اللۀ خونین کفن رفت(موسوي گرمارودي، ز باغ انتظارت نسترن رفت

باشد: می» حسین گیجگاهی«شّحه از شهید استعارة مصرحۀ مر» اللۀ مست«در بیت ذیل، 
مرید مخلص مولی حسین گیجگاهی رامیان خاك و خون غلتیده همچون اللۀ مست

)210: 1372(روایت سیمرغ،
مردانی، در غزل ذیل، با استفاده ازعنصر بالغی استعارة مصرّحه و نماد الله، رویدادهاي جنگ را با 

و هر صحنه از رویدادهاي دفاع مقدس را با واقعۀ عاشورا، همخوان نمادهاي عاشورایی، برابرسازي کرده
کرده است: 

بخوان حماسۀ خونین کربال با ما
گویدسر بریده به میدان عشق می

دوباره پیکر صد چاك الله آوردند
جوشدفرات اشک ز چشمان خاك می

که شد بسیط زمین جمله هم صدا با ما
حدیث خون شهیدان نینوا با ما

ها با مابه داغگاه بهشتی فرشته
)78: 1374هاي کربال با ما(مردانی، به سوگواري گُل

امین پور، در دو بیتی زیباي ذیل، با استفاده از نماد الله و عنصر بالغی استعارة مصرّحۀ مجرّده، مضمون و 
تصویر ماندگاري را آفریده است: 

مبادا خویشتن را واگذاریم
رسته استز خون هر شهیدي الله

امام خویش را تنها گذاریم
)74: 1364مبادا روي الله پا گذاریم(امین پور، 

سلمان هراتی، در ابیات ذیل بدون اشاره به نوع گُل، با استفاده عنصر بالغی استعارة مصرحۀ مجرده، به 
اشاره کرده است: 57شهداي سرافراز پیروزي انقالب اسالمی ایران در بهمن

گیري این باغه دستآمد ب
در زمهریر بهمن آن سال

آمیخت با سلیقۀ باران
)85: 1376گُل کاشت پا به پاي بهاران(هراتی، 

را استعارة مصرّحۀ مجرّده از شهید آورده است: » اللۀ حمرا«قاسم پور، در غزلی با ردیف بسیجی، 
)87: 1376ا بسیجی(قاسم پور،وي به داغ دل هزاران اللۀ حمرها بسیجیاي شهید جبهه و مظلوم دوران
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را استعارة مصرّحۀ مجرّده از شهید آورده است: » الله«علیرضا قزوه، در بیت ذیل، 
)64: 1376ها(قزوه،دریغ از فراموشی اللههامرا کُشت خاموشی ناله

را استعارة مصرّحۀ مجرّده از شهید آورده است: » آالله«حسینی در بیت ذیل، 
)42: 1363ها را حمایت کنیم(حسینی،که آاللهله بیعت کنیمبیا با گُل ال

حسینی در بیت ذیل نیز الله را که نماد شهادت است استعارة مصرّحۀ مجرّده، از شهید آورده است: 
)133بر مرده دالن بانگ مسیحا زد و رفت(همان: آن الله که داغی به دل ما زد و رفت

ند و داغ با شقایق ایهام تناسب اماد الله و شقایق، توأمان به کار رفتهدر بیت ذیل در عین حالی که ، ن
زیبایی آفریده، الله نیز استعارة مصرحۀ مجرّده از شهید است: 

)133: 1357کان الله رانیامده داغی رسیدورفت(گرمارودي،گُلگونۀ خون پاك شقایق به جوش باد
اشاره داشت. این استعاره از حیث جان بخشی » استعارة مکنیه«توان به از جملۀ دیگر اقسام استعاره، می

هاي زیباشناختی واالیی در بحث نماد، قابل بررسی است. در ، از جنبه»تشخیص«به امور مختلف و به ویژه 
تشخیص، یعنی بخشیدن صفات و خصایص انسانی به اشیاء و مظاهر «واژه نامۀ هنر شاعري آمده است: 

ها، خصوصیت انسانی تصور غیر ذي روح یا امور انتزاعی، به این معنی که شاعر براي آنطبیعت و موجودات 
ها حس و حرکت ها نسبت دهد و بدین ترتیب به آنهاي انسانی را به آنها یا اعمال یا احساسکند و صفت

شت، از آنجایی ). در بیت ذیل، عالوه بر بحث استعارة مصرّحۀ مرشّحه، که گذ70: 1373(میرصادقی،» ببخشد
توان شاهد وقوع استعارة مکنیه  بود:همانند انسانی رفته یا درگذشته است، می» اللۀ خونین کفن«که 

)131: 1363سمن شد اللۀ خونین کفن رفت(موسوي گرمارودي، ز باغ انتظارت نسترن رفت
اختصاص یافته است » الله«به » لب«از آنجایی که در بیت ذیل از میرجعفري، از ملزومات انسانی یعنی 

گیري آرایۀ تشخیص، باشیم: توانیم شاهد شکلمی
)238: 1376است(میرجعفري، ها ورق خوردهبا لب اللهدفتر شعر من به یاد شما

ت انسانی است به نماد الله، را که از ملزوما» دل«در بیت ذیل، از آنجایی که موسوي گرمارودي، 
باشیم: مدن آرایۀ تشخیص میص داده، شاهد به وجود آتخصی

)38: 1363(موسوي گرمارودي،ها نه قلب ما که دل الله داغ دارتندر سوگت اي تناور باال بلند باغ
در بیت ذیل از حسینی، الله در عین حالی که استعارة مصرّحۀ مجرّده از شهید است چون همانند انسان به 

ست با استعارة مکنیه نیز به وجود آورده است:رفتار آمده و فعل انسانی از خود بروز داده ا
)133: 1363بر مرده دالن بانگ مسیحا زد و رفت(حسینی،آن الله که داغی به دل ما زد و رفت

همچنین است در بیتی از حسینی که الله همانند انسانی به خون نشسته است: 
)135(همان: الله بر خون شهادتنشسته بهار آمد به میدان شهادت
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تشبیه، از عناصر اصلی سازندة نماد است. شاعران دفاع مقدس براي آن که تشبیهات خود را براي مخاطب 
اند که از طبیعت و هایی را به کار گرفتهتر کنند؛ در کنار استفاده از نماد الله، مشبه بهتر و دلنشینقابل فهم

ده از آرایۀ تشبیه، سروده است: اند. اوستا، در بیت ذیل با استفامحیط اطراف خود بوده
)61: 1368برازنده جان را ردایی نبینی(اوستا،چو تشریف گُل رنگ عشق و شهادت 

اوستا، در بیت ذیل نیز با مانند کردن، داغ دل به داغ الله، از تشبیه غیرمحسوس به محسوس، سود برده 
است: 

)97طه ور داشت(همان: دلی در دجلۀ خون غوبه هر داغی در این صحرا چو الله
اوستا، در بیت ذیل نیز با استفاده از نماد الله، تشبیه زیبایی را آفریده است: 

)242ز البرز تا کرانۀ الوند و کرخه رود(همان: هر الله نقش پاي شهیدیست سر زده
را به الله سبزواري، در بیت ذیل، با استفاده از عنصر بالغی تشبیه، رزمندگان هشت سال دفاع مقدس

مانند کرده است: 
)243: 1368(سبزواري،خم نشود در برکس قامت ستوار شمااي همه گُردان و ردان الله رخ و سروقدان

، سروده شده عنصر تشبیه نقش اساسی دارد: »حسین گیجگاهی«در بیت ذیل که در توصیف شهید 
سین گیجگاهی رامرید مخلص مولی حمیان خاك و خون غلتیده همچون اللۀ مست

)210: 1372(روایت سی مرغ، 
را استعارة » الله«، نماد »هاي خونالله«در بیت ذیل ضمن استفاده از عنصر بالغی تشبیه صریح حسینی،

مصرحۀ مرشّحه از شهید، به کار برده است: 
)36: 1363رست(حسینی،ها حتی گُل آوخ نمیدر نايرستهاي خون در آن مسلخ نمیجز الله

موسوي گرمارودي، در بیت ذیل با به کارگیري نماد شقایق و با با استفاده از عنصر بالغی تشبیه، به 
تصویر سازي پرداخته است: 

چون شقایق دلش از داغ تو پر خون افتادهر که را دیده بر آن چهرة گُلگون افتاد
)83: 1363(موسوي گرمارودي،

ذیل با به کارگیري نماد الله و با با استفاده از عنصر بالغی تشبیه موسوي گرمارودي، همچنین در بیت
صریح، مضمون زیبایی را خلق کرده است: 

)32آیین سرافرازي و سرداري(همان: با خون نوشته بر ورق الله
شود که خود در هنري کردن شعر، مرسل نیز گاه سبب مبالغه و همچنین موجب ایجاز در سخن میمجاز

از دیگر محاسن «آید.  شفیعی کدکنی، در کارآیی بحث مجاز مرسل باور دارد: ل مهمی به شمار میعام
- ها مناسب مقام نباشد، میتوان این را دانست که در بیشتر مواقع، کلماتی که استعمال آناستفاده از مجاز، می

). 106: 1370(شفیعی کدکنی،» رساندمیاي دهند که همان مفهوم راتوانند جاي خود را به معنی مجازي واژه
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را به » شهادت«که نماد شهادت است از خود واژة » الله«موسوي گرمارودي، در بیت ذیل، به جاي واژة 
در مصراع دوم » داغ«کاربرده است. شهات به عالقۀ مالزمت معنایی با الله ، مجاز از الله است که وجود قرینۀ 

کند:این موضوع را تقویت می
)138: 1363وین کویر تشنه جان را داغ کن(موسوي گرمارودي،دشت ما را از شهادت باغ کن

دانند هایی که در نماد پردازي، نقش بسیار مهمی دارد، مبحث کنایه است. کنایه را سخنی میاز دیگر بحث
د. این نکته را نباید که دو معنی ظاهري و باطنی دارد و مقصود اصلی گوینده در معنی باطنی سخن نهفته باش

از نظر دور داشت که معموالً عناصر به کار رفته در آفرینش نماد و کنایه از محیط اطراف و زندگی شاعران، 
را در معناي کنایی الله به کار برده است که واژة »حباب خون«شوند: موسوي گرمارودي، در بیت ذیل أخذ می

أله: اي است در تأکید این مسنیز قرینه» چراغ«
)138از حباب خون برافروزان چراغ(همان: اي بهار سرخ برپا شو به باغ
، با استفاده از نماد شقایق که در اینجا کنایه از وجود نازنین »چمن الله«گرمارودي در همین مثنوي 

ه حضرت زینب (س) است؛ هم تصویري زیبا آفریده و هم با توجه به مصیبت آن حضرت در واقعۀ کربال، ب
مضمون پردازي بدیعی دست داده است: 

یک دشت شقایق بهشتی
اي بذر غم و شکوفۀ درد

بر سینه ز داغ و درد کشتی
)152بر دشت عمیق خون گُل زرد(همان: 

» دشت سرخ«آورده که واژة » الله=شهید«را در معناي کنایی » آیه آیۀ خون«حمید سبزواري، در بیت ذیل،
است:اي براي این کنایه قرینه

)19: 1373به خون نشسته ز تبریز تا خلیج نگر(سبزواري،ز دشت سرخ هویداست آیه آیۀ خون
تو قرآن «ه از الله و شهید آورده است: ـرا کنای» رخـهاي سهـخوش«گرمارودي، در شعر سپید ذیل، 

هاي د/ با خوشههاي دالوریت را/ بر پوست کشیدة صحرا نوشتی/ و نوشتارها/ مزرعه ایی شسرخی/ خون آیه
).148: 1363(گرمارودي، » سرخ

اند. یکی از صنایع بدیعی نیز در کنار عناصر بالغی، در تصویر سازي و مضمون پردازي الله، سهمی داشته
هاي بدیعی به کار گرفته شده، صنعت ایهام تناسب است. اوستا، در بیت ذیل نیز با آودن واژة داغ در آرایه

کنار نماد الله، داغ دل الله را نیز به ذهن متبادر ساخته و ایهام تناسب زیبایی را رقم معناي غم و مصیبت، در
زده است: 

)97: 1368(اوستا،دلی در دجلۀ خون غوطه ور داشتبه هر داغی در این صحرا چو الله
تناسب زیبایی را موسوي گرمارودي، در بیت ذیل کلمۀ داغ را در رابطه با  نماد شقایق به کار برده و ایهام 

به وجود آورده است:
قایق دلش از داغ تو پر خون افتادچون شهر که را دیده بر آن چهرة گُلگون افتاد

)83: 1363(موسوي گرمارودي،
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ند و داغ با شقایق ایهام تناسب ادر بیت ذیل در عین حالی که، نماد الله و شقایق ، توأمان به کار رفته
زیبایی آفریده است: 

کان الله را نیامده داغی رسید و رفتگُلگونۀ خون پاك شقایق به جوش باد
)133: 1357موسوي گرمارودي،

اند: در ابیات ذیل نیز امین پور با استفاده از نماد الله و واژة داغ، ایهام تناسب هاي بسیار زیبایی خلق کرده
)139: 1372ار است(امین پور،ز باغ الله خبرهاي داغ بسیشنیدن خبر مرگ باغ دشوار است

)139شبیه الله به انبوه داغ عادت داشت(همان: کسی که مثل درختان به باغ عادت داشت
ترین حس انسان است. حس بینایی، فعال» الله«رنگ آمیزي از دیگر موضوعات جالب در نمادپردازي گُل 

کوشد، است که شاعر، از این طریق میدر حوزة تصرّف نمادهاست و رنگ مهمترین عنصر ادراك این حس 
بسیاري از نمادهاي معنوي را که با حس بینایی قابل درك نیستند با استفاده از عنصر رنگ، محسوس کند. 

یا ثاراهللا/ آن باغ مینوي/ «سراید: سلمان هراتی به دور از هرگونه تکلّف و تصنّع، با زبانی ساده و عاطفی، می
هاي سرخ شهادت/ وآن هاي سرخ/ با نهرهاي جاري خوناب/ با بوتهی/ با میوهکه تو در صحراي تفته کاشت

). یا حسینی، در بیت ذیل، با 55: 1376(هراتی، » سروهاي سبز دالور/ باغی است که باید با چشم عشق دید
استفاده از عنصر رنگ و نماد شقایق، این حس را به زیبایی هرچه تمام، القاء کند: 

)13: 1363(حسینی، خورشید شقیقۀ شقایق رنگشتابده خوش میبر مزرع سرخ شیع
، همواره نماد شهید و شهادت نیست. حسینی، در بیت ذیل گُل الله »الله«گفتنی است، در شعر پایداري، 

- را در معناي نمادین آن به کار نبرده، اما حال و فضاي عمومی شعر معناي نمادین الله را به ذهن متبادر می

نماید:
ن که حلق تشنه به خنجر سپرده اندآنا

این بیشمار الله رخان در هواي یار
آب حیات از لب شمشیر خورده اند

)16: 1363ها را شمرده اند(حسینی،تا روز وصل ثانیه
در رباعی حسینی نیز، الله در معناي استعاري نیامده و بیشتر بر مفهوم گُل الله داللت دارد تا شهید، اما 

کند: فضاي عمومی شعر، نمادین بودن الله را به ذهن متبادر میبازهم
آنان که گُل سپیده را کاشته اند

دیروز چو دانه در دل خاك شدند
ما را ز حضور نور انباشته اند

)16امروز چو الله قد برافراشته اند(همان: 
توان ، به راحتی می»کفن سرخ«به قرینۀ در رباعی ذیل نیز به نام الله یا شقایق تصریح نشده، اما با توجه 

تواند باشد: فهمید که این گُل، جز الله، گُل دیگري نمی
با خصم نبر تن به تن باید کرد

از خون شهیدان تبري باید ساخت
چون گُل کفن سرخ به تن باید کرد

)133شیطان بزرگ ریشه کن باید کرد(همان: 
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شهید نیست. در بیت ذیل، هراتی الله را در معناي معمولی گُل الله در شعر هراتی نیز، الله همواره نماد 
آورده است:

)177: 1376در گردش از نسیم سحر ساغر آورم(هراتی، با شاهدان الله ز دامان فرودین
، نیز، اگرچه شقایق را نمادي از شهادت نیاورده؛ اما فضاي »از آسمان سبز«هراتی در شعر ذیل از مجموعۀ 

- گفتند/ که تنش عین شقایقها میسبزه«کند: هوم نمادین شقایق را که شهادت است به ذهن متبادر میشعر مف
را نمادي از » گُل«).  همچنین است در شعر ذیل که هراتی، 59(همان: » ها بود/ و دلش لبریز از نور خدا

- ه/ چشم به راه بهارم/ میمن پشت این دریچ«شهادت دانسته است، اگرچه به واژة الله تصریح نکرده است: 

» تر از شهید/ هیچ دستی در بهار گُلی نکاشتدانم سبزتر از جنگُل/ هیچ وسعتی بهار را نسرود/ و سرخ
تصریح نشده است اما فضاي کلّی » الله«نیز اگرچه به » دري به خانۀ خورشید«). در مجموعۀ 51(همان: 

تقویت » سرخ«که مفهوم شهادت و نماد الله را براي واژة اي است، قرینه»داغ«حاکم بر شعر و به ویژه واژة 
کند: می

سبزند که از هواي باغ آمده اند
در اوج تراکم شب ظلمانی

سرخ اند که از کویر داغ آمده اند
)97مردانه به یاري چراغ آمده اند(همان: 

جسته اما شرمندگی آالله از در رباعی ذیل، حسینی از گُل آالله در معناي واقعی و نه استعاري آن سود 
گردد: روي گُلفام (سرخ) شهید، باعث تداعی و تقویت این نماد در ذهن خواننده می

آالله خجل ز روي گُلفام تو شد
رفتی به ره حسین و در آخر کار

گُلگونه شفق ز برکت نام تو شد
)133گُل زخم گُلوله اندام تو شد(همان: 

نتیجه
یک نمادهاي قراردادي و طبیعی، در شعر دفاع مقدس، براي بیان مفاهیمی چون ایثار به عنوان» الله«نماد 

شاعران دفاع مقدس، و از جان گذشتگی و پاکبازي در راه هدف و آرمان الهی، نقش غیر قابل انکاري دارد. 
ام گرفته و با این نماد متداول در آثار دیگر شاعران را که به صورت قراردادهاي شعري در آمده بود؛ به و
حیاتی دوباره هنرمندي و مهارتی که داشتند؛ به نوعی ساختار شکنی و آشنایی زدایی، دست زده و به آن

گیري این نماد، تأثیري اساسی هاي فکري و زبانی شاعران در شکلهمانگونه که گذشت ویژگیبخشیدند. 
. یکی از نتایج عمدة این تحقیق، این نکته استداشته و با شرایط و فضاي خاص آن دوران بی ارتباط نبوده

است که درك و دریافت مفهوم یک نماد، شناخت و معرفت فرد یا ملّتی است که آن نماد را به کار برده 
- هاست و میها و افراد در حیات فرهنگی و سیاسی آناست. رمز و نماد، شدیداً وابسته به شیوة تکوین ملّت

یربنایی براي حفظ، انتقال وگسترش مبانی روحی و فکري افراد و جوامع توان آن را بنیاد مستحکم و ز
تواند در درك مفاهیم مورد نظر یک شاعر بسیار مؤثّر و حایز دانست. از آنجایی که شناخت رمز و نماد، می

بدیل توانیم به درك واالتري از شهید و شهادت دست یابیم. معیار تاهمیت باشد، با درك درست نماد الله؛ می
یک نشانه به نماد، میزان استفاده از آن است. با توجه به گستردگی استفادة شاعران دفاع مقدس،از گُل الله، 
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ترین، ، کلیدي»الله«توان الله را نمادي از شهید و شهادت در شعر دفاع مقدس، قلمداد کرد. بدون تردید می
باشد.نماد شعر دفاع مقدس می
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اثربزرگ علوي از منظر تحلیل گفتمان انتقادي»هایشچشم«نگاهی به رمان 
1پریسا صالحی

دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی
2فشانییه گلمرض

دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی 
چکیده

تحلیل گفتمان انتقادي، رویکردي نو از تحلیل گفتمان است. تولید یا تقویت یک ایدئولوژيِ خاص و 
نگرش به سطوح باالتر ،از موضوعات تحلیل گفتمان انتقادي است، در این روش به هر دو جنبۀ صورت و 

نظران در زمینۀ معرفی و رشد تحلیل گفتمان انتقادي شود.نورمن فرکالف یکی از صاحبي متن توجه میمعنا
شوند. این روش، روشی کارآمد در است. در رویکرد او متون در سه سطحِ توصیف، تفسیر و تبیین بررسی می

و اجتماعی آنان است.هاي سیاسیچنین دیدگاههاي ایدئولوژیک نویسندگان و همتبیین و کشف دیدگاه
نویسندگان هاي سیاسی، اجتماعی و فرهنگیِنثر فارسی در مقام یکی از مؤثرترین ابزارِ ابراز هنري نگرش

پس از مشروطه، زمینۀ بررسی و تحلیل گفتمانی صاحبنظران و منتقدان ادبی را در  خصوص آثار عرضه شده 
در قلمرو ادبی فراهم آورده است.

-از بزرگ علوي با استفاده از رهیافت تحلیل » هایشچشم«است که رمان عی برآن بودهدر این پژوهش س

انتقادي، تحلیل و تبیین گردد و چگونگی نگرش نویسنده، در مقام یکی از نویسندگان برجستۀ ادبیات گفتمان
تر به متن یکهاي مختلف معنی و درونمایه، که معناي نزدمعاصر بررسی شود و با عرضۀ روشی تازه، الیه

دارد، کشف گردد.
هاي جامعۀ زمان خود را نتیجۀ پژوهش چنین است که از دیدگاه تحلیل گفتمان انتقادي نویسنده نادرستی

پردازد. علوي واژگان، عبارات و جمالت، کند او به ترسیم فضا و رویدادهاي اجتماعی میآشکار می
ردازي وطرح ودرونمایۀ داستان را در خدمت اندیشه پهاي داستان، نحوة روایتتصویرها، توصیف شخصیت

هاي چنین با تحلیل الیهقرار داده است تا از این طریق نظام اندیشگانی خود را به مخاطبانش نشان دهد. هم
شود. بازتاب هنرمندانۀ این دوستی و مبارزة انسان ایرانی در زمانهء علوي یافت مینهانی رمان،وطن

دهد و سبب پیوند زبان و اجتماع در اش را نشان مینسبت به مسائل زمانهموضوعات حساسیت علوي
کند.شود و همین امر اثر اورا به مخاطبش نزدیک میرمانش می

هایش، نثر معاصرتحلیل گفتمان انتقادي، نورمن فرکالف، بزرگ علوي، چشمها:کلیدواژه

1 . parisa.salehi1384@yahoo.com
2 . golfeshanim@yahoo.com
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مقدمه
شناسی جدید در حوزة نقد ادبی معاصر است که حث زبانیکی از مبا(Discours-analysis)تحلیل گفتمان 

کاوي و تحلیل کالم نیز ترجمه شده است. در زبان فارسی به سخن
هاي صوري و هاي ادبی افزون بر جنبهصاحبنظرانِ این رهیافت در حوزة نقد ادبی برآنند تا در تحلیل متن

در تحلیل گفتمان،دیگر صرفاً با عناصر «ارد. واژگانی، عوامل گوناگون فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نقش د
سروکار نداریم، (context)ترین مبناي تشریح معنا، یعنی زمینه متنعنوان عمدهلغويِ تشکیل دهندة جمله به

، فرهنگی، اجتماعی و... (content of situation)یعنی بافت موقعیتی تر از آن به عوامل بیرون از متن،بلکه فرا
) 8: 1379(فرکالف، ».توجه داریم

ا در ارتباط با گیري معنا و پیام واحدهاي زبانی رپیروان این مکتب چگونگی تبلور و شکل«به تعبیر دیگر 
هاي اجتماعی، فرهنگی، -زبانی (زمینه(متن، عناصر نحوي و زبانی و...) و عوامل برونزبانیعوامل درون

تر، تحلیل گفتمان بررسی زبان در ) به بیان صریح10: 1372(لطفی پورساعدي، ». کنندسیاسی و...) بررسی می
کارکرد اجتماعی آن است. 
تحلیل گفتمان انتقادي

بینی تحلیل گفتمان انتقادي، رویکردي جدید و نو از تحلیل گفتمان است؛ روشی که در کشف جهان
قدرت، کنترل و ا یدئولوژي. نویسنده و شاعر اهمیت فراوانی دارد. مفاهیم بنیادي در آن عبارتند از: زبان،

ترین موضوعات تحلیل تولید یا تقویت یک ایدئولوژي خاص و نگرش به سطوح باالتر جمله، از جالب
گفتمان انتقادي است که نگاه علمی و کاربردي به متن دارد. 
کند که رسی میپردازد، بلکه افراد و نهادهایی را برتحلیل گفتمان انتقادي تنها به بررسی ساختار زبان نمی

کاوي، تجزیه و گفتمان«هایی براي معناپردازي از متن دارند؛ پس در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادي، شیوه
)161-160: 1382مکاریک، ».(تحلیل ساختارها و معناهایی ست که بار ایدئولوژیک دارند

ن انتقادي است. او معتقد نظران برجسته در حوزة تحلیل گفتمااز صاحبN.Faircloagh)نورمن فرکالف(
است براي تحلیل کالم باید از تمرکز بر جمله فراتر رفت و گفتمان را در سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین 

زبان در هر یک از سطوح یاد شده داراي بار ایدئولوژیک است..بررسی کرد
شود. مجموعۀ در مرحلۀ توصیف، متن جداي از متون دیگر و زمینه و اوضاع اجتماعی بررسی می

هاي هایی خاص از میان گزینهتواند به عنوان انتخابشود، میاي که در یک متن یافت میهاي صوريویژگی
کند. در مرحلۀ تفسیر، متون بر ود تلقی شود که متن از آنها استفاده میـور موجـمربوط به واژگان و دست

شوند. در تفسیر متن، بین تولید و تفسیر میدهد،هاي متنی ارزش میهایی که به ویژگیفرضاساس پیش
عنوان جزئی شود. در مرحله تبیین، محقق به تحلیل متن بهدانش زمینۀ مفسر و محتویات متن تعامل برقرار می

کند.پردازد و زمینۀ اجتماعی موجود در متن را بررسی میاز روند اجتماعی جامعه می
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ها نهفته است و دانند که حقیقت در پشت آناظهارات فراواقع میپیروان این رویکرد ادبیات را سرشار از
توان آن را آید و میهاي رفتاري و اجتماعی، سند تاریخی به شمارمیاین اثر ادبی است که با انعکاس نظام

تاریخ فعال به شمار آورد.
الب از لحاظ ترین قها و ترسیم حقایق، جديتوجه به دگرگونی،ادبیات به دلیل حقیقت مانندي

شود که جوامع رود و اهمیت آن آنگاه بیشتر آشکار میشمار میدرآمیختگی با ابعاد اجتماعی و فرهنگی به
شوند.هاي اجتماعی و سیاسی میدچار دگرگونی

سیاسی روزگارش- علوي و موقعیت او و آثارش در بافت فرهنگی
(گذشت » م که سیاست برآن حاکم بود.اي به دنیا آمددر خانواده«بزرگ علوي به تعبیر خودش: 

اول مجلس شوراي ملّی از طبقه تجار ء) پدربزرگ او حاجی سید محمد صراف نماینده دوره6:1385زمانه
هاي سیاسی ناگزیر بود. پدرش سید ابوالحسن نیز از مبارزان انقالب مشروطه بود که سرانجام به دلیل فعالیت

او مثل برادرش مرتضی علوي و عمویش فدایی علوي نیز سرگرم از مهاجرت شد. سایر اعضاي خانواده 
سیاست زندگی من «گوید: اش میفعالیت سیاسی بودند.علوي دربارة تأثیر سیاست بر زندگی خود و خانواده

در برلین خودکشی کرد، 1307)؛ ابوالحسن علوي در 21همان:»(ام را از راه عادي منحرف ساختو خانواده
راف پس از پایان جنگ اول جهانی و روي کارآمدن رضا شاه دیگر اقامت در ایران را حاجی سید محمد ص

سیاسی و ضد رضاخانی جان خود را از ءعلوي در راه مبارزهجایز ندانست و در کربال مجاور شد و مرتضی
هاي رگگرایی و مسیاست«تأثیر نبوده است و دست داد. قطعاً وقوع چنین اتفاقاتی در ذهن بزرگ علوي بی

)13: 1384یاد بزرگ علوي،»(نابهنگام بعدها جاي چشمگیري در آثار او یافتند.
اقامت و تحصیل در اروپا دو فایده براي علوي داشت؛ اول آشنایی با شاهکارهاي ادبی دنیا که به گفته 

- ندگی بهخواستم بدانم تولستوي چه شیوة نویساز همان جوانی می«سرنوشتش بسیار مؤثر بود: خود او در
اي سرنوشت ساز از ملت روس و کاربرده که توانسته یک رمان تاریخی و اجتماعی بیافریند که درآن دوره

بردن به عقب ماندگی ایران در ). فایدة دیگر، پی26: 1385(گذشت زمانه، » تمام اروپا را هنرمندانه وصف کند
ها ترجمۀ رباعیات خیام و کتابخانهرفتم ازیبراي ایران دوستیِ خود م«مقایسه با کشورهاي اروپایی بود. 

کردم، آنها تشویق هاي خود معرفی مییافتم و آنها را به دوستان و همشاگرديشاهنامه فردوسی و گلستان می
که آنها از شور و شعف من جاییشدند که بخوانند و با من دربارة عظمت گذشتۀ ایران صحبت کنند تامی

زدند که وضع امروز ایران درچه حال است . به خصوص که معاندین یش و کنایه میشدند به من نخسته می
هایی دربارة ایران کشف کنند که مبین واقعیت باشد.در این دوران گذشته از عالقه کردند کتابوسیله پیدا می

آثار ادبی ءمهنویسان سرشناس دنیا، توجهم را به ترجنویسان و نمایشنامهبه ادبیات جهان به خصوص رمان
ها غرور ایران دوستی مرا ایران به زبان آلمانی و شرح و تفسیرهاي اروپاییان عطف کردم. خواندن این ترجمه

-آزرد جبران میماندگی ایران از مدنیت اروپا مرا میکرد و خفّتی را که در اثر عقبتهییج می
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هاي دیو دیو و اه نویسندگی، که در داستان). دیدگاه ناسیونالیستی علوي در ابتداي ر33-32همان:»(ساخت
شود، شاید متأثر از این بخش زندگی اوست. یکه و تنها  دیده می

بیشتر «1کند.دنیا همکاري میءشود و در انتشار مجلهعلوي عضو محفل اجتماعی و سیاسی دکتر ارانی می
هاي بیش از پنج سال ی به حبسکسانی که در محکمه پنجاه و سه نفر متهم به تشکیل حزب کمونیستی خیال

ءارانی مهمان بودند و با او دربارهدنیا را خوانده و در خانه دکترءمحکوم شدند جرمشان این بود که مجله

هاي ادبی هدایت و دوستانش موسوم به ) علوي در نشست46(همان: » مسائل فلسفی گفتگو کرده بودند.
نویسد. سرانجام گروه ربعه از خود را تحت تأثیر این آشنایی میهاي اولیه کند و داستانگروه ربعه شرکت می

با سفر هدایت به پاریس گروه ربعه از هم پاشید. مینوي در لندن ماند، « زبان بزرگ علوي به این شکل است:
دستگیر و به هفت سال حبس محکوم کردند و مسعود فرزاد حافظ شناسی پیشه 1316مرا در اردیبهشت 

)96(همان:». گرفت
برخی از پنجاه و « از زندان آزاد شد اما ارتباطش را با پنجاه و سه نفر قطع نکرد1320علوي در شهریور

که یک سازمان وسیع ملی دربرگیرندة کلیه عناصر سه نفر در همان زندان طرح مبارزة آینده خود را ریختند
) به این ترتیب 104همان: »(ایجاد کنند.خواه بدون توجه به عقاید سیاسی و مرامی اشخاص ستمدیده و آزادي

حزب توده تشکیل 1320در مهر «خود ضد رژیم ادامه دادند ءاعضاي پنجاه و سه نفر پس از آزادي به مبارزه
هایی باشد که هواخواه شد با این برنامه که این حزب باید به صورت یک جبهۀ ائتالفی در برگیرندة همۀ دسته

دهد سیاست و اشاره به این موارد نشان می2)129همان:»(گونه استبداد باشند.عدالت اجتماعی و مخالف هر
هاي مختلف صورت یک دغدغه ذهنی همواره همراه بزرگ علوي بوده است وانعکاس آن در الیه مبارزه به

آثارش نمایان است.
یعنی 1331در هایش رمان است.چشمءترین اثر بزرگ علوي در زمینهاولین و موفق» هایشچشم«رمان 

انتشار یافت. یکسال پس از انتشار 1332مرداد 28و یکسال پیش از کودتاي 1320یازده سال پس از شهریور 
هایش عمیقاً تحت تأثیر فضایی قرار این کتاب علوي به اروپا رفت و در آنجا ماندگار شد،بنابراین رمان چشم

زدیک شاهد آن بوده است. هرچند بعضی از منتقدین آثار را با تمام وجود درك کرده و از ندارد که علوي آن
شناختی است، تا سیاسی و اجتماعی؛ علوي (از جمله دستغیب) عقیده دارند این رمان بیشتر عاشقانه و روان

هاي هاي سیاسی و تاریخی رمان است. حوادث رمان در سالاما در این پژوهش بیشتر تأکید بر جنبه
اي که علوي بخشی از آن را در زندان رضاشاهی افتند، دورهاتفاق می1320ر دیکتاتوري پیش از شهریو

اش را بر تغییر دید و گذرانده بود. مروري بر کارنامه آثار بزرگ علوي، به خوبی تأثیر این دوران از زندگی
کند.سبک نویسندگی او نمایان می

رفت. البته طرح این مجله با محتویات شمار میانتشار این مجله در آن زمان یک اقدام متهورانه به.با در نظر گرفتن سانسور مطبوعات، 1
شد.رنگارنگ ریخته شده بود و نظریات مارکسیستی در ضمن مقاالت کامالً علمی دیگر بیان می

ست.. علوي در کتاب گذشت زمانه به طور کامل اوج و حضیض و انحراف حزب توده را شرح داده ا٢
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پردازد و تأثیر این مبارزه در سیاسی میءعلوي یک روشنفکر مبارز است که در کنار نویسندگی به مبارزه
هاي او را به دو بخشِ پیش از دستگیري و پس از آن توان داستانکه میهاي او مشهود است، تا جاییداستان

عنوان مثال دربارة آثار ابتداییش ارائه داده است، بهءتقسیم کرد، گواه این ادعا قضاوتی است که علوي درباره
بینم ... اگر عادت داشتم که در هایی میها نقصدر این داستان«گوید:می» چمدان«عه هاي مجموداستان

کردم. برخی از آنها بیش از حد احساساتی هستند...در گذشته ها را عوض میکارهایم دست ببرم خیلی از این
از اوضاع کشور، از زیر تأثیر عواطف خود بودم تا خرد و منطقم، شاید در آن دوره تصور دقیقی از زندگانی،

: 1358(نقد آثار بزرگ علوي ،...». ها واکنشی ست در برابر یک احساس ام ... برخی از داستانمبارزه نداشته
42(

- اشتراکی و تحمل چهار سال و نیم حبس در زندان رضاشاهی آن ءدستگیري او به جرم شرکت در فرقه
نخستین اثر مستقل «انجامد کرده به کمال فکري او میتوصیف » پنجاه و سه نفر«هم با شرایطی که علوي در

که به زندان افتادم، دیدم که انتشار یک مجموعه داستان هیچ 1316، در سال 1313منچمدان بود در سال 
جرم پنجاه و سه نفر نبود و تأسف خوردم باري از دوش من برنداشت، هیچ فرقی میان من و آن پینه دوز هم

ام به همان اندازه در ام. نخودي هستم که چون در آشی پخته شدهتوي سرها درآوردهخودي سري که چرا بی
ام. منتها چهارسال و نیمی که در زندان قصر گذراندم به من جرأت داد که به اي باقی گذاشتهطعم غذا مزه

تگیري مرا رفت و گناه نابخشودنی بود. این سخخود آیم. آن جا کاغذ و مداد وسیله جرم ما به شمار می
شوم، دست و پایی کنم که خود را به شاخساري برسانم واداشت که زه نزنم و اینکه در سیاست دارم غرق می

) 266و265:  1386چشمهایش »(که نابود نشوم
هایش به وجود آمدند. ها و چشمهاي زندان، پنجاه و سه نفر، نامههاي ورق پارهبه این ترتیب مجموعه

توان به کتاب پنجاه و سه نفر که هاي بزرگ علوي میهاي زندان بر داستانثیر سالبراي نشان دادن تأ
هاي زندان اوست استناد جست.خاطرات سال

هاي این رمان را از مسیر عادي تـه زندگی شخصیـت. آنچـهایش یک داستان عاشقانه صرف نیسچشم
ظلوم در برابر ظالم و مسائل جانبی آنست. فرود سازد، مبارزه سیاسی، اعتقاد به آزادي و دفاع از ممنحرف می

وضعیتی مشابه دارند، چیزي که در زندگی شخصی » موریانه«و رقیه در رمان » روایت«و نرگس در رمان 
ءاي از پیامدهاي مبارزهشود؛ جدایی از همسر و دوري ناخواسته از ایران نمونهبزرگ علوي هم دیده می

کند.این مسائل ما را وارد قلمرو تحلیل گفتمان انتقادي این اثر میسیاسی در زندگی بزرگ علوي ست.
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هایشمروري بر ده فصل رمان چشم
شود و خفقان حاکم بر تهران در سطور ابتدایی داستان به سیاه شروع میءداستان با توصیف تهران در دوره

میرد. به دلیل شهرتش در جهان و می1استاد ماکان1317شود.درست در چنین اوضاعی در تصویر کشیده می
نفوذ معنویش در میان مردم، دولت مرگ او را عادي تلقی کرده و به قصد سرپوشی بر جنایتی که رخ داده در 

گذارد. سراي مقدماتی آثار او را به نمایش میکند و در تاالر دانشمسجد سپهساالر مراسم ختم برگزار می
اي که بیش از سایر آثار استاد توجه تماشاگران را به پردازد، پردهمیهایشسپس به توصیف پردة چشم2راوي

هایش و ابهاماتی که پیرامون آن وجود دارد چشمءداستان پس از توصیف پردهءخود جلب کرده است. مقدمه
توجه راوي که ناظم مدرسه نقاشی است معطوف به پیدا کردن صاحب ءرسد.  از این پس همهبه پایان می

گردد چراکه استاد مرد کم حرف و توداري گردد و البته این کار به آسانی صورت نمیهایش میچشمپرده
توان چیزي را از او بوده و به ندرت خود را شناسانده است و نوکر او آقا رجب رازدار است و دشوار می

ار او به موزة مدرسه نقاشی درآورد. سرانجام زن ناشناس در سالگرد مرگ استاد (هفتم دي) براي بازدید از آث
شود.آید اما راوي متوجه حضوراو نمیمی

کند تا به این ترتیب زن ناشناس را بیابد. اکنون اي موزه را تعطیل میراوي روز هفتم دي هرسال به بهانه
ه را آید.راوي رضایت میدهد که فرنگیس تاالر موزگذرد زن براي بازدید میپانزده سال از روز مرگ استاد می

ءکند. زن به محلی که جاي پردههایش را مخفی میتماشا کند اما براي پی بردن به عکس العمل او پرده چشم

هایش را به ناظم مدرسه چشمءزند، پیشنهاد خرید پردهشود ناگهان خشکش میهایش بود نزدیک میچشم
کند. زندگی استاد ماکان تلقی میدهد .ناظم این پیشنهاد را فرصتی مناسب براي پی بردن به رازهاي می

دانید که گوید: شما اسراري از زندگی او میبرد و میمی3هایش را به خانه فرنگیسچشمءراوي پرده
آید. فرنگیس انتشار آنها براي نسل معاصر و آیندگان ضروري است. به این ترتیب زن ناشناس به حرف می

دهد و شنود که درس خصوصی میف استاد ماکان را میدختري ازخانوادة اعیان، از طریق پدرش وص
شود و همان برخورد اول به اعتنایی استاد مواجه میخوبست که پیش او نقاشی یاد بگیرد اما فرنگیس با بی

گیرد براي تحصیل نقاشی به فرنگ برود. آید. فرنگیس تحت تأثیر رفتار استاد تصمیم مینظرش تحقیرآمیز می

بزرگترین نقاش ایران در صد سال اخیر بود جز به نقاشی به هیچ چیز پابند نبود.از معدود کسانی که با دستگاه دیکتاتوري به مخالفت .١
پرداخته و فشار دستگاه پلیس دیکتاتوري کمر او را خم نکرد. تهدید در وجود او کارگر نبود. مواجب او را قطع کردند، بی اعتنایی به خرج

. از تهران تبعیدش کردند، سر حرف خود ایستاد و در غربت دور از کسان و دوستان درگذشت.داد
ناظم مدرسه نقاشی است که درصدد نوشتن تاریخ زندگی نقاش بزرگ ایران یعنی استاد ماکان برمی آید با این هدف که دانستن این .٢

داستان یعنی از زمانی که روایت به دست فرنگیس می افتد کمرنگ نکات براي نسل رزمجوي امروز سودمند است نقش راوي از فصل سوم
گیرد.هاي اصلی رمان قرار میشود. راوي آدم اصلی نیست، و به نحوي غیر مستقیم در جریان زندگی یا سرگذشت آدممی

کند در نقاشی پیشرفتی حاصل نمیکند. درگیرد ، همیشه راه سهل تر را انتخاب میدختري زیبا از طبقه اشراف هیچ کاري را جدي نمی.٣
بگیرد.شود و حتی ماکان را نیز تحت نفوذ و اراده خود گیرد تا به تصور خود، همه کاره نهضت مقاومت جریان مبارزات سیاسی قرار می
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سرپرست محصلین نظامی که از بستگان پدر اوست به استقبالش 1رود، سرهنگ آرامس میبه  پاری1930در
کند، پس ازچند سال در سفري به ایتالیا با آید. فرنگیس در مدرسه هنرهاي زیباي پاریس نام نویسی میمی

پردازد و همین میشود. استفانو به تمجید از استاد ماکان یکی از نقاشان بزرگ آنجا  به نام استفانو آشنا می
شود. خداداد از و مهربانوآشنا می2کند به ایران بازگردد. فرنگیس با خدادادمسأله فرنگیس را ترغیب می

محصلین هنرهاي زیبا و از مبارزان ضد استبداد است که خرج تحصیلش  از سوي دولت قطع شده. آشنایی 
کند،براي گردد و با استاد ماکان مالقات میباز میگذارد. فرنگیس به تهرانبا او تأثیر عمیقی بر فرنگیس می

هاي گیرد تا نامهنویسی یاد میکند. به دستور او ماشینجلب نظر استاد با تشکیالت مخفی ماکان همکاري می
اي که پست به در خانه آنها آورده به تفتیش سیاسی را بنویسد. یکی از مأموران شهربانی براي جستجوي نامه

گردد.سرانجام استاد ماکان عشق خود را به دازد. ماجراي این تفتیش منجر به تبعید پدر فرنگیس میپرخانه می
که فرنگیس به گوید من به دنبال زندگی و خوشبختی فردي نیستم. هنگامیکند، اما به او میفرنگیس ابراز می

یرزا(محسن کمال، دانشجوي رودآقا رجب خبر دستگیري و تفتیش منزل فرهاد مدیدن استاد و آثار او می
(خواستگار قدیمش) درخواست آزادي آورد.فرنگیس از سرهنگ آرامپزشکی و از مبارزان سیاسی) را می

هاي آرام مبنی بر جمع کردن بساط مبارزان سیاسی نگران کند. او پس از شنیدن صحبتفرهاد میرزا را می
د تا اینکه در مالقاتی که با سرتیپ آرام دارد خبر گردشود اما دیگر موفق به دیدار استاد نمیاستاد می

کوشداز طریقازدواج با آرام اسباب آزادي ماکان را فراهم آورد اما این کار شنود و میدستگیري ماکان را می
روند.شود و فرنگیس و آرام از ایران میبراي سرتیپ آرام مقدور نیست، در نتیجه ماکان به کالت تبعید می

هایشان انتقادي رمان چشمتحلیل گفتم
را در سه سطح هایشرمان چشم» نورمن فرکالف«در این بخش با توجه به الگوي تحلیل گفتمان انتقادي 

توصیف، تفسیر و تبیین مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. 
هایش در سطح توصیفتحلیل گفتمان انتقادي چشم.1

شود، به مجموعه زمینه و شرایط اجتماعی بررسی میها،در سطح توصیف که متن جداي از سایر متن
- هایی خاص از میان گزینهتواند انتخابشود. این خصایص صوري میهاي صوري یک متن توجه میویژگی

هایی شود. براي تفسیر ویژگیزبان تلقی شوند، که در متن از آنها استفاده میهاي مربوط به واژگان و دستور
هاي ممکن نیز ضروري است؛ یک متن وجود دارند، معموال توجه به دیگر انتخابکه به صورت بالفعل در

هایی که در متن از آنها استفاده شده است، در یعنی کانون توجه بین آنچه در متن وجود دارد و انواع گفتمان

در یکی از دهات ا رجب ـاد با آقـاستشود.راش مدرسه نقاشی میـنوکر استاد و مرد عامی و بیسوادي است که پس از مرگ استاد ف.١
بخشد.در جریان همه کارهاي استاد قرار دارد.شود و فرزند او را از مرگ نجات میاطراف همدان آشنا می

کند. استاد ماکان او را از دست مأموران شهربانی نجات یک جوان ایرانی و مبارز سیاسی ست و از طریق فروش مینیاتور زندگی می. ٢
ان از طریق نامه نگاري ارتباط دارد و ـداداد با استاد ماکـد. خـفرستکند و او را به فرنگستان میهم میدهد و برایش سجل جعلی فرامی

کند.شود مابین جوانان ایران درفرانسه تقسیم میروزنامه پیکار را که در برلن منتشر می
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ژگان، نوسان است. این تحلیل، تحلیل انتزاعی متن است. فرکالف تحلیل انتزاعی متن را در سه سطح وا
کند. ساختارهاي دستوري و ساختار معنایی متن بررسی می

معنایی، تضادمعنایی، شمولخصوص واژگان در متن به مسائلی همچون؛ نوع روابط معنایی(همدر«
متن توجه هاي موجود درلحاظ ایدئولوژیک، حسن تعبیرها،رسمی یامحاوره بودن کلمات واستعارهمعنایی) به

مالت، جمجهول بودنسازي،معلوم یاها،چگونگی اسما ومشارکتفرایندهاي دستوري،؛درساختارهشودمی
در ا نامشخص بودن کنشگر و نوع ضمایرچنین مشخص یمرکب یا ساده بودنشان همآنها،یامنفی بودن مثبت

صیف پردازي و توگفتگوها، نحوة روایتمعنایی به تعامل زنان و مردان درهاي شود؛در ساختمتن بررسی می
)171-167: 1379(فرکالف،».شودپذیر و راوي) توجه میکنشگر،هاي داستان(کنشهاو شخصیتمکان
واژگان.1-1

شود. توصیف ترس مردم از ناامنی داستان با توصیف شهر تهران و اوضاع حاکم بر مردم شروع می
ن دست در ابتداي رمانو در اجتماعی و سیاسی، سانسور شدید، رعب مردم از دستگاه حاکم و موضوعاتی ازی

دهد:را به خوبی نشان می1320همان سطور اول خفقان قبل از شهریور 
شان باك داشتند. همه جا، در خانه، در اداره، در مسجد، پشت ترازو، در مدرسه و در مردم از سایه«

اختن سرود شاهنشاهی دانشگاه و در حمام، مأمورین آگاهی را دنبال خودشان می دانستند. در سینما، وقت نو
اي برنخیزد و موجب گرفتاري و همه به دور و بر خودشان می نگریستند، مبادا دیوانه یا از جان گذشته

آسائی در سرتاسر کشور حکمفرما بود. همه خود را راضی قلمداد دردسر همه را فراهم کند. سکوت مرگ
هاي خبر بودند و پنهانی دروغءسند. مردم تشنهها جز مدح دیکتاتور چیزي نداشتند بنویکردند. روزنامهمی

شد که در کشور کردند. کی جرأت داشت علناً بگوید که فالن چیز بد است، مگر ممکن میشاخدار پخش می
زد، حالی و بدگمانی و یأس مردم در بازار و خیابان هم به چشم میشاهنشاهی چیزي بد باشد. اندوه و بی

-(چشم»ظن قرار گیرند.برشان را نگاه کنند، مبادا مورد سوءوها دوردر خیابانمردم واهمه داشتند از اینکه

)7: 1386هایش،
توان به روحیۀ مبارز و سرکش نویسنده پی برد.نگاه ایدئولوژیک ها میدر توصیف برخی از شخصیت

نویسنده در قالب نویسنده به مبارزه، در رفتار ماکان نمود یافته است،در توصیف شخصیت ماکان این نگاه
شود:نشینی واژگانی با بار ایدئولوژیک در کنار هم به روشنی دریافت میجمالت کوتاه و هم

ترین نقاش ایران در صد سال اخیر بود.پس از چند قرن باز آثار یک مرد نقاش ایرانی در استاد بزرگ«
رساندند. از کسانی که و را به چاپ میهاي ااروپا مشتري پیدا کرده بود و مجالت هنري اروپا و امریکا پرده

کمی جرأت داشتند که با او ابراز ءکردند، عدهو در مجالس با هلهله استقبال میروزي ورود او را در مدرسه
دانستند استاد ماکان یکی از کسان کمی بود که جرأت و دلبستگی کنند.در پنهان اشخاصی وجود داشتند که می

گفتند کردند. میها نقل میاو داستانءتگاه دیکتاتوري دست و پنجه نرم کرد. دربارهدلیري به خرج داد و با دس
از هیچ محرومیتی نهراسید، به هیچ چیز دلبستگی نداشت. جز به نقاشی به هیچ چیز پابند نبود. فشار دستگاه 
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اعتنائی به کردند، بیپلیس دیکتاتوري کمر او را خم نکرد. تهدید در وجود او کارگر نبود. مواجب او را قطع 
» خرج داد. از تهران تبعیدش کردند، سر حرف خود ایستاد و در غربت، دور از کسان و دوستان درگذشت.

استاد تودار بود و راز پنهان کن. از دستگاه دیکتاتوري هم دل خوشی نداشت، چون در حالی ) «9-8(همان: 
لیسیدند، کسی سراغ ندارد که استاد ها میو کاسهگفتندها در مدح شاه میکه شاعران دوران هر روز غزل

)13همان:»(تصویري از شاه کشیده باشد.
ترین ابزار او در این زمینه شود که مهمهاي او احساس میواژهصمیمت نویسنده با مخاطبش در اغلب 

اي گونهکرده است بهکاربرد لغات عامیانه است. نزدیک شدن زبان به زبان گفتار عامه، فهم نثر علوي را سهل 
هاي عامیانه در نثر او بسامد باالیی دارد دهد. اصطالحات وکنایهکه مخاطب راتحت تأثیر قرار می

:اصطالحاتی همچون

)، لباس بر تن گریه 49)، آسمان و ریسمان بافتن(45)، زبان بند آمدن(39دست به عصا راه رفتن(همان:
)، دق دلی 82)، دماغ را سوزاندن(67)، شیطان در جلد رفتن(63()، لکندو58)، تیر به هدف خوردن(53کردن(

) سوراخ 123)، زیر چیزي زدن(123)، آدم ناتو(101)، خرد و خمیر کردن(90)، نیش زدن(85خالی کردن(
)، 168)، بامبول(149)، حرفهاي صدتا یک قاز(148)، ککش نگزید(147چزاندن()139)، شیله پیله(138سنبه(

) و ...219)، سر کیسه را شل کردن(206)، بی گدار به آب زدن(202ن (دسته گل به آب داد
موضوع دیگر در سطح واژگان برجسته کردن برخی از لغات در متن است. علوي ازین شیوه براي نمایان 

چنین نشان دادن تمایل به تجدد در برخی رجال آن دوره، ¬کردن تظاهر به هنرپروري و هنردوستی و هم
هاي خیلتاش و سرهنگ آرام نمود همین مسأله ¬؛ کاربرد برخی لغات انگلیسی در حرفکنداستفاده می

:است

این شان اینجوراست. ازMentaliteهااند؟آخرایناي خانم، مردم؟ مردم کی«آرام با عصبانیت گفت: «
)228همان:»(فهمند.بهتر چیزي نمی

ام.  هاي او را درسفر اخیر دیدهOeuvreایدهام شما شاگرد استفانوي ایتالیایی بودخیلتاش گفت:شنیده«
چنین علوي از شیوة برجسته هم» .بینماودرکارهاي شما نمیEcloeاما من هیچ شباهتی و یا اقالً تأثیر یاز

کردن برخی از لغات در سطرهایی از کتاب، به باورهاي مذهبی افراطی و خرافات که گریبان مردم را گرفته 
کند.  و ازین طریق به نکوهش این خرافات وداتی بی تحرك و خوار ساخته، استفاده میاست و از آنها موج

میکند که خواننده با نگاه تحقیرآمیز به آنان نظراو افراد معتقد به خرافه را به نحوي توصیف میپردازد.می
:اندگونهافکند، اشاره به عقاید مادر فرنگیس از این

کند و از امروز صبح خواند و به در و دیوار خانه فوت مییماً آیت الکرسی میها بود دامادرم از آن امل«
ختم امن یجیب گرفته. به عقیدهء مادرم علت بدبختی که به ما رو آورده، این است که شب چهارشنبه آدم 

) 136همان:»(بدشگونی پا به خانه ما گذاشته است.
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ساختار دستوري.1-2
رسد علوي در سازي است.  به نظر میدستوري، پرداختن به مقولهء اسماز موارد قابل بررسی در سطح

در عنوان کتاب » َش-«هاي داستان تا حدي آگاهانه عمل کرده است.ضمیرانتخاب عنوان رمان و نام شخصیت
هاي خاصی اشاره دارد همان چیزي که در عنوان هایش بیانگر این مطلب است که نویسنده به چشمچشم

ها کند و کل داستان حول پیدا کردن صاحب آن چشمان نظر ناظم را جلب میـاد ماکـی استـشتابلوي نقا
گردد، علوي هنرمندانه این اسم را از محتواي داستان برگرفته است. می

کند، اسامی این شخصیتگزینی هنري انتخاب میهاي رمان را هم با همین بهچنین نام شخصیتاو هم
است؛ فرنگیس نامی ست که در شاهنامه آمده است و زندگی فرنگیس در داستان علوي ها همه ایرانی االصل

تا حد زیادي شبیه به زندگی و سرانجام فرنگیس شاهنامه است.
خداداد اسمی ایرانی است و از آنجاکه در داستان پدر و مادري ندارد به نوعی دادة خداست.

ل است و این اسم براي این شخصیت هم بامسمی است.مهربانو به گفتۀ فرنگیس مهربان، ساده و پاکد
ار هنرمندانه صورت گرفته است، کسی که تمام عمر براي هدفش مبارزه ـان بسیـاد ماکـگزینش نام است

میرد یا ماند و سرانجام در تبعید میکند اما در زندگی شخصی و در رابطهء عاشقانه با فرنگیس ناکام میمی
شود ناکام (برگردان لغت) در این نام اعمال شده است، قلب کلمۀ ماکان می»قلب«دبی اشود. آرایۀکشته می

که سرانجام زندگی این مبارز است.
ها چگونگی کابرد و کارکرد ضمایراست. علوي از ضمیر تو و ایشان در سطح توصیف یکی از پرسش

ها را در در سه »من«توان شم انداز عام میدر یک چ«برد. کمتر استفاده کرده و بیشتر ضمیر ما و من به کار می
گروه عمده و اساسی تقسیم کرد:

-»من«، منِ شخصی است و مرجع آن یک فرد مشخص است.»من«هاي فردي و شخصی؛ منظور از »من«
هاي شخصی خود حوادث پیرامون را در قیاس با زندگی و خواست» من«هاي اجتماعی(ما)؛ در این نوع 

گویند منظور شخص سرنوشتان خود را در نظر دارند و اگر من میاي از همجموعهسنجند، بلکه منمی
از مرز زمان و » من«هاي بشري و انسانی؛ در این نوع »من«خودشان نیست بلکه مرجع مردم اجتماع است.

م روند و براي آنها سرنوشت انسان و حیات انسانی مطرح است. مرجع این نوع من همکان محدود، فراتر می
» اوست.»ِ من«اي از نوع عواطف هرکس سایه«تواند فردي باشد و هم اجتماعی، به تعبیر شفیعی کدکنیمی

).87: 1380(شفیعی کدکنی،
هاي جمعی شود و آرماندر مبارزه و لحن حماسی فردیت معنا ندارد، خود فردي به فراموشی سپرده می

مبارزه با حکومت در این رمان و گره خوردن عاطفۀ کند.توجه خاص علوي به عرصه را بر فردیت تنگ می
انجامد. در توصیف شخصیت ماکان این اش میاجتماعی »ِ من«فردي با عاطفۀ جمعی به رشد هرچه بیشتر 

موضوع مشخص است:
او انسان بود، برایش هیچ چیزي که جنبه فردي و شخصی داشته باشد وجود « فرنگیس در توصیف ماکان:
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) 169: 1386ایش،ه(چشم»نداشت.
سرنوشت من با سرنوشت این مملکت توأم است. براي من خوشبختی « ماکان در جواب عشق فرنگیس:

همان: »(شوي.انفرادي دیگر وجود ندارد. اگر تو بخواهی زندگی خودت را با مال من پیوند بدهی، بدبخت می
195(

منِ فردي است. اما در مورد ماکان کند،هاي فرنگیس و توصیفاتی که از خودش میمن، در تمام حرف
کند و همه چیزش را فداي آن کرده است، منظور از من اینگونه نیست او به مبارزه و اهداف جمعی فکر می

شان هاي ماکان، در واقع همۀ کسانی ست که در این مبارزات شرکت دارند و براي آرمان جمعیدر گفته
بنیانگذاران حزب توده بوده است شاید این آرمان جمعی ماکان کنند. با توجه به اینکه علوي ازتالش می

یابد.گونه انعکاس میاي غیر مستقیم به گرایش حزبی خود او دارد که ایناشاره
ساختار معنایی.1-3

توانیم نحوة برخورد و نگرش هر اجتماع انسانی را به زنان و مردانش در گفتگوهاي بین زنان و مردان می
افتد و تعامل زنان و مردان در سطح گفتگو در رمان از منظر این موضوع در رمان هم اتفاق میم.دریافت کنی

هایش از افراد روشنفکر و تحلیل گفتمان انتقادي قابل بررسی است.اکثر مردان و زنان در رمان چشم
رسشی کم است اند که پرخاش و درگیري و توهین در گفتگوي آنان نیست.تعداد جالت پتحصیلکردة جامعه

هایش از جمله اولین رمان هاي فارسی است که در آن به توصیف تمام اند.چشمو بیشتر جمالت خبري
زوایاي زندگی و احساسات یک زن می پردازد. توصیفات دقیق و دلنشین علوي از فرنگیس از نقاط قوت این 

است. اثر است. ارتباط این زن با مردان مختلف، متفاوت
:گفتگو با پدرش دختري لوس و زیرك استدر رابطه و 

پدرم در برابر هیچ خواهش من استقامت به خرج نمی داد، مخصوصا وقتی که خودم را پیش او لوس «
)111(همان:»کردم.می

نگاه » بچه ننه«در تعامل بین فرنگیس و خواستگارانش نوعی اقتدار و پرخاش وجود دارد، به آنها به چشم 
برده و کیف کوچکترین ارزشی در زندگی قائل نیست به حدي که از زجر آنها لذت میکند و براي آنهامی
کرده آنها را بچزاند، زیبایی فرنگیس در آنها تأثیر داشت و آنها در برابر زبون بودند:می

به خانه که آمدم، دیدم جوانکی که آن روزها موي دماغ من بود، در اطاق مهمانخانه ما نشسته است . «
وارد اتاق شدم، با لحنی که براي من خیلی سنگین آمد، پرسید چرا معطل کردي؟ مگر قرار نبود امشب وقتی

با چنان غیظی به او جواب دادم که بیچاره رفت و من دیگر او را در زندگی » فالن جا برویم؟
)87همان:»(ندیدم.

آنان اقتدار و ابتکار عمل به دست اما در تعامل با استاد ماکان و خداداد او زنی مرعوب است. در گفتگوي
مردان است، جمالت مردان امري است و گاهی توبیخیکه متضمن معنی اجبار و الزام می باشد. بیشتر 
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سواالت مردان براي توبیخ، محاکمه و به چالش کشیدن است و پاسخ فرنگیس به آنان اغلب سکوت و 
ند:داشرمندگی تا حدي که خود را در برابر آنان زبون می

شد. نافهمی مرا به رخم کرد، تا آنجا که گاهی بی ادب میاین جوان(خداداد) رك و بی پروا صحبت می« 
کشید. من مرعوب شده بودم و جرأت نکردم خشمناك شوم، چه برسد به اینکه گستاخی او را به وجهی 

ن مرعوب شده بودم. م) « 112همان:»(کردم.جواب بگویم. من ساکت بودم و واقعا گاهی شرمندگی حس می
ترین اثري در تر بود و زیبایی من کوچکنخستین بار بود با مردي(خداداد) روبه رو شده بودم که از من قوي

)126(همان:» او نداشت.
گیرد به طوري که حتی تحت نفوذ آنها عضو تشکیالت مخفی و فرنگیس از این دو مرد تأثیر بسیار می

کند:ارزه میشود و شروع به مبضد حکومتی می
تري روبرو هستم. وقتی با شخصیتی بزرگتر از تمام نیروي من فقط تا وقتی است که با از خود ضعیف« 

شوم، دیگر هیچ چیز ندارم و ناتوانی خود را تا به حدي که باید به بیچارگی من رقت بیاورید، خود مواجه می
دوستی بی حد و حصرش مرا مفتون و انسانتر بود. این قلب رئوفکنم خداداد هم از من قوياحساس می

توانستم در مقابل او مقاومت کنم، نفوذ اخالقی او در زندگی من مؤثر بود، اما هنوز فشار کرده بود و من نمی
)121همان:»( عظمت و جالل استاد نبود.ءشخصیت او بر من به اندازه

ین اثر، ناظم مدرسۀ نقاشی و نظرگاه راوي اپردازي است. آخرین بررسی در سطح توصیف، نحوة روایت
آن را مضاعف » تلقین پذیري«اول شخص مفرد گذاشته شده است که قابلیت تاثیرگذاري صمیمانه و میزان 

ساخته است.انتخاب نظرگاه اول شخص مفرد زمینه مساعدي است براي بیان عقاید و خصوصیات درونی 
هایش شخصیت اصلی بگیرد، اما راوي در چشمشخص راوي تا ابعاد شخصیت اودر ذهن خواننده شکل 
گیرد؛ نظیر نقشی که خود هاي اصلی رمان قرار مینیست ، و غیرمستقیم در جریان زندگی ، یا سرگذشت آدم

) در 64: 1377داند.(بهارلو،شخصیت علوي میءکند، به همین جهت بهارلو راوي را نمایندهنویسنده بازي می
کند. دهد و فرنگیس را جایگزین ناظم میطرز دلنشینی، راوي را تغییر میفصل سوم رمان، نویسنده به 

خواهد بداند که نقاش پرده، که استاد یابد. پس از آن خواننده میکنجکاوي خواننده هم مانند راوي تغییر می
ها یعنی فرنگیس، دارد.اي با صاحب چشمماکان نام دارد، کیست و چه رابطه

هایش در سطح تفسیردي چشم.تحلیل گفتمان انتقا2
تن به صورت متن کافی نیست زیرا ـا پرداخـارهاي اجتماعی، تنهـاط متن و ساختـبراي بررسی نوع ارتب

ارزش ویژگی هاي متنی، با واقع شدن در تعامل اجتماعی جنبه اي واقعی می یابد. در این بخش از تحلیل 
کنیم و با بازگشت به گذشته و ن متن ادبی را بررسی میگیري  ایمشترك بافت بینامتنی در شکلءمتن، زمینه

تفسیر، «متن، مورد استفاده قرار گرفته  متن را مورد تحلیل می کنیم. ءمایهپیش زمینه اي که در مضمون و بن
چنین ت که در تفسیر متن به کار می بندد. همـه اي) مفسر اسـترکیبی از محتویات متن و ذهنِ (دانش زمین

ايِ ذهن مفسر را فعال هایی است که عناصر دانش زمینهر، به منزلۀ سرنخـاي صوري متن از نظر مفسهویژگی
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: 1379(فرکالف،» ذهن مفسر است.ءها و دانش زمینهسازد و تفسیر، محصول ارتباط متقابل میان این سرنخمی
215(
و استنباط نیست؛ در بافت ایدئولوژیک خود قابل فهم-تاریخیءاي بدون توجه به شبکههیچ نوشته«

)230(همان:» شود.انداز تاریخی نگریسته میچشمءها و متون از دریچهبینامتنیت، به گفتمان
هاي جمعی در هم تنیده شده ایدئولوژیک با انبوهی از تار و پودهاي اعتقادي و ارزشءواژه در مقام نشانه

بافت یا رمزگان جمعی و حاصل توافق میان اعضاي اي ایدئولوژیک دارد، یعنی متعلق به یک و شناسنامه
.گروه معتقد به یک نظام ایدئولوژیک است و در نظر اکثر افراد گروه، مفهوم مشترك و تعیین کننده دارد

هایی است، داستان جدال30و20هاي جوانان و مبارزان دهۀجوییها و راههایش داستان سرگردانیچشم
هاي ز و روشنفکر،هنرمندان مردمی و روشنفکر وبرخی از اشرافیون.این شخصیتبین جوانان مبارایدئولوژیک

ها در مورد مبارزه در مقابل هم قرار هاي ایدئولوژیک براي به چالش کشیدن ایدئولوژيمتعدد در قالب تیپ
گیرند.می

ي در شخصیت ماکان احیاي شخصیت نویسنده و یادآور بسیاري از هنرمندان مبارز آن روزهاست.علو
استاد ماکان « طرح چهره استاد ماکان شخصیت دکتر ارانی و کمال الملک را یگانه کرده است. به این معنی که

شود و هایش ماکان به کالت تبعید میاز نظر هنري کمال الملک است و از نظر سیاسی دکتر ارانی. در چشم
کند گردد اما در آنجایی که ماکان مبارزه میمیرد. این توصیف به کمال الملک برمیدر آنجا بطور مرموزي می

ال دکتر ارانی ـشود حسب حف میـرد و توقیـگیافتد و در باالي گروهی سیاسی قرار میو با شهربانی درمی
استناد کرد. توصیفی که » پنجاه و سه نفر«توان به کتاب ) براي اثبات این مدعا می124: 1358دستغیب،»(است.

دکتر «هایش استدکتر ارانی ارائه داده بسیار نزدیک به شخصیت ماکان در رمان چشمعلوي در این کتاب از
منشی و با غرور و تکبر و درعین حال تواضع و فروتنی که مخصوص او ارانی با فداکاري و شهامت و بزرگ

شن، یعنی گر خواهد شد  دکتر ارانی یعنی فکر روبود، پی استواري ریخته که ثمرات و آثار آن بعدها جلوه
» روایت«رمان ء) البته درمقدمه205: 1357علوي،»(گذشتگی، یعنی ایمان به موفقیتسرنترس، یعنی از جان

ها گفتند که استاد ماکان، قهرمان داستان، کمال هایش انتشار یافت خیلیزمانی که کتاب چشم«آمده است:
ها هم که خود را در کار هنر وارد بعضیده کردند که ارانی است. ـهار عقیـها هم اظیـت، خیلـالملک اس

دانستند مدعی شدند که علوي با ترکیبی از خودش و این دو نفر پرسوناژ اصلی داستان را ساخته است. او می
کرد و اگر کسی با سماجت از او درباره استاد ماکان ها سکوت میدر آن زمان در برابر تمام این اظهار عقیده

آقا «کرد. اما چند سال پیش از مرگش وقتی کسی از او پرسید دانم اکتفا مینمیپرسید ، به یک کلمه می
) 6: 1378(علوي، » بزرگ، این استاد ماکان کیست؟ محجوبانه و مظلومانه جواب داد: خودمم
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بیست ساله است که در ءسرهنگ آرام همان سرهنگ آیرم دوره« دربارة شخصیت سرهنگ آرام گفته شده
اي آورد و پس از گردآوري پول بسیار با حیلهن تیمورتاش قدرت عجیبی به دست میزمان مغضوب شد

)127: 1358(دستغیب ،» دهد.رود و حتی شاه را نیز فریب میماهرانه از ایران بیرون می
شمالی ایران، ء، پیدایش حزب توده با پیروي از مسلک سوسیالیستی همسایه1332تا 1320هاي در سال

وشنفکران بود. باورهاي این مسلک را ابتدا بزرگ علوي وارد ادبیات داستانی کرد. در رمان مرکز توجه ر
شوند بلکه به طور ضمنی برخی از واژگان نمادین چشم هایش این موضوعات به طور مستقیم اشاره نمی

- مکند: رفیق، تشکیالت مخفی، جنبش ضد استبداد، نهضت مقاومت، مبارز، رزحزب توده را بیان می
اي که در گوید،روزنامهپیکار سخن میءچنین از انتشار روزنامهجو،میتینگ، کنفرانس سیاسی و مبارزه.هم

شد و ناشر آن مرتضی علوي برادر بزرگ علوي بود.علوي با اشاره در برلن منتشر می1310و 1309هاي سال
کند: ن منعکس میبه روزنامه پیکار فعالیت محصلین اعزامی به خارج از کشور را در رما

» پیکار«هر هفته به تمام دانشجویانی که در فرانسه هستند، یک روزنامه به اسم «(نامه ماکان به خداداد): 
ن منتشر می شود و تو هستی که آنها را مابین جوانان ایران در فرانسه تقسیم ـن روزنامه در برلـمی رسد. ای

)116: 1386هایش،(چشم»می کنی
هاي داستان مانند فرنگیس و خداداد اشاره به رسم حزب توده می اصلی برخی از شخصیتبیان نشدن اسا

براي داشتن اسم حزبی و نام مستعار است:
اسم من فرنگیس نیست. فرنگیس اسم مستعاري است که خداداد به من داد و او همیشه مرا فقط به این «

به این اسم بخواند تا اگر نامه را سانسور کردند کسی اي که به او می نویسد مرااسم خواند. قرار شد در نامه
) 135همان: »(کردند.نویسی رمزي داشتند و همیشه اسامی اشخاص را عوض میمرا نشناسد. براي نامه

)123همان:»(اش را به من هم نگفته.خداداد اسم حقیقی او نیست اسم حقیقی«مهربانو: 
هاي حضور بیگانگان ، آمریکا و زمامداري هیتلري یادآور سالاشاره به کشورهاي انگلیس، فرانسه، بلژیک

در کشور است.
اي بین مخاطب و نویسنده زمینهتوانند پیششوند و میبسیاري از کلمات در قالب نماد و مظهر معرفی می

باشند:
کرسی، امن الف)واژگان دینی: کربال، مجاور، طواف، حضرت عبدالعظیم، قم، توبه،کتاب زاد المعاد، آیه ال

اند:یجیب و...که بیشتر در وصف مادر فرنگیس به کار رفته
مادرم از آن دنیاي دیگري بود. کتاب دعا، سر جانماز، تسبیح، قلیان و شاهزاده عبدالعظیم و قم او را در «

آمد با خاور سلطان و امین الحاجیه و خانم عرفان بنشیند، قلیان بکشد و کرد. خوشش میزندگی راضی می
)104همان:»(غیبت کند.

ب)واژگان درباري: حضرت اشرف، اعلی حضرت همایونی،خاطر مبارك حضرت، شهربانی،رجال و...
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اي میان نویسنده و مخاطب باشد. اشاره به ها و دانش زمینهتواند سرنخبرخی از کتب و اماکن هم می
تهران، هایی مانند: چنین مکانهایی همچون شاهنامه فردوسی، رباعیات خیام و دیوان حافظ، همکتاب

ها و اماکن تهران: مسجدسپهساالر، الله زار،خیابان پهلوي، مازندران، ورزك، صالح آباد، زنجان، کالت، محله
السلطنه، سینما قصر، زندان موقت، هتل پاالس، خیابان اسالمبول نایبءخانه، خیابان ري، بازارچهگود زنبورك

ظیر: پاریس، ایتالیا، برلن و ...و اشاره به شهرهاي اروپا ن
هاي تاریخی در قالب برخی اصطالحات اساطیر ایران هم روشی دیگر در ایجاد ارتباط با اشاره به گذشته

خواننده است.واژگانی چون قواي اهریمنی، دیو، اژدها: 
دیواین «)33(همان:»دانم.استبداد میقواي اهریمنیکنم که چیزي دقیق و صریح از نبرد او با من ادعا نمی

در من نهفته است، اژدهایی) «166همان:»(بینم.هاي زیاد دارد. اما من کسی را مرد میدان نمیقربانیاحتیاج به 
)101همان:»(ام.تمام عمر با او در زد و خورد بوده

مشترك زمینه هاي دیگر در ایجاد پیشتر شدن موضوع از راهها براي روشنالمثلاستفاده از برخی ضرب
بین مخاطب و نویسنده است. علوي با دانش زبانی خود به خوبی از این روش استفاده کرده و اثر خود را 

) در شهر کوران یک چشمی 116پسند کرده است: مال شدن چه آسان آدم شدن چه مشکل(همان: مخاطب
)44ق قافله( همان:) شریک دزد و رفی116) دعوا اشکنک داره سر شکستنک داره(همان:18شاه است(همان:

زمینه براي مخاطب رخی خرافات(مذهبی و غیر مذهبی) هم، به ایجاد پیشـین با بیان بـوي هم چنـعل
پردازد. می

هایش در سطح تبیین. تحلیل گفتمان انتقادیچشم3
اجتماعی در ظرف مناسبات قدرتءتبیین، محقق به تحلیل متن به عنوان جزئی از روند مبارزهءدر مرحله

هاي تفسیري، در تولید و عنوان شیوهاي بههاي گوناگون دانش زمینهبا بهره گرفتن از جنبه«پردازد، به نوعیمی
تبیین، توصیف ء)هدف از مرحله245: 1379(فرکالف، » تفسیر متون، دانش تولید شده، باز تولیدخواهد شد.

گفتمان به عنوان بخشی از یک فرآیند اجتماعی است.
سیاسی موجود در کشور است که -بیین، نویسنده به دنبال یک فضاي کلی از جریان اجتماعیدر مرحله ت

در متن نمود پیدا می کند.درطول این تحلیل، جریان اندیشگانی حاکم بر  نویسنده رابررسی کرده و در نهایت 
رسیم،که کشف دستگاه فکري هنرمند و نویسنده است.به هدف تحلیل گفتمان می

تري بازار چاپ رمان را داغ کرده اي سیاسی زمان نگارش رمان که حکومت با دید فرهنگیبه علت فض
هاي آغازین رمان سعی دارد به داستان رنگ و لعاب سیاسی بدهد،خواننده را با است، علوي از همان سطر

.ف استهاي سیاسی طرفضاي سیاسی زمان خود آشنا سازد و به خواننده بفهماند که با رمانی با زمینه

گیري داشته در غیاب سانسور، امکانات نشر و انتشار گسترش چشم1332تا 1320در فاصله سالهاي 
شود، نویسنده از به نمایش عموم گذاشتن آثار نقاشی استاد هایش منعکس میاست. این موضوع در چشم
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یه خصوصی او نگهداري به دلیل اختناق در آتل1320هاي قبل از شهریور کند که در سالماکان صحبت می
شدند.می

گیرد.انتقاد صریح از نظام هایشهنرمندانه صورت میچنین انتخاب سبک رئالیسم در رمان چشمهم
استبدادي و ضرورت مبارزات مردمی که انعکاس واقعیت اجتماعی است از خصایص اصلی سبک رئالیسم 

بی مشخص است، نکته جالب، رعایت این است. به کار بردن سبک رئالیسم و عناصر آن در داستان به خو
اند، یعنی نوعی همانندي رئالیستی سبک در تابلوهاي نقاشی استاد ماکان است که در اثر توصیف شده

میانسبک رمان  و سبک تابلوهاي نقاشی توصیف شده در رمان:
رنگ و با صالبت او هاي خوشرفتند که خودشان را تماشا کنند. در پردهگروه گروه مردم  به نمایشگاه می«

)10: 1386هایش،یافتند.(چشمتصویر خودشان را می
خواهد بگوید این تالش علوي در این کتاب نشان دادن اهمیت فعالیت قشرروشنفکر جامعه است. او می

ام.او هنر را در خدمت داستان تمام مبارزانی است که من در قالب شخصیتی هنرمند و معروف معرفی کرده
دهد کاري که بسیاري از هنرمندان روشنفکر آن دوره انجام دادند:ار میمبارزه قر

هنر ءاستاد ماکان نقاش بزرگی بود، فقط براي اینکه به کار خود ایمان داشت و مطمئن بود که به وسیله«
که کند. او فقط یک هنرمند نبود، او هنرمند بزرگی بود براي آنکشی مبارزه مینقاشی دارد با ظلم و آزادي

ءاي بود در مبارزه با ستمگري. هنرپروري او جنبهانسان بود و از محنت دیگران در غم. نقاشی براي او وسیله

کرد و فقط به خواست به مردم خدمت کند و از این راه نقاشی میدوستی داشت. استاد میاجتماعی و مردم
)33(همان: »نشست.همین دلیل هنرش به دل می

هاي رمان را انتخاب کرده است، هرکدام از ایدئولوژیک و اجتماعی شخصیتنویسنده با نگاهی 
بینی نویسنده در شخصیت ماکان، در معناي نمادین اند: جهانها نمایندة یک تیپ یا طبقۀ اجتماعیشخصیت

یت یابد، جوانان مبارز از طبقۀ پایین که زیر فشار نظام هستند در شخص، نمود می20هنرمندان روشنفکر دهۀ 
شوند، چهرة مردم عادي و قشر عامۀ جامعه در شخصیت رجب است،  نمود خداداد و مهربانو نمایش داده می

داري بدون آگاهی در چهره مادر فرنگیس نشان داده شده است، پدر فرنگیس و سرهنگ پرستی و دینخرافه
ة مردمی را هم مسخره وپوچ اند که مخالف وضع موجودند ولی مبارزهاي متظاهر حکومتیآرام نماد انسان

هویت سرگردان است بین تجمل و هدف و بیدردي است که بیدانند و خود فرنگیس نمایندة مرفهین بیمی
اشرافیت یا مبارزه.

اند(ماکان، خداداد، مهربانو وتمام مبارزان) براي آنها هیچ ها به دنبال ایدئولوژي ملیبرخی ازین شخصیت
کنند این فقط به آرزو و آرمان خود عالقمندند و در راه رسیدن به آن تالش میچیز فردي وجود ندارد و 

اند که در داستان به بازي گرفته انداما برخی نقطۀ مقابل دیدگاه نویسندهها نزدیک به دیدگاه نویسندهشخصیت
شوند.( فرنگیس، مادرش و...)می

خود ءرزان، هنرمندانی بودند که به ثمر دادن مبارزهها تداوم مبارزه، ادامۀ حیات بود و اکثر مبادر آن سال
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امیدوار بودند و دلخوش:
توانست فداي کاري کند. او او همه چیز خود را، جاه، مقام، هنر، عشق، احترام، همه را می«وصف ماکان: 

او را به ترسید، هنگامی که دلهره داشت، موقعی که روزها رفیقانبرد. هنگامی که میامیدوار بود و لذت می
آورد و از این مردمی را که دوستشان داشت در نظر میءزدند، آیندهبردند و دستبندشان میاداره سیاسی می

) 175همان:»(برد.آل خودش، بهره میشکنجه و عذاب به نفع خودش، به نفع ایده
ا که اینجور رفتار شود که اینهمه نامالیمات را تحمل کرد. ببینید، با شمنمی«فرنگیس خطاب به پدرش: 

راستش را بخواهید، من «گفتم: » تو خیلی به مردم امیدوار هستی.«گفت: » کنند.کنند با مردم دیگر چه میمی
)165همان:»(دارد.هم خیلی امیدواري ندارم. اما این کارها تنها چیزیست که مرا در زندگی نگه می

ادامه داشت و حتی گاهی مبارزات داخل ایران  این مبارزات در بین محصلین اعزامی به خارج از کشور 
شد. علوي این مسأله را  در مبارزات خداداد و مهربانو وبسیاري دیگر از دانشجویان از جانب آنها حمایت می

کند.حتی خود فرنگیس منعکس می
براندازي ها دغدغۀ دیگر، ادامۀ این مبارزات در آینده تاعالوه بر مبارزات علنی با حکومت، در آن سال

دیکتاتوري و ظلم بود.براي تحقق این هدف، تربیت نسل مبارز براي آینده از وظایف اصلی مبارزان روشنفکر 
ها بوده است:لهاي ماکان براي نجات خداداد و فرهادمیرزا تبلور این وظیفۀ مهم در آن سابود. تالش

یست نفر محصل و معلم و طبیب را در یادتان می آید که چند سال پیش دو«مهربانو خطاب به فرنگیس: 
تهران و بعضی از شهرهاي دیگر گرفتند؟ یکی از کسانی که قرار بود گرفتار شود و هنوز هم شهربانی به 
دنبال اوست، همین خداداد است. ماکان نجاتش داد. یک هفته او را در منزل خودش پنهان کرد. بعد به یکی 

ستانش بود فرستاد. در ضمن براي خداداد یک سجل جعلی درست از دهات تهران که متعلق به یکی از دو
ها از آسیاها افتاد، تذکره برایش گرفت و او را به فرنگستان کرد، همینکه رئیس شهربانی عوض شد و آب

)123همان:»(اش را به من هم نگفته.فرستاد. خداداد اسم حقیقی او نیست، اسم حقیقی
هاي مردم در جاي جاي رمان م، استبداد، اختناق و برخورد با تودهاد نظام حاکـزارش از فسـف و گـوص

خورد:به چشم می
ها از یدند، خانوادهـرسـتآمد؛ همه از هم مییـچ کس نفسش در نمـرفته بود، هیـان گـشهر تهران خفق«

ك؛ همه از ها از سلمانی و دالها، و فراششان، معلمین از فراشها از معلمینترسیدند، بچهکسانشان می
داد. از شرق و ساختند و باز هم کفاف زندانیان را نمیترسیدند، در سرتاسر کشور زندان میخودشان می

کش را به ده ساله، آخوند و رعیت، بقال و حمامی و آب حوضءغرب، از شمال و جنوب پیرمرد و پسربچه
ها را آرزو کرده بودند، به زنداننما شده بودند و در خواب، سقوط رژیم دیکتاتوري جرم اینکه خواب

گرفتند، هم وزیر و وکیل. یکی را به اتهام اینکه در سلمانی از کاریکاتور انداختند. هم شاگرد مدرسه می
گرفتند، یکی را به اتهام اینکه در ضمن مسافرت شاه گفتگو کرده بود میءاي در فرانسه دربارهروزنامه
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رجی سر و سري داشته، و دیگري را به اتهام اینکه سهام نفت جنوب را فرنگستان با نمایندگان یک دولت خا
)8همان:»(داران انگلیسی فروخته است.پنهانی از دولت به سرمایه

از جمله راهکارهاي حکومت براي سرکوب مبارزات، ازبین بردن مبارزان و مخالفان حکومت بود؛ مردم 
کند:له را با نوعی طنز بیان میدانستند علوي این مسأخوبی میاین موضوع را به

کردند. روزي که خبر مرگ او در تهران منتشر شد، دوستان و نزدیکانش بیخ گوشی با هم صحبت می«
هاي حکومت که در ها معموالً قربانیون روزنامهـچ» ذشت.ـقلبی درگءگر هم به سکتهـیکی دی«گفتند: می

)9همان: »(کردند.ن بیماري قلمداد میدادند، مبتالیان به چنیزندان و تبعید جان می
هاي خیلتاش این ظلم و ستم سبب بیزاري مردم و مبارزان از حاکمان وقت شد که انعکاس آن در صحبت

و استاد ماکان به خوبی مشخص است:
خیل تاش پرسید میل نداشتید تصویري از اعلیحضرت همایونی بکشید؟ رنگ از صورت استاد پرید. «
دروغی کرد، قلم مو را روي میز گذاشت، تخته شستی را از روي شست ءسفید شد، خندههایش مثل گچلب

کشم. این نخیر، قربان! من تصویر کسانی را که میل دارم می«درآورد. از پشت تابلو آمد این طرف و گفت: 
)23همان:»(هاي دور و بر خودتان را تماشا کنید. اینها را من دوست دارم.صورت

آوردند، حکومت و برخی از افراد وابسته و طرفدار آن به تقلید اداي عادات فرنگی را در میدر آن دوره 
شود:ها و شهرها و حتی نوع تفریحات طبقۀ مرفه دیده میها، شکل  ساختماناین تقلید در طراحی خیابان

ه شهرداري گفته خیابان هاي شهر تهران را آفتاب سوزانی غیر قابل تحمل کرده بود. معلوم نیست کی ب«
انداختند. هاي کهن را میهاي فرنگ درخت ندارد، تیشه و اره به دست گرفته و درختابانـود که خیـب

ها طول کردند و سالخانمان میانداختند، مردم را بیها را برمیکردند. بنیان محلههاي تنگ را خراب میکوچه
شد، توسري خورده و بی قواره . آنچه هم ساخته میاي ساخته بشودکشید تا در این برّ برهوت خانهمی

)8و 7همان: »(بود.
وع در متحدالشکل کردن لباس و کشف حجاب با هدف نوگرایی به شکلی تقلید شده از غرب ـاین موض

رسد. این تقلید از دید ماکان که نمایندة مبارزان روشنفکر جامعه است نه تنها ارزشی نداشت و به اوج می
جشن کشف رسید، او در تابلويدار به نظر میقدر تهی، پوچ  و مصنوعی بود که مضحک و خندهبلکه آن

کند:حجاب بسیار زیبا این باورش را توصیف می
قوي هیکلی که لباس ءاي عالی استاد بود، مرد خوش بنیهـاین پرده از کاره«(پرده کشف حجاب): 

دارش را با دست راست ود. در مقابل آئینه ایستاده و کاله لبهشاي بر تن دارد، در وسط تابلو دیده میآراسته
کشد، صورت بزرگ و پر از چین و چروکش در آئینه پیداست. قریب ثلث پرده را پالتو بلند و پائین می

خوش برش مرد گرفته. کنار آئینه روي میز کوچکی عصاي کلفتی تکیه دارد، سیگارش در زیر سیگاري دود 
آید، لباس بر شود که دارد از اتاق بیرون میهیکل نحیف زنی چهل و پنج ساله دیده میکند. طرف راستمی

انگیز است. لچک سیاهی بر سر کرده و زیر گلو زده زن موقر و دلنشین، اما غمءکند. قیافهتن این زن گریه می
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ا لچک و کاله به حدي این زن بءشود. منظرهاست و روي لچک یک کاله فرنگی زنانه از حصیر سیاه دیده می
گیرد. مثل اینکه یک زن هرجائی اش میو را ببیند خندهـط این قسمت تابلـر آدم فقـت که اگـمضحک اس

شود. زن گوئی از موم ساخته شده و زن شوخی و تمسخر خوانده نمیءخواهد تقلید درآورد. اما در قیافهمی
این را که ». جشن کشف حجاب«رچوب نوشته شده چیزي نمانده که آب شود و وا رود. زیر پرده، روي چا

کند. چه اهمیتی مرد براي جشن قائل است؟ با کمال آید، کمی فکر میاش نمیخندهخواند، دیگرآدم می
داند که زن وحشت و اضطراب هویداست، میءکند. اما از قیافهاطمینان دارد خود را براي کار مهمی آماده می

کند. چاره چیست؟ باید رفت، دستور داد، همه باید در جشن کشف م میمردءدارد خودش را مضحکه
داند. مگر کسی توقع هاي خودشان را همراه ببرند. مرد این امر را کامالً عادي میحجاب شرکت کنند. باید زن
)53همان:»(دیگري دارد؟ اما بیچاره زن!

کنند. این زن بازهم چادر به سر اب نمیکند اینطور که کشف حجداستان دردناکی را این پرده حکایت می«
خواهد کرد و اگر هزار بار او را به مجالس کشف حجاب ببرند، باز هم همانست که بوده. استادي و مهارت 

شود به کار رفته. قیافه آرام است. هنوز صورت مرد که فقط در آئینه دیده میءآوري در تجسم قیافهشگفت
کشد، شرم دارد از به تن کرده با لچک و کاله فرنگی ندیده. زن خجالت میاي که زن خود را با لباس تازه

کشند و اینکه با این ریخت حتی خودش را به شوهرش نشان بدهد. گوئی دارند آن را میان چیز خارداري می
چشد. اما باز منتظر درد شدیدتریست. کند میهائی را که بدن لختش را ریش ریش میهم اکنون خراش تیغ

ها یادتان نیست؟ دستور داده بودند که زن«گفتم: » چرا این زن زیر کاله فرنگی لچک بسته؟«نگیس پرسید: فر
توانست موهاي سفید خودش را به مردم نامحرم نشان ها بیایند اما این زن نمیحتما با کاله فرنگی به مهمانی

ه است. براي اینکه اقالً گردن و هاي قدیمی است که به سرش یستبدهد. خوب نگاه کنید! از آن کالغی
)54همان:»(موهاي سفیدش را بپوشاند.

گیرينتیجه
هاي تحلیل گفتمان است که با توجه به تحلیل در سطح تفسیر و تحلیل گفتمان انتقادي، یکی از روش

ها و هاي سطح باالتر از جمله، سعی در کشف و شناخت ایدئولوژينگرش بینامتنی و تمرکز بر سازمان
هاي نویسنده دارد. در این روش از طریق بررسی واحدهاي فراتر از جمله ضمنِ ارتباط بافت زبان بینیهانج

ها با توان حقایق بیشتري در مورد متون و متناسب بودن آنمیتر اجتماعی، فرهنگی، سیاسی،با بافت وسیع
زین طریق راهکارهایی براي افزایش تري از اثر رسید و امقتضاي زمانشان به دست آورد و به تبیین روشن

توان ارتباطی متن و خواننده بیان کرد.
توان بررسی کرد، و در میان آثار نویسندگان معاصر ایران،آثار علوي را در ارتباط با تاریخ معاصر ایران می

از مشخصات اي دارد، اشاراتیهاي تاریخی نهفتهباید هم بررسی کرد. زیرا آثار او اشارات مستقیم و قرینه
اي معین از جامعۀ ما.دورهتاریخی، سیاسی و اجتماعی
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که زندگی بزرگ آنجاترین اثري ست که او نوشته است. ازچشم هایش نخستین رمان علوي و پرورده
هاي نگارش این رمان در مقطع مهمی از تاریخ معاصر ایران واقع شده بود؛ رخدادها، حوادث علوي در سال
هاي دیکتاتوريِ پیش از یات سیاسی نویسنده در رمان منعکس شده است.حوادث رمان در سالزمانه و تجرب

را در زندان رضاشاهی گذرانده است. علوي روشنفکر اي که علوي بخشی از آنگذرد، دورهمی1320شهریور 
هایش مشهود پرداخت و تأثیر این مبارزه در چشممبارزي بود که در کنار نویسندگی به مبارزة سیاسی می

است.این مسائل ما را به تحلیل گفتمان انتقادي این اثر وارد کرد.
کند، مبارزة سیاسی و مسائل جانبی هاي این رمان را از مسیر عادي منحرف میآنچه زندگی شخصیت

آنست.
ا و کند، استاد ماکان ، خداداد ، فرهاد میرزمبارزاتش به نقش روشنفکران انقالبی توجه میدرويـعل

اي از روشنفکرانند که به دنبال اصالح وضع از این افرادند؛ آنها نمایندة طبقهايهایش نمونهمهربانو در چشم
زند اي دست به توصیف میدر ترسیم سیماي آنان به گونهاند، نویسندهموجود و تربیت نسل مبارز براي آینده

.بی داشته باشدکه خواننده حق را به آنان بدهد و نسبت به آنان حس خو
گري، مبارزة هایی از قبیل: اشرافیهاي اصلی داستان نشان داده شد.درونمایهدر این پژوهش درونمایه

اجتماعی، اختناق سیاسی و اجتماعی، ناکامی روشنفکران مبارز، بیزاري از حاکمان وقت ، خرافه پرستی و 
تماعی و سیاسی دارند. داري افراطی و موضوعاتی از این دست که بیشتر صبغۀ اجدین

کند او به ترسیم فضا و یابیم که نویسنده نادرستی هاي جامعۀ زمان خود را آشکار میدر تحلیل آنها در می
یابیم که همۀ پردازد. با دقت در زندگی قهرمان داستان و شاگردانش، در میرویدادهاي اجتماعی می

هاي یشان صرف این موضوع.حتی در توصیف پردهوجودشان دشمنی با استبداد و ظلم است و تمام زندگ
هاي رعیتی و جشن کشف حجاب)نقاشی استاد ماکان این روحیه ظلم ستیز منعکس شده است.(تابلوي خانه

م هایش یادآور خاطرة مبارزانی است که حکومت در اوج خفقان سیاسی در پی فراموشی و ـچش
شان بود.نابودي

باشد.بر فضاي رمان حاکم است که انعکاس اوضاع جامعۀ آن دوره میامنیسیاهی، خفقان، وحشت و نا
برند. علوي سهم روشنفکران را در مبارزة خبري به سر میزده مردم عادي در بیدر این فضاي استبداد

داند این مسأله یادآور مبارزات سیاسی بیشتراز مردم عادي می1320هاي پیش و پس از شهریورسال
گیرد اما در آخر تبعید، ناامیدي و شکست نۀ علوي است. مبارزات روشنفکران شکل میروشنفکرانۀ زما

هاي شود  و اندیشهشود. با خارج شدن او از میدان مبارزه همه چیز تمام میرمان داستان میـنصیب قه
در جهت خواهی و مبارزه روش علوي در زندگی بود. او هنر خود را ماند. آرمانگرانۀ او عقیم میاصالح

مبارزه و نقد مسائل اجتماعی به کار برد اما در پایان دوريِ ناخواسته از ایران نصیبش شد یعنی فرجامی شبیه 
ماکان.
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هاي داستان، نحوة وي درانتخاب واژگان، عبارات و جمالت،تصویرها، توصیف شخصیتـباري، عل
ی برقرار کند. او همۀ این عوامل را در روایت پردازي وطرح ودرونمایۀ داستان توانسته است ارتباط معنای

چنینبا تحلیل خدمت اندیشه قرار داده است تا این طریق نظام اندیشگانی خود را به مخاطبانش نشان دهد. هم
الیه هاي نهانی رمانش از منظر تحلیل گفتمان انتقادي،تغییرات در اوضاع جامعه، وطن دوستی و مبارزة انسان 

اش هایش، حساسیت او نسبت به مسائل زمانهزتاب هنرمندانۀ این موضوعات در چشمشود. باایرانی یافت می
شود و همین امر اثر اورا به مخاطبش نزدیک اع در رمانش میـرا نشان می دهد و سبب پیوند زبان و اجتم

کند.می
کتابنامه

، تهران : نشر علم.برگزیده آثار بزرگ علوي)،1377بهارلو، محمد(.1
، تهران : انتشارات فرزانه.نقد آثار بزرگ علوي)،1358عبدالعلی(دستغیب ،.2
، نشر ثالث : تهران.یاد بزرگ علوي)، 1384دهباشی،علی(.3
؛ تهران: انتشارت سخن.ادوار شعر فارسی)،1380شفیعی کدکنی،محمدرضا (.4
، تهران : انتشارات نگاه.هایشچشم)، 1386علوي،بزرگ(.5
: انتشارات امیر کبیر.، تهرانپنجاه و سه نفر)، 1357(.6
، تهران: انتشارات نگاه.هاي زندانورق پاره)، 1383(.7
، تهران : انتشارات نگاه.گیله مرد)، 1385(.8
، تهران : انتشارات نگاه.گذشت زمانه)1385(.9

، تهران : انتشارات نگاه.روایت)، 1387(.10
سته پیران و دیگران، ، مترجمان فاطمه شایتحلیل انتقادي گفتمان)،1379فرکالف، نورمن(.11

ویراستاران محمد نبوي و مهران مهاجرچاپ اول؛ تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها.
،مجله زباشناسی، بهار و تابستان.»درآمدي بر سخن کاوي«)،1372پورساعدي، کاظم(لطفی.12
محمدنبوي ،ترجمه مهران مهاجر و هاي ادبی معاصردانشنامه نظریه)،1386مکاریک، ایرناریما (.13

چاپ دوم، تهران: آگاه.
، تهران : نشر چشمه.صد سال داستان نویسی ایران)، 1386میرعابدینی،حسن(.14
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هاي وحشی بافقیشناختی مرثیهتحلیل سبک
1دکتر علی صباغی

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراك  
زهره بابایی

اه اراكدانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگ
چکیده

پردازد. در دیوان وحشی نُه هاي وحشی بافقی میشناختی مرثیهاین جستار به نقد و تحلیل سبک
مورد) وجود دارد. 1مورد) و قصیده (2مورد)، قطعه (6بند (هاي شعري ترکیبسروده در قالبسوگ
توان در سه زیرشاخۀ مرثیۀ رود، میهاي وحشی را که از نظر انواع ادبی در زمرة نوع غنایی به شمار میمرثیه

بندي کرد.دینی ـ مذهبی، رسمی ـ تشریفاتی و شخصی ـ خانوادگی تقسیم
هاي وحشی بافقی شناختی مرثیهشود تا به روش توصیفی ـ تحلیلی به نقد سبکدر این گفتار کوشش می

دهد ود. نتیجۀ پژوهش نشان میبر اساس پنج محور آوایی، واژگانی، نحوي، بالغی و ایدئولوژیکی پرداخته ش
شناختی را رعایت کرده، به گزینشی هاي سبکسروده شاخصکه شاعر متناسب با نوع ادبی و موضوع سوگ

آگاهانه در محورهاي یاد شده دست یازیده است.
بند.شناسی، مرثیه، ترکیبوحشی بافقی، سبکها:کلیدواژه

مقدمه
هـ. ق.) از گویندگان تواناي سدة دهم 991فقی (درگذشتۀ شمس الدین (کمال الدین) محمد وحشی با

هجري است که در منابع ادبی به عنوان یکی از سرآمدان مکتب وقوع و واسوخت شناسانده شده است (ر.ك: 
). کلیات دیوان وحشی که چندین بار به اهتمام و تصحیح پژوهشگران به چاپ 272و271: 1382شمیسا،

عی از جمله: غزل، مدح، مرثیه، هجو و ... را در بر دارد. در این جستار یکی رسیده است اغراض شعري متنو
شناختی مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت. از اغراض شعري دیوان وحشی ـ مرثیه ـ با رویکرد سبک

هاي فرعی نوع غنایی در شعر ) یکی از قدیمترین گونهElegy. Lament. Monody. Dirgeرثاء یا مرثیه (
توان یافت. هـ. ق.) می329هاي آن را در دیوان رودکی سمرقندي (درگذشتۀ فارسی است که نخستین نمونه

سروده اثري است که سخنور در مصیبت فقدان شخص درگذشته، بیان مفاخر وي، گله از مرثیه یا سوگ
بر و شکیب براي وفایی و ناپایداري دنیا، تسلیت به بازماندگان، درخواست آمرزش براي متوفی، صبی

شود.بازماندگان و ... گفته می
بند، غزل، مثنوي، هاي قصیده، قطعه، ترکیباین گونه از شعر فارسی به ترتیب کثرت کاربرد در قالب

هاي شعر فارسی به ترتیب در ). بیشتر مرثیه81: 1369بند سروده شده است (ر.ك: امامی، رباعی و ترجیع

1 . a-sabaghi@araku.ac.ir (نویسنده مسئول)
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تث، خفیف، منسرح، سریع و قریب آفریده شده است (ر.ك: افسري کرمانی، بحرهاي رمل، مضارع، هزج، مج
1371 :2 /70 .(

ها و مقدمۀ دیوان وي کم و ها و تاریخ ادبیاتدربارة وحشی بافقی و احوال و اشعار این سراینده در تذکره
)، تذکرة 1369: 2بخش5اند از جمله در: تاریخ ادبیات در ایران و قلمرو زبان فارسی (جلدبیش سخن گفته

) و ... همچنین دربارة موضوع 1373ها (ها و رساله)، مقاله1337)، آتشکده آذر (1384: 4الشعراء (جلدریاض
سرایی در ایران هایی نوشته شده است از جمله: نگرشی به مرثیهسرایی در ادبیات فارسی کتابمرثیه و مرثیه

)؛ اما به 1369گوي () و چند مرثیه از شاعران پارسی1369(سرایی در ادبیات فارسی ایران)، مرثیه1371(
شناختی آنها پژوهشی انجام نشده است.هاي وحشی و تحلیل سبکسرودهصورت جداگانه دربارة سوگ

پرسش اصلی پژوهش پیش رو این است که وحشی تا چه اندازه توانسته در سرودن سه گونۀ مرثیۀ 
گر سازد؟ براي ها و شیوة بیان آنها را جلوهب میان موضوع مرثیهرسمی، شخصی و دینی هماهنگی و تناس

ها با رویکرد سرودة وحشی به اختصار معرفی شده سپس آن مرثیهپاسخ به این پرسش ابتدا نُه سوگ
شناختی بر اساس پنج محور: آوایی، واژگانی، نحوي، بالغی و ایدئولوژیکی بررسی و تحلیل شده است.سبک

وحشی هايسرودهسوگ
در دیوان وحشی بافقی نُه مرثیه وجود دارد. این مراثی که از دیدگاه انواع ادبی در زمرة نوع غنایی به 

شود بندي میـ خانوادگی،رسمی ـ تشریفاتی و دینی ـ مذهبی دستهرود در سه زیر شاخۀ شخصیشمار می
اند تا نشان دهند ار کوشش کرده). نگارندگان این جست274ـ 273: 1381پور و دیگران، (ر.ك: کهنمویی

وحشی بافقی در گزینش و استفاده از حوزة زبان شعري، شگردهاي بیان هنري و فضاي ایدئولوژیکی، تناسب 
ها هاي سبک شناختی این اشعار با موضوع مرثیهفرم و محتوا را در نظر داشته است و به همین سبب شاخصه

هماهنگ شده است.
ها در سرودههاي وحشی بافقی اطالعات مربوط به این سوگتار در معرفی مرثیهبراي پرهیز از اطالۀ گف

جدول زیر به اختصار آمده است:
نشانی در دیوانگونۀ مرثیهردیفخانهابیاتدر سوگ ...قالب

299ـ 293شخصیخانۀ مردف134129قاسم بیک قسمیبندترکیب
292ـ 290مذهبیخانۀ مردف4055سید الشهداء امام حسین (ع)بندترکیب
307ـ 305شخصیخانۀ مردف4055شرف الدین علی بندترکیب
302ـ 300شخصیخانۀ مردف3952دوستبندترکیب
309ـ 308شخصیخانۀ مردف2622برادر شاعر [مرادي]بندترکیب
304ـ 303رسمیخانۀ مردف2455شاهبندترکیب

335ـ 334رسمینداردــــ15دودمان نعمت اهللاچراغقطعه
335رسمینداردـــ3جان قلیقطعه
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256ـ  255رسمینداردـــ27یکی از وزیرانقصیده
. محور آوایی1

هاي مختلف موسیقی کالم وي مانند: موسیقی در بررسی مراثی وحشی بافقی از نظر محور آوایی جلوه
هاي لفظی بدیع) تجزیه و یقی کناري (قافیه و ردیف) و موسیقی درونی (آرایهبیرونی (وزن عروضی)، موس

تحلیل شد و نتیجۀ پژوهش نشان داد که:
وحشی بافقی پرکاربردترین اوزان عروضی شعر فارسی در بحرهاي رمل، مضارع . موسیقی بیرونی. 1. 1

بار)، رمل مثمن محذوف 1قصور(بحر رمل مثمن م]1[هایش به کار برده است.سرودهو هزج را در سوگ
بار)، بحر مضارع مثمن اخرب 1بار)، رمل مثمن مخبون مقصور(2بار)،رمل مثمن مخبون محذوف ( 1(

بار).2بار)و بحر هزج مسدس محذوف(1بار)،بحر مضارع مثمن اخرب مکفوف مقصور(1مکفوف محذوف(
رد این است که شاعر در انتخاب وزن بیشتر آنچه در تحلیل موسیقی بیرونی مراثی وحشی نمود بارزي دا

هاي سنگین، آرام، مالیم و متناسب با موضوع شعر ـ مرثیه ـ رفته است. این برداشت از وزن به سراغ وزن
مراثی وحشی ناشی از سه عامل موسیقایی در شعر وي است؛ نخست: تعداد هجاهاي بلند به نسبت هجاهاي 

اي است که امکان خوانش تند را از گرفتن هجاهاي کوتاه و بلند به گونهکوتاه بیشتر است. دوم: ترتیب قرار
کند. سوم: کشش هجاها که بیشتر هشت رکنی است و همین کشش ارکان عروضی در کنار خواننده سلب می

]2[دارد. دو عامل قبلی زمینه ساز ظهور وزنی آرام شده، مخاطب را به خوانشی با درنگ و تأنی وا می

هایش متناسب با موضوع مرثیه به گزینش آگاهانه سرودهوحشی بافقی در سوگیقی کناري.. موس2.1
گیري از ردیف همسو با محتواي عاطفی مرثیه کلمات قافیه پرداخته، ضمن رعایت نغمۀ حروف قافیه به بهره

دست یازیده است.
الیی دارد براي نمونه بیش . ردیف. وحشی از شاعرانی است که کاربرد ردیف در شعرش بسامد با2. 1. 1

هاي وحشی مردف است. در مراثی موضوع بحث این جستار نیز بسامد کاربرد ردیف بسیار درصد غزل90از 
ها از ضمیر بندهاي وحشی مردف است. در این مرثیهخانۀ ترکیب34خانه از مجموع 28اي که است به گونه

است: ده شدهواره به عنوان ردیف استفا، اسم ، فعل و جمله
فرساي منپشت من بشکست کوه درد جان

اي کوفــیان چـه شـد سخــن بیعت حسین

دوستان چرخ همان دشمن جان است که بود

بازم افزاید همـان این درد کارافـزاي من ...
)293: 1377(وحشی بافقی، 

هـا و آرزوي خـدمت حــسین ...وان نامــه
)290(همان: 

است همان است که بود همه را دشمن جان
)305(همان: 

بند است. این قالب به یکی از دالیل بسامد باالي ردیف در این مراثی استفاده شاعر از قالب ترکیب
اي کوتاه استقالل نسبی دارد و شاعر در تغییر قافیه و اي است که هر خانۀ آن همانند غزل یا قصیدهگونه
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). یکی دیگر از دالیلی که وحشی را 81: 1369شتري دارد (ر.ك: امامی، ردیف و بیان مضامین متنوع آزادي بی
به سوي استفاده از ردیف در این مراثی سوق داده، آن است که ردیف در واقع نوعی تکرار است و نیروي 

).268و267: 1383، صفوي،49: 1376صوتی و بالغی تکرار با مرثیه و ندبه تناسب دارد (ر.ك: یوسفی،
هاي مراثی وحشی این است که شاعر به سبب موضوع درگذشت و مرگ از افعال ردیفنکتۀ مهم در

، »است که بود«ماضی در ردیف شعرها استفاده کرده است تا مفهوم فقدان و نیستی را بیشتر القا کند. مانند: 
ها عال ماضی سنت اکثر مرثیهو ... . البته استفاده از ردیفهایی از نوع اف» کرده بود«و » اندکرده«، »ماند«، »بردمی«

).463: 1376بوده است (ر.ك: یوسفی،
هایش متناسب با محتوا و موضوع مرثیه به گزینش کلمات سروده. قافیه. وحشی بافقی در سوگ2. 1. 2

اي که از یک سو کلمۀ قافیه در بافت بیت به خوبی جا افتاده، از سوي دیگر قافیه پرداخته است به گونه
با حس و حال شاعر همراه شده است؛ مثال در مرثیۀ امام حسین (ع):حروف قافیه 

کوس بال به معرکۀ کربال زده است ...استاست اینکه حادثه کوس بال زدهروزي
)290: 1377(وحشی بافقی، 

را به عنوان » ابال، کربال، مصطفی، آل عبا، آب بقا، حرم کبریا، عزا و واحسرت«شاعر کلمات و تعبیرات:  
هاي قافیه به کار برده است و همۀ این کلمات متناسب با موضوع مرثیه ـ شهادت امام حسین (ع) ـ کلمه

به عنوان حرف قافیه » ـا « انتخاب شده است و از طرف دیگر کشش صوتی و نحوة اداي هجاي بلند 
هماهنگ با محتواي سوگ است.

عایت کرده است. در این مرثیه کلماتی چون: ماه، کاه، خرگاه، شاه شاعر در مرثیۀ شاه نیز این تناسب را ر
به عنوان زنگ پایانی  قافیه به خوبی به کار رفته است:» ـاه « و ... به عنوان کلمۀ قافیه و هجاي 

)303مشعل خورشید را گردون چرا پر کاه کرد ...(همان: از چه رو خاك سیه گردون به فرق ماه کرد
نواي حزن و اندوه را زنگ قافیه قرار » ـاي « بیک قسمی، شاعر با استفاده از هجاي قافیه در سوگ قاسم

نزدیکی و ملموس بودن مصیبت درگذشت قاسم بیک را به خود به خوبی نشان » من « داده، با انتخاب ردیف 
داده است:

)293من ...(همان: بازم افزاید همان این درد کارافزاي فرساي منپشت من بشکست کوه درد جان
هاي موسیقایی ها و هماهنگیدر این محور مراثی وحشی بافقی را از نظر تناسب. موسیقی درونی.1.3

آرایی، انواع جناس، طرد و عکس و الفاظ بررسی کرده، به این نتیجه رسیدیم که شاعر به ترتیب از تکرار، واج
» روزي است این که « وان مثال: تکرار پنج بارة جمله وارة هاي لفظی بسیار بهره جسته است؛ به عندیگر آرایه

سرودة شهادت امام حسین (ع) (ر.ك: براي تأکید، جلب توجۀ مخاطب و بیان عظمت قیام امام در آغاز سوگ
) و یا تکرار چند کلمه در یک بیت در مطلع مرثیۀ شرف الدین:290همان: 

)305است که بود(همان: هماناستجاندشمنا همه راست که بودجاندشمنهماندوستان چرخ 
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رود که یکی از حروف سایشی تفشی است و گاه در بیان شکوه  وشکایت به کار می» ش«خوان تکرار هم
کند:) در مرثیۀ برادر شاعر پریشانی خاطر و اضطراب درونی وي را به خوبی القاء می59: 1383(ر.ك: قویمی،

آتش نشان آه شـرر بار من کجاست؟ز شمعبگداختم چنانکه نشستم به رو
)309: 1377(وحشی بافقی، 

رود (ر.ك: که از حروف سایشی و صفیري است و گاهی در بیان حسرت به کار می» س»خوانتکرار هم
که از حروف انسدادي است و از نقطه نظر روحی و ذهنی در القاي » ك«) و نیز همخوان 56: 1383قویمی،

) در بیت نخست مرثیۀ حضرت سید الشهداء القاگر 46رود (ر.ك: همان: دهنده به کار میتکانهیجانات تند و 
افسوس، حسرت و تالطم روحی شاعر است:

کوس بال به معرکۀ کربال زده است ...استاست اینکه حادثه کوس بال زدهروزي
)290: 1377(وحشی بافقی، 

. محور واژگانی2
ش واژگانی مراثی وحشی نمود بارزي دارد این است که شاعر به سبب فضاي اي که در بخنخستین نکته

سوگ در این اشعار، به گزینش واژگان و تعابیر مرتبط با موضوع مرثیه دست زده است مانند: بال، عزا، 
خوان و ... که کنان، شط خون، مرثیههجران، داغ فراق، تابوت، اشک، آه، طایر روح، مرکب چوبین، گریه

از این واژگان و تعابیر برگرفته از زبان متعارف و معیار زمان خود وي است و هنر شاعر در این زمینه بخشی
احضار به هنگام این لغات از دایرة واژگانی است؛ مثال لغات و تعابیر به کار رفته در سوگ یک شخصیت 

ب با موضوع مرثیه است. وحشی در دینی با تعبیرات استفاده شده در سوگ شاه یا برادر و ... متفاوت و متناس
سوگ سید الشهداء بیشتر از لغات حوزة دین و مذهب و تعابیر مربوط به آن سود جسته است؛ اما در مرگ 
استادش ـ شرف الدین ـ که سخنوري توانا بوده به سراغ لغات و تعابیر حوزة شعر و ادب رفته است؛ 

حکومت استفاده کرده است. همچنین شاعر در سوگ شاه از واژگان حوزة سیاست و
تر کردن زبان مراثی خویش وحشی در کنار گزینش از حوزة زبان معیار، با ترکیب سازي به برجسته

پرداخته، کوشیده است حس و حال درونی خود را به کمک این ترکیبات با موضوع و محتواي شعرش همراه 
خودانه، بین، بیبارزخانۀ معنی، دیدة مکروهخانه، تن کاهیده، مو هماهنگ سازد؛ تعابیري نظیر: مصیبت

فرماي نخلستان جان (=اجل) و ...نشان آه شرربار، زلزلهآتش
در مبارزخانۀ معنی زبان تیز او

فرماي نخلستان جان یعنی اجلزلزله
ام ز دردخودانه سینه بسی کندهمن بی

) 298نهاد(همان:گیران نوك خنجر میبر گلوي حرف
)299همچو بید از هیبت عباس بیک(همان،باد لرزان 

)308گویید مرهم دل افگار من کجاست؟ (همان: 
واژگان و تعابیر به کار رفته در مراثی وحشی از نظر نوع داللت قابل تفکیک است مثال در سوگ استادش 

ب زمان، قبلۀ گویان، قطـ شرف الدین علی ـ به سراغ رمزگان تخصصی حوزة ادبیات رفته، تعابیر افصح نادره
بدل عالم و ... را به کار برده است؛ اما در سوگ شاه از زبان رسمی و متعارف زمان استفاده ارباب سخن، بی
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رسد سرودن مرثیه در مرگ شاه وظیفۀ معمول و منتظَري بوده است. اگر اي که به نظر میکرده است به گونه
خواهر میر میران ـ پري پیکر ـ سروده، مقایسه کنیم سرودي که وحشی در سوگ واژگان این مرثیه را با سوگ

است.شود واژگان شاعر متناسب با جنسیت شخص درگذشته نیز تغییر یافتهمعلوم می
. محور نحوي3

دهد که شاعر به نحو معیار وفادار بوده، جز اینکه ها در مراثی وحشی نشان میبررسی محور نحوي جمله
ناگزیر از درهم ریختن هنجار همنشینی کلمات بوده است. با وجود این به ضرورت وزن و قافیه و ردیف 

مسئله چند شاخصۀ مهم نحوي در این مراثی به چشم می خورد:
ـ بسامد شبه جمله در این اشعار بسیار است و دلیل این امر برخورد عاطفی شاعر با موضوع مرگ 

ین صورت ممکن نسبت به حادثه واکنش نشان ترخویشان و نزدیکان است؛ گویی شاعر مجبور شده در کوتاه
دهد و همین امر باعث بسامد باالي تعابیري مانند: آه، افسوس، دریغ و ... در مراثی وي شده است. 

هاي مربوط به برادر و دوست بیشتر از ـ مقایسۀ مراثی وحشی بیانگر این است که وي در سوگنامه
در مرگ برادر از استفهام براي بیان عظمت فاجعه کمک گرفته جمالت انشایی استفاده کرده است و به ویژه 

است.
هاي ابیات مراثی با افعال زمان گذشته بیان شده است. این امر بیانگر آن است که شاعر قصد ـ اکثر جمله

ابالغ خبري را که اتفاق افتاده، دارد و خود آن را پذیرفته است؛ اما در پایان مراثی که پیام شاعر دعوت به
صبر و شکیبایی و نیز دعا براي بازماندگان است از امر در معناي ارشادي آن و دعا و تمنا استفاده کرده است.

. محور بالغی4
در محور بالغی یا موسیقی معنوي، شگردهاي بدیع معنوي که شاعر در آرایش کالم از آنها سود جسته 

هاي تلمیح، اغراق، مراعات نظیر، بیشتر از آرایهاست، بررسی و تحلیل شد. نتیجۀ بررسی نشان داد که وحشی
تنسیق الصفات، حسن تعلیل، تشخیص، تضاد و ... استفاده کرده است.

وحشی در سوگ امام حسین (ع) نقش راوي را دارد و به همین سبب با تلمیح و تداعی و با جمالت 
بیشتر در بند سوم و چهارم با آرایۀ سازد و براي برانگیختن مخاطب و تأثیر خبري مخاطب را همگام خود می

کند. با توجه به اینکه شعر وحشی دربارة زمان گذشته است وي به التفات مخاطب را به متن نزدیکتر می
کمک تلمیح به ابعاد مختلف قیام امام حسین (ع) از جمله فرستادن: مسلم بن عقیل، بیعت کوفیان، شهادت 

)292ـ 290و ... پرداخته است. (ر.ك: همان: حرّ، بستن آب به روي امام و همراهانش
شاعر در مرگ برادرش که در زمان حیات وي رخ داده است و از نزدیک تلخی حادثه را دریافته، حاضر 
به پذیرفتن این واقعه نیست و در تمام شعر از جمالت انشایی استفاده کرده است. وي در بند اول به تخطئۀ 

به کمک آرایۀ » کجاست«ردش چرخ تاخته است و در بند دوم با تکرار ردیف فلک پرداخته، به ناسازگاري گ
خواهد مرگ برادرش را انکار کند:تجاهل العارف می
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آه اي فلک ز دست تو و جور اخترت
یاران رفیق و همنفس و یار من کجاست؟

کردي چو خاك پست مرا خاك بر سرت ...
)308ان: (هممردم ز غم برادر غنخوار من کجاست؟ ...

در مرگ شاه جایگاه ممدوح به عنوان شخص اول حکومت و کشور سبب شده است که شاعر براي 
جبران ضعف محور عاطفی شعر به مدد اغراق، حادثه را بزرگ جلوه داده، تأثیر کالمش را بیشتر کند.

لحاظ موسیقی معنوي گانۀ وحشی را که از براي پرهیز از تکرار و اطالۀ گفتار ابیاتی چند از مراثی نُه
هاي حسن تعلیل، اغراق، تشخیص، آوریم. ابیات زیر به ترتیب داراي آرایهبرجسته هستند به عنوان نمونه می

]3[تلمیح و مراعات نظیر است: 

بلبل اگر ز واقعۀ کربال نگفت
در جهان نایاب شد خاك سیه چون کیمیا

نماور کند دیگر ثریا خندة دندان
مانی نگینی گم شده استبود در دستم سلی

شوي دفتر واهل نطق از گریه شست
اندکرده

)290گل را چه واقع است که پیراهنش قباست (همان: 
)294بس کزین ماتم به سرکردند در هرکشورش(همان: 

)303از سر کین چرخ دندان ثریا بشکند(همان: 
)293بی جهت قدم نشد چون حلقۀ انگشتري (همان: 

)294اند (همان: بدان آب سیه تر کردهرخت بخت خود 

. محور ایدئولوژي5
در این محور منظور از ایدئولوژي، نظامی از عقاید و باورهاي مشترك میان افراد جامعه است (ر.ك: 

). این باورها و عقاید که با گذشت زمان و به تدریج در ذهن و زبان شاعر رسوخ کرده 349: 1391فتوحی، 
دهد که شود. بررسی مراثی وحشی نشان میگر میاه یا ناخودآگاه در اثر ادبی جلوهاست به صورت خودآگ

وي به عنوان یک مسلمان مسئلۀ مرگ را پذیرفته و به عالم پس از مرگ معتقد است و همین باور بیشتر در 
ن مسافر هایش از پندارة انساسرودهقالب یک انگاشت تکراري در کالم او نمود یافته است. وحشی در سوگ

داند و به همین است فراوان بهره برده است به این معنی که شاعر، مرگ را سفر از این جهان به جهان دگر می
دلیل از تعابیري مانند محمل، کاروان، قافله، سفر و غیره به شکلهاي بیانی مختلف استفاده کرده است.

یاد آن یار سفر کردة محمل تابوت 
یبت این استرسم پیغام و خبر نیست مص

محمل کیست که فریادکنان بربستند
ساربان ناقه برانگیخت ز پی بشتابید

ات بهر وداعبار بربسته و خلقی ز پی
اي سفر کرده کجا رفتی و احوال چه شد

کانچنان راند که نشنید کسش بانگ درا
به دیاري که سفر کرد سفرکردة ما

)300: 1377(وحشی بافقی، 
که به حسرت همه را دیده بر آن محمل ماند
واي بر آنکه در بادیۀ هایل ماند
آمد و گریه کنان بی تو به هر منزل ماند
نشد احوال تو معلوم بگو حال چه شد

)306(همان: 
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جامعۀ خود در هنگام در کنار این تلقی از مرگ، وحشی به بخشی از رسوم متعارف و معمول آحاد
سوگواري اشاره کرده است: جامۀ نیلی و تیره پوشیدن، کاه و خاکستر بر سر پاشیدن، گیسو گشودن، مرثیه 

رفتاري فلک و ... خوانی، جامه دریدن از شدت ناراحتی، اعتراض به روزگار و کج
شرم باد از روي خویشم این عزا باشد که کس

خون خویشبود این حق وفا الحق که ریزم 

از چه رو خاك سیه گردون به فرق ماه کرد
از چه رو بر نیل ماتم زد لباس عافیت

مشت کاهی پاشد و بر سر کند خاکستري
ِخویشو هم بیرونخونِخود کشم درهم درون

)297(همان: 
مشعل خورشید را گردون چرا پر کاه کرد

در ساحت این نیلگون خرگاه کردهر کجا
)303(همان: 

دورة حکومت صفویان ـ زمانۀ شاعر ـ روزگار ترویج مذهب تشیع است. یکی از تأثیرات سیاست مذهبی 
گویی امامان در آن روزگار است (ر.ك: جکسون و سرایی و مدیحهصفویان بر شعر رواج مرثیه

اي دربارة واقعۀ ). وحشی بافقی نیز همگام با بافت و ساخت دورة حیات خود مرثیه159: 6.ج1387ارت،الکه
کربال و شهادت سیدالشهداء سروده است؛ همین مرثیه رنگ عالیق شاعر و زمانۀ وي را از بعد دینی تا 

دهد. حدودي نشان می
نتیجه

سروده وجود دارد ي سدة دهم هجري است، نُه سوگدر کلیات دیوان وحشی بافقی که از سرایندگان توانا
که از نظر انواع ادبی در زمرة نوع غنایی در شاخۀ مرثیه و زیرشاخۀ مرثیۀ رسمی، شخصی و دینی قابل 

شناختی این مراثی نتایج زیر به دست آمد:بندي است. از بررسی سبکدسته
روضی شعر فارسی در قالبهاي رایج مرثیه ـ نخست. از نظر محور آوایی، وحشی از پرکاربردترین اوزان ع

بند و قطعه ـ سود جسته است. موسیقی کناري ـ قافیه و ردیف ـ هماهنگ با موضوع شعر قصیده، ترکیب
انتخاب شده است و تناسبهاي آوایی واژگان در القاي حسرت و دریغ و بار عاطفی شعر به کمک شاعر آمده 

است.
فقی متناسب باگونۀ مرثیه، شخصیت، جایگاه و حتی جنسیت شخص دوم. در محور واژگانی، وحشی با

درگذشته به گزینش از حوزة زبان دست زده است و ضمن استفاده از امکانات زبان معیار به برجسته کردن 
سازي پرداخته است.زبان شعر خود با ترکیب

سریع در برابر حادثه سوم. در محور نحوي، شاعر از شبه جمله براي بیان آنی احساس خود و واکنش 
استفاده کرده است. در مرثیۀ خانوادگی و دوستانه که شاعر حاضر به پذیرش ساده و سهل مرگ عزیزانش 
نبوده، بیشتر جمالت انشایی به کار برده است و در مقام دعوت به صبر و بردباري و درخواست آمرزش از 

امر ارشادي و تعجیزي سود جسته است.
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هاي ادبی تغییر یافته است؛ مثال در مرگ شاه غی، متناسب با نوع مرثیه بسامد آرایهچهارم. در محور بال
براي جبران ضعف محور عاطفی شعر از اغراق، در سوگ امام حسین (ع) از تلمیح و در سوگ افراد خانواده 

هاي ادبی بهره برده است.و دوستان از تشخیص و تجاهل العارف در کنار دیگر آرایه
محور ایدئولوژي، شاعر از یک سو همگام با سیاست دینی حاکم بر جامعه، مرثیۀ دینی سروده پنجم. در 

است و از سوي دیگر همراه با سنت شعر فارسی و انتساب شاعر به دربار در سوگ شاه و وزیر و درباریان 
شاره کرده است.هایی از باورها و مراسم عزاداري زمان خود انوحه سر داده است و در همۀ مراثی به گوشه

نوشتپی
دو وزن نخست معرفی شده در بحر رمل، سومین وزن پرکاربرد شعر فارسی است، دو وزن دوم در بحر 

هاي بحر مضارع، دومین وزن پرکاربرد، وزن بحرهزج نیز هشتمین وزن رمل، چهارمین وزن پر کاربرد، وزن
یف اوزان پرکاربرد شعر فارسی بنگرید به: پرکاربرد شعر فارسی است. براي آگاهی بیشتر دربارة کم و ک

ـ 42)، صص 1386وحیدیان کامیار، تقی. وزن و قافیۀ شعر فارسی، چاپ هفتم (تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 
هاي اسالمی آستان قدس ؛ مدرسی، حسین. فرهنگ کاربردي اوزان شعر فارسی، (تهران: بنیاد پژوهش44

.323و 241، 73)، صص 1384ها (سمت)، علوم انسانی دانشگاهرضوي و سازمان مطالعه و تدوین کتب 
ساز این تناسب ـ براي آگاهی بیشتر در زمینۀ تناسب موضوع شعر با وزن عروضی آن و عوامل زمینه2

.68ـ 64بنگرید به : وحیدیان کامیار، تقی. وزن و قافیۀ شعر فارسی، چاپ هفتم، صص 
هاي بالغی مراثی وحشی بنگرید به: وحشی بافقی. دیوان آرایههاي برجستۀ دیگرـ براي دیدن نمونه3

؛ 13ب 290؛ ص14تا 9ب 255)، ص1377وحشی بافقی، چاپ هفتم (تهران: سازمان انتشارات جاویدان، 
و 2ب 300؛ ص19و 17، 8ب 295؛  ص13و 10ب 294؛ ص13و 3، 2ب 293، ص 5و 3ب 291ص 
.12و 6، 5ب 305؛ ص 12

کتابنامه
، تهران: انتشارات اطالعات.سرایی در ایران) نگرشی به مرثیه1371. افسري کرمانی، عبدالرضا. (1
جا]، دفتر مرکزي جهاد دانشگاهی.، [بیسرایی در ادبیات فارسی ایرانمرثیه) 1369. امامی، نصراله. (2
، ترجمۀ تیمور 6، جلد تاریخ ایران کمبریج). 1387. جکسون، پیتر و الکهارت، لورنس (ویراستار). (3

قادري، تهران: مهتاب شهر کتاب.
، تهران: مؤسسۀ انتشارات امیرکبیر، چاپ گويچند مرثیه از شاعران پارسی) 1369. رادفر ، ابوالقاسم. (4
دوم. 
، تهران: فردوس. چاپ نهم.شناسی شعرسبک) 1382. شمیسا، سیروس. (5
، تهران: 2، بخش 5، جلد ایران و در قلمرو زبان فارسیتاریخ ادبیات در) 1369. صفا، ذبیح اهللا. (6

انتشارات فردوس، چاپ چهارم.
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، نظم. تهران: سوره مهر. 1، جلدشناسی به ادبیاتاز زبان) 1383. صفوي، کوروش. (7
، تهران: سخن.هاها، رویکردها و روششناسی: نظریهسبک) 1391. فتوحی، محمود. (8
، تهران: هرمس.ا و القا: رهیافتی به شعر اخوان ثالثآو) 1383. قویمی، مهوش. (9

، تهران: فرهنگ توصیفی نقد ادبی) 1381پور، ژاله. خطاط، نسرین دخت. افخمی، علی (. کهنمویی10
مؤسسۀ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

می هاي اسال، تهران: بنیاد پژوهشفرهنگ کاربردي اوزان شعر فارسی) 1384. مدرسی، حسین. (11
ها (سمت).آستان قدس رضوي و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

، تهران: سازمان انتشارات جاویدان، چاپ هفتم.دیوان وحشی بافقی) 1377. وحشی بافقی. (12
، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، چاپ هفتم.) وزن و قافیۀ شعر فارسی1386. وحیدیان کامیار، تقی. (13
، تهران: انتشارات علمی، چاپ هفتم.چشمۀ روشن) 1376سفی، غالمحسین. (. یو14
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سواران خدا
ي مغوالنتوجیهات دینی عطاملک جوینی از غلبه

قاسم صحرائی
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان
نورالدین بازگیر
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان

چکیده
است. یکی از مورخانی که اتّفاقاً از مغول، در میان مورخان بازتابی وسیع و متفاوت داشتههجوم ویرانگر

، عطاملک جوینی صاحب تاریخ جهانگشاست. جوینی در توجیه حمله و استیالي کارگزاران مغوالن بوده
است. در این مقاله ي آنها دینی و بر مبناي آیات قرآن کریم و روایاتمغول، دالیلی ذکر کرده است که عمده

- ایم و کوشیدهبه روش توصیفی تحلیلی، برخی از این آیات و احادیث مورد استشهاد جوینی را بررسی کرده
گونه توجیهات عموماً دینی را تبیین کنیم؛ دالیلی همچون: مشروعیت بخشیدن به ایم دالیل تمسک او به این

نی شکست ایرانیان از دشمن و نیز بینش جبرگرایانه که همه حاکمیت مغول، تسکینِ به خود و کم کردن سنگی
کند. داند و اختیار انسان را سلب میچیز را ناشی از مشیت الهی می

تاریخ جهانگشا، عطاملک جوینی، مغول، توجیه دینی.ها: کلیدواژه
مقدمه

بر ایران، از آیات و مغوالن و استیالي آنان در تاریخ جهانگشاي جوینی، هنگام بحث تاریخی از حمله
گرانه دارند.یعنی جوینی از آن آیات و روایات طوري ي توجیهاست که بیشتر جنبهشدهگرفتهاحادیثی بهره

ها را به نحوي از انحا، موجه جلوه دهد و مشروعیت مذهبی ي مغول و استیالي آناست که حملهکردهاستفاده
ببخشد.

ها، این مسأله، ش توصیفی تحلیلی، با آوردن این شواهد و تحلیل آنایم با روما در این مقاله سعی کرده
را در تاریخ جهانگشاي جوینی بررسی نماییم و معلوم کنیم که به » توجیهات دینی از استیالي مغول«یعنی 

است.گونه توجیهات دینی نمودهتاریخیش را متوجه اینگیري تحلیلچه دالیلی،جوینی آگاهانه بیشتر جهت
ي مطالعاتیریخچهتا

که در مجموعه مقاالت اولین » بالي یزدان یا خطاي سلطان«ي محمد سجادي در مقالهدکتر سیدعلی
ها هایی از تاریخ و سلسلهسمینار تاریخی هجوم مغوالن به ایران و پیامدهاي آن،چاپ شده است، با ذکر نمونه

ن به سبب مشغول شدن حاکمان به دنیا و هایی که بعد از یک دوره شکوه و عظمت در پایاو حکومت
شده است، به نوعی، طلبی و ظلم به زوال خود نزدیک شده و به دست گروهی دیگر بساطشان برچیدهعشرت
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: 1379داند و هم چنگیز را بالي یزدان.(سجادي، ي خطاهاي سلطان میشکست خوارزمشاهیان را هم نتیجه
701(

ترین در همان سمینار تاریخی، مهم» هماي اقبال و صداي ادبار«ي زاده در مقالههمچنین محمد سلماسی
داندو اسباب ایجاد ي مغول را ایجاد ترس و هراس همگانی از مغول میعامل شکست خوارزمشاهیان و غلبه

کند: الف)دالیل واقعی؛ ب) دالیل موهوم و خرافی. این ترس و هراس همگانی را به دو دسته تقسیم می
کند: تأکید بر طالع و بخت و ل موهومات و خرافات مؤثّر بر ایجاد ترس، این موارد را بیان میایشان در ذی

زاده در ضمن هاي الهی چنگیز و مغوالن. سلماسیاقبال، کواکب و نجوم، فال و تفأل، قضا و قدر، ویژگی
ها و سط خداوند از بديها چنگیز به عنوان رهبري الهی که تودر این توصیف«گوید: ي آخر میتوضیح فقره

شوند که خدا گردد.... لشکریان مغول سپاهیان خدا و سواران الهی قلمداد میآفات مصون گردیده... مطرح می
باشد، مسلّط خواهد کرد... با عنایت به همین صفات و ایشان را بر هر مردمی که بر آنان خشم گرفته

»کند.دین الهی و متوکّالن واقعی به خدا، معرفی میکنندگان خصوصیات است که جوینی مغوالن را تقویت
) 742: 1379زاده، (سلماسی

ي هاي دینی جوینی از حمله و غلبهکدام مستقیماً و مستقلّاً به توجیهات و مستمسکاین دو محقق هیچ
اند.مغول نپرداخته

ي مغول در تاریخ جهانگشاي جوینیغلبه
تنان ملل مختلف که تجلی این آرزوي است. نگاهی گذرا به رویینانسان ذاتاً طالب خلود و جاودانگی

رسد، ها ریشه دوانده است. به نظر میدارد که تا چه حد این آرزو در عمق روح انساناند روشن میدیرینه
تواند تبلور و تجلی دیگري از آرزوي جاودانگی باشد.در قرون گذشته گاهی این اي مینویسی  از زاویهتاریخ

اندوزي و یافتن مبنایی براي تحلیل وقایع آموزي و عبرتنگیزه بر دیگر اهداف تاریخ نویسی که همانا عبرتا
هاست،غلبه داشته است.ها و حکومتو کشف علل اوج و انحطاط تمدن

نیروي محرّك تاریخ را پیروان ادیان «گوید: ي تاریخ میکوب در خصوص نیروي محرکهعبدالحسین زرین
کنند... اما اصحاب شود، توجیه میخوانده می» سنه اهللا«غالباً از طریق قول به مشیت الهی و آنچه الهی، 
کنند عوامل ثانوي را به عنوان آنکه این عامل غایی را نفی کنند، با نادیده گرفتن آن غالباً  سعی میها بیمکتب

گونه مکاتب، حرکت تاریخ را، ز اصحاب ایننیروي محرّك تاریخ پیشنهاد یا توجیه نمایند. از جمله برخی ا
از طریق » کنت دو گوبینو « از طریق تأثیر اقلیم جغرافیایی و استعداد آب و خاك و یا مانند » راتسل«یا مثل 

) 46(نقش بر آب: » نمایند.هاي موروث اجناس امم تفسیر میقول به نقش استعدادهاي نژادي و ویژگی
» تقدیرو مشیت الهی«و عامل مغول و بعد از آن نوشته شده، عنصر در اغلب تواریخی که در عهد

ترین محرّك تاریخ عنوان شده است. هرچند این عامل در تواریخ پیش از مغول هم حضور دارد، اما به اصلی
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رسد عنصر و عامل تقدیرگرایی و توجیهات مذهبی مربوط به آن در تواریخ عهد مغول و پس از آن، نظر می
شود. البته هاي این مورخان محسوب میتر تحلیلگاه بیشسایر عوامل، بارز و چشمگیر است  و تکیهبیش از 

گیرند.مورخان براي این نوع تحلیل، از آیات قرآن کریم و احادیث و روایات هم بهره می
جیه ي حاضر است، جوینی، هم مشیت الهی را در تودر تاریخ جهانگشاي جوینی که موضوع اصلی مقاله

داند و هم سایر عوامل ملموس و انسانی از جمله: سوء تدبیر محمد ها دخیل میي مغول و استیالي آنحمله
ریز مغوالن و ي خشن و خونخوارزمشاه، اشتباه در برگزیدن عمال و کارگزاران، جنگاوري  و روحیه

این کتاب، مانند اکثر تواریخ عهد طور که گفته شد،مورخ درهاي جنگی آنان. اما هماناستعدادها و قابلیت
وجو براي است؛ تا جستمغول و پس از آن، به توجیه دینی شکست خوارزمشاهیان از مغول، بیشتر متمایل

یافتن دالیل و اسباب انسانی و مادي؛ هر چند از سیاق سخن پیداست که تا حدودي به این عوامل واقف 
توان تنها باتفوق حمد خوارزمشاه را از تموچین مغول، نمیشکست م«گوید: کوب میاست. دکتر زرینبوده

اند، توجیه غالباً به همان نکته تأکید کرده» برخی مورخان«ي جنگی سپاه چنگیز بر ترکان خوارزم که روحیه
هاي دیگر مثل اختالفات داخلی در دستگاه سلطان خوارزم و تحریکات پنهانی و محتمل خلیفه نمود. علّت
(همان: » اند.ي دیگر این شکست محسوبهاي معدهابطه با مغول و خوارزمشاه و... نیز از علّتناصر در ر

54-53 (
شود که ي تواریخ عهد مغول بیان شده است، کامالً روشن میکوب که بر اساس مطالعهاز این سخن زرین

اهانه، عامل مشیت و تقدیر الهی و اند. اما اینکه چرا آگخود این مورخان هم نسبت به  این عوامل آگاه بوده
رابر –شان بلکه توجیه تاریخی–شان اند و بخش عظیمی از بار تحلیل تاریخیتر کردهآسمانی را برجسته

اند، سؤالی است که شاید بتوان اینگونه بدان پاسخ گفت: وقتی پاي تقدیرو مشیت الهی در دوش آن نهاده
ی فرافکنی و سلب مسئولیت از آحاد مردم است. وقتی رد پاي قضاي توجیهات تاریخی،در میان باشد، نوع

خوردگان و کوتاهی کنندگان در برابر آسمانی درحوادث تاریخی،پیدا شود،دیگر جایی براي سرزنش شکست
هاي جنگی که از آید. همچنین، تدبیر، قواي برتر جسمانی، جنگاوري و شجاعت و قابلیتمغول پیش نمی
اي از زیر بار مالمت و خورده،به گونهبازد و قوم شکستاند،رنگ میپیروزي محسوبعوامل و بواعث

توان درافتاد.کشد و دلخوش است به اینکه با قضاي آسمان نمیتحقیر، خود را بیرون می
جاي و ي جوینی، الزم است متذکر شویم که عطاملک در تاریخش جايقبل از بیان دیدگاه جبرگرایانه

خته  عواملی واقعی و ملموس را براي پیروزي و استیالي مغول و شکست خوارزمشاهیان جسته و گری
توانبهمواردذیل اشاره کرد: ي این عوامل میبرشمرده است. از جمله

- شکار و اهمیت آن نزد خانان مغول و لشکریان و جنگجویان. آنان شکار را نوعی تمرین جنگ می-1
آموختند و تمرین آرایی و نظم و فرمانبري را میزي و تاخت و تاز و صفدانستند. در ضمن شکار، تیراندا

)19-1/21کردند. (ر.ك.تاریخ جهانگشا: جمی
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به شدت صابر و بر رفاهیت شاکر و در سرّا و ضرّا امیر جیوش را «لشکریان مغول به قول جوینی -2
)1/22بودند.(همان: ج» مطواع
)23-1/24هاي شدید و غیرقابل اغماض در مورد همه.(همان: جیاساها و قوانین سخت و مجازات-3
)1/85ضعف و بزدلی سلطان محمد خوارزمشاه. (همان: ج-4

ي مغول به ایران از منظر تاریخ ي حاضر، بر توجیهات دینی حملهاگرچه بیشتر تمرکز و توجه ما در نوشته
گرانه از خود، بینشی تقدیرگرایانه و توجیهجهانگشاي جوینی است و عطاملک جوینی هم مانند مورخان قبل

ي دارد؛ از چند کتاب تاریخی و حسب حال که برخی رنگ ادبی دارند و پیش از مغول یا همزمان با حمله
پردازیم:اند،به ذکر چند مورد میآنان، نوشته شده

ه.ق 599آن در سال که در تاریخ آل سلجوق نوشته شده و نگارش » السرورالصدور و آیهراحه«در کتاب 
- به موردي برمی–حدوداً پانزده سال پیش از هجوم مغول –ه.ق به اتمام رسیده است 603آغاز و در سال 

امام اعظم «گوید: خوریم که حاکی از توجیهات مذهبی براي استیالي گروهی بر گروه دیگر است. می
کعبه گرفت و گفت خداوندا اگر اجتهاد درست ي در الوداع بود. حلقهابوحنیفه کوفی رضی اهللا عنه به حجه

ي است و مذهب من حق است، نصرتش کن که از براي تو خدا تقریر شرع مصطفی کردم. هاتفی از خانه
کعبه آواز داد و گفت: حقّاً قُلت الزالَ مذهبک مادام فیِ یداألتراك. حق گفتی و رایت مذهب تو افراشته و 

ه خواهد بود مادام که شمشیر در دست ترکان حنیفی مذهب باشد... و بحمداهللا تعالی ي اعتقاد تو نگاشتصفه
اند و چشم روشن. در بالد عرب و عجم و روم و پشت اسالم قوي است و اصحاب ابوحنیفه شادان و نازان

)17-18الصدور: (راحه» ها راسخ.روس، شمشیر در دست ترکان است و سهم شمشیر ایشان در دل
حالی سوزناك و ادیبانه از یکی از مالزمان و دبیران سلطان که حسب»  المصدورنفثه«در کتاب همچنین

خوریم. در این ها از شکست خوارزمشاهیان از مغوالن برمیالدین خوارزمشاه است، به برخی تحلیلجالل
مغول، جایی که ي بعد از حملهه. ق نوشته شده است؛ یعنی حدوداً هجده سال632کتاب که در تاریخ 

ي غفلت وراي و تقدیر آسمانی پرده«گوید: الدین را توجیه کند، میخواهد به نحوي شکست سلطان جاللمی
ي مصلحت که کوران بدان راه برند بر اهل بصیرت بپوشانید. واذا اَراد اهللاُ راي و بصیرت فروگذاشت تا جاده
ومی را عذاب ) [هرگاه خدا اراده کند که ق13/11ونه من والِ. (قرآن کریم،بِقَومٍ سوءاً  فَال مرد لَه و مالَه من د

)17المصدور: نباشد و براي آنان هیچ کس جز خدا یاراي آنکه بال بگرداند نیست.] ( نفثهکند، هیچ راه دفاعی 
ان شود، نسوي از آیه اي از قرآن کریم براي توجیه غفلت و سستی  لشکریطور که مالحظه میهمان

و سخط آفریدگار و «گوید: کند. هم او در جایی دیگر میي مغول، استفاده میالدین در برابر حملهجالل
کَذالک نُولّی بعض الظّالمینَ بعضاً بِما کانوا یکسبون.[همچنین ما برخی ستمکاران را بر بعضی دیگر برگماریم 

لشکر تاتار دمار از آن رباع و دیار برآورد. (همان، )] به 6/129کردند.(قران کریم،به سبب آنچه کسب می
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داند  و معتقد است که  خداوند  بعضی از بینیم که نسوي تاتار را خشم خدا (سخط آفریدگار) می) می25ص
کند.ي بعضی دیگر عذاب میظالمان را به وسیله

ها و توجیهات مذهبی برکنار گونه تحلیلحتّی اندیشمند بزرگی مانند خواجه نصیرالدین توسی هم از این
خداي تعالی چنگیزخان را قوت داد و پادشاهی روي «گوید: ي زیج ایلخانی مینمانده است. وي در مقدمه

زمین او را مسلّم کرد و کسانی که ایل او شدند بنواخت و کسانی که بر او یاغی شدند مانند خانان ترکستان و 
و یاساهاي نیکو نهاد و بعد از آن چون خداي تعالی او را به پیش ختا و سلطان خوارزم، همه را نیست کرد.

به نقل از سبک شناسی: » ( خود برد، از پسران او، اوکتاي قاآن به جاي پدر به پادشاهی جهان بنشست. 
گوید خداي تعالی به چنگیزخان قدرت بخشید، تا راه براي توجیه )خواجه نصیر در همان ابتدا می3/158ج

ي شکست خانان ترکستان و خطا و خوارزمشاهیان، هموار شود.دیر گرایانهدینی و تق
بباید دانست که از ابتداي آفرینش عالم و خلقت آدم الی یومنا «گوید: االنساب میاي در مجمعشبانکاره

هذا هیچ پادشاه و سلطان و خلیفه و قیصر و... بر جهان چنین قادر و مسلّط نگشت که چنگیزخان و اوالد 
او... چون با عقل خود قیاس کنی این معنی میسر نشود الّا آنکه باري عزّ شأنه خاصیتی از عنایت الهی و لطف 
نامتناهی در ذات این مرد مرکوز کرده باشد. و اگر اورا شرف اسالم حاصل بودي توانست گفت که از نبوت 

ار و تأیید لطف کردگار نیست. یمحواهللاُ ما با بهره بوده است... یقین شد که این سعادت به جز عنایت آفریدگ
هاي چنگیز با اي این است که پیروزي)لب کالم شبانکاره223-224االنساب: (مجمع» یشاء و یحکُم مایرید.

عقل و امکانات مادي جور قابل توجیه نیست؛ بلکه فقط تأیید و لطف الهی است. او حتّی پا را از این فراتر 
اي از نبوت داشت! ید اگر چنگیز مسلمان بود، بهرهگونهد و میمی

ي تمامت اقوام نیرون است که چنگیزخان خالصه«گوید:التواریخ هم میاهللا صاحب جامعرشیدالدین فضل
اند و بعد از خروج او عالمیان مشاهده کردند که به انواع تأییدات آسمانی مخصوص قوآ در وجود آمدهاز آالن

قوت و شوکت،مجموع اقوام اتراك و مغول و دیگر اصناف را مسخّرخویش گردانید و در بوده و از غایت 
شود،اکثر مورخان به نقل از مقدمه تاریخ جهانگشا: چهل و هفت)چنان که مالحظه می»(سلک بندگان آورد.

اند.هاي چنگیز را بر اثر انواع تأییدات آسمانی دانستهعهد مغول و پس از آن،پیروزي
ت دینی تاریخ جهانگشا براي استیالي مغوالنتوجیها

هاي تمسک به توجیهات دینی و علل فرازمینی و تقدیرگرایانه در تحلیل و تفسیر حوادث یکی از مزیت
اند. ضمناً این الوصولتاریخی، این است که نیاز زیادي به تفکّر و تعمق ندارد و به قولی دم دستی و سهل

کنند،بلکه بار مسئولیت ، نه تنها احساس خواري و خفّت از شکست را کم میتوجیهات عموماً جبرگرایانه
دارند. براي تبیین بهتر توجیهات دینی شکست و تحقیر تاریخی را از دوش قوم شکست خورده برمی

ایم:الف) توجیهاتی که در آن عطاملک جوینی براي استیالي مغوالن، ما آنها را به دو دسته تقسیم کرده
ها بر احادیث از آیات قرآن کریم براي استیالي مغول بهره گرفته است. ب) توجیهاتی که مبناي آننویسنده

قرار دارد.–بعضاً روایات غیرمستند –قدسیو روایات 
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استفاده از آیات قرآن کریم 
)216الف) عسی أن تَکرَهوا شَیئاً و هو خَیرٌ لَکُم. (بقره / 

ن براي شما بهتر است.بسا چیزي را خوش ندارید و آ
و آنچه از وقایع واقع شود، از تخریب بالد و تفریق عباد، از نکبت اخیار و : «7/ 1تاریخ جهانگشا،ج
»ها در ضمن آن مدرج باشد. قال اهللا تعالی: عسی ان تکرهوا شیئاً و هو خیرً لکم.استیالي اشرار،حکمت

ها و آوارگی مردم گرفته تا بدبختی انی سرزمیني حوادث و وقایع از ویرگوید همهتوضیح: عطاملک می
فرماید: بسا چیزي را خوش ي اشرار، همه سراسر حکمت است.مصداق آنچه خداوند میبرگزیدگان و غلبه

دارید، اما شاید این امر ي مغول را ناخوش میندارید و آن براي شما بهتر است؛ یعنی درست است که غلبه
مکروه، براي شما بهتر باشد.

کُتب علَیکُم القتالَ و هو کُره «ي شریفه در ضرورت قتال و جهاد آمده است؛ جاست که این آیهجالب این
» لَکُم و عسی أن تَکرَهوا شَیئَاً و هو خَیرٌ لَکُم.

)195ب)  و ال تُلقوا بِأیدیکُم الی التَّهلُکه. (بقره / 
خود را به دست خود به هالکت نیفکنید.

و معلوم کنند فرمان ربانی را که و ال تُلقوا بِأیدیکُم الی التَّهلُکه امام و مقتدي سازند و : «10/ 1جهانگشا،ج
چون یاسا و آیین مغول آن است که هرکس ایل و مطیع ایشان شد از سطوت و معرّت بأس ایشان ایمن و 

»فارغ گشت.
به دست خود به هالکت نیفکنید، شما هم این گوید طبق فرمان خدا که خود را توضیح: جوینی می

سفارش را نصب العین قرار دهید و دست از مبارزه بکشید. چرا که طبق قانون و آیین مغول هرکس تسلیم و 
ماند.ها در امان میها شود از عذاب و غضب آنمطیع آن

)65ام/پ) قُل هو القادرعلی أن یبعثَ علَیکُم عذاباً من فَوقکُم.(انع
بگو او تواناست که بر شما عذابی از باالي سرتان برانگیزد.

جاراهللا العالمه در تفسیر کشّاف در سوره االنعام در آیت  قُل هو القادرعلی أن یبعثَ : «1/11جهانگشا،ج
 کُم آورده است: نقالً عن رسول اهللا صلی اهللا علیه و سلّم : سألتن فَوقاً مذابلَیکُم علی عثَ عبعاهللاَ أن ال ی

شود که اگر تهدید کند و واجب میاُمتی عذاباً من فَوقهِم و من تَحت أرجلهِم...و از روي عقل چنین اقتضا می
سیف نیز که وعید عاجل است در توقف ماندي و به آجل موعود قناعت رفتی کارها اختالل پذیرفتی و عوام 

ي عنا بماندندي و طان  اند دست گشاده شدندي و خواص در کنج بال و زاویهي مایزع السلکه پاي بسته
» بعضی از منافع و أنزَلنا الحدید فیه بأس شدید و منافع للناس باطل گشتی.

ي مورد اشاره، به نقل از رسول توضیح: مخلَص کالم جوینی این است که طبق تفسیر زمخشري از آیه
مردند، کارها شیر (در اینجا عذاب شمشیر مغول) نبود و مردم به مرگ طبیعی میاکرم (ص) اگر عذاب شم
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- هاي آهن (حدید) که کشتن است، باطل میشدند و بعضی از منفعتشد و برگزیدگان دچار بال میمختل می

شد! 
)40ت) و جزاوءا سیئَه سیئَه مثلُها. (شوري/ 

آن.اي است هماننداي،بديو مجازات هر بدي
و برحسب خبث فعال هر یک عقال نکال آن کشیدند و به نسبت سوء اعمال و : «1/131جهانگشا،ج

»رجس خصال بشریت و جزاوءا سیئَه سیئَه مثلُها ماالمال چشید.
توضیح: جوینی معتقد است بندگان (در اینجا ایرانیان) هر کدام به خاطر افعال و اعمال بد و پلیدشان 

؛ یعنی در واقع »اي است همانند آنجزاي هر بدي بدي«طور که ها را کشیدند. هماناب آن بديعقوبت و عذ
چشند.به نظر جوینی، مغوالن در این میان تقصیري ندارند! بلکه ایرانیان عذاب گناهانشان را می

ي در انتقام از ي مورد استشهاد، از انتقام و همکاري قبل از آیهي تأمل برانگیز این است که آیهنکته
ي گیرد. براي جلوگیري از اطالهگوید. اما گویی،جوینی عامدانه این نکته را نادیده میستمکاران، سخن می

، 18، انعام/ 11ي:رعد/ کنیم.جوینی در تاریخ جهانگشا از آیات شریفهکالم از ذکر شواهد بیشتر صرف نظر می
هم در توجیهات خود بهره جسته است.12البروج/ 

توجیهات بر مبناي اخبار و روایات 
الف ) زویت لی األرض فَاُریت مشارِقَها و مغارِبها و سیبلُغَ ملک اُمتی ما زوي لی منها . (المعجم المفهرس 

)2/369اللفاظ الحدیث النبوي، ج 
و به زودي قلمرو امت هاي آن به من نمایانده شدها و مغربزمین براي من درنوردیده شد آنگاه مشرق

من به آنچه براي من درزمین درنوردیده شد، خواهد رسید.
توان رسید و از وهم و فهم نه دور است در دو قسم اما آنچه از راه عقل و نقل بدان می: « 1/8جهانگشا،ج

و اند تر تواند بود که بعد ششصد ي نبوت است و کدام معجزه از این قويمحصور است. اول ظهور معجزه
سال، تحقیق حدیث زویت لی األرض فَاُریت مشارِقَها و مغارِبها و سیبلُغَ ملک اُمتی ما زوي لی منها   در 

»ضمن خروج لشکر بیگانه میسر شود.
ي به حقیقت پیوستن این حدیث منقول از پیامبر توضیح: جوینی در این عبارات هجوم مغوالن را وسیله

داند؛ یعنی پس از ششصد سال این مغوالن بودند که باعث شدند این سخن پیامبر الم (ص) میگرامی اس
محقق شود و شرق و غرب عالم مسلمان شوند.

ب ) اَلسیف محاء الذّنوب. (این حدیث در مسند احمد حنبل،باب جهاد چنین آمده است: السیف محاء 
الخطایا)

ي گناهان است.شمشیر زداینده
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و آن افضل و اکمل درجات است بعد از –اند ي شهادت یافتهآن جماعت که درجه: «1/10گشا، ججهان
از حمل آصار و ثقل اوزار که در روزگار امن و فراغ، اقتراف  کرده –مرتبت نبوت نزدیک حضرت جاللت 

» بار شده.باشند به شمشیر آبدار  اَلسیف محاء الذّنوب  گران پلّه و سبک
ي شمشیر مغوالن، از بار گناهانی که در اند، به وسیلهي مغول کشته شدهیح: یعنی کسانی که در حملهتوض

کرد،سبکبار شده و نزد خداوند، ها سنگینی میروزگار امن و آسایش مرتکب شده بودند و این گناهان بر آن
است.ي گناهان قدر شدند. زیرا طبق حدیث شریف، شمشیر محو کنندهعزیز و گران

بار اند، گرانخواهد دو مطلب را بگوید : اول اینکه، کسانی که کشته شدهجوینی با این توجیه، تلویحاً می
اند (پس حقّشان بوده که کشته شوند!) و دوم اینکه با کشته شدن به مقام رفیع شهادت نائل از بار گناه بوده

ها شده است.ي آنسبب ترفیع رتبهشده و نیازي به انتقام جویی نیست. چرا که شمشیر مغوالن
چنین آمده است: ان اهللا یؤید هذا 1/281پ) انّ اهللاَ لیؤیِد هذا الدینَ بِقَومٍ الخَالقَ لَهم.  (در جامع الصغیر،

آمده است: ان اهللا یؤید الدین 1/139الدین باقوام الخالق لهم. و در معجم المفهرس اللفاظ احادیث النبوي، 
اجر.) بالرجل الف

اي از ایمان ندارند.کند که بهرهي گروهی تأیید میخداوند این دین را به وسیله
اند. و چه جاي تعرّض است؛ بلکه و [مغوالن]متعرّض ادیان و ملل [مذاهب] نه: «1/10جهانگشا،ج

»خَالقَ لَهم.اند و برهان این دعوي قوله علیه السالم: انّ اهللاَ لیؤیِد هذا الدینَ بِقَومٍ المقویان
ي توضیح: معنی عبارات این است که مغوالن به ادیان و مذاهب نه تنها کاري ندارند، بلکه تقویت کننده

فرمایند:  خداوند این دین اند و دلیل آن هم، حدیث منقول از پیامبر گرامی اسالم است که میادیان و مذاهب
ایمان ندارند. با این توجیه، ترکتاز و هجوم ویرانگر مغول، اي ازکند که بهرهي گروهی تأیید میرا به وسیله

عامل تقویت و گسترش دین اسالم معرفی شده است! 
 مقالُ لَهنَ المشرقِ ییشاً ملَیهِم جع لَطتخالَفوا أمري، س حارِمی واستَحلّوا متی ورمبادي حتَکوا عذا هت) ا

ممن عصانی... .التُرك هم فُرسانی أنتَقم بِهِم 
هاي مرا حالل شمردند و اوامر مرا خداوند فرموده است: وقتی بندگان من هتک احترام مرا کردند و حرام

اند و به ها سواران منگویند. آنها ترك میکنم که به آنها چیره میزیر پا گذاشتند، لشکري از شرق بر آن
ام. ها (همان سواران) کندهگیرم... رحمت را از دل آنکنند،انتقام میها از کسانی که مرا نافرمانی میي آنوسیله

گیرند. پدران و مادران و پسران و کنند، التماس ملتمسان را نادیده میگریند رحم نمیهایی که میلذا به آن
شوند. ه میکنند. پس سپاهیان عراق سه دستکنند، عراق را فتح میکشند. بالد عجم را ویران میدختران را می

اي کنند و عدهاي به عیال و فرزندانشان پشت میکنند)عدهها فرار میروند (به بیاباناي به دنبال شتران میعده
خورند. هرگاه این عالئم ها غبطه میي آسمان به آنها شهدا هستند و مالئکهجنگند تا کشته شوند. آنهم می

را دیدید منتظر قیامت باشید.
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و حدیثی است منقول از اخبار ربانی [حدیث قدسی] اولئک هم فُرسانی أنتَقم بِهِم ممن : «1/17جهانگشا،ج
»عصانی و در آن شک و شبهت نیست که اشارت بدین جماعت فرسان،چنگیز خان بوده است.

یز رسد، جوینی با آوردن این حدیث که در اعتبار و سندیتش شک هست و اینکه چنگتوضیح: به نظر می
کند: را از سواران خدا! دانسته است، دو هدف را دنبال می

رحم آورد. چرا که با توجه به جمالت بعدي حدیث که مغوالن را بیاول: جوینی حدیث را کامل نمی
ها را محسود فرشتگان نامد و مقام آنشدگان  نبرد با مغوالن را شهید میاست و اینکه کشتهتوصیف کرده

ن بود از جانب مغوالن مجازات شود.داند، ممکمی
داند و چنگیز و سپاهیانش را ي قهري گناه مسلمانان و بندگان میمغول را نتیجهدوم: حمله

ي چنین برداشتی چه خواهد بود؛ یعنی در برابر سواران نامد. معلوم است که نتیجهفرسان(سواران) خدا می
در اعتبار حدیث مورد اشاره باید گفت:خدا بایستی تسلیم محض بود.اما در مورد تردید 

شیخ حرّ عاملی » کلیات حدیث قدسی«این حدیث قدسی در هیچ یک از منابع معتبر حدیث از جمله -1
هم احتماالً از منابع غیر معتبر اخذ کرده آمده که آن» نوائب الدهورفی عالئم الظهور«مشاهده نشد. تنها در 

است.
ي پیشگویانه دارند،معمول این است که خیلی مبهم و سربسته مطلب را بهگونه احادیث که جندر این-2

قدر مفصل و با ذکر تمام جزئیات.بیان کنند، نه این
در این حدیث هجوم مغوالن از عالئم آخرالزمان و نزدیک بودن قیامت به شمار آمده است. حال آنکه -3

ترین دلیل بر جعلی یامت فرانرسیده و این خود محکمگذرد و البته هنوز قحدود هشت قرن از حمله مغول می
بودن این حدیث است.

دالیل استفاده از توجیهات دینی
الف) تسکین به خود با تمسک به دالیل فرازمینی و کم کردن بار شکست از دشمن: فرافکنی و تقصیر 

یرانی بوده است. با بررسی هاي فرهنگ اانداختن از دیرباز یکی از مشخصه» فلک کژمدار«خود را به گردن 
ها و شکایت ها متوجه توان به وضوح این مطلب را دید که بخش زیادي از گالیهاجمالی شعر شاعران می

خورد گاو نادان «اند متفکّران و شاعرانی که با عباراتی چون روزگار و آسمان و ستاره و... است. هرچند بوده
گونه اند بر خالف جریان فرهنگیِ غالب شنا کنند؛ اما اینواستهخ» از ماست که بر ماست«و » ز پهلوي خویش

شده، بسیار اندك است. به این عبارات از تاریخ جهانگشا » فلک«هایی که نثار سخنان در مقایسه با نکوهش
و به سبب تغییر روزگار و تأثیر فلک دوار و گردش گردون دون و اختالف عالم بوقلمون، «توجه بفرمایید: 

- ي طلبه آن در دست لگدکوب حوادث پایمال زمانهارس درس مندرس و معالم علم منطمس گشته و طبقهمد
)4/ 1(تاریخ جهانگشا،ج» ي غدار و روزگار مکّار شدند.

ي ایرانی و ها، در جامعهاجتماعی مناسب براي پذیرش این نوع تحلیل-هاي فرهنگیوجود زمینهب) 
و هراس شدید از مغول حتّی پیش از هجوم آنان.دکتر شیرین بیانی در این مسلمانان آن دوره و رواج ترس
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در این زمان [هجوم مغول] مردم به راستی معتقد شده بودند که دنیا به آخر خود نزدیک شده «گوید: مورد می
هاي است. تعبیر قرآن و اقوال نقل شده از جانب نبی و  ولی از یک سو  و شهادت شیوخ معتبر زمان در شهر

مختلف که مریدان و معتقدان بسیار داشتند از سوي دیگر... حائز اهمیت فراوان بود. شاید بتوان به جرأت 
ادعا کرد که یکی از دالیل بارز شکست ایران شیوع این نوع اخبار و روایات سست و ناامیدکننده بود. شاید 

بر فرارسیدن قیامت و نزول بالي آسمانی و مشیت اند که پایداري در برااندیشیدهدر بادي امر مردم با خود می
)39(مغوالن و حکومت ایلخانی: » الهی امري محال و تالشی بیهوده است.

رسد خود چنگیز هم نسبت به این امر؛یعنی وجود برخی روایات و اخبار مبنی بر خروج مغول به نظر می
رد مقاصدش بهره برده است. شاید او این اطالعات بها براي پیشآگاهی داشته است و عامدانه و آگاهانه از آن
ها قبل از هجوم ویرانگرش، به عنوان مشاور  در کنار خود داشته را از علماي مسلمان و مسیحی، که از مدت

ي اي است که چنگیز،هنگام محاصرهاست، گرفته باشد. به عنوان نمونه یکی از این افراد، همان فرستاده
خواند. در تاریخ جهانگشا از این فرد با ها را به تسلیم فرافرستاد و آنها الت نزد آنبه رس» ي زرنوققصبه«

) 1/72نام برده شده است. (رك، جهانگشا،ج» دانشمند حاجب«عنوان 
چنگیزخان در باب امور لشکري و کشوري از مطلعین و «گوید: همچنین عباس اقبال در این مورد می

اي بودند. کرد و همه وقت در اردوي او از این جماعت عدهي بسیار میتفادهراهداران و ارباب اطالع اس
رسیدند... خان مغول چنانکه گفتیم از متمدنین مخصوصاً تجار و کاروانیان مسلمان که از ممالک دوردست می

ین ترها و اویغورها، مصاحبین و مشاورینی داشت و معروفممالک مغلوبه،مخصوصاً از مسلمین و چینی
» ها.ساي از چینیمشاورین اوسه نفر بودند: محمود یلواج از مسلمین و تاتاکوش از اویغورها و یلوچوت

)75-76(تاریخ مغول: 
همچنین در کتاب طبقات ناصري حکایتی است مؤید این مطلب. در این حکایت قاضی منهاج سراج 

اي و به صورت تصادفی از مقربان ا به حادثهدهد که بني کتاب، از مالقات با فردي کهنسال خبر مینویسنده
و «کند که: شود. قاضی منهاج سراج از قول این فرد حکایت میتولی پسر چنگیز و سپس خود چنگیز می

گفت: محمد یلواج پرسید و می[چنگیزخان] پیوسته از من، اخبار انبیا و سالطین عجم و ملوك ماضی می
السالم از ظهور من و جهانگیري من هیچ اعالم داده بود؟ من عرضه یهي مغولی به معناي پیغمبر] عل[کلمه

دهد که تو راست اند. بر لفظ او رفت که دل من گواهی میداشتم احادیثی که در خروج ترك،روایت کرده
)  124،ص23(طبقات ناصري،طبقه » گویی.می

سال نوان نمونه، مولوي حدوداً سیها توجه داشتند. به عگونه توجیهات و تحلیلحتّی خواص هم به این
گفت مغُالن که اول در این والیت « گوید: ها میپیش از جوینی در مورد مغوالن و سروري و استیالي آن
اند هاشان چوبین بود.این زمان محتشم و سیر گشتهآمدند عور و برهنه بودند؛ مرکوب ایشان گاو بود و سالح

دل و ضعیف بودند اي خوب پیش ایشان است.فرمود که آن وقت شکستههو اسبان تازي هرچه بهتر و سالح
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و قوتی نداشتند، خدا ایشان را یاري داد و نیاز ایشان را قبول کرد، در این زمان که چنین محتشم و قوي 
تعالی با ضعف خلق ایشان را هالك کند.تا بدانند که آن عنایت حق بود و یاري حق بود که ایشان شدند، حق

فرمود تا بکشند... تاتاران پیش پادشاه را گرفتند، نه به زور و قوت بود و... خوارزمشاه تجار ایشان را میعالم
خود به تضرّع رفتند که هالك شدیم. پادشاه ایشان، از ایشان ده روز مهلت طلبید ورفت در بن غار و ده روز 

که قبول کردم زاري تو را. بیرون تعالی ندایی آمد روزه داشت و خضوع و خشوع پیش گرفت. از حق
-(فیه» آي.هرجا که روي منصور باشی. آن بود چون بیرون آمدند به امر حق منصور شدند و عالم را گرفتند.

)96-97مافیه: 
گونه دالیل، نیاز زیادي به تعمق و تفکر ندارند و اصوالً روح و بینش شرقی،در اغلب مواقع پ) یافتن این

رفته است.فرسا با مشکالت طفره میطاقتاز درگیري عقالنی ِ 
اند گونه توجیهات در صدد بودهمهار قتل عام وحشتناك مغول؛ جوینی و مورخان مانند او شاید با اینت)

- ریزي بیشتر جلوگیري نمایند؛ چون به هر حال مغوالن را شکست ناپذیر میمردم را آرام کنند و از خون

اگر کاله یک مغولی میان هزاران نفر از لشکریان خوارزم بیفتد، همه فراري «د:انکه گفتهاند؛ تا جاییدانسته
)2/731به نقل از  مکتب حافظ: ج432-434(ابن بیبی:  » شوند.می

منصب بودند. مشروعیت بخشیدن به حاکمیت مغول. خاندان جوینی دردستگاه مغوالن صاحبث)
اند و  حشمت، عزّت، ی از عمال و کارگزاران مغوالن بودهخاندان جوینی اعم از پدر، عمو و بستگانش جملگ

اند. اند؛ تا جایی که به خاطر این مقام و منزلت همواره محسود دیگران بودهاعتبار و ثروت زیادي  داشته
است، گواه ي شکوه و جالل خاندان جوینی، استمرار داشتهچینی و سعایت بدگویان که در طول دورهتوطئه

االخوان) از این رو جوینی ناگزیر از توجیه استیالي مغبوط است.(در این مورد رجوع شود به تسلیهاین مقام ِ
است، از شدهاست. وي براي مشروعیت بخشیدن به حاکمیت، که خود بخشی از آن محسوب میمغوالن بوده

گونه توجیهات دینی استفاده کرده است.این
ینی استیالي مغول، تصویر و تصوري است که مغوالن و به تبع ج) از دیگر عوامل مؤثر در توجیهات د

هایش داشتند. شیرین بیانی در کتاب مغوالن و حکومت ایلخانی در این ها ملل مغلوب، از چنگیز و پیروزيآن
ایمان مغوالن نسبت به وي [چنگیز] به قدري طبیعی و با حدت بود و عملیات وي به قدري «گوید: مورد می

نمود که ملل و اقوام مغلوب نیز بدان باور آوردند و اگر وي را از پیامبران انگیز میعاده و شگفتالخارق
-) هم او در ادامه می16-17: 1379نشمردند، نیروي آسمانی و ربانی وي و خاندانش را پذیرفتند. (بیانی، 

ده بودند و هم تباه کننده؛ یعنی شد که هم سازنچنگیز در نزد مغوالن از آن دسته ایزدانی محسوب می«گوید: 
همین طرز تفکر در دانستند... به دنبال براي ایجاد دنیایی آرمانی، قتل و غارت و ویرانی را جزء لوازم کار می

)17(همان: شد.رجزاي کفران نعمت نازل شده بود،تلقی میچنگیز چون بالیی که از آسمان دنزد ملل مغلوب،
نهایت بود  و همه او را بر خود سرور خوف او در دل لشکر بی«گوید: میعباس اقبال هم در این زمینه

شمردند و معتقد بودند که جز او نباید در سراسر زمین حکمرواي معظم و حکم او را حکم آسمانی می
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ي ارتکاب گناهی عظیم باشد. نافرمانی نسبت به چنگیز و سرپیچی از حکم او به منزلهدیگري وجود داشته
(تاریخ » آمد و طغیان بر او حکم طغیان بر خدا داشت.ي مغول فرمان خان از آسمان میه به عقیدهبود. چ
)72-73مغول: 

کند. در تاریخ ظاهراً خود چنگیز اولین کسی است که هجوم و قتل و کشتارش را بر مبناي دین توجیه می
فتح کرد، مردم را جمع و برایشان جهانگشا، در ذکر استخالص بخارا آمده است که وقتی چنگیز بخارا را

هاي اید و این گناههاي بزرگ کردهاي قوم بدانید که شما گناه«سخنرانی کرد و در ضمن سخنانش گفت: 
گویم سبب آنکه من عذاب خدایم و اگر اند.ازمنبپرسید که این سخن به چه دلیل میبزرگ، بزرگان شما کرده

)  1/77(تاریخ جهانگشا، ج» من عذابی را به سر شما نفرستادي.هاي بزرگ نکردیتی، خداي چونشما گناه
ي فرعییک نکته

-با دقّت در برخی آیات و روایات مورد استشهاد جوینی، این حدس(هرچند ضعیف) به ذهن متبادر می

شود که شاید جوینی زیرکانه و با هدف ترغیب به مقابله با مغوالن و مذمت آنان این آیات و احادیث را 
که در صفحات قبل » عسی أن تَکرَهوا شَیئاً و هو خَیرٌ لَکُم«ي ي شریفهآورده باشد. به عنوان مثال در آیه

آن (جهاد) اکراه دارند.خداوند در ضرورت جهاد است و اینکه برخی از مسلمانان از آورده شد،  این آیه
و «ي شریفه ري براي شما باشد. و یا آیهفرماید: ممکن است از چیزي کراهت داشته باشید و در آن خیمی

قبل از آن به ضرورت انتقام از ستمکاران تأکید و تصریح شده که در آیه» جزاوءا سیئَه سیئَه مثلُها
ها تعدي رسد، انتقام گیرند.)وکسانی که چون به آن»(والذینَ اذا اصابهم البغی هم ینتَصرون«است.

ي حدیث که البته در تاریخ در ادامه» اولئک هم فُرسانی أنتَقم بِهِم ممن عصانی«قدسی همچنین در حدیث 
اند. مرتبه وصف شدهرحم و شهداي جنگ با مغوالن عالیجهانگشا نیامده است، مغوالن بی
طاملک نماید که عچنین می«گوید: ي تاریخ جهانگشا میاهللا عباسی در مقدمهنزدیک بدین تحلیل، حبیب

اي را که در واقع جوینی براي گزارش وقایع و بیان حقایق روزگار خویش، اسلوب بیان و سبک منشیانه
ها را گفته کند. تا با پنهان کردن حقایق در زیر نقاب زرین، گفتنیچیزي جز آرایشگري نیست، اختیار می

- ها و سرودهالمثلو احادیث و ضربباشد و خود هم از این میان جان سالم به در برد. استخدام برخی آیات
هاي فارسی و عربی به دلیل همین توریه و راز خود را در حدیث دیگران گفتن است. (مقدمه تاریخ 

جهانگشا، ص چهل و هشت)
، استخدام کرده باشد »توریه«البته در مورد اینکه عطاملک جوینی برخی آیات و احادیث را صرفاً جهت 

هایی از این ي مغول و حتّی پیش از آن است. نمونهن گونه نوشتن، سبک نثر دورهجاي بحث است. چرا که ای
ي مغول تألیف شده است، مالحظه راوندي که قبل از حمله» الصدورراحه«توان هم در سبک نگارش را می

بدون نسوي که قبل از استقرار کامل مغول نوشته شده استو خیلی روشن و آشکارو»المصدورنفثه«کرد هم در 
گوید.از مغوالن بد می» توریه«
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ي بعضی از اهل فضل بر این است که عقیده«گوید:کند و میالشعراي بهار هم این عقیده را رد میملک
اند که فهم آن براي عطاملک و وصاف براي بیان فجایع مغول، مخصوصاً، عبارات مغلق تازي اختیار کرده

توانیم به درستی بپذیریم؛ اما معلوم ار باشد و ما این مطلب را نمیي مردم خاصه خوانین تاتار دشخوکافه
)53/پاورقی ص 3شناسی،ج(سبک» اند.است که در بیان حقایق تاریخی تا حدي شهامت به خرج داده

گیرينتیجه
کند، داند و اختیار را به کلّی از انسان سلب می، که همه چیز را ناشی از مشیت خدا میبینش جبرگرایانه

در تحلیل تاریخی عطاملک جوینی از استیالي مغوالن بر ایران حضور پررنگی دارد.جوینی در توجیه شکست 
ي ایرانیان از مغوالن، از عوامل ملموس و انسانی، همچون سوءتدبیر خوارزمشاهیان، جنگاوري و روحیه

ل دارد براي این شکست بزرگ هاي جنگی آنها سخن گفته است؛ ولی بیشتر تمایریز مغوالن و قابلیتخون
توجیهات دینی ارائه کند. او براي توجیه این موضوع از آیات و روایات متعددي استفاده کرده است.تمسک 
جوینی به توجیهات دینی، عالوه بر بینش جبرگرایانه،دالیل دیگري هم دارد؛ دالیلی همچون: مشروعیت 

کردن سنگینی شکست ایرانیان از دشمن.بخشیدن به حاکمیت مغول، تسکینِ به خود و کم 
کتابنامه:

قرآن کریم -
تاریخ جهانگشاي جوینی؛ عطاملک بن محمدبن محمد جوینی؛ مقدمه،تصحیح و تعلیقات دکتر حبیب -

1388اهللا عباسی،تهران، انتشارات زوار، 
1376تاریخ مغول و اوایل ایام تیموري؛ عباس اقبال آشتیانی، تهران، نشر نامک، چاپ اول، -
راحه الصدور و آیه السرور در تاریخ آل سلجوق ؛ محمدبن علی بن سلیمان راوندي، سعی و -

1385تصحیح محمد اقبال، تهران، انتشارات اساطیر، 
1370سبک شناسی؛ محمدتقی بهار ؛ تهران، امیرکبیر،-
1363طبقات ناصري ؛ قاضی منهاج سراج ،تصحیح عبدالحی حبیبی،تهران، دنیاي کتاب، -
الدین مولوي، تصحیح و حواشی بدیع الزمان فروزانفر،تهران،نشر مافیه؛موالنا جاللهفی-

1389جمهوري،
مجمع االنساب ؛ محمدبن علی بن محمد شبانکاره اي ؛ تصحیح میرهاشم محدث،تهران، امیر -

1363کبیر،
ی هجوم ، مجموعه مقاالت اولین سمینار تاریخ»بالي یزدان یا خطاي سلطان«محمد: سجادي، علی-

1379مغول به ایران و پیامدهاي آن ؛ انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، جلد دوم، 
، مجموعه مقاالت اولین سمینار تاریخی هجوم »هماي اقبال و صداي ادبار«زاده، محمد: سلماسی-

1379مغول به ایران و پیامدهاي آن ؛ انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، جلد دوم، 
1379لخانی در ایران؛ دکتر شیرین بیانی، تهران، انتشارت سمت، مغوالن و حکومت ای-
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1388مکتب حافظ؛ منوچهر مرتضوي، تهران، انتشارات توس، چاپ پنجم، -
نفثه المصدور ؛ شهاب الدین محمد خرندزي زیدري نسوي، تصحیح و توضیح دکتر امیرحسن -

1381یزدگردي، تهران،توس، 
1374وب، تهران، انتشارات سخن، کنقش بر آب ؛ دکتر عبدالحسین زرین-
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تحلیل دوگانگی افکار در دیوان پروین اعتصامی
1سمیرا صدیقی مورنانی

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد
چکیده 

اي پیرامون افکار پروین اعتصامی، برجسته ترین شاعر زن در شعر کالسیک و یکی از این مقاله بررسی
- اخالقی است که در دیوان این شاعر دوگانگی افکار و تضادگونه–انتقادي–اجتماعیموفق ترین شاعران 

هایی به چشم می خورد، بخصوص در اشعاري که تفکرات تقدیري و ضد تقدیري را به نمایش می گذارد، 
این مقوله بیشتر مشهود است. تنهایی پروین در زندگی شخصی، عملی نشدن آرزوها، تضادهاي موجود در 

واقعی و دالیل دیگري براي توجیه این دوگانگی و تضاد ذکرشده است.محیط
پروین اعتصامی، قضا و قدر، دوگانگی افکارها:کلیدواژه
مقدمه: 

با نگاهی به اشعار پروین اعتصامی می توان در کنار موضوعات مهم دیگر، تشویق به واقع بینی و تالش 
ص داد. البته موضوع قضا و قدر در اشعار بسیاري از همچنین تفکرات تقدیري و ضد تقدیري را تشخی

شاعران مالحظه می شود حتی می توان خود پروین را یکی از پیروان سبک کالسیک است؛ در این مورد مقلد 
ور سخن قرار گرفته؛ بررسی و تحلیل ـاله محـه در این مقـناصر خسرو، سعدي و ... دانست، ولی آنچ

د را همزمان در بر می گیرد. اشعاري است که دو تکفر متضا
شعر پروین را می توان شعر اعتراض به نابرابري ها دانست. درك او از این نابرابري ها گاه متضاد و متغیر 
است. اعتراض هاي او در قالب قضا و قدر قرار می گیرد، گاهی هم در پیشامدها هیچ نقشی به قضا و قدر 

کند مسلماٌ بسامد اینگونه تفکر در مقایسه با تفکر تقدیري کمتر نمی دهد و تفکرات ضد تقدیري او نمود می
است؛ ولی چیزي است که با اندك دقت و توجه از شعر او دانسته می شود. 

پس می توان پروین را اسیر دو تضاد مهم دانست. در واقع زندگی و اندیشۀ او بازتاب تضاد میان عینیت 
و ذهنیت است. 

بدین قرار است: تحلیل و بررسی نمونه هایی از ابیات و اشعار حاوي تفکرات این مقاله شامل چند بخش
تقدیري، نمونه هایی از اشعار دربردارندة تفکرات ضد تقدیري و اشعاري که دو تفکر متضاد را شامل می 

شود، سپس دالیل به نظر رسیده در توجیه این افکار ذکر شده است. 

1 .sedighisamira@yahoo.com
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متن مقاله: 
اي فرهنگ دوست در تبریز به دنیا آمد و با نظم و نثر پیشینیان در خانواده1285سال پروین اعتصامی در 

چشم از جهان فرو بست. دیوان او شامل قصاید، مقطعات، اندکی غزل، مسمط و 1320آشنا بود. در سال 
هاي کوتاه و بلند است که محتواي اجتماعی و انتقادي و اخالقی دارد. مثنوي

هاي او نمایان و شاخص است و اجتماع در شعر پروین ر شاعر در اشعار و نوشتهـکار هایی که افـاز آنج
نماییم: جایگاه ویژه اي دارد، اندکی جامعۀ آن روز را باز می

هاي تاریخی ایرانی زندگی کرد او شاعر دورة دروغ و ترس و تسلط ترین دورهپروین در یکی از حساس
-خواهی بر ایران حکمتار جنگ جهانی دوم بود؛ استبداد با سیاه دلی و تباهدیکتاتوري بود. بشر زمان او گرف

فرما بود و مشروطیت زیرپاي این استبداد له می شد. پروین در این زمان و مکان سالح مخصوص خود را در 
هاي متضادي را در برابر او قرار داد. اجتماعی ایران دیدگاه–دست گرفت این شرایط و وضعیت سیاسی 

)114-112، صص1362اژدرپناه، (
هاي مختلفی را در شعر پروین می توان تشخیص داد: اخالق فردي، انساندوستی و همدردي با موضوع

ها و تفکراتی که در شعر پروین بینی و تالش، زندگی و مرگ و ... . از جمله موضوعدیگران، تشویق به واقع
تقدیر و سرنوشت و اینکه آیا انسان در سرنوشت « ست. نمود فراوانی دارد؛ موضوع اساسی تقدیر و قضا ا

اي است از خود دخالتی می تواند داشته باشد یا نه و اگر اجازة چنین دخالتی به او داده شده تا چه اندازه
) عقیدة روح تسلیم 33، ص1383یزدانی، » ( جمله مسائلی است... که پروین نیز ... به آن اشاره کرده است.

ها شاید زادة ها و ناپایداريرابر حوادث و وقایع مادي و معنوي و شکایت کردن از نابسامانیبال شرط در ب
محیط زندگی او باشد؛ ولی این شکایت او مانند بعضی شاعران با پرخاش شدید همراه نیست. (حائري، 

) 390، ص1، ج1375
می کند. جوان از فقر، شکستگی هاي جوان فقیري با پیري را بازگوپروین گفته» روح آزرده«در قطعه ي 

روح و گرسنگی، که روزگار نصیب او کرده، نزد پیر شکوه می کند. پیر به او می گوید: همه چیز در دست 
قضا و سررشتۀ تمام امور به دست تقدیر است: 

که پرتگاه جهان جاي بدعنانی نیستبه خنده پیــر خردمنـد گفت تند مـــــرو
ره گریـز زتقدیـــر آسمانــی نیستها بدست قضـاستچو بنگري همه سررشته

درین معامله ارزانی و گرانــی نیستاي ست سعادت که رایــگان بخشندودیعـه
)  210-209( دیوان پروین اعتصامی، صص
پذیرد: در پشت این طارم سبز براي هرکس تقدیري مقدر شده و هر آنچه برایش مقدر است انجام می

هــرکجا نقشــی مجسم کرده انـدـــی بینـــی و مــا پژمردگــــیتــو خوش
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کـــار فرمــایان عالـــم کرده انـدمـــا به خــود چیــزي نکردیـــم اختیـــار

)232(همان، صت و تقدیر با هم کرده اندخلقکــرده انـــد ار پـرسشــی در کـــار مــــا
شبیه می کند که به اجبار به او نوشانده شده. به عقیدة او هر آنچه را که پروین تقدیر را به می تلخ ت

طالع به بار می آورد، خواه گل یا خار، همان را باید چید: 
مـــــی تقدیــر ببایـــد نوشیـــدتلـــخ بــــود آنچـه بــه مـــن نوشاندنــد 

ـار همـان بایــد چیــداز گــل و خهــر چـــه برزیگــر طالـــع کشتــه است
) 227، ص(دیوان پروین اعتصامی

به عقیدة او آدمی حتی در کم و زیاد کردن بخت و قسمت خود نیز هیچ دخالتی ندارد: 
)349(همان،صم و افزونر آن را نتوان کرد کدگآنچـــه مقســوم شد از کارگـــه قسمـت

اند یکی بلندي و دیگري پستی: همباشران قضا براي هرکس تقدیر و سرنوشتی رقم زد
)236همان،ص(مباشران قضا می زنند و می رانندتـو را به اوج بلندي مرا سـوي پستــی

هم در برابر قضا نمی توانند کاري از پیش ببرند: » شداد«حتی صاحبان قدرت مثل 
)52ص رد کاري( همان،بـا کار قضا نکشـــــــداد نمــــانـــــد در شمـــــاري

پروین اعتقاد دارد که با حمله کردن به قضا و حیله اندیشیدن و چاره بکار بردن نمی توان قضا را از خود 
دور کرد و راه نفوذ فلک را در زندگی بست: 

)42با حیله ره فلک نبنـدي(همان، ص بــا حملــه قضـا نرانـی از خویـش

قضا معتقد است بلکه از زبان مردمک چشم می گوید که او نه تنها به تسلیم و رضایت در برابر حکم
نباید در برابر حکم قضا دلتنگ شد و دور از انسانیت است اگر از آن بنالیم: 

)257نه مردمی ست ز دست زمانه نالیدن(همان، صنه آگهیست ز حکم قضا شـدن دلتنــگ
ها و بی توجهی هاي از بی مهري، زبان گویاي دختر کوچکی است که »تیره بخت«پروین در قصیدة 

کند. این دختر کوچک فلک و چرخ را علت این وضعیت نامساعد و در خود شکایت میـنامادري و پ
داند: ها میتبعیض

کــار او از همــه کس بهتـر کـــردهــر کــه بــد کــرد، بداندیــش سپهـــر
خونابـه دریـن ساغر کـــردکـه چه ... چــه حکایــت کنــم از ساقـــی بخــت

هر چه کرد این فلک اخضـر کـــردمـــــن سیـــــــه روز نبــــــودم ز ازل
) 314(دیوان پروین اعتصامی ، ص

جانوران هم ها و آدمیان گرفتار قضا و قدر هستند بلکه موجودات و در دیوان پروین نه تنها انسان
زاغی به طاووس به خاطر خودنمایی و دم و پایش خرده می گیرد و به هر جزء » عیبجو« گرفتارند. در قطعۀ 
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کند که از فکر و داند و آن را به پیري متصف میدهد؛ ولی طاووس فلک را مقصر میبدنش نسبتی می
ظاهري خود دخالتی نداشتم هرچه گوید: من در زیب و زیورنیاز است. او در جواب زاغ میمشورت بی

تواند حرفی بزند و باید آن هست فلک داده   و اگر سپهر حکمی بنویسد خواه درست یا نادرست، کسی نمی
حکم را بی چون و چرا اجرا کند: 

خواستآنچهدادفلکچیزي نخواستیمر زیـب و رنگ نکردیـم گفتگوما به

یاخطاست صوابستزند کهنمیدمکسو حکمی نوشت و دادر چفرماندة سپه
)196-194همان،صص(از ما وفکر ما فلک پیررا غناستانـدما را براي مشورت اینجا نخوانده

داند. اینکه او جانوران را شکار همچنین روباه سهم خود در کارگاه قسمت را سرپنجه و دندان قوي می
مقدر کرده است: کشد، خصلتی است که بخت و قضا براي اوکند و میمی

دریـن ره هرچــه فرمودند کردیـــمبگفـت ار تیــــره دل یا هـــرزه گردیـم
مرا این مایه بــود از کیســۀ بخــتگرم سرپنجـــه و دندان بـــود سخـــت

)93-92یکی زشت و یکی زیبا نوشتند(همان، صصدر آن دفتــر کـــه نقــش مــا نوشتنــد
ین نه تنها جانداران بلکه اشیاء ( آب و آسیا، گوهر و سنگ، اشک، گل و خار، گل خودرو، در نظر پرو

درخت خشکی در » تاراج روزگار« شبنم، موي سپید، تیر و کمان و ... ) هم تابع قضا و قدر هستند. در قطعۀ 
گوید: خمیده است میهایشاي ندارد و شاخهپاسخ به نهال تازه نورسی که به او عیب گرفته چرا برگ و میوه

تو هم به این وضعیت من دچار می شوي چون هر دوي ما اسیر قضا هستیم و مفرّي براي فرار از قضا وجود 
ندارد و من در ایجاد این وضعیت خود اختیاري نداشتم: 

حصاریـان قضـارا ره فــــراري نیستتو نیز همچـو من آخـر شکسته خواهـی شد

نیستاختیاريایدوستهیچکسدستبهکند بـا مــــا یام مـــیکند اهـر آنچه مــی
قضاخاك رهگذاري نیستکـه پیش بادکــدام قصــر دل افروز و پایـــۀ محکــــم

) 207-206(دیوان پروین، صصص
کند به این امید ها پنهان میالي شاخهبهبرگ سرگردان در فصل پاییز خود را در ال» یزانبرگ ر« در مثنوي 

کند، ولی او غافل است از اینکه امکان فرار و اجرا نشدن تقدیر وجود ندارد: که قضا او را پیدا نمی
شــد از باد خــزان برگـی گریــزانریـــزانشنیدستــم کـــه وقـــت بــرگ

داشت؟رخ از تقدیر پنهان چون توانها خــود را نهـــان داشـــتان شاخــهمیـ
قضایــم هیچگــه نتوانـــد افکنــدبــه خــود گفتــا کزیــن شــاخ تنومنـــد
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رایی این اتفاق را ـافتد. برگ چشکند و برگ روان بر زمین میوزد و آن شاخه را میولی باد سختی می
آید: گوید: وقتی قضا آید هیچ کاري از دست کسی بر نمیپرسد. او در جواب میاز شاخه می

)122-121نه از صلحت رسد سودي نه ازجنگ(همان،صصن قضـا را تیـز شـد چنــگو شاهیچ

، 1376گیرد. (طهماسبی، این دید پروین به هستی از بینش مذهبی او به مسئلۀ قضا و قدر نشأت می
رضاي پروین ... از سر جبر است. یعنی تن دادن به قضاست « هاي زیر اتی مانند نمونه) در ابی176-175صص

کتاب ماه ادبیات و فلسفه، بهمن و اسفند » ( نه رضاي عرفانی مثل حالج که سرانجام او را بر سردار کرد.
): 105-100برگرفته از گزینۀ اشعار پروین اعتصامی، صص 77-76، صص 1386و فروردین1385

)198ن بحر نه کشتی نه کروست(همان، صاندریشتـــی بحـــر قضـــا تسلیــــم استک
)305تا قضا تیري و کمانی داشـت(همان، صصیــد و صیــّاد هــر دو صیــد شدنــد

)307تـو و ما را هر آنچـه داد او داد( همان، صایم و خواجـه یکــی استمـن و تو بنده
شد از سیه کاري او در امان بود:قضا وجود داشت، میاگر امکان پیش بینی

)304ه کاریش امانی داشـت(همان، صز سیدیـــده گــر دفتـــر قضـــا مــی خوانــد
درست است که تاریخ سرودن اشعار پروین به وضوح معلوم نیست، ولی با توجه به مضمون اشعاري که 

یعنی در دورة 1320تا 1314هاي ت در اشعاري که بین سالتوان گفمرتبط با اجتماع آن روزگار است می
) 360، ص1370قدرت رضا شاه سروده شده تکیۀ بسیار شاعر بر قضا و قدر است. ( متینی، 

هاي ابیات حکومت قضا و قدر و سرنوشت ازلی و ابدي فکر اصلی دیوان پروین است از اینرو نمونه
پردازیم. از این به آن نمیمتضمن تفکرات تقدیري فراوان است و بیش 

خورد تفکرات ضد تقدیري است که پروین در این دستۀ دوم تفکراتی که در دیوان پروین به چشم می
داند. پروین در اشعاري انسان را مجبور دسته اشعار اراده و توان آدمی و اعمال او را در حوادث مؤثر می

ن و چرا بپذیرد. با وجود اینکه قضا و قدر را در جاهایی، داند که هرچه از قبل تعیین شده، بی چومطلق نمی
تواند قضا و قدر را تغییر داند؛ معتقد است انسان با تدبیر و اندیشه و کار و سعی و کوشش میبسیار مؤثر می

دهد و به نفع خود کند:
)291،صاین گنه توست نه حکم قضاست(دیوان پرویندیــــده ببنــــدي و در افتـــی به چـاه 

)310همان، ص(ان کنندر پایکاز آغاز تدبیـبـزرگان نلغــزنـــد در هیـــــچ راه
مثل ناخدایی که مسیر و عمل خود را می شناسد -اگر کسی مزین به زیور دانش، علم، هنر و آگاهی باشد

تواند تقدیر و بخت خود را تغییر دهد: آن شخص هم می–و از چیزي ترسی ندارد 
تنهــا هنـر تفاوت انسان و چارپاستنـش است فخـر، نه با ثروت و عقـاربا دا

ناخداستکهفقیه هرآنکساينیندیشداي مــوجل و ز فریـادههاي سیـز آشوب
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)295همان،ص(قضاستگفتن اینوشدنسرنگونبامازدیوانگی ست قصـۀ تقدیـر و بخت نیست

و بهره اي براي کسی نباشد و کسی اثري نیک بر جاي نگذارد این پروین معتقد است اگر از خلقت سود
گناه براي نابودي او کافی است و نباید گناه را به حاسب تقدیر بنویسد: 

)241همین گناه تو را بس که نیستی برور(همان، صگنهـم سوخت شعلـۀ تقدیـرمگوي بی

یر نیست بلکه علت اتفاقات و حوادثی که براي در تفکرات ضد تقدیري او خبري از تقسیم ناعادالنه تقد
آید بازتاب رفتارها و کردارهایشان دانسته شده است:آدمی پیش می

نیــک شـو تا ندهندت به بدي کیفرپـاك شـو تــا نخــوري انــده ناپاکـــی

)325ص،(دیوان پروینچه کنی شکوه زماه وگله از اخترهمـه کردار تــو از توست چنیــن تیــره
اي است که خود او در حق هایی که به انسان می رسد به دلیل بديگوید: بديهمچنین در ابیاتی دیگر می

کند که دنیا دار مکافات است: کسی دیگر روا داشته و بدینگونه اشاره می
جز این سهمگین جاي تاریک نیستسرانجــــام کــردار بـــد نیـــک نیســـت

رســـد فتنــه از فتنــه انگیختـــنرجــام خـــون ریختــــنچنیــن اســت ف
)60د ار چرخ بر من رواست(همان، صنبخشاینبخشـــودم از مــن چـو زنـــهار خواســت

کند. پس بدي کند که هرکس که بدي کند زمانه نیز با او بدي میپروین از زبان موري به ماري گوشزد می
ر خود ماست: از زمانه نیست از کردا

)320از خار هیچ میوه نچیدند غیر خار(همان، صبـا بـد بجـز بدي نکنـد چرخ نیلگون
پردازد و آن را از داشتن نقش شود که به دفاع از چرخ میهاي پروین گاه چنان شدید میاین تضاد اندیشه

داند: بر کنار می
ن آیینــه هرگــز ننگریــممــا در آگرچــه عقـــل آیینــۀ کــردار مــاســـت

بار کــردار بد خــود مـــی بریـــمگــر گرانباریــم جـــرم چـــرخ چیســـت
)335م( همان، صما سیه کاریم کآنرا می خریچــون سیاهــی شــد بضاعــت دهـــر را

این مضمون ). 59، ص1375اعتصامی، » ( شعر پروین نغمۀ جذاب سعی و عمل و همت و اقدام است« 
، 1376بعد از مضامین مربوط به دهر و روزگار و مانند آن از پربسامدترین مضامین دیوان اوست ( طهماسبی، 

دارد جاي جاي از تالش و کوشش و تسلیم »سعی و عمل« اي به نام ). غیر از اینکه پروین قصیده174ص
نشدن در برابر سرنوشت سخن گفته است. از جمله در ابیات زیر: 

)98ن گنجور سعی و رنج توست(همان، صبهتریقــل و راي و عـــزم و همــت گنج توستع
)79است(همان، صکاستنتن ز قدرخیال و پرورشبگفــت قدر کسـی را نکاست سعــی و عمل
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)312کرد وشکایت ز روزگارنکرد(دیوان پروین،صکه کاررو! از مورچـه آمـوز بردبـاري و سعـیبـ

از مخاطبان خود می خواهد مورچه را الگوي خود قرار دهند زیرا: پروین 
با همــه خــردي قدمــش استــواربـا همــه هیچـــی، همــه تدبیــر و کـــار

رایـت سعیـــش نشــود واژگـــونز انــــده ایـــــام نــگــــردد زبــــــون
)90-89و نهد بارها (همان، صصه دوش تر بهدگـــر نشــوي پختـــه در ایـــن کــارهــا

لی که به تکاپو و سعی او در ساختن خانه خرده ـعنکبوت در پاسخ به کاه» والي خدا ـج« در مثنوي 
گوید: گرفت، میمی

رخـت بــر ببنــدم روم جـاي دگردرگـــر در ایــن پــــرده، چـــرخ پـــرده
خانــۀ دیگــر بســـازم وقت شـامـامـو بگر سحر ویــران کننــد ایــن سقف 

گوشـۀ دیگــر نــمایــم اختیـــارگــر ز یـک کنجــــم بــرانــد روزگــــار
)65-62ت(همان،صصرداب سخآگهیم از عمق این گمــا نمــی تــرسیــم از تقدیـــر و بخــت

جداگانه، مضمون قضا و قدر و تفکر تقدیري ش از این ذکر شد به طور مجزا و ـی که پیـنمونۀ اول ابیات
شد و نمونۀ بعدي تفکرات ضد تقدیري را. را شامل می

این عدم انسجام فکري و تناقض در سراسر شعر پروین دیده می شود. پروین در تمام دیوان سخت در 
)253-252، صص 1358. (براهنی، بند دوگانگی خیر و شر، قوي و ضعیف، غنی و فقیر و پادشاه و گداست

درواقع نمی توان یک نظام فکري منسجم از میان اشعارش بیرون کشید چون در کنار اشعاري که برتسلیم 
جبر و زمانه تأکید می کند اشعاري که مشوق سعی و تالش و تحرك است نیز دیده می شود.  البته این 

ذیرفتنی نمی نماید، عدم انسجام تناقض که در چند شعر جداگانه وجود دارد، پذیرفتنی است. آنچه اندکی پ
فکري و دوگانگی فکري و در واقع افکار متضاد نما در یک شعر واحد است ( بجز اشعار سبک هندي). 

این بیت که متضمن تفکر تقدیري است به چشم می خورد: » وام از ایام« در قصیده ي 
به راه تو دامکه گستراند قضا و قدربه چشم عقــل دریــن رهگـــذار تیره ببین

هاي بعد از همین قصیده، پروین مخاطب خود را به تکاپو، کوشش و کار دعوت می کند تا ولی در بیت
درمانده و بازمانده نشود: 

قرین ظالمايهست چرا گشتهچو نوراي از راهمانــدهچـو پــاي هســت چــرا باز

دیو بدآیین تو را دهد دشنامبهل کهتو بــرج و بــاروي ملک وجــود محکـم کن
گوي کالمچو نوبت سخن آید ستودهچو وقت کــار شود بـاش چابــک انــدر کار

)332-331(دیوان پروین، صص
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کار کردن و سود رنج بازوي خود را شود که جوان را بههاي خارکنی بیان میگفته» سرود خارکن« در 
خوردن دعوت می کند و به او سفارش می کند که از هستی شکایت و گله نکند: 

ودپسنــدي و پنــدار نیستـگــه خجــوانــی گـــه کـــار و شایستگـــی ست

تو را برگ و توشـی در انبــار نیستز بــــازوي خــــود خــــواه بــرگ و نــوا
شکایــت ز هستــی ســزاوار نیستشب هستـی و صبحـــدم نیستــی ستچو

اما او در ابیات بعد این قطعه می گوید هرکس باید بار تقدیر خویش را به دوش بکشد و به کارهایی 
بپردازد که براي او مقدر شده است: 

یـن بار نیستکســی را رهایــی از اتــو را بــــار تقدیــــر بــایـــد کشیــــد
بــا فلــک دســـت پیکـــار نیستپـی کــارهایـــی کـــــه گویــــد بــــرو

باز در بیت پایانی او را به کار و تالش توصیه می کند: 
)212-210صص(همان،چویک قطره و ذره بیکارنیستنشایـــد کــــه بیـکــار مانیــم مــا

تردید می شود نمی داند پند شاعر چیست؟ آیا تسلیم و رکود را بپذیرد در واقع خواننده دچار دوگانگی و
یا تحرك و تکاپو؟ 

هاي برابر قرار دادن اندیشه» صاعقۀ ما ستم اغنیاست« تضاد فکري بیشتر در قطعات دیده می شود. قطعۀ 
ختیار کند و سعی تقدیري و ضد تقدیري است. برزگر به فرزند خود پند می دهد که پیشري او را پس از او ا

کند تا روزي بدست آورد. پسر که نسبت به پدر از نسل جدیدتري است به بی انصافی و تقسیم و رنج تحمل
ناعادالنه روزگار و تقدیر اعتراض می کند که چرا ما رنج و رحمت بکشیم و ثروتمندان در رفاه و آرامش 

دهد: باشند؟ در واقع ریشۀ این ظلم و ستم را به گردون نسبت می
قسمــت مــا درد و غـم و ابتالستپیشـــــۀ آنـــان همــــه آرام و خــــواب

آنچه رعیــت شنـــود نــاسزاســتـــوض رنـــــج و ســــزاي عمــــلدر ع

آینـــۀ خاطــــر مــا بــی صفاستز انــــده ایـــن گنبــــد آئینـــه گــــون
آنچــه که بینیم ز گردون جفاســتدهـــر آرزوســـتآنچـــه کــه داریــم ز

پدر که کهنسال و برعکس پسر، از شمار ضد تقدیریان است؛ سرچشمۀ این وضیعت دشوار و بی عدالتی 
را در زور و قدرت زورمندان بی رحم می داند نه از قضا:

کــار قضاستقصـــۀ زور است نــهپیــــر جهاندیــــده بخــندیــــد کایـــن
) 172-169(دیوان پروین، صص 



٤٥٠٣
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

در بیتی تسلیم شدن و خود را باختن در برابر مشکالت و حوادث بدینگونه » در ره هستی« در قصیدة 
مذمت شده است: 

زجا سبکباري ستچو پرّ کاه پریدناگــرچه در ره هستـی هـزار دشــواري ست

سپس در ابیاتی به مذمت دنیا می پردازد و توجه به عقل و روح را متذکر می شود؛ سپس اینگونه از قضا 
می گوید که هرگاه ارادة کاري کند انجام می شود:  

کاریستزخم سوزنیکشدتیغچوفلکقضا چو قصد کند صعوه اي چو شعبانی ست
)301-300همان،صص(

اي به تصویر کشیده شده که در قفس را می شکند و می پرد؛ ولی هنوز طعم رهایی پرنده» نغمۀ صبح«در
را نچشیده سنگی بر پایش می خورد و گرفتار می شود. پروین خطاب به این مرغ می گوید: 

بـرخیــــز کـــه دام را گسستنـــداي مـــرغـــــک رام گـــشتـــــه در دام

کـــز پـــر شکـن تو پــر شکستندمـــی زن و در ســپهـــر بخـــــرامپــــر 
جستنــــد ره خلــــاص و جستندبـــس چــــون تـــو پرندگـــان گمنـــام

در گــوشـــۀ عــافیــــت نشستندبــا کــوشش و سعــــی خــود سرانجـــام
رك و جنبش را القاء می کند؛ سخن از قضا و ـي و تحدیرـشۀ ضد تقـات که اندیـولی بعد از این ابی

سپهر به میان می آید که در هر دو صورت تسلیم و گریز، باز اسیر آن هستیم و باید به قسمت و نصیب خود 
راضی باشیم: 

شاهیــن قضـــا تیــز چنــگ استگــــر ســـر بنهــــی و گــــر گریــــزي
راهی کـه نــــه راه توست مسپـــارـاش خــرسنـــدبـــا روزي خویـــــش بــ

باز دوباره در ابیاتی دیگر سخن از سعی و کوشش و رنج بر خود نهادن است: 
)49-47رغ دانه(دیوان پروین، صص ورد می سعی نخببـی رنـــج کســـی نیـــافـــت آرام

و ضد تقدیري دیده می شود؛ ولی در این دوگانگی و تضاد افکار بیشتر در مورد تفکرات تقدیري 
گفتگوي جغد و طوطی » سرنوشت« خصوص موضوع فقر اندکی دوگانگی و تضاد به چشم می خورد. قطعۀ 

است. طوطی جغد را سرزنش می کند که چرا از عزلت بیرون نمی آید و خواهان صدرنشینی و جایگاه خوب 
ود دارد: و واال براي خود نمی باشد؛ زیرا همه چیز بستگی به خ

گهت به دست نشانند و گاه بر دامانه همچو منـت میل برتري باشدر کاگ
ولی جغد رنج و فقر را برتري می دهد:

)254-252صصهمان،(به از پریدن بیگاه و داشتن غم جانی و فقر تن دادنبه رنج گوشــه نشین
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نی و ویرانه نشینی جغد را برتري ه مالحظه شد پروین برخالف انتظار دیگران گوشه نشیـان طور کـهم
می دهد. در واقع او ظاهراٌ ژنده پوشی و فقر را تبلیغ می کند و با خودآرایی مخالفت می ورزد، ولی نظر وي 
داشتن صورتی معقول و ناپسندیده نیست این در صورتی است که او در بیشتر اشعارش از دست فقر و 

): 23-21، صص 1386و فروردین 1385سفند ناداري ناله می کند: ( ثروتیان، بهمن و ا
) 70که این خلقان بنه کز دوشت افتاد(همان، صاي دادبـه درویشـی بزرگــی جامــــه

در بیتی فقر و کلبۀ دهقانی بر قصر شاهی برتر دانسته شده است: 
)355ی(همان، صر از قصه شهی کلبۀ دهقانبهتخوشتر از دولت جم، دولـت درویشـی

صوص این دو گانگی و تضاد در موضوع فقر الزم به ذکر است که در دیوان پروین دو نوع فقر درخ
هاي محیطی و طبیعت است که دلیل آن قضا و قدر است و دیگري معلول وجود دارد: یکی معلول ناسازگاري
تقد ـو معند ـش می کـتان است آن را سرزنـامی تهی دسـکه پروین حـتن پروري و کاهلی است که با این

):220-219، صص1370( سلطانی، است روزگار بی رنج چیزي را نمی بخشد
)367دهند(همان، صکس نان نمیتنور بهزیندودبیخوردی نمین پیالـه کسی مبی رنـج زیـ

اگر بخواهیم دلیلی براي تفکرات تقدیري پروین بیاوریم، می توان گفت که چون او نمی تواند برخی 
، 1370ها و تضادهاي جهان را انکار کند ناگزیز خطاهایی را به قضا و قدر نسبت می دهد. ( سلطانی،نابرابري
):200-199صص 

شوند جملـه سرانجام صید این روباهچــه شاهبــاز توانا چـــه ماکیـــان ضعیف

گواهچهداوري؟چهنویسدقضاچو حکمبنـــاي محکمـــۀ روزگـــار بر ستــم است
)351(دیوان پروین، ص

شاید بتوان دالیلی براي افکار متضاد نما در دیوان پروین در نظر گرفت. مواردي از این قبیل احتمال دارد:
تسلیم قضا و قدر بودن رهنمون شده؛ ولی تنهایی پروین در زندگی شخصی تا حد زیادي او را به

، ص 1370خصایص شخصی و شرایط زندگی خانوادگی با تسلیم مطلق بودن سازگار نبوده است. ( مؤید، 
382 (

و شاید چون آرزوهاي پروین عملی نشدند و او نمی تواند مسائل را صحیح بسنجد به تخیل پناه می برد 
اي قضا و قدر را به میان می کشد و این پاسخی براي مسائل فکري با محکوم کردن بعضی مقصرین اجتماع پ

): 292، ص1370، »دریا« او می شود؛ ولی گاهی هم او را راضی نمی کند. (علی آبادي
قضاستاینگفتنوشدنسرنگوناز بامدیوانگی ست قصــۀ تقدیــر و بخــت نیست

ها گرفته شده است گاهی تضادهایی(حتی در یک اقعیتچون تمام مواد اولیۀ اشعار او از محیط واقعی و و
) 290شعر واحد) دیده می شود. ( همان، ص
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شعر پروین را می توان یک شعر تعلیمی دانست و تعلیم اخالقی او عرفان مبتنی بر سعی و عمل است 
)315، ص1، ج1375پس این هم می تواند دلیلی بر دوگانگی و تضاد باشد. ( حائري، 

مهم و تأثیرگذار در زندگی پروین رخ داد که می توان احتمال داد یکی از دالیل این دو گانگی دو اتفاق 
و ازدواج ناموفق که روح او را آزرد و اثرات آن در دیوان 1317این دو اتفاق باشند: یکی مرگ پدر در سال 

مشخص بود راه حل ) البته اگر تاریخ سرودن اشعار او به وضوح 286مشهور و منعکس است. ( همان، ص
مسئله تا حد زیادي آسان می شد. 

وجود دارد البته روانشناسان این اصطالح را به دو »  برون فکنی«در مباحث روانشناسی مبحثی با عنوان 
ی نامربوط یا شخصی سبب ایجاد حادثه اي را موضوع« معنی بکار می برند یکی از آن دو معنی این است که 

) شاید این افکار متضادنما از دید روانشناسی به گونه اي قابل 145، ص1352لو، شام» (حتی خیالی بداند
توجیه باشد. 

رو ناصرخسرو همان طور که قبالٌ اشاره شد شعر پروین یادآور شعر پیشینیان است. او در قصاید بیشتر پی
، 1370شریعت، هاي دینی) افکار او از عقاید ناصرخسرو متؤثر است (بجز جنبهبوده و اغلب موارد (

). ناصرخسرو هم در مورد قضا و قدر گرفتار تناقض است. او در اشعاري انسان را مختار و توانا می 237ص
، 1386و فروردین 1385بقایی، بهمن و اسفند بدبختی او را خود او می داند. (داند و سبب نیکبختی و

) و می گوید:39ص
برون کــن ز سر باد و خیره سري رانکــوهش مکـــن چـــرخ نیــلوفــــري را

نشایــــد ز دانــا نـکوهــش بري رابــري دان از افعـــــال چــــرخ بریـــن را
مــدار از فلـک چشم نیک اختري راچــو تــو خــود کنـــی اختـر خویش را بد

)142، ص1407(دیوان ناصر خسرو، 
تأثیر اندیشۀ تقدیري قرار گرفته، می گوید: ولی در ابیاتی تحت 

)62م؟(همان، صرد باید به بیهوده غرا خوچاگـر کـار بــوده ست و رفتـــه قلــــم
)447د(همان، صآنگاه شما یکسره در خورد قضائیایــزد چـو قضـــاي بـــد بر خلق ببارد

انست. به نظر می رسد بتوان این تأثیر را دلیل بر این تناقض د
اي دیگر هم می توان این تناقض را رفع و توجیه کرد: اگر قبول کنیم که در پشت شخصیت هاي به گونه

هاي پروین را که دیوان پروین مور، پیل، گل، مرغ، نخ و ... چهره هاي حقیقی حکومت نهفته باشند و اندیشه
هاي حقیقی بسنجیم؛ آن شخصیتگاهی از کار و کوشش و گاهی از قضا و قدر سخن می گوید، در وراي 

اي که پایمال پیل می شود پایمال اجل مختوم شده است؛ ولی کوشش دیگر تناقضی وجود ندارد. مثال مورچه
)394، ص1370همان مور رمز رهایی، مبارزه، آبادسازي است ( در جایی دیگر) که بی ثمر نیست. ( مؤید، 
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از اختیارش بیرون نیاورده وقت طرز و سبک خاص او را احساسات متضاد ... هیچ« الزم به ذکر است که 
) 403، ص2، ج1375حائري، » (است

نتیجه گیري 
در طی این مقاله دانسته شد که اشعار پروین اعتصامی نمایانگر دو تضاد است؛ اما این تضادها به هیچ 

افکار متضاد نما با دالیل وجه شعر او را از  استحکام و روانی دور نکرده است. امکان توجیه و رفع این 
گوناگون وجود دارد و اگر پروین را زبان گویاي مظلومین و تبعیض دیدگان جامعه بدانیم می توان گفت این 

ها بوده است.افکار متضادنما از جانب آن شخصیت
کتابنامه

ها الف) کتاب
.                  1358، تهران: کتاب زمان، طال در مسبراهنی، رضا؛ -
( مجموع اشعار، نوشتار، گفتار و کلیات پروین اعتصامی)حدیث ناگفتهحائري، سید هادي؛ -

. 2و 1، ج 1375تهران: انتشارات حدیث، 
. 1373رات نگاه و نشر علم، ، تهران: انتشا2، چ دیوان پروین اعتصامی با دیپاچۀ بهاردانایی، فریده؛ -
. 1352، تهران: انتشارات شرکت سهامی چهر، 3، چ بهداشت روانیشاملو، سعید؛ -
، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 3، تصحیح مجتبی مینوي و مهدي محقق، چ دیوانناصر خسرو، -
1407.

ب) مقاالت 
مندرج در: جاودانه پروین اعتصامی و برگزیده »تحقیقی بر دیوان پروین اعتصامی« اژدرپناه، یعقوب؛ -

.160-102، صص 1362آثارش، به کوشش حسین نمینی، تهران: کتاب فرزان، 
مندرج در یادنامه پروین اعتصامی، گردآورنده علی »هاي پدر شاعریادداشت« اعتصامی، یوسف؛ -

.63-56، صص 1370دهباشی، تهران: دنیاي مادر، 
مندرج در کتاب ماه »وین اعتصامی و تأثیر پذیري از استادان پیشین ادب فارسیپر« بقایی، مرجان؛ -

، صص 1386فروردین 1385، بهمن و اسفند 6-5-4، سال دهم ، شماره 114، 113، 112ادبیات و فلسفه 
36-45.

، 112، مندرج در کتاب ماه ادبیات و فلسفهباورها و اندیشه هاي پروین اعتصامی« ثرویتان، بهروز؛ -
.25-10، صص 1386فروردین 1385، بهمن و اسفند 6-5-4، سال دهم شماره 114، 113
، گردآوردنده علی مندرج در یادنامه پروین اعتصامی» هاي پروینشهر اندیشه« سلطانی، علی؛ -

.236-193، صص 1370دهباشی، تهران: دنیاي مادر، 
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، گردآورنده مندرج در یادنامه پروین اعتصامی»تجزیه و تحلیل دیوان پروین«شریعت، محمدجواد؛ -
.252-237، صص 1370علی دهباشی، تهران: دنیاي مادر، 

مندرج در یادمان پروین» نگرشی بر دیوان پروین اعتصامی از دید سبک شناسی« طهماسبی، فرهاد؛ -
.192-171، صص 1376به کوشش سید محمود طباطبایی اردکانی، تهران: انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی،

، گردآورنده علی مندرج در یادنامه پروین اعتصامی» پروین اعتصامی« ایرج؛ » دریا«علی آبادي -
.298-285، صص 1370دهباشی، تهران: دنیاي مادر، 

، گردآورنده مندرج در یادنامه پروین اعتصامی» چند کلمه درباره پروین اعتصامی«متینی، جالل؛ -
.362-358، صص 1370ان: دنیاي مادر، علی دهباشی، تهر

، مندرج در یادنامه پروین اعتصامی» جایگاه پروین اعتصامی در شعر فارسی«مؤید، حشمت؛ -
.404-370، صص 1370گردآورنده علی دهباشی، تهران: دنیاي مادر، 
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نویسی در ایرانهاي فیلمنامهبررسی موضوعی و آماري کتاب
1کارمین صرّاف

ري ادبیات معاصر دانشگاه شهرکرد   دانشجوي دکت
2دکتر سید جمال الدین مرتضوي

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد 
چکیده

هاي اخیر نبود فیلمنامۀ خوب به توان پلی بین ادبیات و سینما دانست. از آنجا که در سالفیلمنامه را می
اي از تواند بخش عمدهشود حل مشکل فیلمنامه مییهاي سینمایی معرفی معنوان مشکل اصلی فیلم

نویس فعالیت کند خواهد به عنوان یک فیلمنامهمشکالت سینما را مرتفع نماید. با توجه به اینکه کسی که می
نویسی این هاي مناسب آموزش فیلمنامهباید هم با ادبیات آشنایی داشته باشد و هم با سینما، استفاده از کتاب

هاي خود را در حوزة کند که تواناییپردازند ایجاد میبراي کسانی که در حوزة ادبیات به فعالیت میامکان را
هایی که در ایران سینما نیز بیازمایند و از طریق سینما به ترویج ادبیات فارسی بپردازند. در این مقاله کتاب

اند. همچنین ناشران این کتابها ررسی شدهاند از جنبۀ موضوعی و آماري بنویسی نوشته شدهدربارة فیمنامه
اند. مورد بررسی قرار گرفته

نویس، فیلمنامه نویسی.ادبیات، سینما، فیلمنامه، فیلمنامهها:کلیدواژه
مقدمه

توان به عنوان پل ارتباطی ادبیات و سینما دانست. ارتباط فیلمنامه با ادبیات به واسطۀ فیلمنامه را می
دهد. د. داستان که زیر مجموعۀ ادبیات قرار دارد بخش اصلی یک فیلمنامه را تشکیل میگیرداستان شکل می

شود که باشد. بسیاري از اوقات مشاهده میاز طرف دیگر ارتباط فیلمنامه با سینما در شیوة بیان داستان می
ال آنکه همان داستان شود حیکی از داستانهایی که مخاطبان زیادي داشته است تبدیل به یک فیلم سینمایی می

نویس بوده است که این به طور مستقیم امکان تبدیل شدن به فیلم را نداشته و در این میان نیاز به یک فیلمنامه
داستان را تبدیل به فیلمنامه کند یا به عبارتی داستان را به زبان قابل فهم براي سینما ترجمه کند تا کارگردان و 

- در تعریف فیلمنامه چنین می(Syd Field)ه از آن به تولید فیلم بپردازند. سید فیلد بازیگران بتوانند با استفاد
گوییم فیلمنامه داستانی ماهیت فیلمنامه این است که با تصاویر سر و کار دارد؛ و در تعریف آن می«گوید: 

فیلد، »(رد.گیشود و درون ساختار نمایشی قرار میاست که با تصاویر، گفت و گو و توصیف روایت می
1390 :32(

1. K.Sarraf@Ymail.com(نویسندة مسؤول)
2. Jamal.Mortazavi20@gmail.com
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شود مشکل فیلمنامه یکی از مشکالتی که در سالهاي اخیر به عنوان مشکل اصلی سینما از آن نام برده می
دهد، فیلمنامه هم بخش اصلی یک است.  همانگونه که گفته شد داستان بخش اصلی فیلمنامه را تشکیل می

ه اگر کارگردان خوبی بهترین بازیگران سینما را براي دهد. این بدین معنی است کفیلم سینمایی را تشکیل می
بازي در یک فیلم انتخاب کند در صورتیکه  فیلمنامۀ خوبی در اختیار نداشته باشند موفق به تولید فیلم خوبی 

نخواهند شد.
شود عدم آشنایی ها میث ضعف فیلمنامهـالتی که باعـبه نظر نگارندگان این سطور یکی از مشک

نویسان با ادبیات است. از آنجایی که محصول نهایی فیلمنامه فیلم است و فیلم به حوزة سینما تعلق فیلمنامه
توان اینگونه عنوان کرد که بیشتر کسانی که به نگارش فیلمنامه اشتغال دارند متعلق به سینما دارد لذا می

کنیم که در ها مشاهده میمهستند تا ادبیات. این موضوع زمانی قابل درك است که هنگام تماشاي فیل
- هاي شخصییتهاي دستوري فراوان وجود دارد و گاهی حتی مفهوم صحبتصحبتهاي بازیگران فیلم اشتباه

هاي یک فیلم به سختی قابل درك است.
نویس هم باید با ادبیات آشنایی همانگونه که گفته شد فیلمنامه پلی بین ادبیات و سینماست و یک فیلمنامه

توان اینگونه نتیجه گرفت که حال که حاصل کار اهالی اشد و هم با سینما. با توجه به این نکته نمیداشته ب
هاي ضعیف است کار نگارش فیلمنامه را به دست اهالی ادبیات بدهیم. اگر سینماگران ناآشنا با سینما فیلمنامه

هاي عالی را هم توانایی نگارش فیلمنامهبینند قطعاً ادیبان ناآشنا با سینماادبیات از نگارش ضعیف لطمه می
نخواهند داشت.

نویسی آشنایی اهالی ادبیات با دانش هاي فیلمنامهانگیزة نوشتن این مقاله عالوه بر بررسی کتاب
هایی که ادبیات در اي در آنها ایجاد شود که با توجه به توانایینویسی است. به این امید که انگیزهفیلمنامه

اي جدید نویسی و آشنایی با فنون این دانش پا به عرصهقرار داده است با مطالعه کتب فیلمنامهاختیارشان
هاي خود را در قلمرو سینما بیازمایند و از طریق ترجمه شاهکارهاي ادبی ایران به زبان گذاشته و توانایی

سینما باعث ترویج آنها شوند. 
اند نویسی نوشته شدههایی که در ایران در مورد فیلمنامهبدر این مقاله به بررسی موضوعی و آماري کتا

ها هم مورد بررسی قرار ایم. همچنین ناشران این کتابهاي مختلف بررسی کردهایم و آنها را در دههپرداخته
ها اطالعات موجود در سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوري اسالمی اند. مأخذ ما در مورد این کتابگرفته

ترین منبع در دسترس بود. هرچند که در هر کار علمی امکان درصدي است که کامل(www.nlai.ir)ران ای
خطاهاي خارج از کنترل وجود دارد به طور مثال کتابی چاپ شده باشد و در فهرست کتابخانۀ ملی ثبت 

باشد ولی امکان تغییر در نشده باشد و یا با وجود دقت نگارندگان این مقاله کتابی از چشم آنها پنهان مانده
رسد. نتیجۀ کلی این مقاله بعید به نظر می

نویسی نوشتۀ ابراهیم مکّی اي بر فیمنامهمقدمۀ این مقاله را با سخنی از آرنولد هاورز که در کتاب مقدمه
، بیش از رسد به یک بیماري مزمن مبتال شده استبحران فیلم، که به نظر می«بریم: نقل شده است به پایان می
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تر مطرح شود، نویسندگان راه همه، حاصل این امر است که سینما هنوز نویسندگان خود را نیافته، یا اگر دقیق
)2: 1384مکّی، »(اند.خود را به سوي فیلم پیدا نکرده

نویسی هاي فیلمنامهمشخصات کتاب
دهۀ شصت

نوشتۀ » فیلمنامه«اولین کتاب با عنوان در دهۀ شصت پنج کتاب دربارة فیلمنامه نویسی نوشته شده است.
توسط انتشارات سروش منتشر شده است. نویسندة 1360صفحه در سال 53محسن مؤمنی می باشد که با 

نوشتۀ سینمایی و تلویزیونی (به «این کتاب دربارة تفاوت نوشتۀ ادبی و نوشتۀ سینمایی چنین نوشته است: 
مالً فرق دارد، یک موضوع سینمایی از یک دیدگاه بخصوص باید نوشته طور کلی فیلمنامه) با نوشتۀ ادبی، کا

هاي تصویري آن را در نظر گرفته، چگونگی نویس ضمن نوشتن باید ریتم و صحنهشده باشد؛ فیلمنامه
توان حاالت انسانی و تغییرات درونی او را، که طبیعتاً عملکرد آنها را بر روي پرده بداند، زیرا در ادبیات می

یلم باید آن را به طور عینی نشان دهد، به صورت مشروح نوشت و توضیح داد؛ ولی فیلم باید آن حاالت ف
درونی انسان را با استفاده از ابزار و وسایل، همراه با عمل و نقش هنرپیشگان به بیننده بفهماند، و هنرپیشه 

در فیلمنامه را به تماشاگر منتقل کند. باید بتواند نوشته را با ایفاي نقش خود دهد، یعنی حاالت ذکر شده 
نویس باید تا جایی که ممکن است از وارد کردن موارد مشکل در موضوع فیلمنامه خودداري و فیلمنامه

)10: 1360مؤمنی، »(هاي اصلی آن تکیه کند.بیشتر روي قسمت
» شکافی یک فیلمنامهمقدمه اي بر فیلمنامه نویسی و کالبد «دومین کتاب منتشر شده در دهۀ شصت کتاب 

توسط انتشارات سروش منتشر شده است. الزم به 1366صفحه که در سال 128نوشتۀ ابراهیم مکّی است با 
چاپ هفتم آن منتشر شده است. 1391ذکر است این کتاب بعدها به دفعات تجدید چاپ شد و در سال 

براي سایر کسانی که در حوزة سینما فعالیت نویسی نویسندة این کتاب در مورد اهمیت اطالع دربارة فیلمنامه
شود تنها براي نویسی مطرح میالزم به توضیح است که آنجه در زمینۀ فیلمنامه«کنند چنین نوشته است: می

کنندگانی که نویس شوند. اطالع از این مطالب براي کارگردانها و تهیهخواهند فیلمنامهآنهایی نیست که می
را به نحوي مطلوب انجام دهند امري ضروري و غیرقابل اجتناب است. کسانی که خواهند وظیفۀ خود می
-خواهند تدوینگر و یا منشی صحنه شوند، الزم است، کم و بیش از مبانی آن اطالع داشته باشند. قصهمی

رد بتوانند نویسها باید به خوبی آن را بدانند و منتقدان سینمایی بدون آشنایی کامل با چند و چون آن امکان ندا
)3: 1384مکّی، »(در تفسیر درست فیلمی که در نظر دارند، راه به جایی ببرند.

اقتباس براي فیلمنامه: «سه کتاب دربارة فیلمنامه نویسی متشر شده است. یکی از آنها 1368در سال 
صفحه 236ي در نام دارد که توسط محمد خیر» پژوهشی در زمینۀ اقتباس از آثار ادبی براي نگارش فیلمنامه

- نوشته شده است و توسط انتشارات سروش منتشر شده است. نویسنده دربارة اهمیت اقتباس براي فیلمنامه
کنند، قبل از نویسی را آغاز میبدیهی است کسانی که تازه کار فیلمنامه«نویسان تازه کار چنین نوشته است: 
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دهند که هایی را در برنامۀ کار خود قرار میارش فیلمنامههاي اریژینال کنند، نگآنکه اقدام به نگارش فیلمنامه
موضوع و داستان آنها از ساختار و استحکام بیشتري برخوردار باشد و امکان موفقیت آنان را حتمی سازد. و 
این البته ممکن نخواهد شد مگر اینکه نگارش فیلمنامه بر اساس اقتباس از آثار موفق و ارزشمند ادبی صورت 

)10و9: 1384(خیري، »گیرد.
صفحه نوشته شده 154نام دارد که توسط شهناز مرادي در » اقتباس ادبی در سینماي ایران«کتاب دیگر 

نامۀ وي بوده است و توسط انتشارات آگاه منتشر شده است. نویسنده دربارة اینکه این کتاب در ابتدا پایان
نامۀ سال تحصیلی که نگارنده براي تدوین پایاناین کتاب حاصل پژوهشی است«است چنین نوشته است: 

نامه بررسی چند فیلم منتخب که بر اساس آثار ادبی فارسی انجام داده است. موضوع آن پایان67-1366
هاي آن کدام است، تاریخچۀ اقتباس از منابع ادبی اند بود، با عناوینی چون اقتباس چیست و شیوهساخته شده

) 7: 1368مرادي، »(هاي شب قوزي، آرامش در حضور دیگران، تنگسیر و خاك.فیلمها وو مقایسۀ داستان
[جلد اول داستایفسکی و سینما] نام دارد که توسط احمد امینی نوشته » ادبیات در سینما«و آخرین کتاب 

توسط 1370شده است و توسط انتشارات فیلم منتشر شده است. الزم به توضیح است این کتاب در سال 
فصل اول «نتشارات سروش نیز منتشر شده است. نویسنده دربارة فصل اول این کتاب چنین نوشته است: ا

در واقع مدخلی است براي آنکه خواننده یکباره با ذهن خالی، به سراغ -»سینما و ادبیات«زیر عنوان –کتاب 
عنوان پر طمطراق به خواننده بحث اصلی برده نشود. مقداري اطالعات الزم و مقداري نقطه نظر دربارة این

)9: 1370امینی، »(کنم هم در خواندن این کتاب و هم در آینده به کار او بیاید.داده شده، که فکر می
دهۀ هفتاد

دو کتاب دربارة فیلمنامه 1371در دهۀ هفتاد هفت کتاب دربارة فیلمنامه نویسی نوشته شده است. در سال 
105نام دارد که توسط محمد آفریده در » فیلمنامه نویسی داستانی«ز آنها نویسی منتشر شده است که یکی ا

صفحه نوشته شده است و توسط انجمن سینماي جوانان ایران [واحد آموزش] منتشر شده است. نویسنده 
ادر این جزوة مختصر سعی «اي براي هنرجویان سینماست چنین نوشته است: دربارة این کتاب که شبیه جزوه

نویسی گفته و یا ه این است که با زبانی ساده و قابل فهم، مطالبی را که در حول و حوش فیلمنامهنویسند
تجربه شده است، به شما عزیزان منتقل کند. در ارتباط با فیلمنامه با توجه به تجربیاتی که این حقیر دارد 

در نهایت انتظار تولید و تکثیر اي را عنوان کرد و خدشهتوان، مباحث بسیار خشک و قواعد ثابت و بینمی
داشت. درباره فیلمنامه بیش از همه باید گفتگو تجربه کرد. شیوه این جزوه براي آموزش » نویسفیلمنامه«

) 4: 1371آفریده، »(نویسی بر پایه همین مبناست.فیلمنامه
توسط صفحه است که 84نوشتۀ منوچهر اکبري در » فیلمنامه مصور متحرکسازي«دیگري کتاب 

انتشارات سروش منتشر شده است. نویسندة این کتاب دربارة اهمیت فیلمنامۀ مصور چنین نوسته است: 
-اي است که در این برنامه ریزي به تولیدکننده کمک میترین وسیلهبورد) اساسیفیلمنامۀ مصور (استوري«

ساخت فیلم در تنگنا قرار دارند گذاري رويکند. فیلمنامۀ مصور نه تنها در کشورهایی که از نظر سرمایه
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- آید، بلکه حتی در کشورهاي ثروتمند نیز از وسایل اولیۀ تولید محسوب میضرورتی آشکار به شمار می

)4: 1371احمدي، »(شود.
ترجمه و تألیف حیدرعلی » کلیدهاي نویسندگی براي سینما، تئاتر و تلویزیون«کتاب 1374در سال 

دفتر پژوهشهاي فرهنگی منتشر شد. نویسندة این کتاب دربارة ده درسی که در صفحه توسط 216عمرانی در 
ده کلید یا ده درس، تنها، وسیلۀ صیقل دادن است براي صاحبان این «این کتاب داده است چنین نوشته است: 

د قبیل اذهان که شرط ثانوي موفقیت برایشان نوشتن و پاره کردن و باز نوشتن است، زیرا که رمز و کلی
حقیقی و اساسی داشتن ذهنی است که صاحب آن بتواند با ارادة خویش خیال پروري و واقعیت نگري را سر 

) 7: 1374عمرانی، »(بزنگاه جایگزین هم کند.
صفحه 336توسط عذرا خزائلی در » نویسندگی براي رادیو و تلویزیون«چهارمین کتاب دهۀ هفتاد با نام 
جمهوري اسالمی ایران، مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه اي، در نوشته شد و توسط صدا و سیماي 

منتشر گردید. نویسندة این کتاب دربارة اهمیت نویسنده نسبت سایر عوامل یک برنامه چنین 1375سال 
در روند تولید یک برنامۀ تلویزیونی یا رادیویی، نویسنده، کارگردان و تدوینگر هر کدام نقشی «نوشته است: 

ص دارند، ولی در این میان نویسنده پایه گذار نخستین مرحله تولید برنامه است. او با نوشتن تصویرنامه، خا
کند. همچنین به آفرینان برنامه را، چون بازیگر، مجري و گوینده، تشریح میها، فعالیت نقشاز طریق واژه

بخشد. اگر نویسنده از توانایی الزم جسم میها تفضاها، صداها و کالمهاي مورد نیاز در برنامه از طریق واژه
) 5: 1375خزائلی، »(کند.برخوردار باشد، آن گاه مهارت و کاردانی کارگردان وتدوینگر نمود پیدا می

نام دارد که توسط روشن صمدي [الزم » فن نگارش براي: رادیو، صحنه، فیلم و تلویزیون«کتاب بعدي 
کتابخانۀ ملی نام نویسنده هوشنگ صمدي ثبت شده در حالیکه بر به توضیح است در اطالعت موجود در

توسط مؤسسه 1377صفحه نوشته شده و در سال 261روي کتاب روشن صمدي نوشته شده است] در 
نویس انتشارات نگاه منتشر گردیده است. نویسنده دربارة لزوم داشتن ارادة قوي و صبر زیاد براي فیلمنامه

اي توان باقی ماندن ون داشتن بردباري، پیگیري و استوار و پابرجا ماندن، هیچ نویسندهبد«چنین نوشته است: 
در این حرفه را ندارد.

چنان استوار و پابرجا باقی ماندن و ادامه دادن در این پیشه به نشانه تحمل رد شدن، پذیرش انتقاد و هم
)9: 1377صمدي، »(ماندن و ادامه راه دادن است.

الفباي فیلمنامه «نام دارد که عنوان روي جلد آن » الفباي فیلمنامه نویسی«ین دهه کتاب ششمین کتاب ا
صفحه نوشته شده است. این کتاب 157است و توسط محسن سیف در » نویسی همراه با هفت فیلمداستان

منتشر شده است. نویسندة این کتاب دربارة تفاوت یک نویسنده و یک 1377توسط محسن سیف در سال 
نویس با یک آدم معمولی در این است که یک تفاوت یک نویسنده و فیلمنامه«انسان عادي چنین نوشته است: 
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نویسنده، قدرت انعکاس و انتقال ذهنیات در قالب کالم مکتوب را دارد. یعنی همان قابلیتی که افراد عادي از 
)8: 1377سیف، »(اند.بهرهآن بی

نام دارد که توسط تیرداد » زش فیلمنامه نویسی به روش مکاتبه ايآمو«و آخرین کتاب در دهۀ هفتاد 
صفحه براي ادارة کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران، معاونت هنري و سینمایی، نوشته 149سخایی در 

توسط نشر روناس منتشر گردیده است. نویسنده در مقدمۀ این کتاب که ظاهراً 1379شده است و در سال 
-پس از ماهها بررسی پیرامون چگونگی آموزش فیلمنامه«نویسد: ران بخصوصی تهیه شده است میبراي فراگی

اي، به نتایج مطلوبی دست یافتیم. حاصل این کوشش را در قالب یک کتاب که نویسی به روش مکاتبه
فاً به ارائه کنید. فراگیران ارجمند به یقین مطلعند که جزوه و کتاب صرمشتمل بر شش جزوه است مشاهده می

کند، مساعی و همت شما در تان نزدیک میکنند. اما آنچه که شما را به هدف غاییرهنمودهایی چند اکتفا می
ها نکنید، بلکه آن را وسیله اي بدانید به کارگیري صحیح دستوراتی است که خود را محدود به این نوشته

»دهید.ه و بدان پاسخ میبمنظور ایجاد کارگاه خانگی و سؤاالتی که خود طرح کرد
) 3: 1379(سخایی، 

دهۀ هشتاد
نوشته شده 1380در دهۀ هشتاد سیزده کتاب دربارة فیلمنامه نویسی نوشته شده است. دو کتاب در سال 

صفحه نوشته شده 224نام دارد که توسط مهرآور جعفر نادري در » رمان نو در سینما«است که یکی از آنها 
توسط مؤسسه فرهنگی هنري الست فردا منتشر شده است در اصل پایان نامۀ کارشناسی است. این کتاب که 

ارشد مهرآور جعفرنادري در دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر است. نویسندة این کتاب دربارة مطالب این 
ترین جستههاي بردیدگاه این نوشتار مبتنی بر طرح انتقادات و نظرات و تحلیل«کتاب چنین نوشته است: 

هاي فلسفی و ادبی پیش از این جنبش نیز مورد توجه قرار باشد. در ضمن گفتمانپردازان رمان نو مینظریه
گرفته است؛ از جمله مباحثی مانند روانشناسی نو و تأثیر آن بر روایت مدرن؛ و تحلیل تأثیر مباحث فلسفی 

هاي ادبی از رئالیسم تا این کتاب دیدگاه جنبشمانند پدیدارشناسی و اگزیستانسیالیسم بر آن. در نهایت 
)15: 1380جعفرنادري، »(سوررئالیسم را نیز مدنظر داشته است.

فیلمنامه نویسی «نام دارد و عنوان روي جلد آن » فیلمنامه نویسی براي فیلمهاي انیمیشن«کتاب دیگر 
صفحه نوشته شده است. این 181است که ترجمه و تألیف اردشیر کشاورزي است و در » براي انیمیشن

کتاب توسط دانشکده صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران منتشر شده است. نویسنده دربارة شباهت و 
گونه که در کالسها نیز مورد تأکید قرار همان«تفاوت فیلمنامۀ انیمیشن با فیلمنامۀ سینمایی چنین نوشته است: 

نویسی پویا، قبل از آشنایی و کسب مهارت در روش نوشتن مند به فیلمنامهگرفت، بهتر است شخص عالقه
نویسی نویسی و قواعد آن به طور کلی آشنا شود، زیرا ویژگیهاي فیلمنامهبراي سینماي پویانمایی، با فیلمنامه

نویسی براي فیلمهاي سینمایی نیستبراي فیلمهاي پویانما (بویژه فیلمهاي بلند سینمایی پویا) جدا از فیلمنامه
و تفاوت عمدة آن در این است که براي فیلمهاي پویانما باید به صورت مصور فیلمنامه نوشت. البته بسیاري 
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کنند و از کارگردانان سینما نیز امروزه براي فیلمهاي خود قبل از شروع به کار، فیلمنامۀ مصور تهیه می
) 8و7: 1380کشاورز، »(فیلمنامۀ مصور ویژه فیلمهاي پویا نیست.

صفحه براي مرکز برنامه ریزي و 168نام دارد که توسط حمید دهقانپور در » نویسیفیلمنامه«تاب بعدي ک
توسط معاونت 1382آموزش نیروي انسانی [وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی] نوشته شده است و در سال 
طرح و برنامه ریزي و تحول اداري تهیه و با حمایت معاونت فرهنگی منتشر شده است.

صفحه نوشته 132نام دارد که توسط سعید شاه حسینی در » سازيمبانی فیلم«چهارمین کتاب دهۀ هشتاد 
سازي همچون کارگردانی، تهیه شده است. الزم به توضیح است این کتاب به موضوعات مختلف فیلم

سی هم پرداخته است. نویکنندگی، فیلمبرداري و تدوین اشاره کرده است و در کنار آنها به موضوع فیلمنامه
توسط دانشگاه اراك منتشر شده است. نویسنده دربارة تفاوت فیلمنامه و داستان 1383این کتاب در سال 

فیلمنامه دربرگیرندة تمامی رویدادهایی است که قرار است در فیلم دیده، شنیده و درك شوند و «نوشته است: 
تان در فیلمنامه نیز وجود دارد، اما نحوة بیان آن تفاوت نگارش آن با نگارش داستان تفاوت دارد. اگرچه داس

تواند به یک فیلم کند. این رویدادها میکند. فیلمنامه رویدادهاي را براي وقوع جلوي دوربین بیان میمی
)11: 1383شاه حسینی، »(داستانی مربوط شود یا یک فیلم مستند و یا حتی یک فیلم تجربی و مانند آنها.

نام دارد که نویسنده و گردآورندة آن » فنون فیلمسازي«منتشر شده است 1383که در سال کتاب دیگري
یاسین است و به غیر از فیلمنامه نویسی، فیلمبرداري نیز از موضوعات کتاب است. این کتاب امیرحسین آل

تاب در اندازة توسط انتشارات حماسه در قم منتشر شده است. در بررسی ظاهر این کتاب متوجه شدیم این ک
صفحه دارد که با عکس نویسنده در رو و پشت جلد مزین شده است و 15کوچک به چاپ رسیده و در کل 

امکان آموزش تمام موارد فوق در این حجم کم بعید است که امکان پذیر باشد. 
دارد و نام » هایی درباره فیلمنامه نویسیدرس«منتشر شده است که 1383یک کتاب دیگر نیز در سال 

صفحه نوشته شده است. این کتاب توسط انتشارات ققنوس منتشر شده است و 175توسط حسن لطفی در 
منتشر شده است. نویسندة این کتاب دربارة حضور داستان در سینما و اهمیت 1386چاپ دوم آن در سال 
ث گردید تا بیش از هر حضور عنصر داستان در سینما و بسط و گسترش این هنر باع«فیلمنامه نوشته است: 

اي براي فیلمسازان مورد توجه زمانی نیاز به فیلمنامه احساس شود و به تدریج فیلمنامه به عنوان الگو و نقشه
توان یافت که بدون فیلمنامه ساخته شده باشد. این بخش از سینما به تر فیلمی را میقرار گیرد. امروزه کم

هنرمندان معتقدند که با یک فیلمنامه بد حتی کارگردان خوب هم قدري اهمیت یافته است که بسیاري از 
تواند شاهکاري خلق کند و که کارگردان خوب با یک فیلمنامۀ خوب میتواند فیلم خوب بسازد، در حالینمی

)10: 1386لطفی، »(کارگردانی میانمایه با همین فیلمنامه فیلمی قابل قبول خواهد ساخت.
دعوت به روایت: کارگاهی براي شناخت، آفرینش و نگارش «ه در دهۀ هفتاد هفتمین کتاب منتشر شد
صفحه نوشته شده است. این کتاب 217نام دارد که توسط اسماعیل همتی در » داستان، نمایشنامه و فیلمنامه
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توسط انتشارات آبرخ در سمنان منتشر شده است. چاپ سوم این کتاب که چاپ اول 1386در سال 
در سمنان منتشر شده است. نویسنده دربارة مطالب این کتاب نوشته 1391نگان است در سال انتشارات سم

هاي نوشتنِ چند داستان، نمایشنامه و هاي هنگامهآید، برآیند اندوختهمباحثی که در این کتاب می«است: 
هاي گوناگونِ ا و فیلمنامههها، نمایشنامههاي چند استاد شریف ایرانی [...] مطالعۀ داستانفیلمنامه؛ آموخته

پرداز غربی و هاي چند نظریهها و آموزهدیرین و امروزینِ نویسندگان ایرانی و غیر ایرانی [...] بررسی نظریه
ام در دو دانشگاه و چند مؤسسۀ آموزشی هنر و ادبیات هاي محدود آموزگاريشرقی [...] و نیز تجربه

- براي مخاطبان فرضی و خاص، و عالقه» کاربردي«و » تجربی«ریات باشد که به عنوان نوعی نظدراماتیک می
همتی، »(مندان به کارگاههاي شناخت، آفرینش و روایت داستان، نمایشنامه و فیلمنامه تدوین گردیده است.

1389 :7 (
هاي ساختاري فیلمنامه رباعی سینما بررسی ویژگی«منتشر شده است 1386کتاب دیگري که در سال 

صفحه براي انجمن سینماي جوانان ایران نوشته شده است و 181نام دارد که توسط آرش رصافی در » کوتاه
امروزه فیلم کوتاه «نویسد: توسط بنیاد سینمایی فارابی منتشر شده است. نویسنده دربارة اهمیت فیلم کوتاه می

دکی از زندگی مخاطبان را دربر که زمان انبا توجه به خصوصیات دنیاي ماشینی و عصر فناوري، به دلیل آن
هاي اقتصادي و بازگشت سرمایه و جسارت ویژه خود، زمینه بروز بسیاري از گیرد و همچنین نبود دغدغهمی

گذاري است. البته کارهاي خالقه و متفاوت را فراهم آورده و در بسیاري از کشورها داراي زمینه سرمایه
ز منبع یا منابع قابل اعتنایی در داخل کشور براي شناخت بهتر اساس این سینما، فیلمنامه آن است و هرگ

)14و13: 1386رصافی، »(کوتاه وجود نداشته است.هاي ساختاري فیلمنامه فیلمویژگی
چگونه فیلمنامه «کنیم. کتاب چهار کتاب منتشر شده است که یک به یک به آنها اشاره می1388در سال 

توسط محمد حسین سلطانی نوشته و منتشر شده است.صفحه 59در » معناگرا بنویسیم؟
صفحه نوشته شده و توسط 118که توسط شهریار منصوري در » نویس جوانراهنماي فیلمنامه«کتاب 

در این کتاب که با «نویسد: انتشارات اندیشۀ زرین در قزوین منتشر شده است. نویسنده دربارة این کتاب می
هاي اولیه و اساس و نویسی به این هنر، گردآوري شده، با برخی از ویژگیامههدف تشویق مبتدیان هنر فیلمن

هاي کوتاه، مستند، شوید که در مورد انواع فیلمنامهدر عین حال ضروري براي نوشتن یک فیلمنامه آشنا می
اي ش فیلمنامههاي بلند سینمایی کاربرد دارند و به شما در راه نگارهاي تلویزیونی حتی فیلمانیمیشن، سریال

)3: 1388منصوري، »(مناسب کمک خواهند کرد.
صفحه توسط میرعلیرضا 130در » گفتارهاي مقدماتینویسی براي انیمیشن: درسفیلمنامه«کتاب 

دریابیگی براي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، مرکز توسعه فناوري اطالعات و رسانه هاي دیجیتال نوشته 
مبانی فیلمسازي در هنر انیمیشن سه بعدي «افراز منتشر شده است. کتاب شده است و توسط انتشارات

صفحه 453توسط علیرضا بلندي (بلندا) در » نویسی، کارگردانی، تدوین)مروري کوتاه بر مبانی(فیلمنامه
نویسی به زبان فیلمنامه«با نام 1389نوشته و در سراب منتشر شده است. آخرین کتاب دهۀ هشتاد در سال 
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اوسط محمد جعفري نوشته شده است و توسط انتشارات پردیس دانش صفحه توسط علی44در » ادهس
منتشر شده است.  

)92و 91، 90دهۀ نود (سالهاي 
باشد و جمعاً شانزده کتاب در این هاي دهۀ نود در حقیقت مربوط به سه سال اول این دهه میآمار کتاب

- آسیب«انتشار یافته است. کتاب 1390زده کتاب پنج عنوان در سال سه سال منتشر شده است که از این شان
صفحه که توسط انتشارات نیلوفران منتشر شده 148از علیرضا اکبرپور در » شناسی متن در سینماي ایران

پژوهش جاري سعی دارد که با «است. نویسندة کتاب در مورد شیوة پژوهش و هدف این کتاب نوشته است: 
ربردي از منظر هدف و شیوه توصیفی از منظر روش به معضل متن و فیلمنامه در سینماي شیوه تحقیق کا

ایران بپردازد. کتاب تمامی تالش خود را بر این محور استوار ساخته است تا با بهره گیري از شیوه مطالعه 
وفق در حال اجرا اي و بازشناسی منابع محدود پیرامون موضوعِ تحقیق و رهیافت کلی از الگوهاي مکتابخانه

در صنایع سینمایی دیگر کشورها، به ارائه نقاط ضعف و راهکارهاي ترمیمی آسیب شناسی متن و سناریو در 
)12: 1390اکبرپور، »(سینماي ایران بپردازد.

صفحه توسط نشر چشمه 367از شاهپور شهبازي در » هاي فیلمنامه در سینماي داستانیتئوري«کتاب 
توسط انتشارات زاوش مجدداً به چاپ 1392زم به توضیح است که این کتاب در سال منتشر شده است. ال

ي فیلمنامه نویسی امروزه بر کسی در حوزه«نویسد: رسیده است. نویسنده دربارة علل ضعف فیلمنامه می
توان میهاي اندکی راي آشیل سینماي ایران است. از همین رو، فیلمپوشیده نیست که ضعف فیلمنامه، پاشنه

با ساختار قوي و قابل دفاع و موفق در ارتباط با مخاطب، در کارنامه تولیدات سینماي ایران یافت. علت این 
ي ضعف، عالوه بر سیستم آموزشی نامناسب و غیر سیستماتیک، عدم چالش مباحث تئوریک در حوزه

)11: 1390شهبازي، »(ست.نویسیفیلمنامه
که مربوط به » اهیم معنوي به فیلمنامه (مجموعه مقاله ها و گفتگوها)راهکارهاي برگردان مف«کتاب 

صفحه آماده 389در قم برگزار شد. این کتاب در 1389نخستین همایش با همین عنوان است که در سال 
شده است و ویراستاران آن محمدصادق دهقان و رقیه چاووشی هستند که توسط مرکز پژوهشهاي اسالمی 

چه فیلمنامه «منتشر شده است کتاب 1390ر قم منتشر شده است. کتاب دیگري که در سال صدا و سیما و د
صفحه است که توسط انتشارات کاکتوس منتشر شده 136عادل ناصري در نوشته الهه احمدي و » خواهدمی

است.
در واژه در قاب: ساختارشناسی جریان اقتباس ادبی «کتاب 1390آخرین کتاب منتشر شده در سال 

صفحه براي مدرسه کارگاهی فیلمنامه نویسی است 235نوشته و پژوهش مزدا مراد عباسی در » سینماي ایران
نامۀ که توسط شرکت انتشارات سوره مهر منتشر شده است. الزم به ذکر است این کتاب بخشی از پایان

تالشی است در جهت » قابواژه در« «کارشناسی ارشد مؤلف است. نویسنده دربارة این کتاب نوشته است: 
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هاي مکتوب و داد و ستد کالم و تصویر هاي ارتباط سینماي ایران با ادبیات و دستمایهشناخت ابعاد و جنبه
هاي تخصصی درباره انواع که به اقتباس ادبی شهرت دارد. در این مجموعه سعی شده است فارغ از مرزبندي

اند و در مشخصات خود اسی آثاري که در سینماي ایران ثبت شدهاقتباس(لفظ به لفظ، وفادار، آزاد) به بازشن
)9: 1390مرادعباسی، »(نشانی از یک قالب ادبی دارند پرداخته شود.

می 1391از میان شانزده کتابی که در سه سال اول دهۀ نود منتشر شده است نه عنوان مربوط به سال 
نوشتۀ » یک فیلم مستند از فیلمنامه تا سایر عناصر اساسیتدبیر ساخت«کنیم. کتاب باشد که به آنها اشاره می

نویسی و چند نکته در فیلمنامه«صفحه که توسط انتشارات افراز منتشر شده است. کتاب 120فرزاد حسنی در 
صفحه که 128از عبدالصمد کازرانی در » آموزان دبیرستان و دانشجویان هنرسه فیلمنامه: قابل استفاده دانش

در » ده عنصر کلیدي فیلمنامه و نمایشنامه«تشارات ضریح آفتاب در مشهد منتشر شده است. کتاب توسط ان
صفحه از محمد آریانی که توسط انتشارات نگین سبالن در اردبیل منتشر شده است. 92

هاي موفق: بر اساس بندي فیلمنامهراهنماي پیکره«منتشر شده است 1391کتاب دیگري که در سال 
صفحه با ترجمه و نگارش شهرام کهرابی و توسط 200نام دارد که در » گسترش ایده داستانیالگوي 

این کتاب شرح و تفسیر و البته «انتشارات افراز منتشر شده است. نویسنده دربارة این کتاب نوشته است: 
حی و طراMARINER SOFTWAREکه توسط شرکت نرم افزاري COUNTERترجمۀ نرم افزاري است به نام 

بندي فیلمنامه شناخته عرضه شده است؛ و در واقع به عنوان یکی از اولین نرم افزارهاي کامپیوتري براي پیکره
)8: 1391(کهرابی، »شود.می

در » شخصیت پردازي در فیلمنامه«منتشر شده اند عبارتند از: کتاب 1391هایی که در سال دیگر کتاب
کلک پویا در «که توسط انتشارات مهر ناهید منتشر شده است. کتاب صفحه از لیالسادات پیغمبرزاده137

صفحه که توسط محمدامین صاحب الفصول نوشته شده و در تهران به چاپ 80در » نویسیآیین فیلمنامه
قصه، داستان، فیلمنامه (راهنماي نگارش فیلمنامه سینمایی)(از پایه) نوشته شده توسط «رسیده است. کتاب 

مختصري از «صفحه که توسط انتشارات آبگینه کویر در یزد منتشر شده است. کتاب 48در محمد کرمی 
صفحه که توسط انتشارات راه کمال منتشر شده است. کتاب 70نوشته سجاد جمشیدي در » نویسیفیلمنامه

دي همراه با که نقد و تألیف اسداهللا غالمعلی و سید بدرالدین احم» نقد و تحلیل هنري بر فیلم و فیلمنامه«
صفحه است که توسط انتشارات مهر نوروز و با حمایت 376مقدمۀ اکبر عالمی و علی اصغر فهیمی فر در 

جهاد دانشگاهی تربیت مدرس منتشر شده است. 
از ایده: ایده پردازي خالقانه «در مجموع دو عنوان کتاب ثبت شده است که یکی کتاب 1392در سال 

صفحه است که توسط انتشارات تندیس شب منتشر 96شتۀ سلمان خورشیدي در نو» براي نگارش فیلمنامه
صفحه است که توسط انتشارات 104از بهمن وفاي اصالحی در » نویسیهنر فیلمنامه«شده و دیگري کتاب 

طاعتی در رشت منتشر شده است.
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1نمودار شماره 
هاي مختلف نشان داده شده است. در دهۀ دههنویسی درآمار انتشار کتابهاي فیلمنامه1در نمودار شمارة 

% کتابهاي منتشر شده را شامل می شود. در دهۀ هفتاد 19/12شصت مجموعاً پنج کتاب منتشر شده است که 
% کتابهاي منتشر 07/17% نسبت به دهۀ شصت رشد داشته و 5هفت کتاب منتشر شده است که نزدیک به 

یزده کتاب منتشر شده است که تقریباً دو برابر کتابهاي منتشر شده در گیرد. در دهۀ هشتاد سشده را در بر می
نویسی در دهۀ نود شود. آمار انتشار کتابهاي فیلمنامه% کتابهاي منتشر شده را شامل می7/31دهۀ هفتاد است و 

د بیشتر شود شانزده مورد است که از کل کتابهاي منتشر شده دهۀ هشتاکه مربوط به سه سال اول این دهه می
شود و اگر به همین صورت ادامه پیدا کند % کل کتابهاي منتشر شده را شامل می02/39است و در مجموع 

کتاب در مورد فیلمنامه نویسی به چاپ برسد.54شود در کل دهۀ نود حدود پیش بینی می
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2نمودار شماره 
مورد از 21ی پرداخته شده است. نویسبه تقسیم بندي موضوعی کتابهاي فیلمنامه2در نمودار شمارة 

% از کل کتابهاي منتشر شده 21/51گیرند که نویسی قرار میکتابهاي منتشر شده زیر مجموعۀ عنوان فیلمنامه
شود. در مورد مستند تنها یک کتاب شود و به دلیل تعداد باال از ذکر مجدد نام آنها خودداري میرا شامل می

% از 43/2نام دارد و » یک فیلم مستند از فیلمنامه تا سایر عناصر اساسیتدبیر ساخت«منتشر شده است که 
اقتباس براي فیلمنامه: پژوهشی در «هاي کتابهاي منتشر شده است. پنج کتاب با موضوع ادبیات و اقتباس با نام

رمان نو در «، »ادبیات در سینما«، »اقتباس ادبی در سینماي ایران«، »زمینۀ اقتباس ادبی براي نگارش فیلمنامه
% 19/12منتشر شده است که » واژه در قاب: ساختارشناسی جریان اقتباس ادبی در سینماي ایران«و » سینما

شود. کتابهاي منتشر شده را شامل می
، »فیلمنامه مصور متحرکسازي«کتاب در مورد انیمیشن نوشته شده است که عبارتند از: 4در مجموع 

مبانی «و » گفتارهاي مقدماتینویسی براي انیمیشن: درسفیلمنامه«، »مهاي انیمیشننویسی براي فیلفیلمنامه«
این کتابها » نویسی، کارگردانی، تدوین)فیلمسازي در هنر انیمیشن سه بعدي مروري کوتاه بر مبانی (فیلمنامه

رباعی سینما «ام شود. در مورد فیلم کوتاه تنهاي یک کتاب با ن% از کتابهاي منتشر شده را شامل می75/9
% از کتابهاي منتشر شده است. کتابهایی 43/2منتشر شده است که » بررسی ویژگیهاي ساختاري فیلمنامه کوتاه

کلیدهاي نویسندگی براي سینما، تئاتر و «اند سه مورد هستند که عبارتند از: که به تلویزیون پرداخته
% 31/7و » نگارش براي رادیو، صحنه، فیلم و تلویزیونفن«و » نویسندگی براي رادیو و تلویزیون«، »تلویزیون

شوند.کتابهاي نوشته شده را شامل می
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نویسی هم مطالبی دارند و عبارتند از: دو مورد از کتابها در مورد فیلمسازي هستند که دربارة فیلمنامه
ورد از کتابها هم به نوعی شوند. سه م% از کتابها را شامل می87/4که » فنون فیلمسازي«و » مبانی فیلمسازي«

، »نویسی و کالبدشکافی یک فیلمنامهمقدمه اي بر فیلمنامه«شوند که عبارتند از: مربوط به نقد فیلمنامه می
% از کل کتابها را در 31/7که » نقد و تحلیل هنري بر فیلم و فیلمنامه«و » آسیب شناسی متن در سینماي ایران«

-راهکارهاي برگردان مفاهیم معنوي به فیلمنامه«مقاالت است با عنوان گیرد. یک مورد هم مجموعۀ بر می

% کتابها است. 43/2که » ها و گفتگوها)(مجموعه مقاله
نویسیناشران کتابهاي فیلمنامه

پردازیم و ناشران را از زوایاي مختلف نویسی میدر این قسمت به بررسی ناشران کتابهاي فیلمنامه
همچون دولتی یا خصوصی بودن آنها و یا پراکندگی نشر کتابهاي فیلمنامه نویسی در شهرهاي مختلف دسته

کنیم.بندي می
نویسیناشران کتابهاي فیلمنامه1جدول شمارة 

اند. همانطور که مالحظه شدهنویسی به تفکیک مشخصناشران کتابهاي فیلمنامه1دول شمارة در ج
نویسی منتشر عنوان کتاب دربارة فیلمنامه7شود انتشارات سروش و بخشهاي مختلف سازمان صدا و سیما می

شر شد توسط این منت1360اند. اهمیت کار انتشارات سروش در این است که اولین کتابی که در سال کرده
منتشر شده است سه عنوان را سروش 1360انتشارات چاپ شده است و از مجموع پنج کتابی که در دهۀ 

منتشر کرده است و چاپ دوم یکی از دو کتاب دیگر هم توسط انتشارات سروش انجام شده است. 
یک کتاب توسط هاي مختلف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی منتشر شده است و دو کتاب توسط بخش

انجمن سینماي جوانان ایران و یک کتاب توسط بیناد سینمایی فارابی که مرتبط با وزارت فرهنگ و ارشاد 
اند کتاب را منتشر کرده21شوند. ناشران خصوصی در مجموع اسالمی هستند که در مجموع چهار کتاب می

ن خصوصی همراه با حمایت (یا براي) شود. ناشراکه بیش از نیمی از کتابهاي منتشر شده را شامل می

درصدتعداد کتابناشرردیف
707/17هاي سازمان صدا و سیماانتشارات سروش و سایر بخش1

2
گ و ارشاد اسالمیهاي مختلف وزارت فرهنبخش

(به همراه انجمن سینماي جوانان ایران و بنیاد سینمایی فارابی)
475/9

2121/51ناشران خصوصی3
331/7هاي دولتی ناشران خصوصی با حمایت (یا براي) بخش4
143/2حوزه هنري سازمان تبلیغات اسالمی5
475/9نویسنده به عنوان ناشر6
143/2هیناشران دانشگا7
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نویسی به روش زش فیلمنامهآمو«اند که عبارتند از: هاي دولتی در مجموع سه کتاب منتشر کردهبخش
که نشر روناس براي معاونت هنري و سینمایی ادارة کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران » ايمکاتبه

که انتشارات افراز براي مرکز » گفتارهاي مقدماتیمیشن: درسفیلمنامه نویسی براي انی«منتشر کرده است، 
نقد «هاي دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی منتشر کرده است و کتاب توسعه فناوري اطالعات و رسانه
که توسط انتشارات مهرنوروز و با حمایت جهاد دانشگاهی تربیت مدرس » و تحلیل هنري فیلم و فیلمنامه

.منتشر شده است
باشد یک کتاب توسط شرکت انتشارات سوره مهر که مربوط به حوزه هنري سازمان تبلیغات اسالمی می

نویسی نویسی منتشر شده است. در مجموع چهار کتاب از کتابهاي فیلمنامهبراي مدرسه کارگاهی فیلمنامه
است که » انی فیلمسازيمب«توسط نویسندة این کتابها و بدون ناشر منتشر شده است. و یک مورد هم کتاب 

توسط دانشگاه اراك منتشر شده است.

3نمودار شماره
دهد که بر مبناي خصوصی و دولتی بودن آنها تقسیم بندي دیگري از ناشران را نشان می3نمودار شمارة 

% کتابها توسط ناشران خصوصی منتشر شده است، 2/51شود صورت گرفته است. همانطور که مشاهده می
% از کتابها 75/9کتابها توسط ناشران خصوصی با حمایت (یا براي) مراکز دولتی منتشر شده است، 31/7%

% کتابها توسط ناشران دولتی منتشر شده است.7/31توسط خود نویسنده منتشر شده است و 

درصدتعداد کتابشهرردیف
316/75تهران1
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287/4قم2
143/2اراك3
143/2سمنان4
143/2قزوین5
143/2سراب6
143/2مشهد7
143/2اردبیل8
143/2یزد9
143/2رشت10

پراکندگی ناشران2جدول شماره 
شود شهر دهد. همانطور که مشاهده میپراکندگی ناشران را در سراسر کشور نشان می2جدول شماره 

عنوان کتاب در رتبۀ دوم قرار دارد. 2پس از آن قم با عنوان کتاب در صدر جدول قرار گرفته و 31تهران با 
اند.و سایر شهرهاي ذکر شده هر کدام با یک عنوان کتاب در ردة بعدي قرار گرفته

4نمودار شماره
اي بین تعداد کتابهاي منتشر شده در تهران و سایر شهرها دارد که همانطور که مقایسه4نمودار شمارة 

اند.% کتابها در سایر شهرها منتشر شده39/24% کتابها در تهران و 60/75شود مشاهده می
نتیجه گیري
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نویسی همانطور که در متن مقاله مشاهده گردید در سی و سه سالی که از آغاز نگارش کتابهاي فیلمنامه
در کتاب دربارة این موضوع به نگارش درآمده است که تعداد کتابهاي منتشر شده41گذشته است مجموعاً 

هر دهه نسبت به دهۀ قبل از خود پیشرفت چشمگیري داشته است به طوري که در سه سال اول دهۀ نود 
بیش از سه برابر دهۀ شصت و بیش از دو برابر دهۀ هفتاد و سه کتاب بیشتر از کل دهۀ هشتاد چاپ شده 

شود که در پایان یش بینی میاست که نشان دهندة توجه به این امر است و اگر به همین نحو ادامه پیدا کند پ
کتاب با این موضوع فقط در دهۀ نود به چاپ رسیده باشد.54دهۀ نود حدود 

بریم تعداد کم کتابهاي منتشر شده دربارة برخی نکتۀ قابل توجه دیگري که در این مقاله به آن پی می
کتاب، دربارة 5ربارة اقتباس موضوعات مهم است که نشانۀ توجه کم به آنها است. همانطور که مشاهده شد د

کتاب 1کتاب و دربارة فیلم کوتاه و مستند تنها 2کتاب، دربارة نقد 3کتاب، دربارة تلویزیون 4انیمیشن 
توان اینگونه نتیجه گرفت که نبود کتابهاي آموزشی کافی در این موضوعات باعث منتشر شده است که می
نویسی و ناشران را به خود ده است و توجه بیشتر اساتید فیلمنامهنویسی در آنها  شعدم رشد کافی فیلمنامه

طلبد.می
نویسی هم همانطور که مشاهده شد برخی از ناشران دولتی همچون در مورد ناشران کتابهاي فیلمنامه

نویسی بودند و در کل تعداد انتشارات سروش سازمان صدا و سیما جزو پیشتازان انتشار کتابهاي فیلمنامه
باشد. در مورد پراکندگی کتابهاي منتشر ابهاي منتشر شده توسط بخش خصوصی بیشتر از بخش دولتی میکت

نویسی در شهرهاي مختلف هم همانطور که مشاهده شد در مجموع کتابهاي فیلمنامه شده دربارة فیلمنامه
برابر مجموع کتابهاي اند که تعداد کتابهاي منتشر شده در تهران حدود سه نویسی در ده شهر منتشر شده

منتشر شده در شهرهاي دیگر است.
نویسی در نماید توجه بیشتر به تهیه و چاپ کتابهاي فیلمنامهدر انتها پیشنهادي که این مقاله ارائه می

موضوعات مختلف به ویژه در موضوعات فیلم کوتاه، مستند، تلویزیون، انیمیشن و اقتباس و همچنین 
دهند و به عناصر مختلف فیلمنامه همچون نویسی را به صورت عملی آموزش میکتابهایی که فیلمنامه

پردازند است.پردازي و دیگر موارد میشخصیت
کتابنامه

، تهران: سروش، چاپ اول.فیلمنامۀ مصور متحرکسازي)، 1371احمدي، منوچهر، (-1
نماي جوانان ایران، چاپ اول. ، تهران: انجمن سینویسی داستانیفیلمنامه)، 1371آفریده، محمد، (-2
، تهران: نیلوفران، چاپ اول.شناسی متن در سینماي ایران)، آسیب1390اکبرپور، علیرضا، (-3
، تهران: سروش، چاپ اول. [الزم به توضیح است این نسخه ادبیات در سینما)، 1370امینی، احمد، (-4

وسط انتشارات فیلم منتشر شده بود.]ت1368چاپ اول انتشارات سروش است و این کتاب در سال 
، تهران: انتشارات الست فردا، چاپ اول. رمان نو در سینما)، 1380جعفرنادري، مهرآور، (-5
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، تهران: مرکز تحقیقات، مطالعات و نویسندگی براي رادیو و تلویزیون)، 1375خزائلی، عذرا، (-6
اي صدا و سیما، چاپ اول.سنجش برنامه

اقتباس براي فیلمنامه: پژوهشی در زمینۀ اقتباس از آثار ادبی براي نگارش )، 1384، (خیري، محمد-7
تهران: سروش، چاپ دوم.فیلمنامه،

، ویراستار: مهدي هاي ساختاري فیلمنامه کوتاهرباعی سینما بررسی ویژگی)، 1386رصافی، آرش، (-8
نجمن سینماي جوانان ایران]فرودگاهی، تهران: بنیاد سینمایی فارابی، چاپ اول. [براي ا

، تهران: نشر روناس، چاپ اول. اينویسی به روش مکاتبهآموزش فیلمنامه)، 1379سخایی، تیرداد، (-9
، ویراستار: شهال زرلکی، تهران: محسن سیف [ناشر: نویسیالفباي فیلمنامه)، 1377سیف، محسن، (-10

مؤلف]، چاپ اول.
، ویراستار: مریم شاه حسینی، اراك: دانشگاه اراك، سازيبانی فیلمم)، 1383شاه حسینی، سعید، (-11

چاپ اول.
، تهران: چشمه، چاپ اول.هاي فیلمنامه در سینماي داستانیتئوري)، 1390شهبازي، شاهپور، (-12
تهران: مؤسسه فن نگارش براي: رادیو، صحنه، فیلم و تلویزیون،)، 1377صمدي، روشن، (-13

چاپ اول.انتشارات نگاه، 
کلیدهاي نویسندگی براي سینما، تئاتر و تلویزیون،)، 1374عمرانی، حیدرعلی [ترجمه و تألیف]، (-14

تهران: دفتر پژوهشهاي فرهنگی، چاپ اول.
، ترجمۀ سید مبانی فیلمنامه نویسی راهنماي گام به گام از فکر تا فیلمنامه)،  1390فیلد، سید، (-15

ان: شرکت انتشارات سوره مهر، چاپ اول.جلیل شاهري لنگرودي، تهر
، تهران: انتشارات نویسی براي فیلمهاي انیمیشنفیلمنامه)، 1380کشاورز، اردشیر(ترجمه و تألیف)، (-16

دانشکده صدا و سیما، چاپ اول. 
هاي موفق بر اساس راهنماي پیکره بندي فیلمنامه)، 1391کهرابی، شهرام(ترجمه و نگارش)، (-17

تهران: افراز، چاپ اول.،»گسترش ایده داستانیالگوي«
، تهران: ققنوس، چاپ دوم.نویسیهایی دربارة فیلمنامهدرس)، 1386لطفی، حسن، (-18
، واژه در قاب ساختارشناسی جریان اقتباس ادبی در سینماي ایران)، 1390مرادعباسی، مزدا، (-19

، چاپ اول.تهران: انتشارات سوره مهر(وابسته به حوزه هنري)
، تهران: مؤسسه انتشارات آگاه، چاپ اول.)، اقتباس ادبی در سینماي ایران1368مرادي، شهناز، (-20
، تهران: سروش، نویسی و کالبدشکافی یک فیلمنامهاي بر فیلمنامهمقدمه)، 1384مکّی، ابراهیم، (-21

چاپ پنجم.
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قزوین: اندیشه زرین، چاپ اول.جوان،نویس راهنماي فیلمنامه)، 1388منصوري، شهریار، (-22
: سروش، چاپ اول.فیلمنامه، تهران)، 1360مؤمنی، محسن، (-23
دعوت به روایت (کارگاهی براي آفرینش و نگارش داستان، نمایشنامه )، 1389همتی، اسماعیل، (-24

، سمنان: انتشارات آبرخ، چاپ دوم.و فیلمنامه)
25-(www.nlai.ir)1/7/1392 5/3/1393و
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تشبیه در غزلیات سنایی
1غالمرضا صفایی راد

دانشگاه فردوسی مشهدکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
چکیده 

ت می توان گفت که در میان فنون بالغت و صناعات ادبی، فنّ تشبیه از جایگاه ویژه اي برخوردار أبه جر
دد که شاعر یا نویسنده بر اساس سخن موجز است و این برخورداري از جایگاه ویژه هنگامی مضاعف می گر

» تشبیه در غزلیات سنایی«از آن بتواند به موقع و بجا استفاده کند. در این مقاله که با عنوان » لکلّ مقام مقال«
تنظیم گردیده، سعی شد که به تمامی سؤاالت و ابهامات در زمینه ي بسامد انواع تشبیه در غزلیات حکیم 

به ساختار غزلیات ازجهت ساختار عینیت گرا و یا ذهنیت گرا بودن پاسخ داده شود و سنایی و همچنین 
مهمتر اینکه در بررسی هاي بعمل آمده به نوعی تشبیه برخوردیم که در هیچ یک از اقسام تشبیه نمی گنجد 

یه را در غزلیات ایم و بسامد انواع تشبکه این نوع تشبیه را همراه با شواهد شعري در پایان تحقیق آورده
ایم. حکیم سنایی به صورت نمودار نشان داده

گرا. گرا، ذهنیتحکیم سنایی، غزلیات، بسامد انواع تشبیه، عینیتها:کلیدواژه
مقدمه 

بیان مسئله: -1
فنّ تشبیه یکی از مهمترین ارکان صور خیال است؛ و علی الظّاهر زیباترین و آسانترین آنها، آسان از این 

ت که فهم آن از دیگر صورخیال راحتر به نظر می رسد. توانمندي و قدرت خارق العاده اي شاعران در جه
ه ي بسیار مستحکمی با کاربرد آرایه هاي ادبی در اشعارشان دارد که یکی از مهمترین ـري رابطـهنر شاع

پسندي و به وجد آمدن آرایه ها؛ تشبیه است زیرا تشبیه باعث پرهیز از اطاله کالم گردیده و موجب دل
خواننده می گردد و می توان گفت که عدم کاربرد آن و بی نیازي از آن تاحدودي موجب تعقید و پیچیدي 
کالم و به درازا کشیدن آن می گردد که خود مخلّ فصاحت است و در این باره دکتر شفیعی کدکنی می 

ختلف است و تشبیه بی گمان در راس این علم بیان شیوه ي اداي موضوع و معنی بر اسلوب هاي م«گوید: 
اسالیت قرار دارد و شاید تشبیه روشن ترین و آشکارترین این مباحث باشد و از همه در تمام ادوار بیشتر 

درباره ي » ابوهالل عسکري«و » مبرد«استعمال و کاربرد داشته است و بی جا نیست اگر نویسندگانی مانند 
(شفیعی کدکنی، » گفته اند؛ از قبیل اینکه: هیچ ادیبی از آن بی نیاز نیستاهمیت آن سخن هاي اغراق آمیز 

).45؛ 1370

1 . safa3250@gmail.com
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روش تحقیق: -2
روش تحقیق و جستجو در این مقاله به شیوه ي کتابخانه اي و گردآوري داده ها از راه مطالعه و بررسی 

یت به بسامد انواع تشبیه و ساختار دقیق غزلیات و استخراج مطالب از میان آنها هست که این جستارها در نها
تشبیهات و همچنین کاربرد شیوه اي نو پیرامون تشبیه پاسخ داده است. 

پیشینه ي تحقیق: -3
در میان شاعران پارسی گوي، سنایی مرتبه اي بس رفیع دارد به طوري که نه تنها شاعران روزگارش به «

ه دیده احترام بدو نرگیست و وي را ستوده اند. خاقانی او اعتقادي داشته اند بلکه پس از مرگ هم پیوسته ب
شروانی در جایی که به نام خود اشاره کرده گفته است: چون بدل سنایی به جهان آمدم، بدین سبب پدرم نامم 

را بدیل نهاد: 
بدل من آمدم اندر جهان سنایی را             بدین دلیل پدر نام من بدیل نهاد

مبتکر شعر عارفانه در زبان فارسی نیست زیرا شعر عارفانه از اواسط قرن چهارم درست است که سنایی
آغاز شده، لیکن می توان گفت که بسط و تکمیل شعر عارفانه زاده فکر عالی و طبع بلند آفرین سنایی است 

یناً و او نخستین شاعري است که قصاید عرفانی ساخته و اگر تمام مصطلحات عرفانی از سنایی نباشد یق
قسمت اعظم از این شاعر عارف است و دو شاعر بزرگ ایران یعنی عطار و مولوي در حقیقت پیرو مکتب 

). 87-88، 1372(علوي مقدم، » اویند
حال با بیان این سخنان نغز پیرامون شاعري حکیم و بلندآوازه الزم می نماید که هرچه دقیق تر پیرامون 

ن منظور در وهله اول تعریف مختصر و کوتاهی از انواع تشبیه ذکر شده تشبیه در غزلیات تحقیق شود به همی
و سپس به موضوع پرداخته و برحسب آمار بسامد انواع تشبیه در غزلیات حکیم سنایی را همراه با توضیحات 
کامل ذکر کرده ایم. عالوه بر این تشبیهات را از نظر محسوس و یا معقول بودن و اینکه کدام جنبه نمود 

شتر دارد مورد بررسی قرار داده تا بر این اساس دریابیم که حکیم سنایی از دو ساختار عینیت گرا و ذهنیت بی
گرا کدامیک را بیشتر مدنظر داشته اند. 

انواع تشبیه: 
تشبیه ملفوف: تشبیهی است که در آن شاعر چند مشبه با هم می آورد و چند مشبه به را -1

طریق لف و نشر هر مشبه بهی با مشبه خود ارتباط دارد. نیز با هم می آورد که به
تشبیه مفروق: عبارت از آن است که شاعر چند تشبیه بیاورد که هر مشبه به همراه و در -2

کنار مشبه خود باشد. 
تشبیه تسویه (مزدوج): آن است که مشبه متعدد باشد و مشبه به یکی. -3
اشد و مشبه به متعدد. تشبیه جمع: آن است که مشبه یکی ب-4
آورد و بعد از آن جاي تشبیه معکوس: عبارت از این است که شاعر در اول تشبیهی می -5

مشبه و مشبه به را عوض می کند. 
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تشبیه مشروط: شاعر با شرط یا شروطی مشبه را به مشبه به مانند می کند. -6
می کند اما آن را به نوعی بر تشبیه تفضیل: آن است که شاعر مشبه را به مشبه به مانند-7

مشبه به برتري می دهد. 
تشبیه اضمار (ضمنی): شاعر کالم را طوري می آورد که گویی خیال تشبیه ندارد و همین -8

امر سبب می شود ك ذهن مخاطب بیشتر به جستجو بپردازد و ارتباط ها را با دقت بیشتري دنبال کند. 
شود آن را تشبیه مرسل یا صریح گویند. مرسل: اگر در تشبیه، ادات تشبیه ذکر-9

مؤکّد: اگر ادات تشبیه حذف شود، تشبیه موکّد نامیده می شود. -10
مفصل: اگر وجه شبه در تشبیه ذکر شود آن تشبیه را مفصل گویند. -11
مجمل: اگر وجه شبه ذکر نشود آن را تشبیه مجمل خوانند. -12
هم وجه شبه حذف شود بلیغ (موکّد و مجمل) است. تشبیه بلیغ: اگر هم ادات تشبیه و -13
تشبیه خیالی (وهمی): تشبیهی است که مشبه به آن موجود و واقعی نباشد. (علوي مقدم، اشرف زاده، -14
1376(

ردیف
شماره 

غزل
تشبیهات بلیغشماره غزلردیفتشبیهات بلیغ

خورشید تویی و زهره مائیم/ شیر فلک32313نگار زیبا11

چنگال بال33316صیاد خرد22

دیوار صبوري، خار خمار34318جوشن شمشاد33
آتش تیمار3532میدان عقل44

اسب ریا36321زلف جان آویز55

فرش بزرگی، اسب شرف، مقرعه مرگ37325سلطان عشق68

زلف مشکبار38329دولت عشق713
، نیکوان الله رخپرده راز39330اشهب صبح819
مرغزار وصال40332اسباب صمنهاست923

1024
اي روي تو توفان روز

وي موي تو سلطان شب
تیر امید41336

1131
اي لعب صافی صفات

اي خوشتر از آب حیات
تیغ توحید، کشتی سعادت، اسب شوق42338

1234
عشق دریاي محیط

و آب دریا آتش است
یباغ دوست43339

درخت صدق، عقل رعنا44343شاه بتانی، ماه زمینی1349
دام جان45347باز  عشقت1458
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کوي حقیقت46352قندیل فلک1569
آتش درویشی47360عشق شاهی است1675
مار فقر، خار جهل48361باز فقر1794
اسب شادي49363لب عناب گون18120
بادیه عجز، شاهراه فقر50370لشکر شب19176
باغ صبح51376من یکی باز شکارم20180

21225
شمع با انوار جانان است

و تو پروانه اي
صیاد اجل52380

22233
اي جهان افروز دلبر

اي بت خورشید فش
عقل سلطان است53385

تیغ عشرت54389اي به رخ ماه زمین23237
اسب جفا55400تو خورشیدي24238

25272
به چهره اصل یمانی
به زلفین مایه کفري

شیر فلک56404

لعل شکرخا، قامت رعنا57416اي چهره تو چراغ عالم26289
چشمکانت جاودانند58421شیر فلک، شیر علم27290
من گیاه سبزم و تو ابر نوبهار59423من سایه شدم تو آفتابی28293
باشه عشق، گنج رحمت60434صلتاج و29301
باشه عشق، گنج رحمت61434ماه ثانی30304

عقیقین آب دولب داري62436زلف بالجوي31308

10205حسن تو دام است63449
سرو در بردارم و مه در کنار

چون تو را دارم در آغوش اي پسر

11234کژدم زلف64457
خسار، زلیفنشپري روئی که چون دیو است برر

زره موئی که چون تیراست بر عشاق، مژگانش

12305تیر غمزه65483
امشب چه بود که حاضر آئی

تا من به شب آفتاب بینم

13307دام عشوه66485
از خلد برین یاد کنم روي تو بینم 
از فتنه و دین یاد کنم موي تو بینم

14441تاج گوهر67486
ده، یک رهتا کی به نقاب و پر

از کوي بر آي تا برآئیم

15480تیرنفاق، کمال شهوت68487

گرهمه شب دارمی در کف می 
و در بر تو را

ماه در کف دارمی، خورشید 
در بردارمی

تشبیهات مفروقشماره غزلردیفبا خنده و کرشمه، آنجا که روي69496
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هم ماه و هم سپهري، هم شاه و هم 
سپاهی

70501
حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو تو 

رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار 
ثنائی

16
شربت وصل تو ماند نوبهار تازه را

ضربت هجر تو ماند، ذوالفقار تیز را

224صدر زمانه تویی71507

رویت چون طاها طایر است واللیل مویت ظاهر ا 
ست 

امر لعمرك ناظر است، دریاي 
پاك آمد لقب

یفرد
شماره 

غزل
325تشبیهات ضمنی

من آن رهبان بد نامم. 
من آن قالش خودکامم

111
دام کن بر طرف بام از حلقه هاي زلف 

خویش
4105

من بارخ چون الله و با عارض 
چون مشک

با قامت چون تیر زوصل تو کنم یاد

5159چندمان چون چشم خود خواهید مست220
ود عشاق رادل چو گوي و پشت چوگان ب

تازنخدانش چو گوي و زلف چون چوگان بود

326

فریاد از آن دو چشمک
جادوي دلفریب

فریاد از آن دو کافر غازي
با نهیب

6166

زآتش و درد فراقت این 
نباشد بس عجب

گر دل من چون جحیم و دیده 
چون جیحون شود

432
باد جدا کرد زلفکان تو از هم

آمیختمشک سیه با گل سپید بر
7188

اي روي تو چون روز و دو زلفین 
تو چون شب

535
توفان بال از چپ و از راست برآمد

در باده گریزید که آن کشتی نوح است
می است الماس و گوهر شادمانی8219

642

از عشق روي دوست حدیثی به دست 
ماست

صیدي است بس شگفت نه در خورد شست 
ماست

ا، اشکم بسان ژاله هاچشم بسان الله ه9222

771
نرگسین چشما به گرد نرگس تو تیر 

چیست
وان سیاهی اندرا و پیوسته همچون قیر چیست

10334
ماچو و امق او چو عذرا

ما چو رامین او چو ویس

8135
روي تو و موي تو بسنده است جهان را

گو روز و شب و انجم و افالك نباشد

9162
کند دعوي نورزآفتابم عجب آید که

در سرائی که سرا و تابش روي تو بود
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11403
جاي فرشته ات و دیو، چشم قوي خشم او

حجله عقل است و جان گوش سخن نوش او
تشبیهات جمعشماره غزلردیف

12404
قبله عقل است و نقل پیچ و خم زلف او

دایه حور است و روح بوي خوش و خوي او
1153

و بهمن و پرویز بود چاکر ما چون قباد
خادم ما چون جنید و شبلی حالّج بود

13414
مونس من ماه و پروین است هر شب تا به 

روز
زان رخ چون ماه و زان دندان چون پروین تو

2166
در غم هجران و تیمار جدایی جان من 

گاه چون ذوالکفل گردد گاه چون ذوالنون شود

14430
بارخی چون چشمه خورشید

زلفی چون صلیبو 
زلف چون زنجیر و چون قیر اي پسر 3203

15436
تن من چون خیالی شد به سان زیر نالنده

کنار من چو جیحون شد دو چشمم ابر بارنده

4445
گر نفس تو در ره خداوند    

چون خوك و چو خرس شد سمینه 

5483
حسن تو چو شمس و همچو سایه 

پیش و پس تو دوان جوانی

ردیف
شماره 

غزل
تشبیهات تفضیلشماره غزلردیفتشبیهات ملفوف

1191اي لب و دندان تو لعل و گهر161
ماه را مانی غلط کردم که مر خورشید را 
نورمند از خاك پاي توست نورانی عذار

2129
عقل و جان را همچو شمع و مشعله کرد 

آنگهی
2309

از قرینان نکوتري چون ماه
چون آفتاب تنها همنه که

3137
ایمان و کفر چون می آب

زالل بود

3421رخسار و خطش بود چو دیبا و چو عنبر4140
مشک و می را رنگ و مقداري نماند
اي نه مشک و می  چو روي و موي تو

5159
دندان و لب او لوء لوء و

مرجان بود

6203
آن لب و دندان و آن شیرین زبان

ن است و می و شیر اي پسرانگبی
4491

به نزد زلف چون مشکش نباشد مشک را قدري
به پیش روي چون ماهش ندارد ماه تمکینی

7315

از لب خویش و لب او در فراق و در وصال
چون چراغ و باغ هم با باد و هم با باده ایم

ردیف
شماره 

غزل
تشبیهات مشروطشماره غزلردیفتشبیهات تسویه

129
هرگه که بگشائی دهن گردد جهان پر نسترن

بر تو ثنا نگوید چو من ریگ و مطر، سنگ و 
نبات

149
روي تو اي دلفروز گرنه چو ماه است

زلف سیه زو چرا چو بدر دوتاه است

اه است اگر بر ماه مشک افشان بودروي او م2159بارخ و اشکی چو زر، سیماب و من چون موم 2476
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نرم
کز دل چون سنگ آن بت، سنگ شد یکبارگی

قد او سرو است اگر بر سرو 
اللستان بود

ردیف
شماره 

غزل
تشبیهات معکوس

1271
دست او بر گردن من همچو چنبر بود و 

من
دست خود در گردن او همچو چنبر داشتم

توضیحاتتشبیهات محسوس به محسوسشماره غزلردیف

13
زآنکه او بیند مقیم قدر تو درویش داند 

همچو کرکس در هوا هفتاد در هفتاد را 
مفرد مجرّد به مفرد مجرّد، مرسل، مفصل

210
هر کس بر تخت ملکت کی تواند یافتن 
همچو گیسوي عروسان دسته زنبیل را 

مفرد مقید به مفرد مقید، مرسل، مفصل 

320
کار ما کرده است در هم چون زره 

جوش شما جوشن مشکین پر
مرکّب به مفرد مجرّد، مرسل، مفصل 

421
بر امید روي چون گلبرگ تو 

می نهم جان را و دل را خارها 
مفرد مجرّد به مفرد مقید، مرسل، مجمل 

521
تا سنائی بر حدیث چرب توست 

غره چون کفتار بر گفتارها 
مفرد مجرّد به مفرد مجرّد، مرسل، مفصل

622
ن سنائی درعشق روي او خواهم که چو

در خاك خفته باشم با مهر سالها 
مفرد مجرّد به مفرد مجرّد، مرسل، مفصل

726
بر دوش غاشیه کش اوزهره می رود 

چون کیقباد و قیصر، پانصدش اندر رکیب 
مفرد مجرّد به مرکّب، مرسل، مفصل 

827
همی نالم چو موسی در مناجات 

رابات هر آن روزي که باشم در خ
مفرد مجرّد به مفرد مجرّد، مرسل، مفصل

مفرد مقید به مفرد مجرّد، مرسل، مفصل عالی چو کعبه کوي تو 931

1031
یک دیده اینجا دجله شد 
یک دیده آنجا شد فرات 

مفرد مجرّد به مفرد مجرّد، مرسل، مفصل

1141
هرچند شکوفه بر درختان 

چون دو لب دوست پر ثریاست 
مرکّب به مرکّب، مرسل، مفصل 

1245
در ثناي او سنایی ده زبان چون سوسن است 

تن چو تار ریسمان و دل چو چشم سوزن است 
مفرد مجرّد به مفرد مقید، مرسل، مجمل

مفرد مجرّد به مفرد مقید، مرسل، مجملچشم چو آهوش 1365

1489
اي روي تو چون باغ و همه باغ بنفشه 

که بنفشه چنم از زلف تو یک مشت خواهم
مفرد مقید به مفرد مجرّد، مرسل، مجمل
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15103
روز من چو تیره زلفش گشت از هجران او 
چون بدیدم کان غالمش رخت بر بازل نهاد 

مفرد مقید به مرکّب، مرسل، مفصل

16105
مشهور جهان گشته سنائی زغم تو 

از روي چو خورشید تو اي طرفه بغداد
مفرد مجرّد به مفرد مجرّد، مرسل، مفصل

17120
عنبرین زلفت چو چوگان خم گرفت 

تا دل چون گوي در طبطاب کرد 
مفرد مقید به مفرد مجرّد، مرسل، مفصل 

مفرد مجرّد به مفرد مجرّد، مرسل، مفصلابروان چو کمان 18124
رد مجرّد، مرسل، مفصلمفرد مجرّد به مفخمیده چو حلقه کرد قد من 19127
مفرد مقید به مفرد مقید، مرسل، مفصل تنم چوي موي خویش آن الله رخ الغر کند 20148

21154
چون دو زلفین تو کمند بود 

شاید اردل اسیر بند بود 
مرکّب به مفرد مجرّد، مرسل، مفصل 

22182
از پی خدمت آن سیمتن خرگاهی 

خرگاه کنید همگی خویش کمربند چو 
مفرد مقید به مفرد مجرّد، مرسل، مفصل 

23182
آفت آینه آه است شما از سر عجز 

پیش آن روي چو آئینه چرا آه کنید 
مفرد مجرّد به مفرد مجرّد، مرسل، مجمل

24187
همی بپیچید زلفش چو مار بر رخ او 
هر آینه چو بر آتش بود بپیچید مار 

رّد، مرسل، مفصلمفرد مجرّد به مفرد مج

مرکّب به مفرد مجرّد، مرسل، مجمل دو زلفین سیه چون مار 25194

26195
پیراهن صبر ما اندر غم هجر نست 

چون چاك قبا کردن تا کی جدا شود اي دلبر 
مرکّب به مرکّب، مرسل، مفصل 

مفرد مجرّد به مفرد مجرّد، مرسل، مجمل روي چون خورشید 27195

28196
کنون بر گرد گرد باغ خرم 

چو بلبل در میان یاسمین بر 
مرکّب به مرکّب، مرسل، مجمل 

29200
دل تنگ ما معدن عشق توست 

که هم خردي و هم عزیزي چو زر 
مفرد مجرّد به مفرد مجرّد، مرسل، مفصل

30209
بامداد از رشک دامن را کند خورشید چاك 

ر آري اي پسرروي  چون ماه از گریبان چون ب
مفرد مجرّد به مفرد مجرّد، مرسل، مجمل 

مفرد مقید به مفرد مقید، مرسل، مجمل ماه روي تو چو برگ گل 31209
مفرد مجرّد به مفرد مجرّد، مرسل، مجمل باده چون ارغوان 32211

33217
پیر شدم در غمت اي ماه و تو 
همچو گلی تازه و رعنا هنوز 

به مفرد مجرّد، مرسل، مفصلمفرد مجرّد 

34244
آویخته شد دلم نگونسار 

همچون سر زلفت از بر دوش 
مرکّب به مرکّب، مرسل، مفصل 

مفرد مقید به مفرد مجرّد، موکّد، مفصل اي روي تو قارون شده از حسن و مالحت 35247

36256
از رشک تو آفتاب چون صبح 

هر روز قباي نو کند چاك 
رد مجرّد به مفرد مجرّد، مرسل، مفصلمف

37258
حبشی زلفک ترکانه تو 

تنگ چون چشمک ترکان دهنک 
مفرد مقید به مفرد مقید، مرسل، مفصل 
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38260
تیره شد ابر چون زلفین تو بر چهره باغ 
تا بیار است چو روي تو رخ روشن گل 

مرکّب به مرکّب، مرسل، مفصل 

39277
تو بود دلم تا سر زلف 

روز چون زلف تو سیه کردم 
مفرد مجرّد به مفرد مقید، مرسل، مفصل

مفرد مجرّد به مفرد مجرّد، مرسل، مفصلدل چو سنگ 40296

41299
دل و جان سنائی را به شوخی برد آن کافر 

کنون چون زلف او بر رخ زدست او پریشانم 
مفرد مجرّد به مرکّب، مرسل، مفصل

42304
من چون موسی مانده ام اندر غم دیدار تو 

هیچ دانی تا عالج لن ترانی چون کنم 
مفرد مجرّد به مفرد مجرّد، مرسل، مفصل

43306
ماننده سرو بوستانی 

من چون تو به بوستان نبینم 
مفرد مجرّد به مفرد مجرّد، مرسل، مجمل

44311
زلف پرتاب تو چو قامت من 

مرکّب به مفرد مقید، مرسل، مفصل و چوگان همچنبر است اي نگار

45313
با سینه چاك چو گندم 

گرد تو روان چو آسیائیم 
مرکّب به مرکّب مجرّد، مرسل، مفصل 

46322
یک چند چو مرغ در هوایت 

طیران کردیم و پرگشادیم 
مفرد مجرّد به مرکّب، مرسل، مفصل

فرد مقید به مفرد مجرّد، مرسل، مفصل مبر آتش می چو ما سپنیدم 47323

48332
همچو مرغ از قفس شکسته شدیم 

همچو شمع از هوس گدازانیم 
مفرد مجرّد به مفرد مجرّد، مرسل، مفصل

49336
اي ما زلعل پرنمکت چون نمک در آب 

هرگز بود که زیور ما بر محک زنیم 
مفرد مجرّد به مفرد مقید، مرسل، مفصل 

50349
اکنون که روي ما 

را از غم چو کاه کردي 
مرکّب به مفرد مجرّد، مرسل، مفصل

مفرد مقید به مفرد مقید، مرسل، مفصل چو زلف او رخ من پرشکن باد 51354
مفرد مجرّد به مفرد مقید، مرسل، مجمل زلف چو چوگان دلبندان 52369

53388
اي سیمتن زعشق لب چون عقیق خود 

رخساره مرا تو چو زر می کنی مکن 
مفرد مجرّد به مفرد مجرّد، مرسل، مجمل

54391
چون قضیب خیزران گشتم نزار 
در غمت اي خیزران باالي من 

مفرد مجرّد به مرکّب، مرسل، مفصل 

55393
پشت کوژ و تنم ضعیف شده است 
پشت چون نون و دل چو نقطه نون 

مرسل، مفصلمفرد مجرّد به مفرد مجرّد،

56401
تا نبینم رخ چون ماه تو را 

مفرد مجرّد به مفرد مجرّد، مرسل، مفصلبارم از دیده به رخ بر، پروین 

57409
ز آرزوي رخ چون ماه تو هر روز چو صبح 

دل همی چاك زند پیش درت کهتر تو 
مفرد مجرّد به مفرد مجرّد، مرسل، مجمل



٤٥٣٥
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

58414
م از سر زلفین تو موي چون کافور دار

زندگانی تلخ دارم از لب شیرین تو 
مفرد مجرّد به مفرد مجرّد، مرسل، مفصل

59438
پیرامن آن الله، کالله به چه ماند 

چون گردمه چارده شب خرمن هاله 
مرکّب به مرکّب، مرسل، مجمل 

60439
خدمت کنم به پیشت همچون صراحی از جان 

چون پیاله تا برنهی لبم را بر لبت
مفرد مجرّد به مفرد مجرّد، مرسل، مفصل

61445
حیران شود او میان اصحاب 
چون کبک دري میان چینه 

مرکّب به مرکّب، مرسل، مفصل

62448
ما چون اندر عشق تو یکرو یه چون آیینه ایم 
تو چرا در دوستی با ما دو سر چون شانه اي 

مفصلمفرد مجرّد به مفرد مجرّد، مرسل،

63452
اشک رخ من چو عقیق و زر است 

تا شبه از سیم در آویختی 
مرکّب به مرکّب، مرسل، مجمل

64468
چون باز سپید دلفریبی 

چون شیر سیاه جان شکاري 
مفرد مجرّد به مفرد مقید، مرسل، مفصل

65493
زان رخ نانشسته چون آفتاب 
صبح زتشویر همی کند روي 

به مفرد مجرّد، مرسل، مفصلمفرد مجرّد 

66499
ما راز عشق کردي چون آسیاي گردان 
خود همچو دانه گشتی در ناو آسیایی 

مفرد مجرّد به مفرد مجرّد، مرسل، مفصل

67505
اي یوسف ایام زعشق تو سنایی 
ماننده یعقوب شد از درد جدایی 

مفرد مجرّد به مفرد مجرّد، مرسل، مفصل

68507
و یکرنگ باش چون گهر آفتاب یکدم

چند چو چرخ کهن هر دم رسم دویی 
مفرد مجرّد به مفرد مجرّد، مرسل، مفصل

توضیحاتتشبیهات معقول به معقولشماره غزلردیف

12
روزها چون عمر بدخواه تو کوتاهی گرفت 
پاره اي از زلف کم کن مایه اي ده روز را 

مفصلمفرد مجرّد به مفرد مجرد، مرسل،

27
گر شب وصلت نماید مرشب معراج را 
نیک ماند روز هجرت، روز رستاخیز را 

مفرد مقید به مفرد مقید، مرسل، مجمل 

348
اندر دل من  عشق تو چون نور یقین است 

بر دیده من نام تو چون نقش نگین است 
مفرد مقید به مفرد مجرّد، مرسل، مجمل 

4413
یوم الحشر لهو و ظلم و لغو نیست اندر تو چو

همچو یوم الحشر بی انجام باد ایام تو 
مفرد مقید به مفرد مجرّد، مرسل، مفصل 

توضیحاتتشبیهات محسوس به معقولشماره غزلردیف

131
اي چون ملک، اي چون پري بر سامري کن سامري 

تا بر تو خوانم یک سرا الباقیات الصالحات 
رد مجرّد، مرسل، مجمل مفرد مجرّد به مف

مفرد مجرّد به مفرد مقید، مرسل، مجملموجها آید که گویی کوههاي ظلمت است 234
مفرد مجرّد به مفرد مقید، مرسل، مجملرخ چون چشمه خورشید 347
مفرد مقید به مفرد مجرّد، مرسل، مجملحلقه زلفش بدي چون عروه الوثقی مرا 490
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5144
اخیز را ماند سراي و کوي تو روز رست

صد هزاران عاشق از کویت همی افزون برند 
مرکّب به مفرد مقید، مرسل، مجمل

6205
هم توئی ماه قدح گیران غالم 

هم توئی سر و قباپوش اي پسر 
مفرد مجرّد به مفرد مقید، موکّد، مجمل

7209
سر بسان سایه زان بر خاك دارم پیش تو 

آفتاب و سایه داري اي پسر کز رخ و زلف،
مفرد مجرّد به مفرد مجرّد، مرسل، مجمل 

8260
همه شب فاخته تا روز همی گرید زار 

زغم گل چو من از عشق تو اي خرمن گل 
مرکّب به مرکّب، مرسل، مفصل

مفرد مجرّد به مفرد مقید، مرسل، مجملبوسه همچون آب حیوان 9273

10312
چو بادیم ببریدن راه را 

افکندن سایه را همائیم 
مفرد مجرّد به مفرد مقید، مرسل، مجمل

11346
آگاه نه اي کز ابر هجرت 

چون رعد همی خروشم اي جان 
مفرد مجرّد به مفرد مجرّد، مرسل، مفصل 

12473
چه آفتی تو که شبها میان دیده چو خوابی 

چه فتنه اي تو که شبها میان روح چو رازي 
د مجرّد به مفرد مجرّد، مرسل، مفصلمفر

13482
روز زرد من عکس روي چون خورشید اوست 
زان چون سایه گرد آن دیوار و در گردم همی 

مفرد مجرّد به مفرد مجرّد، مرسل، مفصل

توضیحاتتشبیهات معقول به محسوسشماره غزلردیف

12
شراب عشق روي خرّمت کرد 

بسان نرگس تو مست ما را 
مرکّب به مفرد مقید، مرسل، مفصل

23
باز چون یاقوت گردان خاصگان عشق را 

در میان بحر حیرت لوء لوء فریاد را 
مفرد مقید به مفرد مجرّد، مرسل، مفصل

34
برشکن دام سنائی زان دو تا بادام از آنک 
دام را بادام تو چون سنگ باشد جوز را 

سل، مفصلمفرد مقید به مفرد مجرّد، مر

433
بر خاك نهم به پیش او روي 

کاین عشق مرا چو خاك بربیخت 
مفرد مقید به مفرد مجرّد، مرسل، مفصل

543
نظم گهر معنی در دیده دعوي 

چون مردمک دیده در این مقله نهان اسست 
مرکّب به مرکّب، مرسل، مفصل

مقید به مفرد مجرّد، مرسل، مجملمفرد مرا عشق نگارینم چون آتش در جگر بندد 6107
مفرد مجرّد به مفرد مقید، مرسل، مفصلگه کند بر من جهان همچون دهان خویش تنگ 7148
مرکّب به مرکّب، مرسل، مفصلدو دوست چون به هم آیند همچو پره و قفل 8175

9198
اي جوهر روح ما در هم شده با عشقت 

رنگ به آب اندرچون بوي به باد اندر، چون 
مرکّب به مرکّب، مرسل، مفصل

10281
منگر تو بتا بدان که امروز 

چون موي تو هست روزگارم 
مفرد مقید به مفرد مقید، مرسل، مجمل

11312
بر ما غم تو چو آسیا گشت 
در صبر چون سنگ آسیائیم 

مفرد مقید به مفرد مجرّد، مرسل، مجمل
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مفرد مقید به مفرد مجرّد، مرسل، مفصلعشقت چون آب است آتش 12345

13390
همچو خورشید و ماه در تابد 
عشق تو، هر شبی ز روزن من 

مفرد مقید به مرکّب، مرسل، مفصل

14411
خونین جگرم چو نافه آهو 

از حسرت خط مشک رنگ تو 
مرکّب به مفرد مجرّد، مرسل، مفصل

15449
بر است خوي تو برّنده چو ناخن 

مفرد مقید به مفرد مجرّد، مرسل، مفصلگرچه پذیرنده چو آیینه اي 
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»نمودار آماري انواع تشبیه در غزلیات سنایی«
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» بسامد انواع تشبیه از نظر محسوس به معقول و بالعکس«

نتیجـه:
زیر است: نتایج به دست آمده از بررسی تشبیه در غزلیات سنایی به شرح

بسامد تشبیه بلیغ در غزلیات حکیم سنایی از دیگر انواع تشبیه باالتر است. (تقریباً هشتاد -1
مورد)
تشبیهات دیگر تقریباً با اندکی اختالف، ازنظر تعداد یکسان هستند که براي رفع هرگونه -2

مورد/ 7رد/ تشبیه ملفوف: مو15مورد/ تشبیه مفروق: 15ابهام تعداد آنها را ذکر می کنیم. تشبیه ضمنی: 
مورد/ تشبیه 2مورد/ تشبیه مشروط: 4مورد/ تشبیه تفضیل: 5مورد/ تشبیه جمع: 2تشبیه تسویه: 

معکوس: یک مورد. 
از حیث اینکه تشبیهات حکیم سنایی در غزلیات، عینیت گرا است یا ذهنیت گرا باید به -3

ذعان نمود که تشبیهات بیشتر عینیت گرا است یعنی عرض برسانیم که با بررسی هرچه دقیقتر می توان ا
اینکه دو طرف تشبیه بیشتر حسی هستند تا عقلی. که انواع تشبیه را از نظر حسی به حسی، حسی به 
عقلی، عقلی به عقلی و عقلی به حسی براي وضوح و روشنی بیشتر عالوه بر ارائه ي نمودار به صورت 

موردي نیز بیان می کنیم: 
مورد/ د: 15مورد/ ج: معقول به محسوس: 4مورد/ ب: معقول به معقول: 68محسوس به محسوس: الف:

مورد. 13محسوس به معقول: 

تشبیھ

خیالي
(وھم

٠ي) 

تشبیھ

معكوس
١
مورد

تشبیھ 

مشروط
٢
مورد

تشبیھ 

تسویھ
٢
مورد

تشبیھ 

تفضیل
٤
مورد

تشبیھ

جمع
٥
مورد

تشبیھ

ملفوف
٧
مورد

تشبیھ

مفروق
١٥

مورد

تشبیھ

ضمني
١٥
مورد

تشبیھ 

بلیغ
٨٠

مورد

معقو
ل بھ 
معقول 
٤

مورد 

ومحس
س بھ 
معقول 
١٣
مورد 

معقو
ل بھ 
محسوس 
١٥

مورد  

محسو
س بھ 
محسوس 
٦٨

مورد   
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نوعی دیگر تشبیه که در مقدمه به آن اشاره اي مختصر کردیم بدین گونه است که از ارکان -4
ذکر نمونه هایی از آن می تشبیه، مشبه در عبارت یا بیت موردنظر مستتر و پنهان است که اینک به

پردازیم: 
الله خودرویم از فرقت مکن -1

چون بنفشه خفته ام در خدمتت -2
باش با من تازه چون شاه اسپرم -3
ازسر لطف و ظریفی خوش بزي -4
همچو سیسنبر بپژمردم زغم -5
چون نخوردم باده وصلت چو گل -6
اي همیشه تازه و تر همچو سرو -7
ندانی به عشرت، ماه تابانی به لطف باغ خ-8
رامش جانی به لطف و فخر حورانی به حسن -9

درد و درمانی به غمزه، شکر و شهدي به لب -10
کفر و ایمانی به روي و زهد و فسقی در سخن -11
در لباس شیرمردان در صف کم کاستی -12
در سراي تیره رویان همچو جان گویا مشو -13
ی مرو شگرنداري چشم بی نیهمچو کژدم-14
ریسمان وار ار نخواهی پاي چون سر، سر چوپاي-15
از ناله که می نالم ماننده نالم -16
ماننده سر و بوستانی -17
با سینه چاك همچو گندم -18
همچو مرغ از قفس شکسته شدیم -19
خونین جگرم چو نافه آهو -20
چون باز سپید دلفریبی -21
یکرنگ باش چون گهر آفتاب یکدم و-22

حجره من زاشک خون چون الله زار 
پس مدارم چون بنفشه سوگوار 
تا نگردم همچو خیزي دلفگار 
همچو سوسن تازه اي آزاده وار 
یک دم از ابرو فابر من ببار 
همچو نرگس پس مدارم در خمار 
اشکم از هجران مکن چون گل انار 

ان اي پسر ت یا ماه تابمباغ خندان خوان
فخر حوران خوانمت یارامش جان اي پسر 
شهد و شکر خوانمت یا درد و درمان اي پسر 
زهد و فسق گویم تو را یا کفر و ایمان اي پسر 
همچو نامردان گریبان خشک و تر دامن مباش 
در میان خیره رایان همچو تن الکن مباش 
یا چو ماهی گر زبانت نیست، بی جوشن مباش 

چون سوسن و یک چشم چون سوزن مباشده زبان
و زمویه که می مویم چون موي نوانم 
من چون تو به بوستان نبینم 
گرد تو روان چو آسیائیم 
همچو شمع از هوس گدازانیم 
از حسرت خط مشک رنگ تو 
چون  شیر سیاه جانشکاري 
چند چو چرخ کُهن هر دم رسم دویی 

کتابنامه
، تصحیح و شرح محمد بقایی دیوان)، 1384مجدودبن آدم (سنایی غزنوي، ابوالمجد -1

(ماکان)، چاپ اول، تهران: انتشارات اقبال.
، چاپ چهارم، تهران: صور خیال در شعر فارسی)، 1370شفیعی کدکنی، محمدرضا (-2

انتشارات آگاه.
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، چاپ اول، تبریز: ابدع البدایع)، 1377شمس العلماي گرگانی، حاج محمدحسین (-3
ت احرار. انتشارا
، چاپ چهارم، تهران: انتشارات فردوسی. بیان و معانی)، 1378شمیسا، سیروس (-4
، چاپ اول، مشهد: انتشارات آستان قدس در قلمرو بالغت)، 1372علوي مقدم، محمد (-5

رضوي. 
، چاپ اول، تهران: انتشارات معانی و بیان)، 1376اشرف زاده، رضا (………و …………-6

سمت. 
، چاپ اول، نشر مرکز. ) بیان1زیباشناسی سخن پارسی ()، 1368الدین (کزّازي، میرجالل-7
، چاپ پانزدهم، مؤسسه نشر فنون بالغت و صناعات ادبی)، 1377همایی، جالل الدین (-8
هما. 
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جلوه هاي شخصیت گرشاسب در اوستا و متون حماسی
1امان اله صفرزایی

تان و بلوچستان دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیس
2دکتر عبداهللا واثق عباسی

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان  
چکیده 

اسطوره ايِ ادبیات ایران با جلوه هاي گوناگون است.برخی او را -گرشاسب ازشخصیت هاي حماسی
یژگیهاي منحصر به فرد و از جاودانان و اسطوره اي با و-پادشاه و گروهی دیگر اورا یکی از پهلوانان حماسی

دانسنه اند. گروه سوم؛ او را نیاي رستم  و از نبیره هاي  جمشید به حساب آورده اند که » سوشیانت«یاوران 
در عهد ضحاك و بعد از آن در دوران فریدون در سیستان، جهان پهلوان بوده است و در پاره اي موارد،  بناي 

- هاي مختلف (سام ی دهند.نام او در کتاب هاي متعدد ادبیا ت ایران به صورتسیستان را به او نسبت م
نریمان) ذکر شده است و در ادبیات جهان نیز براي او همتایانی برشمرده اند. در این تحقیق، سعی شده است 

ر که این شخصیت اسطوره اي در آثار متعدد بررسی شود. اگرچه به راحتی نمی توان در این باره اظها
اي در نظرنمود؛ زیرا ادبیات ما یک دوره ي اسطوره زدایی را پشت سر نهاده و بیشتر آثاري که تاریخ اسطوره

آنها ذکر شده، از بین رفته است.  
گرشاسب، متون حماسی، اوستا، شاهنامه، گرشاسب نامه ها:کلیدواژه

گرشاسب در اوستا و بندهش : 
) و در karsapa) و در اوستا به صورت کرساسپه(karsasp(گرشاسب که در پهلوي به صورت کرساسپ

) آمده است، از دو جزء کرسه به معناي الغر و اسب تشکیل karsasvehسانسکریت به صورت کرساسوه(
شده است که مجموعاً به معناي دارنده ي اسب الغر می باشد(دهخدا : ذیل واژه ي گرشاسب) درباره تخمه 

پسربودند؛برادرکه هردو)Aurvaxshاوروخش (کرشاسب و«آمده است : و نسب او در بندهش چنین 
) پسر تور پسر فریدون Duroshaspدورشسپ()پسرspaenyaspاسپئینسپ(تورگ.پسرسام،پسراثرت،پسر

که در اصل نئیرمنا و به معناي نرمش و دلیر -) او یکی از جاودانان است و نریمان 151(فرنبغ دادگی: »اند
) همچنین سام ، لقب خانوادگی اوست که بعد ها به صورت 1377:199ز صفات اوست .(پور داوود،ا-بوده 

نام شخصی (پدر زال) در آمده است . در بندهش زمانی که از جاودانانی مانند نرسی ، توس ، گیو ، گودرزان 
اقع همان گرشاسپ می باشد) نام برده می شود؛ سام  (که درو»اَشو زد پئوروخشتان «نبرد کردار و » نئیرزد«و 

هستند و بدون آنها فرشگردي (رستاخیزي ) نخواهد بود.  در »  سوشیانس«نیز یکی ازآنهاست ؛ این ها یاوران

1 . Sare.safar@gmail.com (نویسنده مسئول)
2 . vacegh@yahoo.com
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خوانده  می شد در هنگام »نهین «مورد سام چنین می آید که به دلیل خوار شمردن  دین مزدیسنان ،پسري که 
در میان چاهی که بر » بوشاسب«پرتاب کرد که او را به حالت »پیشانسه «خواب، تیري به سوي او در دشت 

) پرهیزگاران پاسبان اند . تا زمانی که 99999باالي آن برف نشسته است فرو برد و او را بیور فروهر (
از دماوند رها شود ؛ سام برمی خیزد -که فریدون نتوانست او را بکشد ودر کوه دماوند زندانی است-ضحاك

هند «)  البته ، با این اوصاف، گرشاسب یک شخصیت اساطیري 128گرز خود نابود می کند (همان: و او را با 
است  ودر اساطیر همه ي ملّت هاي هند و اروپایی همتا دارد ؛ هرکول یونانی، » و اروپایی
: 1384) سلتی از مشابهان او هستند . ( باقري ، cuchulinn) اسالوي ، کوچولین ( dubrinjyaدبرینجیاي(

) درتاریخ اساطیري ایران ، گرشاسب به عنوان اسطوره اي است که هزارها سال پیش، مردم سرزمین ما به 99
: 1391صورت شفاهی و سینه به سینه نقل کرده اندتا سرانجام به صورت داستانی در آمده است . ( آموزگار ، 

62  (
در جایی دور از دیده ها پنهان است و به باور اسطوره ها ، گرشاسب چون حضرت مهدي (عج) زنده و

) زیرا 100آن گاه که جهان پر از بال و مصیبت گردد، ظهور می کند و آدمیان را نجات می دهد .( همان: 
موعود باوري یک اندیشه ي جهانی است ؛ به گونه اي که عالوه بر ادیان توحیدي بزرگ (اسالم، مسیحیت و 

ت ، هندو ، بودا ، کنفوسیوس و دائو نیز به ظهور موعودي در آینده ي یهود) سایر آیین ها از قبیل؛ زرتش
) و همانند او در اساطیر وباورهاي تمامی مردمان وجود دارد: 69: 1392جهان معتقدند . ( باال دستیان ، 

) roderigo) پهلوان دانمارکی ، ردریگو (holger donsk) ، هلگر دوسنک ( charlemagncشارلمانی( 
fedrik)پادشاه پرتقال ، شاه آرتور مشهور ، فردریک سرخ ریش (Sebastianانیایی ، سباستین ( اسپ

barberousse : 100) قیصر پروس و ... از همتایان و همانندان او هستند .  ( باقري (
صفات و کار هاي گرشاسب:                                                                    

در بخش هجدهم بندهش ، گرشاسب را از یاوران سوشیا نت، یکی از موعودان زرتشتی می دانند.  بعد از 
خواهد رسید در پایان هزاره ي اوشیدر ماه،  » اوشیدرماه «به پایان برسد،  نوبت به » اوشیدر«اینکه هزاره ي 

سوشیانس (پسرزرتشت) به بیداري برسد؛ ضحاك از بند رها می شود و آفریدگان زیادي را به قبل از اینکه 
دیوکامگی تباه می کند. درآن هنگام، سی شبانه روز خورشید بر باالي آسمان می ایستد واز جهانیان نخست، 

د  و شر او را از مرده ي گرشاسپ را بر می انگیزد که بیور اسب (ضحاك) را به گرز می زند  و نابود میکن
).در اوستا ، گرشاسب ، جوان دلیر نامیده شده است که در اصل به 42آفریدگان باز می دارد (فرنبغ دادگی : 

صورت نئیرمنا و به معنی نرمش بوده و به تدریج نریمان شده است. دیگر، از صفات گرشاسب در اوستا 
یعنی دارنده ي گرز بخصوص، » گَذور«و سدیگر ، –به معنی دارنده گیسوان بلند  یا داراي گیس -» گئسو«

) او داراي فر است ؛ زیرا فر 200می باشد  و بیشتر فتوحات او با این گرز انجام شده است (پورداوود:
زامیاد یشت(اوستا)آمده 35جمشید که سه بار از او بگسست؛ بار سوم ،گرشاسب آن را گرفت. در قطعه ي 

آمده 36سست،آن را مهر، دارنده ي چراگاههاي فراخ برگرفت .در قطعه ي است که نخستین بار که فربگ
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است؛ دومین بارکه فر بگسست آن را پسرخاندان آبتین (فریدون) برگرفت و بعد از زرتشت، پیروزمند ترین 
» جم«آمده است که سومین بار فر بگسست، آن فر جمشید و فر 38پیروزمندان  بود و در قطعه ي 

بیرون شتافت این فر را گرشاسب دلیر (نرمش)بر گرفت؛ زیرا که او از » وارغن« به پیکر مرغ» ویونگهان«پسر
)  327پرتو رشادت مردانه در میان مردمان زورمند،(بعد از زرتشت) زورمند ترین بود.(پورداوود:

آبان یشت 37غیر از این صفات، کارهایی را نیزکه گرشاسب انجام داده است؛  بر شمرده اند . در فقره 
نیز خوانده اند؛ به معنی کسی است که آب » کندرب«را می کشد. گند رو که او را » گند رو«آمده است که او 

دریا تاپاشنه ي او بوده است و مناسبتی با آب و دریا دارد. چنانکه گرشاسب در کنار دریا چه پیشینگه، صد 
آبان یشت 38می کند  و در قطعه ي » دویسور نا هید ار«اسب و هزار گاو و ده هزار گوسفند را فدیه نیاز 

این کامیابی را به من ده این نیک، اي تواناترین، اي اردویسورناهید ! که من به (گند « ازاومی خواهد که 
پیروز شوم که منبر این زمین پهناورِ گوي سان دورکرانه »فراخکرت«رو)زرین پاشنه درکنار دریاي پرخیزآب 

)  1370:304نه استوار دروند برسم ( دوستخواه،تاخت کنان به خا
می باشند، می »دیویسنان «عالوه برگند رب  زرین پاشنه ، او موجودات دیگري را که از خانواده ي 

کسی که کند رب زرین پاشنه را کشت که :«زامیاد یشت ،چنین آمده است 41کشدکه نام آنها در قطعه ي 
را کشت  و » پثنیه«ن جهان مادي راستی برخا سته  بود. کسی که نه پسر پوزه ي گشوده  از براي تباه کرد

از خاندان دانی »  ورشَو«زرین تاج را کشت  و » هیتاسپ«را ،کسی که » داشتیانی«را و پسران » نیویک«پسران 
شادت ر» آزرو شمن«آمده است که کسی که 42) ودر قطعه ي 338بسیار پري دوست را(همان:» پیتئون«را و 

مردانه دارنده را کشت. آن دلیر،زیرك،کجروش،بیدارِپیش نتازنده راکه با زینت درهنگام رزم بود.(پورداوود 
:338(

) یا اژدهاي شاخدار، یکی دیگر از موجوداتی است که گرشاسپ دلیرمنش آن را sruvaraاژي سرووره(
ژدهاي شاخدار را بکشت. آن اسب اوبار کسی که ا«زامیاد یشت، چنین آمده است  : 40می کشد . در قطعه 

مرد اوبار را ، آن زهرآلود زرد رنگ را که زهر زردگونش به بلنداي نیزه اي روان بود . هنگام نیمروز ، 
گرشاسب در آوندي آهنین بر پشت آن (اژدها) خوراك می پخت . آن تباهکار ، از گرما خوي ریزان ، ناگهان 

، هراسان به کناري شتافت . مد و آب جوشان را بپراکند . گرشاسب نریماناز زیر ( آن آوند ) آهنین فرازآ
) سنگین دست یکی دیگر از دیویسنانی است که Snavidhkaشاخدار (» سناویذك)«492دوستخواه: (

کسی که سناویذك را کشت که :«زامیاد یشت آمده است 44و 43گرشاسپ، اوراکشت. درقطعه هاي 
داشت. او در انجمن چنین می گفت : من هنوز نابالغ (نا برنا) هستم نه برنا .وقتی شاخدار بود ودست سنگین 

را از گرزمان روشن به زیر » سپنت مینو«که برنا شوم زمین را چرخ خودکنم. آسمان راگردونه کنم. من 
ه ي مرا خواهم کشید. اهریمن را از دوزخ تیره بباال خواهم برد.اینان (سپنت مینو و اهریمن )باید گردون



٤٥٤٥
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

بکشند، اگرگرشاسپ دلیرمرا نکشد. اوراگرشاسپ ِدلیرکشت.جانِ اورابگرفت وقوه ي زندگانیش را نابود 
)338ساخت (پورداوود: 

) ازدیگر مظاهرشراست که گرشاسب آن را می کشد. کمک در اساطیر زرتشتی kamak» (کمک«مرغ 
نش، زمین بی فروغ و بدون باران می ماند اهریمنی که با  زاده شد–پرنده اي است غول پیکر و جادو 

ورودها می خشکند. کمک مردمان و حیوانات را می بلعد و همه جا ویرانی و تباهی پدید می آورد .  
)  44: 1383سرانجام گرشاسب او را نابود می کند  و آبادانی را به زمین باز می گرداند .(جان راسل ، 

ز دیو یسنان می باشد، گرفته و رام نمود؛ زیرا او فریفته ي اهریمن شده بود گرشاسب ( دیو باد ) راکه آن نیز ا
او مغرور شده بود و جهان را خراب می » . پیروزمندتراز توکسی درجهان نیست«و اهریمن به اوگفته بود:  

که کرد و کوهها را  با دشت هموار می نمود و درخت ها را از ریشه می کند. گرشاسب،  از او قول گرفت 
)همه ي این کارهاي دالورانه ي 207در زیر زمین، پنهان گشته در تخریب جهان نکوشد .(پورداوود:

گرشاسپ درماجراي روان گرشاسب در روایت پهلوي و پژوهشی دراساطیرایران آمده است. 
گناه گرشاسب : 

هنگ و ادبیات اما علی رغم این توصیفات، کارهاي خارق العاده واهمیت و جایگاه گرشاسب در فر
مزدیسنا و جاودان بودن او و  علت اینکه جاودانگی اش را از دست می دهد  و در زیرخروارها برف به 
بوشاسب فرو می رود چیست ؟ براي این سوال دو پاسخ می توان یافت؛ اول این که به نقل از فصل 

خویش به سبب بر افروخته چهاردهم  از کتاب دینکرد، گرشاسب با فراهم کردن هیزم براي پختن غذاي 
نشدن آتش، تنگ حوصله می شود وگرز خویش را به عنصر مقدس فرو می آورد و هم بدین دلیل ، 
امشاسپند اردیبهشت از گرشاسب آزرده شده و روان وي را از ورود به بهشت باز می داردو روان گرشاسب با 

به همستگان ( برزخ) راه می یابد. (جان وجود شفاعت زرتشت ( به روایت بندهش) سرانجام نه به بهشت که
1) در کابل بدسایه می باشد . در فرگرد Xnathaiti) دوم این که پیوستن او با پري خنثئی تی (114راسل : 

» وه اکرته« از وندیدا آمده است که هفتمین کشور بانزهت که من اهورامزدا آفریدم، کابل یا 10بند 
)Vaekretaوب است. اهریمن پرمرك بر ضد آن پري هاي خنثئی تی ( ) با سایه هاي نامطلKhanaithati (

) از ریشه ي pairika) پري در اوستا ، پئیریکا(64: 1384پدید آورد و به گرشاسب وابسته بودند . ( دامستتر، 
ی، می باشد و در روایت هاي آیینی و متون زرتشت» زاییدن« به معناي به وجود آوردنperهند و اروپایی 

ماده دیوي است که در راستاي خواست هاي اهریمن کار می کند و هر یک از این زن دیوان با اهریمن یا 
) 66یکی از دیوان آیین زرتشت پیوند دارد .( جان راسل : 

اي اهریمن بدکنشت من «وندیدا در مورد دیوان آمده است که زرتشت به اهریمن گفت:5بند 19در فقره 
را به » پري خنثئی تی « را به هالکت رسانم . » ناسو«دیوها را به هالکت رسانم . دیو می خواهم آفرینش 

) و از مناطق اعالم شفق kussu» (کاسو« هالکت رسانم . در انتظار هستم ، سوشیانت فیروزمند از دریاچه 
پ را می فریبد. ) در روایت هاي آیینی،  خنثئی تی دیو زنی است که گشتاس258زاییده شود . ( دامستتر: 
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گرشاسب نیز با فراموش کردن پاسداري آتش به خواب بوشاسبی فرو می رود ؛ بدان سان که یکی از علت 
به یکی از دیوان » جمک« ، ازدواج وي با پري خنثئی تی و دادن خواهر خود »  جم «هاي از دست شدن فرّ 

پیوند می یابد.( جان » اژي دهاك« اعقاب است . بدین سان در آیین زرتشت خنثئی تی به گونه اي با قلمرو
) 166راسل: 

بودند ، اورواخشیه ، روزگاري به چین رفته » ثریته« چنان که ذکر شد، گرشاسب و اوروخش ، فرزندان 
خواستگاري کرد و به زنی » فرن « امیر آن سامان شده بود . در پایان دختر اورا به نام » مینگ« بود و مهمان 

به همراه پري » هیتاسپ زرین تاج« ، » پشینه« بازگشت از چین به سرزمین ثریته در دشت گرفت . هنگام 
خنثئی تی ، اورواخشیه و و فرن را دستگیر کردند ؛ اورواخشیه را کشتند و فرن را زندانی کردند . گرشاسب 

ه کابل رفت . پس از این ماجرا ، براي انتقام گرفتن خون برادرش (اورواخشیه) به سرزمین دشت پیشینگ
خنثئی تی که به فر اهورایی و جاودانگی گرشاسب پی برده بود و می دانست در اثر پیوستن او با گرشاسب ، 

به گرشاسب پیوست و » نانا« این فر جاودانگی از او گرفته خواهد شد . بنابراین در نقش بانوي سرزمین هند 
به مضمون )  اما بیشتر ، دلیل اول را سبب بوشاسب او : نقل1382جاودانگی و فرّ از او گرفته شد. ( سالور، 

یا نیهاك در دشت پیشینگه خسته و مجروح شده » نوهین « ذکر کرده  و گفته اند که به تیر یک تورانی به نام 
فروهر  از 99999) و تا روز رستاخیز 115و به خواب غیر طبیعی ( بوشاسب) فرو رفته است ( جان راسل: 

نی می کنند . جان او پاسبا
جایگاه گرشاسب:

به استناد متون اساطیري و حماسی ، گرشاسب در زیر خروارها برف در دشت پیشین کابل بدسایه جاي 
فروهرهاي « آمده است ؛ 61فقره 19دارد و فروهر ها از او نگهبانی می دهند ؛  در فروردین یشت کرده ي 

نود و نهصدو نه هزار و نه بار ده هزار از آنان پیکر سام نیک تواناي پاك مقدسین را می ستاییم که نه و 
آبان یشت نیز 37) در فقره 2:73پورداوود، ج.» ( گرشاسب گیسودارنده و مسلح به گرز را پاسبانی می کنند 

آمده بود ؛ گرشاسب درکنار دریاي پیشینگه ، ، فدیه نیاز ناهید نموده است .( دوستخواه : -چنان که ذکر شد-
از این جا معلوم می شود که گرشاسب از زابلستان است ؛ چرا که بناي سیستان را هم به او نسبت می )304

در کاولستان واقع است و « )و هنوز هم در دشت پیشینگه که بنا به گفته ي بندهش 50: 1388دهند ( بی نا ، 
می باشد. امروز » رم نیستعجیب ترین مملکت است و در آن جا بسیار گرم است و بلند ترین محل آن جا گ

کیلومترهشتادوآناین دشت به پیشین موسوم است . دشت بسیار پهنی است ، بیشتر از پنجاه کیلومتر پهناي 
گله.پردازندمیگوسفندپرورشبهجاآنمردمان.باشدمیمرغوببسیارچراگاهانداراي.استآندرازي

شدهنامیدهدشتایناسمبهگذردمیآنغربیجنوبطرفازکه»لورا«رودازقسمتی.دارندفراوانرمهو
)2:200ج،داوودپور.(ریزدمی»ایستاآب«)باتالق(دریاچهبهبلوچستاندر

گرشاسب:شخصیتتحلیل
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واستاحترامموردهایشنرمنشیوهارادمرديدلیلبهگرشاسبکهآنباشد،گفتهچهآنبنابر
سنتدر،دهدرهاییراهزنانیورشازرامردمانشودکهمیخواستهاوازوستایش،اوستامتعدداهايدرج

باروبندبی،شجاعتشوهادالورياینرغمعلیزیرا؛آیدمیپیشتردیداوشخصیتيدربارهزرتشتی
غیرمرگدچاروگرفتهاوازفرّجهتنهمیبه.کندنمیرعایتراآیینیزندگانیکانون،آتشماحتراواست

ازکهآنباودهندجايبهشتدراورا؛داردآرزومردنهنگام،وضعاینباشود.میبوشاسب)(طبیعی
زاريوگرشاسباصرارازپس.کندمیامتناعاوآرزويآوردنبرازگارآفرید،بردمینامخودنیککارهاي

گرشاسبروانداستان.یابدمیبهشتبهورودياجازهکهاستحیوانیجهانوزرتشتخواهشوفرشتگان
نیککارهايوهاگندآوريگرشاسبآندرکهاستهرمزباگرشاسبهايمناجاتزیباترینازیکی،

؛اول.دارداهمیتجهتدوازداستانایندهد.جايبهشتدراوراخواهدمیهرمزازوکندمییادراخویش
درآتشعنصراهمیتوجایگاهکه؛آندوموشودمیذکرجزئیاتشباگرشاسبيالعادهخارقکارهايکهآن

این.شودمیمشخصمقدسعنصراینبهاحترامیبیعلتبهگرشاسبروانموقعیتوزرتشتآیین
استشدهیانبتفصیلبه»ایراناساطیردرپژوهشی«و»پهلويروایت«هايکتابدرداستان

:گرشاسبروانداستان
که–روانراکسچهبنگريچون«:گفتزرتشتبههرمزدکهاستارجمندایدونآتشکهپیداستو
راکرشاسپروان،هرمزد»راکرشاسپآنِگفت:زردشتوي؟پسندبهتر-استفروهروبوي،کنشجاي

بودمیهیربديمنکاش«کهگفتزرتشتبه،بوددیدهزخدودرکهبدییيدربارهکرشاسپروانخواست.
جهانوبوديزشتمنچشمبهجهانورفتمهمیجهانبهخواستنزندگیبراي؛بوديپشتمبرانبانیکه
،آتشچه؛هستیزشتمنچشمبهزیراکرشاسپ!روانايبایست«گفت:هرمزد.»ترسیديمنشکوهاز

)1367:29،نابی(.»نکرديپرهیزوکشتیمرا،پسر
اژدهايمنزیرا!بدهگرزمانمراوببخشبهشتآنمراهرمزد!ايبیامرزمرا«گفت:کرشاسپروان
چندهم،گوشاوراوبودمنبازويچندهمدندانرااووبودمرداوبارواوباراسبکهبکشتمراشاخدار
بهمن.بودايشاخهچندهمشاخ،رااووبودايگردونهچندهم،چشمراواوبودنمدینيکلبهچهارده

اگر.بکشتموزدمويگردنبرگرزيوآوردمدستبهراسرشتاتاختمهمیويپشتبرروزنیمياندازه
هرمزد.»ندانستیاهریمنيچارههرگزتووشدينابودتوآفرینشيهمهگاهآن؛نکشتمیرااژدهاآنمن

.»کشتیمراپسرآتشتوچه!بایست:«کهگفت
بهکهبکشتمرا)GANDARWA(»گندرو«منزیرا؛دهگرزمانوبهشتآنمراهرمزداي:«گفتکرشاسپ

دندانشبهمردهمردمگاهآن،بنگریستمگندرودنداناندرکههنگامی.بجویدرادهدوازدهمردمبارهیک
ازمنپس؛داشتیمزارکاردریااندرروزشبانهنهما.کشیددریایمبهوگرفتمراریشاو.ندبودآویخته
بدانراگندروپايودستوکشیدمبرسرتارااوپوستوگرفتمراگندروپاينُهوشدممندترنیروگندرو
.خفتمستوريسایهبهوخوردموکشتماسبدهپانز.سپاردم»آخرورگ«بهوکشیدمکرانهبهدریاازوبستم
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يهمه.کشیدمرامادروپدروکشیدبود،منزنکهرااووکشیدمرادوست)AXRURAG(»آخرورگ«گندرو
بر،بجستمنپايزیرازچهآنوبجستمگامهزاریکراگامیهروبرخاستمکردند،بلندخوابازمرامردم

رااواگر.کشتموگرفتمراگندرووآوردمبازراایشانوشدمدنیابه.افتادآتشاندرگاهآن،برکوفتهرچه
آتشتوچه،زشتیچشمبهمرازیرابایست«گفت:هرمزد.»بوديپادشاهتوآفرینشبراهریمن؛بودمینکشته

)1391:235،بهار(.»کشتیمراپسر
ایدونتنبهکهکشتمراراهزنانیمنزیراببخش؛منبهراگرزمانوهشتب!هرمزداي:«گفتکرشاسپ

دوشزیرازخورشیدواندایشانزیربهماهوستارهکهپنداشتندمردمانرفتند،همیچونکهبودندبزرگ
بردممیانازپاساقبهراایشانمنوبودمپاساقبهتاراایشانمنوبودزانوبهراایشاندریاآبورودایشان

توآفرینشبراهریمن؛بودمینکشتهراافتادهراهزنانآنمن.اگرشکستندزمینبرراکوهیوافتادندایشانو
گفتکرشاسپ.»کشتیمراپسرآتشتوزیرا؛زشتیچشمبهمرازیرا!بایست:«گفتهرمزد.»بوديپادشاه

بهوبفریفتندراباددیوان.کردمستوهورنجهرابادمنکهببخشمنبهراگرزمانوبهشت!هرمزداي:«که
برکرشاسپ.نیستنیرومندترمنازکسکهاندیشایدونپس،.نیرومندتريتوايآفریدههراز«گفتند:باد
،بشنودسخنآننچوباد،»انگارد.خوارباديکهنیزراتووانگاردخواررامردمانودیوانورودزمیناین

وکردهوابر؛بودراهشبرکهراخاکیيهمهوبودراهشبرکهدرختیوداريهمهکهبرفتسخت
منوبرداشتنزمینازمراپاينتوانستگاهآنام،کرشاسپکهآمدمنبهچون.بایستادجاهمهتاریکی

وشومزمینزیربهبازکهبستپیمانیتابایستادمويشکمبرپايدوهرباوافکندمزمینبهرااووبرخاستم
،نکرديکارآنمناگر.نکنمرهاسپسوبکنم.نگهدارراآسمانوزمینکهفرمودهرمزدکهراچهآن

ازمراپسرآتشتوزیرا،زشتیچشمبهمرازیرا!بایست«:گفتهرمزد.»بوديپادشاهتوآفرینشبراهریمن
کهپیداستایدوندین،درزیرا؛ببخشمنبهراگرزمانوبهشت!هرمزداي«گفت:کرشاسپ.»برديانمی

)236:همان»(.نتواندخواستناويچارهکسیدیگرمنجزگاهآن؛شودرهابندازضحاكچون
نیزآندرکهاستدهآم»بندهشدرصد«کتابدرمزداورباگرشاسبروانمورددرنیزدیگريداستان

رابهشتوبخششاورمزد،ازکمک)مرغبامقابله(خودنیککارهايازیکیيواسطهبه،گرشاسبروان
پاداشبدانکن،جایگاهبهشتدررامنروان،بیامرزمرااورمزد!داداراي:«گفتکرشاسپروانخواهد.می
بارانهروکردتاریکجهانوداشتبازجهانیانيهمهسرربپر،آمدپدیدمرغ)KAMAG(»کمگ«چونکه
درجهانايقطرهکهگذاشتنمیوریختمیدریابهبازهمهدمبهباریدومیاوپشتبرهمه؛باریدمیکه

وشدخشکهاچاهورودهاوهاچشمهومردندمیمردم.شدخراب،نیازوقحطازجهانيهمه.باریدي
تیرمن.کردنتوانستنمیآنتدبیرکسهیچوخوردمیاو؛چیندگندممرغکهآنمانندرا،چهارپايومردم

بالتازدممیاوبالدوهربهوانداختممیتیر،باردمیبارانکهآنمانند،شبانروزهفتوبرگرفتمکمانو
خردويمنقارمن،گرزبهکرد.هالكوگرفترزیدرخالیقبسیار.افتادزیربهکهشدسستچناناوهاي
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مرا،اورمزددادار،توقوتوزوراینوبنمانديکسهیچوکرديخرابراعالم،نکرديآنمناگروکردم
)240همان:(.»نبوديتواناییاینمراالّاوبوديداده

رانیروییوپیروزگري،دهینمیمنبهرابهشتاگرکهخواهدمیهرمزدازگرشاسپروانآن،ازپس
دلیلبههرمزد.برومآندرخودموکنمروشنرادوزخوبکشمرااهریمنتابدهمنبه؛داشتمزندگیدرکه

برگرشاسبشفاعتبهزرتشتومینويوماديایزدانسرانجام.کندمیامتناعنیزکاراینازمردمکاريکناه
زرتشت،وبگریستندماديایزدانومینويایزدانگفت،آیینبدینراخویشکردارکرشاسپچون:خیزندمی

منچشمبهکرشاسپروانيدرباره،نیستیفریفتارچهاگرهرمزد!اي«کهگفتوبگریستاسپیتمه،پسر
همان:».(نبودياندنمگیتیبهنیزراتويآفریدههیچ،نبوديجانوتنبهکرشاسپاگرزیرا.فریفتاري

وکندمیعنوانخودمورددرراگرشاسبگناهکاري،آتش،زرتشتخواهیشفاعتاینازپساما)236
بهرااومن«گوید:میوکندمیایستادگی»گوشورون«ایزد،مقابلدر!»نهلمبهشتبهاورامن«گوید:می

وکنمتوپرهیزگوید:میوبردمینمازآتشبهزرتشتسرانجام.»کردبسیارنیکیمنبهچون،نهلمدوزخ
آتش،کردتوبهکرشاسپچونکهبنگریدکهبگویمجاماسپوگشتاسپبهوبگویمجهاناندرراتوکردار

.»بیامرزیدرااووشستدستکینازچگونه
يمردهنخست،کهشنودمیزدهرمزبانازچون؛کندمیشفاعتگرشاسببرايکهزرتشتهمیناما

ونبوديکرشاسپاگر!زرتشتاي«گوید:میپاسخدرهرمزدولی؛کندمیاعتراضآراید،میراگرشاسب
دهدمیوادامه)237همان:(.»بوديهستیرامنيآفریدههیچنهوتونهشد،گفتهکهنکرديکارچنداین
،مردمسومیکسپسواوخود،ابتداضحاك.کندمیآگاهفریدونمرگازراضحاك،ملحدي،پایاندرکه

منازآتشوآبپس.کندمیگناهبسیاروبردمیبینازراآتشوآبوبلعدمیراگوسفندانوگاو
گوید:میآتش،نکنیراکارایناگروکنزندهضحاكنابوديبرايرافریدونکهکنندمیگله(هرمزد)

کرشاسپ،تن«کهگویمایزدنریوسنگوسروشبهدادار)(هرمزدمنتا»نتازم«گوید:میآبو»ندرخشم«
چهارموکنندبانگبارسه،روندکرشاسپسويبهایزدنریوسنگوسروشپس»برخیزد.تابجنبانیدراسام،

برراپیروزگرگرزکرشاسپ.نشنودسخناوازضحاك.شودضحاكيپذیره.برخیزدسامگريپیروزبابار
سوشیانسپس.رسانمسربهراهزارهتابشودجهاناینازپتیارهوفریبپس.کُشدوزندوکوبدويسر

)238:همان(.بباشدپسینتنورستاخیزوسازدبازراپاكآفریدگان
وگرشاسبهايفداکارييهمهوجودباکهینااول؛داردمهمواساسیپیامدو،گرشاسبروانداستان

نمیرااوهرمزمقدس،عنصربهاحترامیبیعلتبهزمینرويموجوداتبقايوحیاتيادامه،نجات
ازکهاینرغمعلی،گرشاسبروانکهایندوم.استمقدسعنصرواالياهمیتبیانگرنکتهاینوبخشاید

.داردرابهشتبهرفتنآرزويوبردمیسربهبرزخعالمدرپشیمانومناد،شودمیشمردهجاودانان
:نامهگرشاسبدرگرشاسب
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؛مسماستاونامبهوآوردهمیانبهسخنگرشاسبشخصیتيدربارهکهمهمیمنابعازدیگر
،روایتونقلثرابرکهبودهمختصريداستان«واقعدرحماسیاثراین.استتوسیاسدييگرشاسبنامه

متجلیآندرقومیمقاصدوملیهايآرمانواستشدهافزودهآنبرگهاییبروشاخویافتهبیشتريتفصیل
،فردوسیکهاستباوراینبروفردوسیازپسشاعرانازاسدياست.)6:8ج،1351،صفا(»شود.می

یاد؛هاستچهرهاینمشهورترینازیکیکهگرشاسبازاما؛ستودهبسیرازمینایرانرادمردانوپهلوانان
:استنکرده

گويبردگویندگانپیشازکهگوينغزفردوسیِشهنامهبه
)1317:20توسی،(اسديبودناوردهیاد،داستاناینازبودکردهیالنرزمِیادبسی

کندکاملرافردوسیکار،اياسطورهشخصیتاینهايدلیريوهاگندآوريتوصیفباکوشدمیاسدي
دردشتبانیاز.آیدمیستوهبههومانباجنگدررستمزیرا؛داندمیبرترنیزرستمازراگرشاسباو.

اما.زندمیزمینبهرااوکشتیدرسهراب.کندمیزبونرااواسفندیارخورد.میشکستمازندران
گوید:میوي.استنکردهتجربهراشکستگاههیچ،همتایانشمیاندرگرشاسب

نبودمرديبهاوچونکهگمانیشنودخواهیچندسخنزرستم
آوريبادبهرستمرزمِهمهآوريیادگرشاسپرزمِاگر

فکنددریابهوابربهببردشنژنددیوِکهرستمبودهمان
مازندرانبهدشتبانیزدشگرانگرزبهزهومانشدسته

زیرسهرابآوردکشتیشبهدلیرِاسپندیارکردشزبون
بودافکندهنهکسزبوننکردشبودزندهتاگرشاسپسپهدار

)19:هماننکرد(رستمودستانچهآنبکردنبردازچینبهورومبهوهندبه
سیستانبهضحاكازشکستازبعدجمشیدکهاستآمدهچنین،گرشاسبنامهدرگرشاسبنسبمورددر

شد:متولد»تور«نامبهپسرياواز.کردازدواجداشتنام»نازسمن«که(کورنگ)سیستانشاهدخترباوآمد
سپهرکنارِاندرآمدفرودمهرفتیشگکهیکیزادپسر

)42:هماننام(تورراافروزدلآننهادشادکاماوازگشتجمجانِودل
دوبهارهباودستگیررااوضحاكگماشتگانجاآندر.گریختچینبهضحاكبیمازآنازبعدجمشید

اوبهخودنژادازشاه،رسیدکمالبهتوروقتیاما؛مردوخوردزهرخبراینشنیدنبانازسمن.کردندنیم
:آمددنیابهشیدسبنامبهپسرياوازودادزنی

نهادنامششیدسبوشادببدنژادمهیکیزنآنازبدشپسر
.:آمددنیابه»طورگ«نامبهپسرياواز.شدزابلستانشاه،کورنگمرگازپسشیدسب

طورگکردشنامنیارسمِبهبزرگزتخمیآمدپورشیکی
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ازو»اثرط«نامبهپسريشمازو»شم«نامبهپسرياواز.شدزابلستانپادشاه،شیدسبازبعدطورگ
:نهادندوجوديعرصهبهپا»اوروخش«و»گرشاسب«،اثرط

بزرگشهانِبرشدافرازسرطورگپادشاهیپسشازگرفت
شمنامرادالرامآننهادجمچوخوبیبهآمدپورشیکی
رسیداثرطبهشاهیهردووزینپدیدآمداثرطسپسزانزشم

دادپورناموریکیسپهرشدادمنشورکارهربهبختشچو
)49:همان(نامگرشاسبکردراگرانمایهکاموبفزودآرامپورشبدان

جايبهکهاینجز،استیکسانتقریباً؛استآمدهبندهشدرکهچهآنباگرشاسبنسب،وصفاینبا
؛استدورشسب،اسپئینسبپدر،بندهشدرهمچنین،شدهذکرشیدسب،اسپئینسبجايبهوشم،سام
جمشیدبهاونسبگرشاسبنامهدرکهایندیگرتفاوت.نداریماوردیفهمشخصیرشاسبنامهگدردراما

.رسدمیفریدونبهبندهشدرولی
هستندآنصدددروگرشاسباهریمنیدشمنانازتاجزرینهیدسبوتیخنثئیپري،اوستادرکهچنان

سرشتیخودکه–ضحاك،نامهگرشاسبدربربایند؛اوازراجاودانگیشوفر،انداختهمخاطرهبهرااوکه
جمشیدنسلازاوکهیابدمیدر؛بیندمیراگرشاسبوآیدمیاثرطمهمانیبهکهآنازپس–دارداهریمنی

پدرش،مخالفترغمعلیگرشاسب.فرستدمیاژدهاجنگبهرااوواندیشدمیايتوطئه؛بنابراین.است
ذکرنیزاوستادرآناوصاف،کهخطرناكییاژدهاجنگبهوداردمیبرراکمانش.پذیردمیراپیشنهاداین

اما.ترساندمیاژدهاباجنگازراگرشاسبوشودمیظاهراوبرجادو،اژدهامایلییکدررود.میشده،
دهد:میپاسخچنینگرشاسب

جويجنگآمدماوبهرازمنويمگچندینگفتپهلوانگو
)57(همان:اهریمنیچرمِآنازبرآرمشصدمنیيگرزهبدیناکنونهم

میراسواري.کندمیستایشپیروزيبدینراخداوند.کشدمیراآن.کندمینبرداژدهاباگرشاسب
اینمباداکهاینترسازشودمیخنثیضحاكينقشهاینچونرساند.میزنیاثرطبهراآنخبروفرستد
درکهبوداین،آنواندیشدمیدیگرايچاره؛برآشوبداوعلیهروزيوباشدجمشیدنژادونسلازپهلوان

دوآنمیانجنگیونپذیرفتهمهراج.بودداشتهبازضحاكبهخراجوباجپرداختنازرا»مهراج«،»بهو«هند
؛کندمیمنعکاراینازراگرشاسباثرط.کردبهوکشیدنبندبهمأمورراگرشاسب،ضحاك.بودگرفتهدر
پذیرد:نمیگرشاسباما

دگر؟خواهمچهمنکینوجنگجزبهپرهنرکاي:گفتپهلوانهان
)65(همان:پدید؟اکنونآمدجنگکهایمپچهآفریدجنگبهرِزاایزدمرا
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بهوچوناوبا،بودگشتهنافرماننیزچیناگرگوید:میبهوبانبردبرايگرشاسبآمادگیازپس،ضحاك
گرشاسباماترساند؛یمداشتکنامبیشهدرکهببريازرااو،گرشاسببارویارويهنگام.مهراجکنرفتار
:استمنيدیرینهآرزوياین؛گویدمیوترسدنمی

هواستببرمجنگتااستدیريکهرواستشاید:گفتپهلوانِگو
زماناندرشدجستنببرسويِکمانوتیروگرزباواینبگفت

سرانجام.نمودستایشرااووشدهزدهشگفتکبود)گرگ(ببربرگرشاسبیافتنظفرازهنديمهراج
:فرستدمیدژبهوکشدمیبندبه،دهدمیشکسترااوبهو،باجنگچهارازپسگرشاسب

)119(همان:دیگرانبافرستادهادژبهگرانبندوخواريبهرابهو
سیستانیپهلوانیاو،روایتاینبا.استگرشاسبهايجنگاوريوهادالوريازهایینمونه،باالموارد

سرزمیناز.جنگدمیببرواژدهابا،رستمسانبه.داردبارستمهاییهمانندي،شمایلشواوصافکهاست
بارااواسدي.ندارداباییآنازوکندمیافتخارجنگبه.کشاندمیبندبهراتمردانم.کندمیدفاع،ایران
گردکشورستان،یلسپهبد،،پهلوانجهان(.استستودهرارستم،فردوسیکهکندمیتوصیفالقابیهمان

فردوسی(هامنظومهاینگانسرایندازیکهرکهاستآنگواهآشکارهايهمانندياینپهلوان)گوگردنفراز،
نمایند.ترسیمراخویشاياسطورهوآرمانیشخصیت،خواهندمیاسدي)و

ومستقلشخصیتی،نامهگرشاسبدر؛استآمدهگرشاسبلقبعنوانبهاوستادرکه»نریمان«اما
دخترباورسدمیپهلوانیهباوازبعدکهاستکورنگ)پسر(گرشاسبيزادهبرادروي.داردترمعقول

کهحالیدر.استزالپدرداستانایندرکهشودمی»سام«نامبهپسريصاحبوکندمیازدواجبلخ،شاه
کهاستگرشاسب،همانسامازمنظور،بندهشدرواستسام،گرشاسبخانوادگینام،اوستادر

وماندهپوشیدهپیشیندشتدربرفخروارهازیروشاسب)ب(غیرطبیعیمرگبهوداردجاودانهشخصیتی
؛نیستاثرياوجاودانگیازنامهگرشاسبدراما؛کنندمیمحافظتاوازرستاخیزروزتافروهر99999

قولازاسديکهچنان.استرستمنیايگرشاسب،گرشاسبنامهروایتبهکند.میتجربهراحقیقیمرگبلکه
وید:گمیگرشاسب

شیرنرّهوافکنپلنگباشدکهدلیرگردسامِيتخمهازهم
رخشخداوند،باشدنامورابخشوکامهمهببایدزگیتی

کامگارشودتورانونایرابرنامداررستمِاوِنامدگر
)469:(همانسفرزگیتیسازدچوولیکنسربهسرمنبهماندهاشهنر

وخواهدمیسرشبااليرانریمانوسام،خویشوفاتهنگامگرشاسبتوسی،اسديقولاستنادبه
اینازآنشود.پسآسانترمیمنمرگشمابودنگوید:باومیردگذامیدرمیانهاآنباراخویشخبرمرگ

میرد:میگونه
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جفتویاربیدادارِپاكايکهگفتوآوردبرسرديبادلببه
توییگردانِچرخيِهآرندبرتویییزدانودارجهانراجهان
تراستپادشاهیبرینوبرانراستتستيکردهزمانوزمین
اندبندهدیگرانپادشهتوییاندزندهتوبهپادشاهانهمه

باكوتستازترسمدهمگواهیپاكتوپیغمبرانِبههمتوبه
پناهدهخودمنزدوببخشايگناهکردمچههرازپشیمانم
)468(همان:خردوبزرگانزاريگرفتندسپردیزدانبهجانسخناینچوگفت

نامه:سامدرساموگرشاسب
توصیف،اياسطورهپهلوانانشخصیتآندرکهاستآثارييزمرهازنیزکرمانیخواجويي»نامهسام«
اکرم(ص)پیامبرنعت،خردستایشدررافردوسیسخنانعیناً،خویشيمنظومهابتدايدرخواجو.استشده

به»سام«هايدلیريوهارادمرديبیانبهگاهآن؛کندمینقلفریدونتاکیومرثپادشاهیوازیارانشو
درکهاستشخصیتیآنازغیرواقعدرساماینپردازد.میخویشاثرحماسیشخصیتبزرگترینعنوان

به،سامونریمان،گرشاسبازبعد،نامهگرشاسبدرجاتمنبربنا.شودمیذکر،گرشاسبجايبهبندهش
مسايسرایندهآید؛نمیمیانبهسخنیچندانساماز،نامهگرشاسبدرچوناما؛رسندمیپهلوانیجهان

دررافردوسیکارکهاسديهمانندوکندبیان،استنشدهنقلنامهگرشاسبدرراچهآنتااستآنبرنامه
دخترونریماناز(سامتولدابتدايازوي.کندکاملرااسديکارخواهدمیاوکند؛میکاملگرشاسبمورد
وکندمیآغازراخویشکار،نامهگرشاسبوشاهنامهبزرگيمنظومهدوداشتننظردربابلخ)حاکم

منظومه،دوآنباکهکشاندمیتحریريرشتهبهچنان،رااياسطوره–حماسیپهلواناینزندگیجزییات
اشاره،آنکشتنوجادوبانبرد،اژدهاباجنگ،گورخرشکار؛بهتوانمیجملهاز.داردواضحیتشابهات

منظومهدوآنپهلوانانجهانباپهلوانجهاناینهايتفاوتازیکیاما)1319:41،کرمانیخواجوي.(کرد
،وبندهشاوستااساطیريگرشاسبباحیثاینازوشودمیگرفتارپریانبنددرويکهاستاین،دیگري

وریشهیکدیگردر،اساطیريوحماسیهايسازهگونهاینرسدمینظربه.داردمشترکیهايویژگی
،رودیماحتمالهمچنین.دارندناگسستنیپیوندي،یکدیگرباهاسازهاینداشتندرقهرمانیهايشخصیت

جمع؛اندداشتهسراغدیگر،مهمآثارواشخاصدرکهرامطبوعوبرجستههايسازه،آثارنوعاینسرایندگان
.دهندنسبتخودشان)ذهنیاتاساسبر(خویشداستاناياسطورهوخیالیشخصیتبهونمودهآوري
اینالبته.هستندهاشخصیتگونهاینازهنامسامدرسامونامهگرشاسبدرگرشاسب،شاهنامهدررستم
گرشاسبمطالببهتوجهبازیرا؛استمتفاوتاستشدهذکربندهشدرسامنامباچهآنیاگرشاسبباسام
آوردهحساببه–استگرشاسبصفتازغیرومستقلشخصیتیکه–نریمانپسرورستمنیايرااو،نامه
.اند

:هشاهنامدرگرشاسب
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میانبهسخنی؛شدهیاد،نامهگرشاسبوبندهش،اوستادرکهخصوصیاتیباگرشاسبشاهنامه،ازدراما
میاورجانشینپدمرگازپسکهاستپادشاهی،»طهماسب«پسر»زو«پسر،گرشاسببلکه؛آیدنمی
فردوسی.استفروزیبازسرشارهانج،اوپادشاهیدوراندر.کندمیپادشاهیسالنُهمدتبهوشود

سراید:میچنین
نامگرشاسببودیشکردهپدرکامخویشیکیرازوبودپسر
کالهکیانیآننهادبرسربهگاهتختبرِازنشستبیامد

)1378:118(فردوسی،فروزیبباداشتهمیراجهانپدروگاهتختبربنشستچو
نیتبهوکردشکنیپیمان؛شدآگاهزومرگازافراسیابوقتیزیرا؛نکشیدطولیچنداناوپادشاهیاما
بلقداد؛پیاماوبهوکردتشویقرااو،ماجرااینازشدنآگاهبانیز»پشنگ«.نهادروي»ري«خواربهجنگ

»زال«،زمانایندر.کندتصرفوتسخیرراجاآن،ایرانشاهنشاهیياریکهبردیگريشخصنشستناز
پسرش،کهنسالیوپیريجهتبهزالاما؛کنندمیآگاهتوطئهاینازرااوایرانبزرگان.استپهلوانجهان

بهسامهمتايبیگرزدادنورستمبراياسبانتخابزاپس،بنابراین.داندمیکاراینيشایستهرا)(رستم
ورودمیکوهالبرزبهرستمونیستگرشاسبازیادي،اینازبیشتر.فرستدمیتورانیاننبردبهراوي،او

)123همان:(.رساندمیپادشاهیبهوآوردمیایرانبه؛داندمیپادشاهیيشایستهرا»کیقباد«چون
فقط.استنشدهیادجاودانوکشاژدها،پهلوانجهانِگرشاسبازشاهنامهدر،پیداستکهانچن
کهنوذرپادشاهیدورندر؛جملهاز.آوردمیهاآندیفدررااو،پهلواناننامذکرهنگام،فردوسیگاهی
راپشنگ)پدرش(،اغریرث؛داردایرانسويبهلشکرکشیقصدوشودمیآگاهمنوچهرمرگازتورانسپاه

،قارنمانندپهلوانانیولی؛استشدهکمایرانازمنوچهرچهاگر«گوید:میوداردمیبازایرانیانباجنگاز
راغریرثسخنان،توسيفرزانهحکیمکرد.خواهنددفاعایرانازواندزندههنوز،نیرمسامِوگرشاسب

کند:میبیانچنین
سرآوردهبرمرديبهزترکانپدردیدهکارکاي:گفتچنین
استشدهنیرمسامچونسپهداراستشدهگماگرایرانازمنوچهر

)104(همان:نانجمآننامدارانِ،اینجززنرزمقارنچونوگرشاسبچو
گرشاسبزوپسرِ،گرشاسبازغیر،شاهنامهملحقاتدرکهکندمیروایتداوودپور،اینرغمعلی
،شاهنامهدرکهافزایدمیوي.استآمده؛داردمطابقتنامهگرشاسبدرگرشاسبشخصیتباکهدیگري
فقط،استنرسیدهپایانبهويداستانماا؛استمندرجويهايدلیريوگرشاسببازويوزورازشرحی

داستاناینکهدهدمیاحتمالويضمندر.استشدهدادهنسبتگرشاسببهرستمنژاد،آخرداستاندر
چاپشاهنامهملحقاتدرراآن»ماکانترنر«چون؛نباشدفردوسیازوشدهگرفتهاسديينامهازگرشاسب

نامکهاستمشتركشاهنامهملحقاتونامهگرشاسباوستا،درگرشاسبخصیتش،براینبنا.استکرده
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باوشودمیشناختهبشرنوعبخشدرمانوطبیباولینعنوانبهاوستادر،وي.است(اثرط)ثریته،پدرش
)199-197:پورداوود(.استبرابرهارومی)AESCULAPIUS(وهایونانی)ASKLEPSIOS(اسکلپسیوس

:چینیاساطیروگرشاسب
دلیلبهبشرذهنزیرا؛اندداشتهنزدیکیبسیارپیوندهمدیگر،باگذشتههايدورهدرمختلفمللاساطیر

وارتباط،یکدیگربامجاورتدرمللاساطیر،دیگرجهتازواستآفریدهمشتركاساطیر،مشترکشساختار
زمانیخصوصبهدارند؛زیاديهايهمانندي،چینوایراناساطیر،میانایندر.اندداشتهبستانهاییوبده
برسکاییاقوامزیراآید؛میمیانبهایراناساطیرِسیستانیپهلوانانوهاشخصیتوشرقیهايداستانپايکه
وهاافسانهند،بودتماسدرچینبامیانهآسیايهايسرزمیندرمدتشاندرازسکونتوهامهاجرتاثر

در)1384:98باقري،.(استگرفتهقرارهاآنتأثیرتحتوآمیختهدرهمچیناساطیرباایرانیاسطورهاي
چینیهايروایتدرخداییکماندار»ییشین«آنوداردخودبهشبیهکامالًهمتاییگرشاسب،چینیاساطیر

:شودذکراياسطورهشخصیتدواینهاينديهمانازموردچنداست؛مناسباینجادر.است
ازمانعوافکندهسایهزمینسراسربرکهرا)KAMAK(»کمک«آسايغولمرغگرشاسب،ایراناساطیردر
،چیناساطیردرنیز»یی«.کشدمیوآوردمیفرود؛استشدههارودخانهخشکیباعثوبارانریزش

.سازدمینابودوکوبدمیفرو؛شوندمیخشکسالیسببودهندمیبیرونآتش،کهراشگفتیپرندگان
.کشدمیوکندمیمغلوب؛بلعدمیرامردانواسبانکهرا)SRUVARA(»سروور«نامبهاژدهاییگرشاسب
هزارکهکشدمیرااژدهایی)TUNGTING(»دینگدونگ«دریاچهنزدیکیدر»یی«)1388:224(کویاجی،

بروکندمینابودرا)KAPOD(»کپد«نامبهپیکريغولگرگ.گرشاسببلعدمیراآدمیانودارددرازيگام
،پهلواندواینمیکشد.وآورددرمیازپايرابزرگیروباه»یی«.رسدمیآسیباوبهشدتبهآناثر

هاییهمانندينیزآورشرمونارواخصایصدر،واالونیکصفاتداشتنبرعالوهیی)و(گرشاسب
شکارکهراجانورانیپیهواستبارهشکمبسیارزیراخوانند؛میبدتیراندازاغلبرا»یی«.دارندمشهودي

«باونیست)الوهیتمقامعظمتسزاوارکهکشیپیش(کندمیکشپیشخداونديبارگاهبه،استکرده
چندازگاهنیزگرشاسب.کندمیزناشویی،داردهرزهشخصیتیکهرودخانهبانويایزد)FOU-FEI(»فئیفئو

ایندیگرواستشکمباره،شاهنامهدرسکاییپهلواناندیگرمانندزیرا؛گیردمیقرارسرزنشمورد،جهت
کهآن.سدیگرماندمیباراندوهوضعیودرشودمیشکنجهدچار»آذر«آتشایزدرنجاندنسبببهروانشکه
.آیدمیدرپاياز)KHANTHAITI(»تیخنثئی«نامبهپريیکافسونبه

،شدذکرکهچنان.داردگرشاسببهمشاماجراهاییکهاستچینیهايشخصیتدیگراز»جا–نو–لی«
آنپوستکندنو)GANDAREVAندرو(گنامبهدریاییهیوالییباآویختندر،گرشاسبپهلوانیکارهايازیکی

نیزاژدهایی»نوجا«.بودکردههراسدچارراجهانیوداشتجايفراخکرت)(»واروکش«دریايدربودکه
وکوبدمیفروخویشپايزیر،کندمیزیستباخترينواحیدرايدریاچهدروهاستآبشاهکهرا

استآن،شدهذکرنامهگرشاسبدرکهگرشاسبزندگیجریاناتزادیگریکی.دردمیهمازراپوستش
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باسربیمردمانی,خوردمیبرغریبوعجیبنژادهايازمردمانیباورودمیطوالنیسفريبهويکه
-شان«نامبهچینیکهنکتابدرراشگفتموجوداتاین.و...آسافیلهاییگوشودرازپاهايودست
مردم،سربیمردم؛گوناگونهاییغولنیزکتابایندر.دیدتوانمینیز)SHAN-HAI-CHING»(جینگ-هایی

)1353:17(کویاجی،.بینیممیراچشمیکمردموپاودستدرازمردم،دستبی
:نتیجه

واوستادرکهاستاياسطورههايشخصیتازگرشاسبکهرسیممینتیجهاینبهتحقیقاینپایاندر
بی(اشتباهشدلیلبهاما؛استفرّدارايوسوشیانسیاورانوجاودانانازیکیعنوانبه،ایرانیکهنمتون

دربرفخروارهازیردر،گناهشمجازاتبهوخودششودمیگرفتهاوازفرّ)مقدسعنصربهاحترامی
تااستآسماندراوسربااليّفروماندمیپوشیده،ندامتویپشیمانحالدر،بدسایهکابلپیشینگهدشت

وکندنابودمیراحیواناتوهاانسانگردد،میرهابندازضحاك.شودتماماوشیدرماهيهزارهکههنگامی
بیگرزباگرشاسب.انگیزدمیبراوبامقابلهبهراگرشاسب،هرمزدهنگامایندرآورد.میباربهتباهی

گرشاسببااوستادرگرشاسبشخصیت.گرداندمیبرجهانبهراآرامشوکندمینابودراضحاكمانندش،
چهآنبااما.استمشابهتقریباً،آمدهشاهنامهدرملحقاتچهآنوتوسیاسديينامهشاسبگردرپهلوان
،زرتشتیآییندراياسطورهرشاسبِگاست.متفاوت؛بردمینام»زو«پسروپادشاهعنوانبافردوسیحکیم
کند.میحاکمجهانبررابرابريوعدالتوبردمیبینازرافجوروفسقکهاستجهانپایانیگراصالح

همههاياسطورهگویا.داردوجود،نیزدیگرمللهايآیینواساطیردرکهاستجهانیياندیشهیکاین
واقتباس،رقابتاثردریاودارندیکسانیهايویژگی،هاانسانمشتركذهنیساختاردلیلهبهاملتي

يمحدودهومحیط،البته.اندشدهآفریدههاآندرمشابههايشخصیتاین،همدیگرازپذیريتأثیرحتی
وایرانمردماساطیريلوانانپهوهاشخصیتکهچنان؛استداشتهسزاییبهنقشآن،درنیزجغرافیایی

.دارندبیشتريهايیکسانی،دیرینههمجواريدلیلبه،چین
کتابنامه:

.مرواریدانتشارات:تهران،ایراناساطیريتاریخ)1391(ژاله،آموزگار-1
چاپخانه:تهران،یغماییحبیباهتمامبه،نامهگرشاسب)1317(احمدبنعلی،توسیاسدي-2

.بروخیم
باهنرشهید،دانشگاهایرانیمطالعاتيمجله،گرشاسبگناه)1384معصومه(کیاده،حسنباقري-3

کرمان
چاپ،آفرینشنگین)1392(مهديیوسفیان،مهدي،محمد،پورحائريامین،،محمددستیانباال-4

.موعود(عج)مهديحضرتفرهنگیبنیاد:تهرانسوم،
.آگهنشر:تهران،نهمچاپ،ایراناساطیردرپژوهشی)1391(مهرداد،بهار-5
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.زوارانتشارات:تهران،بهارتقیمحمدتصحیح،سیستانتاریخ)1388(نابی-6
تحقیقاتومطالعاتموسسهتهران:،میرفخراییمهشیدترجمه،پهلويروایت)1367(نابی-7

فرهنگی
.اساطیرانتشارات:تهرانجلد،2،تهایش)1377(ابراهیم،پورداوود-8
.بمبئی،بنشاهیاردشیرتصحیح،نامهسام)1319(علیبنمحمود،کرمانیخواجوي-9

.توسانتشارات:تهران،دومچاپ،بهارمهردادتصحیح،بندهش)1380(فرنبغ،دادگی-10
تهران:،جوالنموسیترجمه،وندیدایازرتشتقوانینمجموعه)1384(جیمس،دامستتر-11

.کتابدنیايانتشارات
.مرواریدانتشارات:تهران،1ج،اوستا)1370(جلیل،دوستخواه-12
.تهراندانشگاهانتشارات:تهران،نامهلغت)1339(اکبرعلی،دهخدا-13
.گیتینشرتهران:،گرشاسب)1382(سبکتگین،سالور-14
.کبیرامیر:تهران،ایراندرسراییحماسه)1384(اهللاذبیح،صفا-15
.کبیرامیر:تهران،چهارمچاپ،ایرانادبیاتتاریخ)1351(----،-----16
جلیليترجمه،باستانچینوایرانهايافسانهوهاآیین)1353(جهانگیرکوورجی،کویاجی-17

.فرانکلینانتشاراتيمؤسسه:تهران،دوستخواه
جلیلویرایشو،گزارشایرانيحماسهواسطورهبنیادهاي)1388(-----،--------18

.آگهنشر:تهران،دوستخواه
.معاصرپیوندانتشارات:تهران،شاهنامه)1378(ابوالقاسم،فردوسی-19
انتشارات:تهران،فرخیباجالنيترجمه،ایراندراساطیرشناخت)1383(راسلجان،هنیلز-20

.اساطیر
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نگاهی به کاربرد اصطالحات دارویی و درمان در دیوان ناصرخسرو
دکتر جهانگیر صفري
دانشیار گروه زبان و ادبیات دانشگاه شهرکرد
1صدیقه کافتري

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
چکیده

سازي ي تفاخر، مضموناو براندهرایج زمان خود آشنا بودشاعران و نویسندگان ادب فارسی با انواع علوم
این شاعران، حکیم لۀپرداختند. از جمویا رساندن بهتر منظور خود، به بازتاب علوم مختلف در آثار خود می

و دارو و نجوم ،ناصرخسرو قبادیانی است که با انواع علوم وقت از جمله فلسفه، کالم، حساب، موسیقی
ی داشته است.یآشنادرمان 

او از مقوالت گوناگون در حوزة علوم پزشکی و دارو و درمان به منظور انتقال بهتر باورها و نظرات خود 
سازي مناسب و استفاده از ساختار تشبیه و گاهی تضاد استفاده نموده است. همچنین در اکثر موارد با تصویر
و صور دیگر بالغی مقصود خود را بیان نموده است.

ین پژوهش ضمن بررسی دقیق از جهت بسامد کاربرد مقوالت پزشکی، به بیان چگونگی کاربرد زبانی در ا
شود. و بالغی این مقوالت پرداخته می

ناصرخسرو، دیوان، پزشکی، درمان، داروهاي گیاهیها:کلیدواژه
مقدمه

ه با پیدایش دانش طب هاست. در رابطشروع تاریخ طب همزمان با آغاز تالش آدمی براي درمان بیماري
علم طب، ابتدا در کلده شناخته شد و از آنجا به یونان «گفته شده که ابتدا کلدانیان به این دانش پی بردند

زمین رفته و در دست علماییونانی با ابواب و فصول گوناگون نظام و تدوین یافته و از یونان به ایران و روم 
هاي تاریخی ایران، مردم ایران در زمان جمشید برطبق افسانه. «ح)،،طب و بهداشت اسالم(»راه گرفته است

هاي درمان را کشف کردند. چهارمین پادشاه از پادشاهان دوران باستانی ایران، طبابت و روش
جاه رنجبدین اندرون سال پن

دگر بویهاي خوش آورد باز
و مشک نابچو بان و چو کافور و چ

پزشکی و درمان هر دردمند

و زین چند بنهاد گنجبپیمود
زکه دارند مردم به بویش نیا

چو عود و چو عنبر چو روشن گالب
»در تندرستی و راه گزند

)19هاي خالفت شرقی،تاریخ پزشکی در ایران و سرزمین(ر.ك .

1.sedighehkaftari@yahoo.com
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در گذشته میان مذهب، طب، خرافات و سحر و جادو پیوندي ناگسستنی و محکم برقرار بود. آمیختگی 
خورد و به خاطر این پیوند ت از مسائلی است که هنوز در بسیاریاز جوامع بشري به چشم میطب با خرافا

این باور بودند که جهان پر از نیروهايبود که پزشکان دوران گذشته بیشتر از قشر روحانیون بودند.مردم بر
ري و سالمت افراد مرموزي است که همۀ اتفاقات و حوادث تحت تأثیرآن نیروهاست و روح خدا را در بیما

ها برعهده شمردند که دفع شیاطین حامل بیماريآوردي از جانب شیطان میدانستند و بیماري را رهحاکم می
. )13ر.ك. پنجهزار سال پزشکی،روحانیون بود(

گار گذشته، در پزشکی سرآمد بودند، در دوران اسالمی نیز ایران به پزشکانی چون ابوعلی زایرانیان در رو
هایطب جدید غربی ی از پیشرفترخکرد. پزشکانی که با، ذکریاي رازي و شاگردانشان  به خود افتخار میسین

-هاي پزشکی آنها  است.در دورة سلجوقی صاحبان قدرت به ساخت بیمارستان همت میمدیون نظریه
- توتوشی منتهی میبود که به بازار "توتوشی"هاي زمان سلجوقیان بیمارستان گماشتند از جمله بیمارستان

این بیمارستان و بازار به دست خمارتگین که نخست غالم تاج الدوله و توتوش یکی از پسران «گردید و 
ظاهراً در . )345هاي خالفت شرقی،تاریخ پزشکی در ایران و سرزمین(»الب ارسالن بود، ساخته شده بود

طی در تاریخ الحکما در شرح حال ابوالحکم ابن القف«هاي سیار نیز وجود داشتدورة سلجوقی بیمارستان
هاي تاریخ بیمارستان(»کردمعزي از بیمارستان سپاه سلطان یاد کرده که وسایل آن را چهل شتر حمل می

با بررسی مسائل مربوط به طب و پزشکی در آثار شاعران گذشته ادب ایران، ضمن آشنایی باطب . )102ایران،
گردد مسائل طبی ز اشعار آنان نیز دست یافت. آنچه در این پژوهش مطرح میتري اتوان به فهم دقیقکهن می

هایی از ها در باور عوام راه یافته و گوشههایی از این مسائل و باورعصر ناصرخسرو و قبل از اوست که ریشه
آن در آثار ناصرخسرو بازتاب یافته است.

بررسی مقوالت پزشکی در شعر ناصرخسرو:
عار ناصرخسرو پیداست این است که این شاعر حکیم به دانش پزشکی عالقۀ زیادي داشت آنچه که از اش

ها سخن گفته است.و در موارد بسیار از طبیب، طبابت، انواع بیماري و شیوة درمان بیماري
شمارند گوید علماي دین حق، علم طب را به همراه علم نجوم دلیل اثبات نبوت میناصرخسرو می

و-که بر نبوت وحی را منکرند-ق مر علم طب و علم نجوم را دلیل اثبات نبوت برفالسفهعلماي دین ح«
گویند که: آنکس که بدانست از اول داروي کآن را از روم خیزد دانگ سنگی باید، و دارویی کآن را از همی

مع باید کردن یکی چین آرند نیم سنگ باید و دارویی کـآن را از هند آرند نیم دانگ سنگ باید، و همه را ج
ناچار پیغامبري بود؛ -تا فالن علت را از مردم دفع کنند-را کوفته و یکی را گداخته و یکی را سوخته بمثل

ها اندرین چیزها بدین مقادیر است. وگرنه کسی این خداي آموخت مر او را که منافع مردم و دفع علت
)14-15جامع الحکمتین،(»داروها را نتوانستی دانستن نه بآزمایش و نه بچشیدن

هاي خود رسیده از رابطه بیمار اي کهشرح حالی از اوست در بیان اینکه چگونه به جواب سوالدر قصیده
و طبیب سود برده است، وي خود را به مریضی مانند کرده که دردش ضعف نفس است. مریضی که بدون 
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ر الهی بودکه طبیب حاذق او برایش تجویز برهان و حجت هرگز دارویی نخورده است و این دارو همان اسرا
کرد و از آفاق و انفس دو گواه برایش حاضر کرد تا اینکه علّت از وي زایل شد اما قبل از خوراندن دارو، 
مهري محکم بردهانش نهاد. ناصرخسرو در طی بیان این موضوع به چگونگی کار طبیب در عصر خود نیز 

باوجود برتري دین اسالم و پیروانش و گرایش تعداد زیادي از . )513دیوان اشعار،پرداخته است(ر.ك. 
هاي عیسویان به اسالم ، بهترین پزشکان عصر سلجوقیان از میان مسیحیان بودند که مدرسه طب بغداد، کالس

هاي تاریخ پزشکی در ایران و سرزمینشدند(ر.ك. مخصوصی داشتندکه افراد غیر مسیحی درآن پذیرفته نمی
کند، که هریک مسیري را ناصرخسرو در اشعار خود به اقوام و ملل مختلف اشاره می. )254قی،خالفت شر
اند،رومیان درحساب، اعراب درشعر،هندیان درسحر و افسون و چینیان در نگارگري تبحر داشتند. پیش گرفته

در این میان یونانیان بودند که قدم در راه پزشکی نهادند.
يارره شعر دارد سورعرب ب

ره هندوان سوي نیرنگ و افسون
مسخر نگاراست مرچینیان را

نپزشکی گزیدند مردان یونا
ره رومیان زي حساب است و الحان

)83(دیوان،چو بغدادیان را صناعت الوان
:گویدآورد و میسخن به میان می"باباهو"همچنین از طبیب 

)163و(دیوان،تو همچو من از طبیب باباههمواره حذر کن ار خرد داري
»برخیاز لغات در دیوان ناصرخسرورةتوضیح دربا«لۀمعنی باباهو به زعم بسیاري روشن نبود نویسنده مقا

چوب دستی بزرگ که :«کندو معنی آن را به نقل از تحفه االدب اینگونه ذکر می» باهو«شکل صحیح کلمه را 
این مقاله دةنویسنتۀبه گف»ها و شتربانان نیز دارندشبانان و مسافرانی که پیاده روند، در دست گیرند و درراه

جاي مهربانیو مالطفت در معالجه بیماران که در وصایاي پزشکان هشاید بتوان گفت باهو طبیبی بود که ب
توضیح دربارة برخی از کرده است(ر.ك. بزرگ دستور نخستین است بیماران را با چوب دستی درمان می

هاي رایج در عصر خود، از داروهایی که در ناصرخسرو، از بیماري.)33-34لغات در دیوان ناصرخسرو،
و دینی هاي اخالقی و اجتماعیشد، استفاده کرده و آنها را در خدمت انتقال اندیشهمداواي بیماران استفاده می

داند.ترین نوع بیماري را جهل میخود به کار گرفته است.ویصعب
)462(دیوان، صعبتر نیست چیز از علکزینت جهل کالفته کردترا علّ

هاي پیشگیري از بیماري دوري از نکات مهم پزشکی، عالج واقعه قبل از وقوع است، ویکی از بهترین راه
آنجا که به مدح حضرت علی کند. ناصرخسرو اي است که بیمار درآن تنفس میجستن از بیمار و هواي آلوده

جوید. خود را که شیعۀ علی(ع) هاي دینی خوداز ین باور پزشکی سود میهبیان اندیشدرگشاید، (ع) زبان می
پندارد که باید  ازدشمنان آن حضرت که حکم بیمار را دارند، دوري گزیند: است چون شخص سالمی می

مایۀ برّي تو و ابرار اوالد تواند
دشمنان تو همه بیمار و بنده تندرست

یستبرّ چون یابد کسی کو شیعت ابرار ن
)314دورتر باید ز بیمار آنکه او بیمارنیست(دیوان، 
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توان از کلمۀ ، می"درد"گوید، با در نظر گرفتن واژة در توصیه به دوري از آرزو، از پرهیز سخن می
ها و ...را دریافت کردکه خود یکی از راههاي درمان است:ها، نوشیدنی، پرهیز از خوراکی"پرهیز"

)396پرهیز مرد را سوي دانا، بهین دواست(دیوان،رهیز به شوددردیست آرزو که به پ
تواند بخار بدن(تب) را کاهش دهد:پرهیز کردن و غرغره می

)268بزدا از او بخار به پرهیز و غرغره(دیوان،بنگر به خویش وگرت تیره گشته مغز
د، آنانی که حقّ مؤذن را به سختی پردازد که نسبت به مسائل دینی کاهل هستنبه انتقاد از آنانی میشاعر

دهند، اما در برابر مطرب دستانی بخشنده دارند. این افراد سوي بد گرایش دارند، با صورت انسان، سیرت می
داند که به آسانی درمان پذیر نخواهد بود. شاعر با بیان این دیو دارند و علّت را در محکم شدن جهل آنها می

باید مراقب بود که قبل دهد و آن اینکه  ات پزشکی را پیش روي مخاطب قرار میانتقاد یکی از مهمترین نک
شود. کن کرد، چراکه با محکم شدن بیماري، درمان نیز سخت میگیري بیماریباید آن را ریشهاز ریشه

ز نیکیها گریزانی سوي بدها شتابانی 
ازیرا جاهلی در دلت علّت گشت و محکم شد

رفتی سیرت دیوانچرا با صورت مردم گ
چو محکم گشت نپذیرد به علّت زان سپس درمان

)291(دیوان،
ها واخالط در حالت برد که هریک از مزاجسودا، صفرا و بلغم:بدن انسان تا زمانی در سالمت به سر می

یان شاعر این نکته را ضمن پند دادن به مخاطب بتعادل باشند و بیماري چیزي جز بیداد طبع بر طبعی نیست. 
گوید از ستم کند ومیکند و او را به پیروي از راستان و نیکان و دوري از خسان و اشرار دعوت میمی

داند و براي آنکه آن را نزد خواننده روشن سازد بپرهیزد و در بیت آخر نتایج ستمگري را رنج و ناراحتی می
داند:گوید و نتیجه آن را بیماري میاز ستم طبعی بر طبع دیگر سخن می

بر ره راستان و نیکان رو
داد کن کز ستم به رنج رسی

بیداد طبع بر طبعیزجز 

که جهان پر خسان و اشرارست
در جهان این سخن پدیدارست

)286(دیوان،نیست تیمار هرکه بیمارست
که بباید دانست که خلط رطوبتی است اندر تن و روان و جایگاه طبیعی مرآن را رگها است و اندامهایی«

ها نیک باشد میان آن تهی باشد چون معده و جگر و سپرز و زهره و این خلط از غذا خیزد و بعضی از خلط
شود ها که خرج میو بعضی بد. آنچه نیک باشد آن است که اندر تن مردم اندر افزاید و به بدل آن تري

ه تن را از آن پاك باید کرد به بایستد و آنکه بد باشد آن است که باین کار نشاید و این آن خلط باشد ک
ناصرخسرو ).104ذخیره خوارزمشاهی، »(ها چهارگونه است. خون است و بلغم و صفرا و سوداداروها و خلط

گوید که در زمان بزم و شادي چابک هستند اما با شنیدن برد و میدر انتقاد از اهل زمان از بیماري بلغم نام می
آید. لغم پدید میت ببانگ مؤذن در زانوي آنها علّ

)82ت بلغم(دیوان،ناگه علّتبه زانودرپدید آیدسبک باشی به رقص اندر، چو بانگ مؤذنان آید
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- ت صفراوي میصفرا خلطی گرم و خشک و زرد رنگ است و قدما علّت خشم وغضب را علّ

صه که مردم تولد این خلط بیشتر در وقت خشم باشد و اندر تابستان خا«نویسد:دانستند، جرجانی می
یکی از روشهاي )104ذخیره خوارزمشاهی، (»جوان باشد و کار بارنج کند و چیزهاي گرم خشک خورد

کارگیري اصطالحات طبی کاربرد آنها در قالب صنایع ادبی است. وي که از غربت،سخت به شاعر در به
یدوي دارد.شود که کنایه از خشم شدتنگ آمده است با نگریستن بر حال خودگرفتار صفرا می

آزرده کرد کژدم غربت جگر مرا
خویشتن چون همی ژرف نگرمدرحال

بون نیافت ز گیتی مگر مراصفراهمیگویی ز
)11(دیوان، برآید از انده به سر مرا

کند و عصبانی شدن از عالئم شود که در نتیجۀ غلبۀ صفرا بروز میصفرا به نوعی از بیماري گفته می
کند که تنها با خرد، علم و پند حکیم اشعار خود صفرا را به جهل مانند میناصرخسرو در آن است. 
شود:درمان می

)89صفراي جهل را به خرد تسکین(دیوان، خردمندانوکندي مکن، بکن چ
)164صفراي جهالت از سرت آلو(دیوان،جز پند حکیم و علم کی راند

گویند که هر که همی«گوید نجبین سخن میسکلۀ در جامع الحکمتین از فرونشاندن صفرا به وسی
او کافر گوید: من بدانم که سقمونیا طبیعت مردم نرم کند یا بدانم که سکنجبین مر صفرا را بنشاند،می

جامع (»است...... و اگر طبیب برآنچ بدانند که هلیله رنج حرارت و صفرا را از طبیعتها دفع کند کافر است
رد(ر.ك.بیصفرا نام مدةعنوان اسهال دهناز سکنجبین به"قانون در طب"درابوعلی سینا. )10الحکمتین،

وي همه .سازدناصرخسرو ترکیب سکنجبین را نیز براي مخاطب روشن می. )342: 1367قانون در طب،
گوید درشناخت مرکبات باید اجزاي آن شناخته شود و داند و میچیزها را از دو نوع بسیط یا مرکب می

اگر گویند حقیقت سکنجبین چیست گوییم سرکه است با انگبین «گوید:له میأح این مسدر توضی
. )87جامع الحکمتین،(»آمیخته

گیاهان دارویی
برد و گاهی نیز به خواص درمانی آنها اشاره ناصرخسرو در آثارخود از انواع گیاهان دارویی نام می

شود و آن دسته ا عنوان دارو استفاده میبرگ گیاهان بهکند که از تخم و. شاعر در ابیاتی اشاره میکندمی
برد، از شمار گیاهان دارویی هستند.آنها نمیز گیاهانی که آدمی لذّتی از خوردن

تخم و برگ همه رستنی
هرچه خوشت آن خورش جسم تست

داروي ما یا خورش جان ماست
)99هرچه خوشت نیست ترا آن دواست(دیوان، 

شود.گیاهان دارویی اشاره میهایی از به ذکر نمونهاز بحث در این قسمت 
اهلیج معرب هلیله فارسی است. ثمر درخت هندي است و درخت آن «گوید:هلیله:عقیلی شیرازي می

اندکه آن انواع است کابلی که زرد و بزرگ دار و گفتهعظیم و برگ آن باریک و طوالنی و ثمر آن خوشه
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توسط است و چینی سبز رنگ که از آن کوچکتراست و سیاه هندي که به قدر و بالنده است و زرد که م
)97مخزن االدویه،(»مویز است و از آن کوچکتر که به قدر جوئی است و در هند هلیله زیره نامند

دانستن نام همه چیزهایی که طۀواساعتقاد حشویان که برتري آدم بر فرشتگان را بهناصرخسرو در رد
این سخن سخت رکیک و بی معنی "گوید:برد و میدانستند، از هلیله نام میمیده شده بود،در عالم آفری

است. از بهر آنکه بدانچ کسی بمثل هلیله بیند و بداند که نام آن هلیله است و دیگري نام آن نداند و 
ضل بمثل کلوخ نام است، مرایشان را بریکدیگر ف>را<گوید نام این هلیله نیست و بل این 

عنوان داروي قابض مورد استفاده هلیله درختی است که میوه آن در طب به. )13جامع الحکمتین،(»نباشد
الغر شدن دندان و سوءالمزاج گیرد جرجانی دلیل جنبیدن دندان را رطوبت زیاد در ریشه دندان،قرار می

ه یکی از اجزاي این دارو دهد کداند و براي درمان این سستی داروي ترکیبی را پیشنهاد میخشک می
لشکر در اشعارخود از . ناصرخسرو)581: 1384، اغراض الطبیه والمباحث العالئیههلیله است.(ر.ك 

گوید و از جهانی که شادي و عزّ او را به ذلّ و اندوه پیري و گرفتار شدن خود به زنجیر آن سخن می
در برابر جور جهان سود ندارد، سستی دندان و بدل کرد. در بیان اینکه هیچ  راه منطقی و حتی ترفندي

واسطۀ جور زمانه سست شده باشد حتی باهلیلۀ گوید دندانی که بهآورد و میعنوان مثال میهلیله را به
کابلی نیز سفت و محکم نخواهد شد.

341سخت کجا گردد از هلیله کابل؟(دیوان،رم که سست کرد زمانهدو دسی و
د، ناصرخسرو در جامع الحکمتین دانستنؤثر میج تب و کاهش دماي بدن مهلیله را در عال

گوید:من بدانم که سقمونیا طبیعت میکه گویند که هر همی به دین اسالم سالري کنند که همی«گوید:می
ه او کافر است...و اگر طبیب برآنچ بدانند که هلیلمردم نرم کند یا بدانم که سکنجبین مر صفرا را بنشاند،

رنج حرارت و صفرا را از طبیعتها دفع کندکافر است، نیز هرکه بداند که آب رنج تشنه و نان رنج گرسنه 
)10جامع الحکمتین،»(را دفع کند،کافر باشد

شمرد و سپس سؤاالتی را مطرح ناصرخسرو هر یک از اقوام و ملل را در کار یا هنري صاحب فن می
سازد. یکی از سؤاالت اینست:متوجه خرد میکند، با طرح این سؤاالت مخاطب رامی

)83(دیوان،؟حرارت براند ز ترکیب انسانکه دانست که این تلخ و ناخوش هلیله
هلیله سیاه از درختی بهشتی«در کتاب طب و بهداشت در اسالم به نقل از پیامبر (ص) آمده است

از این گیاه در ترکیب بسیاري از . )10طب و بهداشت در اسالم،(»گرفته شده و شفاي بیماران است
شود از جمله جرجانی ترکیبی از هلیله زرد و کابلی و افتیمون و ایارج فیقرا و نمک داروها استفاده می

)و 685: 1385، .اغراض الطبیه و المباحث العالئیهداند(ر.كدر درمان یرقان زرد مؤثر میرا هندي 
نخود سیاه، آمله، ترمس، برنک کابلی و افت، سرخس، مشک،غهمچنین آن را به همراه بلیله، تربد،

)721:همانکند(ر.ك.افسنتین براي درمان کرمان و حب القرع پیشنهاد می



٤٥٦٤

٤٥٦٤

مجموعه مقاالت

آن را به عربی محموده نامند، عصاره «نباتی است کهسقمونیا،تربد و افسنتین:سقمونیا از داروهاي
شود و د و به قدر سه چهار ذرع بر زمین پهن میروینباتی پرشیر است که شاخهاي بسیار از یک بیخ می

در بعضی مکان گاه باشد که راست ایستد ... و چون ابتدا او را قطع کرده اطرافش را از خاك خالی کرده 
بهترین او صاف و سبک وزن پرسوراخ و برگها فرش کنند رطوبت لبنی او در برگها جمع شده بردارند،

،رودکار میها بهدر درمان بسیاري از بیماري. )149تحفه المومن،(»دشبیه اسفنج است که زود ریزه شو
اغراض الطبیه و دهد(ر.ك. از جمله در عالج سوءالقنینه بخشی از داروي ترکیبی مؤثر را تشکیل می

مراري و بلغم دةدهد و ماشکم درد را تسکین می«گویدابوعلی سینا می. )688: 1385، المباحث العالئیه
مضرت آن «وهستآور نیز سقمونیا دارویی است که زیان. )372: 1367، قانون در طب(»دهدهال میرا اس

، اغراض الطبیه و المباحث العالئیه(»بدوغ باید شکست و برب آبی و سماق و ریواج و پست سیب
دم ناصرخسرو در جامع الحکمتین از یکی از خواص این دارو یعنی نرم کردن طبیعت مر. )847: 1385

)10(رك.جامع الحکمتین،گویدسخن می
نباتی است مابین شجر یا گیاه و شبیه به اقحوان که به «افسنتین و تربد از داروهاي مسهل است

افسنتین را . )79مخزن االدویه،»(هاي آن انبوه استفارسی بابونه و گاوچشم نامند و ساق آن بلند و شاخ
کند، گیرند و اشتها را تحریک میویت دستگاه گوارش بهره میاندکه از آن در تقاز داروهائی برشمرده

. گیاهان شود(ر.كدارویی نیز استفاده میدةبر و ضدعفونی کننعنوان مقوي قلب، تبهمچنین از آن به
سوسی و طرسوسی نۀدانندو بهترین نوع آن را گوتر میافسنتین را از برگ آن مؤثررةافش. )274دارویی،
. دایره المعارف طب دهد(ر.كشدن بوي سیر میبه رنگ عنبر است که در صورت خرداند که دانسته

داند و افسنتین و سقمونیا را در درمان یرقان مؤثر می"الطبیهاغراض"دةنویسن. )218: 1،1384، جاسالمی
دارو کند یک داروي ترکیبی است که افسنتین و سقمونیا بخشی ازاي که در درمان یرقان تجویز مینسخه

دهند. را تشکیل می
خواندکه باید از آن برحذر بود و به تن را زندانِ جان و مارمیناصرخسرو در دیوان اشعار خود

خواهد تن را بر دین و جان و تازند و از آنان میپردازد که بر مراد تن به هرسو مینکوهش آن دسته  می
- و به فکر سقمونیا و تربد و افسنتن بودند، بیخرد نگزینند، چرا که تا کنون هرچه به فکر سالمت تن

حاصل بود و باز هم جهان به آنان وفا نکرد.
)89(دیوان،سقمونیا و تربد و افسنتینجستی بسی زبهر تن جاهل

شماردکه در دفع حشرات و حیوانات قطران را از جمله داروهایی برمی"اغراض الطبیه"دةنویسنقطران؛
شاعر )رنگ قطران غالباً تیره است و 853: 1385، اغراض الطبیه و المباحث العالئیهر.ك. رود(ذي به کار میوم

گوید روزگار زنگ موهاي سیاه جون قطران را جهت میبه همین در بیت زیر رنگ قطران را مد نظر داشته و 
اي از ان نیست:سفید خواهد کرد و چاره
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به دست سالیان شسته زمان از موي تو قطرانچه گویی؟اي شده زین گوي گردان پشت توچوگان
)288(دیوان،

گردیدند و چوبی چون درخت سرو در گرد کوه می«گوید که خود از مردمی میمۀناصرخسرو در سفرنا
گذاریم و از سر دیگر آن کنید؟ گفتند این چوب را یکسر در آتش میبریدند، پرسیدم که از این چه میمی

- 11سفرنامه،(»بریمکنیم و به اطراف میکنیم و از آنجا در ظروف میمه را درچاه میآید، هقطران بیرون می
) و این دلیل بر این است که مردم از خواص درمانی قطران به خوبی آگاه بودند.10

بیخی است پرگره و با لزوجت و اندك شیرینی و به سطبري «شقاقل:شقاقل، زردك صحرایی است که
اي برگی بسته و ثمرش به قدر نخودي و سیاه و مملو از رطوبت و پرگره و به هر گرهانگشتی و ساق گیاه او 

گلش بزرگتر از بنفشه و منبتش در زیر اشجار متراکم و مکان نمناك، مستعمل از او بیخ او، قوتش تا چهار 
ست که شیخ الرئیس گوید: ظن آن«گوید:صاحب اختیارات بدیعی می.)116تحفه المومن،(»سال باقی است

گرمی وي لطیف بود و تري وي قوت در روح زیادت کند و رازي گوید بدل آن بوزن آن بوزیدان بود و 
بود و بسیار خوردن آن مضر بود به شش و مصلح وي پرسیاوشان بود و تخم گذر گویند بدل وي دارچین 

.)255اختیارات بدیعی،(»با نبات به جالب
انسداد مجاري دةین گیاه کمی گرم و تر است و آن را بازکناشۀحکماي طب سنتی، طبع ریدة طبق عقی

دهد. مصرف آن ممکن است بادرد سر همراه باشد و به این دلیل باید اند. اشتها را نیز کاهش میعروق شمرده
ناصرخسرو از شقاقل تۀطبق گف. )149: 1384، 4، ج دایره المعارف طب اسالمیبا عسل خورده شود(ر.ك. 

سازد و مفتون شدگان دنیا را متوجه گذرا بودن آن میکردند. وت و رفع سستی نیز استفاده میبراي افزایش ق
اینکه نهنگ زمانه همه را خواهد بلعید و با زور  شقاقل نیز سستی پیري از آنان دور نخواهد شد. 

)341باز نگردد ز تو به زور شقاقل(دیوان، چند شقاقل خوري؟ که سستی پیري
پره و هر پره دو پارچه پیوسته به هم، در اندرون آن ري است جوزي رنگ(گردویی رنگ) هشتثم«:بادیان

الجمله شبیه به رازیانه و لهذا آن را بادیان خطایی نامند، محلّل، تخم کوچک نیز جوزي رنگ و طعم آن فی
ضمن پند دادن ناصرخسرو. )105مخزن االدویه،(»مفتح و مقوي معده و هاضمه و درد احشاء و تحلیل بلغم

گوید این عدم توجه به و میکندبه کسانی که به دنیا مشغول شدند به بادیان و خواص درمانی آن اشاره می
روز قیامت و دل بستن شما به دنیا پشت و گردن و میان شما را سست کرده است و شکر و بادیان نیز 

تواند آن را درمان کند:نمی
چونکه نیندشی از روز جمع

آن روز نگیردت دستانجا
زیر گناهان گران و وبال 

بادیست این« خیره چه گویی تو که 
نیست مرا وقت ضعیفی هنوز

جا باشد کهان و مهان؟
نه پسر و نه پدر مهربان

سست شدت گردن  پشت ومیان
در شکم و پشت و میانم روان؟
)14دیوان، »(بشکند این درد را شکر و بادیان
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صمغی است که با خراش دةسدابیان است گلهاي سفیدي دارد و محتوي مارةایاز تیچهبلسان درخت:بلسان
حب انگور، زةحب آن به اندا«همچنین گفته شده . )314. سفرنامه،ك.شود(ردادن درختچه از آن حارج می

ا جوشانند باشد، و اگر آن رالنساء، صرع، سده(راههاي بسته) بدن و گزیدگی جانوران را مفید میسرفه، عرق
ناصرخسرو در . )1384،465، 1،جدایره المعارف طب اسالمی(»رحم را بگشایددةو در آب  آن نشینند س

گفتند الشمس میباغی بود سلطان را به دو فرسنگی شهر که آن را عین«گوید:اش در وصف مصر میسفرنامه
ان از مغرب آن تخم بیاوردند و آنجا بکشتند، گفتند پدر این سلط............و در این باغ درخت بلسان بود، می

کارند دهند و آن را هرچند تخم هست،اما هرکجا میدر همه آفاق جایی دیگر نیست و به مغرب نیز نشان نمی
شود شود، درخت آن چون درخت مورد است که چون بالغ میروید روغن حاصل نمیروید و اگر مینمی

بندند تا این دهونه همچنان صمغ از آن اي به هر موضعیکنند و شیشههاي آن را به تیغی خسته میشاخه
شود و چوب آن را باغبانان به شهر آورند و آید، چون دهن تمام بیرون آید. درخت خشک میبیرون می

خورند. طعم لوز دارد و از بیخ آن کنند و میبفروشند. وي را پوششی سطبر باشد که چون از آنجا باز می
)87-88، سفرنامه(»آیدها برمیدیگر شاخهدرخت سال

اي از کند که اگر مردم شهر مشروب و ادویهگوید و ذکر میهمچنین در سفرنامه از مطبخ سلطان مصر می
اي که  کسی را در شهر هر مشروب و ادویه«کردند کردند، چیزي از آنها دریغ نمیمطبخ سلطان طلب می

.)99همان،(»ندي؛ و همچنین روغنهاي دیگر چون روغن بلسان و ...بایستی و از حرم بخواستندي، بداد
راوند بپارسی ریوند گویند، مؤلف گوید بیخ ریباس است  و صاحب «گوید:انصاري شیرازي می:ریوند

منهاج گوید دو نوع است. چینی و خراسانی معروف بود  به راوند الدواب،بآن جهت که چهارپایان مستعمل 
آدمی و چون سحق کنند با سرکه و به کلف روي مالند زایل کند و چون بیاشامند بادها را کنند و چینی جهت

الدم که از النساء و نفثنافع بود و ضعف معده ودرد گرده و مثانه و رحم و درد جگر و ورم سپرز و عرق
اختیارات (»نافع استسینه بود فتق و خفقان و قرحه امعاء و اسهال و تبهاي دایر و سموم گزندگی جانوران را 

خشک کنندگی، زدایندگی، تسکین اخالط غلیظ، پادزهر زهرهاي سرد "االدویهمخزن"صاحب . )183،بدیعی
. ناصرخسرو علم )218ر.ك. مخزن االدویه،شمرد(و درمان استسقاء و یرقان را از جمله کاربردهاي ریوند برمی

هاي بدن کاهش حرارتالت است. بر اساس ابیات زیر، کند که کاهندة حرارت جهو پند را به ریوند مانند می
:نیز از دیگر خواص درمانی ریوند  است

چو بر دل مرد  را از دیو گمراه
بده پندش که بگشاید سرانجام

حرارتهاي جهلی را حکیما

همی بینی فگنده بند بر بند
ز بنده بند ملعون دیو را پند

)183ستند ریوند(دیوان، ز علم و پند گفته
آن پیچش و زحیر است، کند و گیاهی باشد در غایت تلخی که دفع مرض کناك، که«فرژ :فرژ و واالن

ترکی و گیاه "اکر"درد شکم را نافع باشد  و آن را از ملک چین آورند و بعضی گویند وج است که آن را
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نامه دهخدا، لغت(»وردنترکی خوانند  و بعضی گویند ریوند است و آن دارویی باشد مشهور بجهت اسهال آ
بادیان را گویند که رازیانه باشد، واالن بر دو قسم است؛ واالن بزرگ رازیان و واالن «واالن. ذیل فرژ)

ناصرخسرو نیز به خواص درمانی  این دو گیاه دارویی آگاه است. و فرژ را در درمان . (همان،ذیل واالن)»خرد
: بیت زیر در ردیف سؤاالتی قرار دارد که بعد از مطرح داندر میدرد شکم و واالن را در بهبود درد معده موث

پردازد.کردن آنها به خرد و خردورزي می
)83فرژ باید از چین و از روم واالن(دیوان، که فرمود از اول که درد شکم را

بیان او معتقد است براي درمان درد جهالت، داروي پند الزم است، دارویی که معموال تلخ است و در
کند:تأثیر تلخی پند، به درمان درد معده  با واالن که آن هم تلخ است در ساختار تشبیهی اشاره می

چو درد معده را خوشی و تلخی باید و واالنبه پند تلخ معنی بشکر درد جهلت را
)294(دیوان، 

ترین داروهاي گرم پاكدرختی است که در جزایر هند پیدا گردد و آن بهترین و فۀبار یا شکو«:قرنفل
دل و دماغ دة تر است و هردو لطیف و صفا دهنآن پاكفۀآنرا ماده گویند و شکووة آنرا نر و میفۀاست،شکو

گوید :(دهخدا، ذیل قرنفل)با توجه به خاصیت درمانی قرنفل است که ناصرخسرو می.»هستند
)342ل(دیوان، خورند قرنفگرچه ستوران نمینیست قرنفل خسیس و خوار سوي ما

درختی است شبیه به درخت گز و در چین و بالد روس زیاد بزرگ شود، برگش مثل برگ گز و «:خلنج
تر او تندفۀباشد، و ثمرش مثل خردل است گرم و خشک و شکوگلش کوچک و سرخ و زرد و سفید نیز می

شکوفه در آن ریخته سه هفته تر از سایر اجزاء او. شکوفه و برگش جهت گزیدن هوام و روغن او کهو قوي
چوب او را هم این اثر است. و یک رةو درد مفاصل و نقرس نافع و فشاءدر آفتاب گذاشته باشند جهت اعیا

مثقال از تخم او با عسل حافظ دل است. از ضرر سموم و خوردن چیزي در ظرف چوب او مانع خفقان 
ذیل خلنج)نامه دهخدا،لغت(»است

شمرد:آن را خردمند میدةاز خواص این درخت است که خوردنناصرخسرو  با آگاهی
)338(دیوان، یخرد از کاسه خلنجزانست که تو بیخلنجستآنست خردمند که خوردنش

نام معجونی است مرکب از «دانندآن را در تقویت کلیه مؤثر میترکیبی است که زرعون معجونی: زرعون
منان بوزایدن و لسان نفل و خولنجان از هر یک جزئی و از تودریان بهفلفل و زنجبیل و قرفهو دارچین و قر

»موم بسرشندالعصافیر و قسط شیرین و سعد و سنبل و از هر یک سه جزء کوفته و بیخته و به عسل  بی
شمرد:شاعر در بیت زیر سخن و نصایح خود را مؤثرتر از داروي زرعونی میذیل زرعونی)،دهخدانامه لغت(

)368به کار آید از داروي زرعونی(دیوان، بشنو که ترا قولشسخن حجت
معجون «کند.فیقرهفیقره معجون دیگري است که ناصرخسرو در اشعار خود به آن اشاره می:معجون فیقره

ابوعلی سینا ). دهخدا،ذیل معجوننامه (لغتاست»ساختندتلخ، معجونی که از فیقره یعنی صبري سقوطري می
صبر است(الوا) است که بسیار تلخداروي اصلی در این معجونگویدکند و میخ مزه معرفی مینیز آن را تل
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بلسان و خۀهاي بلسان،  زعفران،چوبکهاي شامزه است. معجونی که از الوا، دارچین، برباله، سنبل، دانه
ي از دنیا و علم گیربه کنارهناصرخسرو. )292: 1367،قانون در طبدارچین ختایی تشکیل شده است(ر.ك. 

خواهد دیگران پذیراي پنداو باشند هرچند که تلخ است اما پرنفع خواهد دهد و میاندوزي پند می
بودهمانگونه که معجون فیقره ناخوش ولی مفید است:

)269پرنفع و ناخوش است چون معجون فیقره(دیوان، شبپذیر پند اگر چه نایدت پند خو
"قانون در طب"سینا درگوید و ابند از شستن مو با آب آمله سخن میناصرخسرو در اشعار خو:آمله

گذارند بریزد و داروهایی که هرگاه مو شروع کنند و نمیداروهاي تکی ساده که از مو نگهداري می«گوید:می
کار برند کار کند و تا عالجهاي مناسب بهبه ریزش کند  به دادش برسند و از ریزش آن جلوگیري می

قانون در (»کابلو پر سیاوشانلۀدار شوند. عبارتند از : آس، ثمر آس، الدن، آمله، هلیفظت را عهدهمحا
کند و هدف او از بیان این موضوع توصیه . در ابیات زیر به شستن مو با آب آمله اشاره می)113: 1367،طب

به عدم توجه به صورت و ظاهر و پرداختن به باطن است:
)281موي را شوئی بآب آمله؟(دیوان، انش همچنانکچون نشوئی دل به د

)341روي بشوئی همی به امله و گل(دیوان، پاي ز گل برکشی به طاعت به زانک
گیاهی است بی «گوید:شستند و حکیم مومن در مورد آن میاشنان گیاهی است که با آن رخت می:اشنان

شویند، سفید او خرؤ العصافیر و ازران با آن جامه میهاي زیره شبیه به کرمهاي خشک شده و گبرگ و شاخه
سبز آنرا غاسول نامند؛ سه درهم سبز او مسهل زرداب و یک درهم مدر حیض و نیم درهم مدر بول و طالي 

در انتقاد از کسانی که فتنۀ اهل باطل ) ناصرخسرو26تحفه المومن،(»او بجهت بردن گوشت زیاد نافع است
. به عقیدة او، اگر این مفتون شدگان گویداز شستن تن با این گیاه سخن میین و آن،هستند و خریدار قول ا

دستار به صابون و تن به اشنان بشویند باز هم گرفتار جهل هستند.
اي کرده فتنه ترا اهل باطل

گر جهل ترا درد کردي،از تو
چه شوئیمغزست ترا ریم گر

بر حدثنا عن فالن و بهمان
ن رسیدي افغانبر گنبد کیوا

)157دستار به صابون و تن به اشنان(دیوان، 
صمغ درختی است به بلندییک قامت و در «،صبر گیاهی است تلخ که خواص درمانی بسیاري دارد:صبر

روید شبیه به برگ شود و از بیخ آن برگهاي بلند ده عدد و زیاد میبعضی بالد کوتاه و در بعضی بلندتر می
ر بلندتر تا به دو ذرع و به اطراف آن خارهاي صلب کوتاه و جوف آن متخلخل و مملو از عنصل و از آن بسیا

براي صبر خواص درمانی . )271تحفه المومن،(»آیدرطوبت غلیظ. لزج بسیار تلخی که از آن به عمل می
رخی هاضمه، درمان صرع، روماتیسم و بآسم، رفع سوءجۀاند از جمله اینکه در معالبسیاري ذکر کرده

آب و «همچنین. )241: 1384، 4،جدایره المعارف طب اسالمیخون مفید است(ر.ك. یۀاختالالت کبد و تصف
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ها، آفتاب سوختگی، آن براي سوختگیزةگیرد و آب تامورد استفاده قرار میعنوان مسهلآن بهزة تارةعصا
)18ی،گیاهان داروی(»شودحشره گزیدگی و دیگر کاربردهاي تسکینی  استفاده می

شده است و آن ها استفاده میدر درمان بیماريآندر عصر ناصرخسرو از صبر گیاهی تلخ و سخت است. 
کند و به تأثیر ظرف از مظروف د،این مسأله را شاعر ضمن پند به دروغ نشنیدن بیان میکوبیدنرا در هاون می

و همچنین تأثیرپذیري در همنشینی و همراهی اشاره دارد:
تا نشوي خوار ازانکمشنو دروغ

در هاونی که صبر بکوبد طبیب
چون سیم قلب قلب بود خازنش

)440چون صبر تلخ شود هاونش(دیوان، 
توجهی به مسائل دینی و پرداختن به ،در انتقاد از اوضاع اجتماعی، بیناصرخسرو در اشعار خود:مازریون

. و طبع ناخوش مردمان روزگار خود را بردم میاز گیاهان دارویی دیگر چون مازریون نامی و مطرب و آواز
خواند:به هنگام دادن زکات چون طبع مازریون می

خوش بخندي بر سرود مطرب و آواز او
ور بدرویشی زکاتت داد باید یک درم

توانی دامنش پر لؤلؤ منکنون کنی
)25طبع را ز ناخوشی چون مازریون کنی(دیوان، 

ترکیبی است که از داروهاي مختلفی تشکیل شده است و آن را بر زخم مرهم دارویی مالیدنی و:مرهم
کند که مجروح جفا با استفاده از آن سالمت خود را شاعر در بیت زیر وفا را به مرهمی تشبیه میگذارند.می
آورد:دست میبه

)496مرهمی باید نهادن بر سرش نرم از وفا(دیوان، گر ترا باید که مجروح جفا بهتر شود
از نکات اخالقی که ناصرخسرو در موارد بسیار به آن توصیه . یکیمالیدنی استهايدارواز طلی نیز 

توان به شهر شمرد که با کمک آن میکند، سخن و سخنوري است. در ابیات زیر سخن را مرکب جان میمی
ي آفت نیز است. اوگشاید. و از طرف دیگر گشایندة درهاکلیدي است که درهاي هدي را میهدي رفت،

گوید سخن گاهی خسک و زهر و گیرد و میبراي نشان دادن سود و زیان سخن از صنعت تضاد بهره می
خنجر و سنان، و گاهی شکر و قند و مرهم و طلی است..

سخن به منزلت  مرکبست جان ترا 
درِ هدي نگشاید مگر کلید سخن

و زهر وخنجرست و سنانگهی سخن خسک

رفتن به سوي شهر هديبرو توانی
همو گشاید درهاي آفت و بلوي

)469گهی سخن شکر و قند و مرهمست و طلی(دیوان،
-گرفتند بهها متشکل از ترکیبات مختلفی هستند که هر یک از آنها در مواردي مورد استفاده قرار میمرهم

.شاعر از )618المتعلمین،دایهه(»مر سوختگی آتش را داروهاي آهک سود دارد و مرهم کافوري«عنوان مثال 
اندوزي، خود را نجات دهد، نه اینکه با سر کردن در خواهد ناامید نباشد و با علمغرقه در دریاي جهالت می

کنند جهل خویش شرایط را بدتر از قبل سازد. همانگونه که در درمان سوختگی از سرکه و نمک استفاده نمی
گیرند: کار میرا بهصندل مرهمی متشکل از گالب، کافور وبلکه 

به علم کوش و زین غرق جهل بیرون چلاي از فضل او نُمید مباشاگرچه غرقه
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)193و صندل(دیوان، سازد گالب شاید و کافور سوخته بر سرکه و نمک مکن که تراه ب
- ن این نکته میهاي دینی خود به بیا، در بیان اندیشهشدتفاده میسز ایهمچنین از گالب در دفع تشنگی ن

پردازد:
سپس یار بد نماز مکن

که شود سخت زود دیوِ لعین
بر ره دین حقّ پیش از صبح

اندر این ره ز شعر حجت جوي

که بخفتست مار در محراب
زیر نعلین بوتراب، تراب

خوش همی رو به روشنی مهتاب
)29چو شوي تشنه با جالب گالب(دیوان، 

هابیماري
هاي چشم، دمل. و هاییچون تب، وبا، بیماريکند، بیمارياز بیماریها  نیز اشاره میناصرخسرو به تعدادي

کند.در بعضی از موارد براي درمان آنها دارو تجویز می
حرارتی است در دل برافروزد، در تجویف دلست و طبیبان آنرا روح «تب باال رفتن حرارت بدن است.:تب

اغراض الطبیه و (»اندر همه تن پراکنده شود و همه تن را گرم کندخوانند و با خون، اندر رگها بگذرد و 
کند. یکی المتعلّمین داروهاي  فراوانی در درمان تب تجویز میایهصاحب هد). 787: 1385، المباحث العالئیه

بر سینه صندل و کالب و کافور بنهد تا «کند این است کهاز راههایی که در درمان تب محرقه پیشنهاد می
دایم صندل و گالب و کافور بر جگر «گوید) و در درمان تب غب نیز می703المتعلمین،هدایه(»ک شودخن

کند(ر.ك. کافور و شراب صندل را پیشنهاد می،اغراض الطبیه نیز براي درمان تبدةنویسن. )709:(همان»نهند
)794: 11385، اغراض الطبیه و المباحث العالئیه

داند و در رد این سخن جرجانی کهتب را خارج شدن مزاج از حالت اعتدال میناصرخسرو دلیل بیماري 
تب مردم را از آن آید که مزاج از اعتدال «کند کهاینگونه استدالل می»شهر اهواز از تب کسی جدا نبود«

بیرون شود بسوي زیادت یا بسوي نقصان، و مردم بدان سبب رنجه شوند و طعام نتوانند خوردن، و اگر
درست نباشد.کودکان اندرو کودك یا بزرگ باشد،تنش نقصان افتد، واگر چنین جایی باشد که هیچکس اندرو

نشوند و هیچ کس قوي و شادمانه نباشد، و هیچ کس را رغبت نیوفتد که بدان شهر شود از بیم بزرگ 
از تعالی دادن روح و جان شاعر در انتقاد از آنهایی که تنها در فکر جسم، و. )183جامع الحکمتین،(»بیماري

پردازد:به بیان چگونگی درمان تب در عصر خویش میند و توجهی به عذاب الهی ندارند،خویش غافل هست
گرت تب آید ز بیم حرارت

وانگه نندیشی ایچ گاه معاصی
جستن گیري گالب و شکر و چندن

)170(دیوان، زاتش دوزخ که نیستش درو روزن
معنی وبا تغییر هواست وبد گشتن «عفونی همراه با اسهال و استفراغ شدید است.وبا یک بیماري:وبا

هاي پزشکی سبب وبا تري هواست و این بیماري ) براساس یافته802اغراض الطبیه والمباحث العالئیه،(»آن
. )803ر.ك. همان:در تابستان کمتر و در والیتیکه هواي آن تر باشد بیشتر است(



٤٥٧١
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

)396زیرا که آرزو خرد خلق را وباست(دیوان، ردت را وبا رسدترسم از آرزو خ
ۀ شمرد و این باور غلطی بود که در میان عامنظامی در لیلی و مجنون یاقوت را در درمان وبا مؤثر می

مردم رواج داشت.
)291لیلی و مجنون،یاقوت خور از وبا مندیش(دل راست کن از بال میندیش

. یکی از سؤاالت جرجانی که ناصرخسرو ،نظري خالف گفتۀ نظامی داردکمتینناصرخسرو در جامع الح
-لهرا از مجهوالت میأاین مسشاعر» دفع کردن یاقوت مر وبا را چیست؟«است که دهد اینبه آن پاسخ می

صوابتر -کآن معلوم است-اگر این سوال که از گرم ناشدن یاقوت سرخ بودي بآتش«گوید:خواند و می
هند بییاقوت. و و بوقت او بسیار مردمان از وبا بر-که این مجهول است-نک از گردانیدن او مر وبا رابودیاز آ

جامع الحکمتین،(»وبا جز آنکس نرستی که یاقوت داشتی، آنگاه این سوال درست بودياگر چنان بودي کز
اند.زین ت و دیگر زبرجد مثَلپس گفتند کز جواهر یک یاقو«پردازد که اینگونه به تأویل این باور میو)179

خدایی و معنی گردانیدن مر وبا را از آنکس که یاقوت را دارد مثَل است.برگردانیدن رسول مر دةدو گزی
)181جامع الحکمتین،»(تر وباي است، از آنکس که دین او داردغالب خدایی که آن عظیم

تم آفتی است . «کندم و دوربینی اشاره میناصرخسرو به چند نوع بیماري چشم، یعنی ت:هاي چشمبیماري
لغت نامه دهخدا،ذیل تم) او مخاطب را به »(شود مانند پرده و آنرا به عربی غشاوه گویندکه در چشم پیدا می

توان آن را است،طنابی که نمی"اویخته از آسمان هفتم"خواند که اندوزي وتمسک به طنابی فرا میتوبه و علم
دید.» شم پر تمبا خاطر تاریک و چ«

آویخته از آسمان هفتم
آن را نتوانی تو دید هرگز

شو دست بدو در زن و جدا شو

اینجا رسنی هست سخت محکم
با خاطر تاریک و چشم پر تم

)278(دیوان، زین گم ره کاروان و بی شبان رم
)119گاه چونی کور و گاهی دوربین(دیوان، مر مرا آن ده که بستانی همان

. این نکته را با تشبیه خود به آفتاب و مانند کردن براي بیماران مبتال به چشم درد مضر استآفتاب
کند.دشمنان خاندان پیامبر(ص) به چشم درد، بیان می

)17ازیرا ز من رخ پر آژنگ و چینی(دیوان، ترا چشم درد است و من آفتابم
خواهند سرب و مس را از معدن جدا وقتی می«برد. عنوان عالج چشم درد نام میبهوتیادر چند مورد از ت
هاي پلید زائدهدةآید که داروي چشم درد است،بازدارنتوتیا بدست میدةخیزد از آن ماکنند دودي که برمی

اش بسیار خوب ها نفوذ کند، بویژه شستهگذارد به طبقهشود و نمیاست که در رگ چشم جمع می
)322: 1370،قانون در طب(»است

)116اي پور پدر، هیچ توتیا نیست(دیوان، مر چشم خرد را از علم بهتر
)396از مرد چشم درد ترا توتیاست(دیوان، بی توتیاست چشم تو که بر دروغ و زرق
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کند. همانگونه که گفته شد در هاي مختلفی را ذکر میشاعردر درمان مارگزیدگی درمان:مارگزیدگی
هایی که در درمان مارگزیدگی مورد سحر و جادو بود.یکی از درمان،خرافاتگذشته،پزشکی آمیخته به 

لۀوسیگرفتن از سحر و جادو و افسون بود. ناصرخسرو نیز به درمان مارگزیدگی بهگرفت بهرهاستفاده قرار می
سون  . از نظر وي ارزش و اهمیت تأویل در معرفت و شناخت امور همانند جادو و افکندافسون اشاره می

براي کسی است که جهل و نادانی همچون ماري او  را گزیده است:
)257(دیوان، اي هوشیار نادره افسون استمار جهلدةتأویل بر گزی

)145، نجهل را که شناسد  افسون(دیوادةگزیمار را افسون پدید استدةگزی
ه دارویی است ضد زهر و مرکب از روش دیگر در درمان مارگزیدگی استفاده از تریاق یا پادزهر است ک

اجزاي بسیار.
)71(دیوان، ؟که ما ماریميز ما بخواه، گمان چون برست حیله تریاقستترا که مار گزیده

ین عالم اژدهاست وز ایزد ترا خردا
پادزهراژدهاست خرد سوي هوشیار

استپازهر زهر این قوي و منکر اژده
).394ن، درخورد مکر نیست نه ازدر دهاست(دیوا

دمی که در عقب سر بعضی از افعیان هست و در بعضی دیگر «گزیدگی استمار درمان دیگر ماررةمه
کند. و داراي انواع نیست چون آن را از بدن مار بزرگ جدا سازند نرم است. سپس حالت سنگی پیدا می

چسبد و اگر شیر بر آن کور مینهند و بر موضع مذمتفاوت است. براي امتحان آن را بر محل گزیدگی مار می
دهد و تا زمانی که تمام سم را جذب نکرده باشد از محل گزیدگی شود و تغییر حالتمیبریزند شیر منجمد می

باورهاي پزشکی در خمسۀ (»چسبدشود و پس از جذب کامل گزیدکی هرگز برجاي گزیدگی نمیجدا نمی
)77نظامی،

)17مار(دیوان، رةو ستوده مهتعزیزسستاگر چه مار خوار و ناستوده
بد گواریدن طعام باشد و حرکتها ،سبب برآمدن آن«دنبلیا دمل برآمدگی مخروطی و چرکین است که:دنبل
ناصرخسرو براي درمان این بیماري قطع عضو و . )814: 1385، اغراض الطبیه و المباحث العالئیه(»بر امتال

.کنددرد را پیشنهاد میجهت تسکین،قرار دادن دنبه بر روي دمل
)193ببر دو دست طمع تا بیفتد دنبل(دیوان، به دست جان تو  بر دنبلی بدست طمع

)279نه زانکه دنبل نزدیک او خطر دارد(دیوان، ز بیم درد نهد مرد دنبه بر دنبل
آبستنی

ت را زادة زبان مرد . او حکمشدزاد روشی است که در زمان ناصرخسرو به کار گرفته میسزارین یا رستم
گوید باید تیغی آورد تا حکمت از زبان مرد علم زاده شود همانند کودکی که از مادر متولد داند و میعلم می

شود:می
)264تیغ باید تا بیارد زادن آبستن سخن(دیوان، چون شد آبستن به حکمتها زبان مرد علم
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اگر قوت منی ماده بیش بود و «نگونه آمده است که المتعلمین ایهند در هدایراما در تعیین جنسیت فز
تر تر بود و مزاج منی مادر گرممزاج منی پدر تر بود فرزند ماده برآید و برعکس این اگرقوت منی  پدر قوي

ناصرخسرو نیز در جواب این سوال که:. )24-25المتعلمین،هدایه(»بود فرزند نر برآید
و دختران را باشد قفا بسوي زهار؟چرا پسر که بزاید ز برش باشد روي

طباییعیان گویند: مزاج جسد زنان سردتر باشد و مزاج جسد مردان گرم و خشک باشد بخالف «گوید: می
مرد غالبست، فرزند دختر آید و گویند هر که خواهد که فرزند فۀزن بر نطفۀیکدیگر، و گوییم که چون نط

تمام فراز آید، آنگاه نزدیکی با زنان معاهنه یۀاشتن از مباشرت تا ماپسر آید، خویشتن را یکچندي نگاه باید د
زن غلبه افتد. فۀمرد بر نطفۀکردن تا پیش از آنک آرزوي زن بجنبد مرد از حاجت خویش پرداخته شود و نط

مرد جاي گرفته باشد، آنگاه فرزند پسر آید و گفتند: چون فۀیع شود چون نطاو اگرنطفه پیش آید که ض
ند دختر باشد و مزاجش سردتر باشد و لطافت اندر ترکیب فرزند سوي روي باشد و چون فرزند اندر زفر

شکم بگردد از بهر بیرون آمدن و سوي رویش لطافت نباشد، نگونسار گردد............و چون بنهدش، رویش 
جامع (»یر شودسبک باشد  و سرش ز>پس<زیر گردد و چون فرزند پسر آید، مزاجش گرم و خشک باشد، 

)295-296الحکمتین،
ظاهر دختریست اندر زایش نفسانی و پشت سوي «گوید: پردازد و میله میأناصرخسرو به تأویل این مس

گفتند که دختر چو بزاید پشتش -مادر دارد که او خداوند تأویل است و روي سوي او کند، از بهر اینست
است، روي سوي مادر دین دارد که خداوند تأویل سوي روي مادر خویش باشد،.و مومن باطن پسري 

. )299همان،(»است
که گیرییا رفع گندیدگی گوشت استازدیگر نکات بهداشتی در دیوان ناصرخسرو، استفاده از نمک در پیش

است و"واي به روزي که بگندد نمک-زنند هرچه بگندد نمکش می"در بردارندة مضمون ضرب المثل
اند.رسی نیز با استفاده از این موضوع مضمون سازي کردهشاعران دیگر ادب فا

)150چون نمک گنده شوداورا به چه درمان کنند؟(دیوان، گوشت ارگنده شود او را نمک درمان بود
گیرد:در بیان مخالفت و دشمنی مخالفان با خود، از ناسازگاریروغن و کنجاره سود می

)305نجاره و من روغنم(دیوان، ایشان کروغن و کنجاره بهم خوب نیست
گیري:نتیجه

رسد ناصرخسرو آشنایی نسبتاً خوبی با مقوالت پزشکی زمان خود با توجه به مطالب ذکر شده به نظر می
جا بهره گرفته است. هدف او به داته است. هم در دیوان و هم در آثار دیگرش کم وبیش از انها درست و به

رو درمان، توضیح وتشریح درمانی و دارویی آنها همانند یک پزشک نیست کار بردن مقوالت پزشکی و دا
بلکه او مقوالت استفاده کرده است که بتواند آنها را در اهداف تأویلی، توضیحی و تفسیري خود به خدمت 

اش به مقوالت دارویی و گیاهان دارویی بوده است. بگیرد. او بیشترین توجه
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شتر از رنگ یا ویژگی دیگر این گیاهان دارویی توجه کرده است.ناصرخسرو او همچنین به خاصیت آنها بی
معموال با مقایسه و تشبیه مسائل اعتقادي، اجتماعی، اخالقی و فکري با یکی از مقوالت مربوط به دارو و 

کند.درمان اهداف خود را روشنتر بیان می
- داند که با ریوند و امثال آن نمیرا دردي میداند و جهالت و نادانی خرد را چشم و علم را توتیاي آن می

توان آن را درمان کرد. بلکه باید با علم و پند به درمان آن پرداخت. پند را مثل معجون فیقره تلخ ولی خوردن 
داند.داند. وفا را همچون مرهم و تأثیر سخن حجت را کارآمدتر ار تأثیر زرعون میآن را اجتناب ناپذپر می

رخسرو براي بیان بهتر درمان، تقویت یا براي بیان برخی ویژگیهاي اخالقی، فکري و بنابراین ناص
هاي درمانی مربوط به علوم پزشکی و درمانی استفاده کرده است.ها یا شیوهاجتماعی از خاصیت

کتابنامه:
. چ اول، ج پنجم،ترجمۀ عبدالرحمن شرفکندي، قانون در طب). 1367سینا، شیخ الرئیس.(ابوعلی.1

تهران، سروش.
.چ پنجم، ج دوم، ترجمۀ عبدالرحمن شرفکندي، قانون در طب).1370سینا، شیخ الرئیس.(ابوعلی.2

تهران، سروش.
.چ دوم،به اهتمام جالل المتعلمینهدایه).1371اخوینی بخاري،ابوبکر ربیع بن احمد.(.3

متینی،مشهد:دانشگاه مشهد
. چ سوم، ترجمۀ باهر هاي خالفت شرقیینتاریخ پزشکی در ایران و سرزم). 1386الگود،سریل.(.4

فرقانی،تهران، امیرکبیر.
.چ اول، تصحیح محمد تقی میر، تهران، اختیارات بدیعی). 1371انصاري شیرازي، علی بن حسین.(.5

پخش رازي.
.چ اول، ترجمۀ شهرام منیعی، تهران،کتابسراگیاهان دارویی). 1360مایر، ژوزف.(.6
چ اول تهران، هاي ایران( از آغاز تا عصر حاضر).یمارستانتاریخ ب). 1379بخش، حسن.(تاج.7

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
بخش، ه.ج اول،تصحیح حسن تاجاغراض الطبیه والمباحث العالئی).1384جرجانی اسماعیل.(.8

تهران، دانشگاه تهران
تصحیح و تحقیق حسن . ج دوم، اغراض الطبیه و المباحث العالئیه).1385جرجانی، اسماعیل.(.9

بخش، تهران، دانشگاه تهرانتاج
. کتاب اول، تصحیح جالل ذخیره خوارزمشاهی). 1344جرجانی، محمد بن احمد الحسینی.(.10

اي از جالل مصطفوي، انجمن آثار ملیمصطفوي، محمد حسین اعتمادي، محمد شهراد، با مقدمه
. تهران، کتابفروشی مصطفوي    ن). تحفه الموم1378حسینی تنکابنی،محمد مومن بن زمان.(.11
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. دانشگاه  تهران با همکاري انتشارات روزنهنامه دهخدالغت). 1372دهخدا، علی اکبر.(.12
،.تهران،انتشارات کتابفروشی مخزن االدویه).1349عقیلی شیرازي، محمد حسین بن محمد هادي.(.13

محمودي
ان.  سال چهارم، شماره پنجم، ادبستباورهاي پزشکی در خمسۀ نظامی). 1371عالقه، فاطمه.(.14
.چ دوم، ادیب ناصرخسروطب و بهداشت اسالم). 1340فاضل، جواد.(.15
. چ اول، ترجمۀ سیاوش آگاه، علمی و فرهنگی،). پنجهزار سال پزشکی1366فنترمر، گرهارد.(.16
. چ دوم به اهتمام محمد معین و هنري جامع الحکمتینالف).1363قبادیانی، ناصرخسرو.(.17

نۀ طهوريکربین،کتابخا
.چ دوم، تصحیح محمد دبیر سیاقی، زوارسفرنامهب). 1363ـــــــــــــــــــ .(.18
. چ ششم، تصحیح مجتبی مینوي، مهدي محقق، دیوان اشعار). 1384ـــــــــــــــــــ .(.19

تهران،دانشگاه تهران
،نامۀ توضیح دربارة برخی از لغات در دیوان ناصرخسرو).1383مظاهري، جمشید.(.20

23-44،صص 14ن.شمارةانجم
. تصحیح بهروز ثروتیان،تهران، امیرکبیرلیلی و مجنون). 1387نظامی، الیاس بن یوسف.(.21
.چ اول، ج چهارم، فخر دیندایره المعارف طب اسالمی).1384نورانی، مصطفی.(.22
.چ اول، ج اول، قم، انتشارات ارمغان یوسفدایره المعارف طب اسالمی).1384نورانی، مصطفی.(.23
.چ دوم، به کوشش حسین محبوبی االبنیه عن الحقایق االدویه).1346موفق الدین ابومنصور.(هروي،.24

اردکانی، تهران،دانشگاه تهران،
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بررسی و تحلیل سبک شناختی داستان هاي بازنویسی شده از شاهنامه براي نوجوانان
دکتر جهانگیر صفري
دانشیار گروه ادبیات دانشگاه شهرکرد 

دقیدکتر اسماعیل صا
استادیار گروه ادبیات فارسی شهرکرد 

1سجاد نجفی بهزادي

دانشجوي دکتري ادبیات دانشگاه شهرکرد 
چکیده

شاهنامه فردوسی از شاهکارهاي ادبی جهان و بزرگترین میراث فرهنگی ایرانیان است. این کتاب آکنده از 
ها تنها مختص گروه ن مفاهیم و آموزهمندي از ایهاي اخالقی، فرهنگی و تربیتی است. بهرهمسایل و آموزه

خاصی از جامعه (بزرگساالن) نیست بلکه نوجوانان براي آشنایی با هویت ملی خود به پیوند عمیقی با 
سازد. این شاهنامه نیاز دارند. شاهنامه، نوجوانان را با تمدن، فرهنگ وگذشته پرافتخارکشور خویش آشنا می

هاي مناسب و خالق ازاین اثر ارزشمند است. هدف این پژوهش ویسیآشنایی وارتباط درگرو انجام بازن
هاي بازنویسی شده شاهنامه با متن اصلی براي دست یافتن به بررسی و مقایسه سبک شناختی داستان

گان آسان و ملموس به جاي الگوهاي بازنویسی مناسب و خالق براي گروه سنی نوجوان است. انتخاب واژه
هاي ذهنی و دشوار، هاي ساده و مناسب، شرح جمالت و عبارتسامد، انتخاب صفتتعابیر کهن و کم ب

استفاده از تصاویر عینی و ملموس به جاي تصاویر ذهنی و دشوار استفاده ازتشبیهات و استعارات ساده و 
این ملموس و.. از جمله مواردي است که در انجام یک بازنویسی مناسب با ظرفیت ذهنی و زبانی نوجوان در 

پژوهش بررسی و پیشنهاد شد.
شاهنامه، بازنویسی، سبک شناسی، نوجوانها:کلیدواژه

مقدمه
شوند. برخی آثار محصول ذهن و جهان بینی نویسندگان هاي گوناگونی خلق میآثار ادبی و هنري به شیوه

م نویسنده یا شاعر از زنند (آفرینش مستقیم) روش دیگر، الهااست که با خالقیت ادبی دست به تولید اثر می
آثار نویسندگان گذشته یا معاصر است. در این شیوه شاعر پس از الهام از اثر دیگران، دست به آفرینش 

هایی از اثر پیشین در آن مشاهده شود این شیوه را زند که با اثر گذشته متفاوت است و تنها رگهجدیدي می
ا نویسنده با دریافت محتوا و هدف آثار کهن، به بازنویسی گویند. اما در شیوه سوم، شاعر یمیبازآفرینی 

)regeneration( متون کالسیک می پردازند. در این مرحله نویسنده یا شاعر در حوزه محتوا و درون مایه.
دخل و تصرفی ندارد. بلکه در ساختار اثر کالسیک می تواند تغییراتی ایجاد کند. بازنویسی یعنی ساده کردن 

اي که محتوا و درون مایه آن حفظ شود. نویسنده و اد ساختار جدید در متون کهن است به گونهزبان و ایج

1 . najafi23ir@yahoo.com
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شاعر پس از انتخاب و دریافت متن کهن عالوه بر ساده و امروزي کردن زبان آن، با حفظ ارکان موضوعی و 
(پایور، » زند.ایجاد فضاسازي ها و شخصیت پردازي و تفاوت در دیدگاه خود، دست به بازنویسی اثر می

) بازنویسی تنها بازگردانی زبان یا ساده کردن و امروزي کردن متن نیست، بلکه باید ساختار و 15-14: 1380
کرد.فرم اثرکهن را نیز به صورت جدید ارائه

اند. بازنویسی از نظم به نظم، نثر : تقسیم بندي هاي متفاوتی براي بازنویسی در نظر گرفتهانواع بازنویسی
ه نثر، نظم به نثر، نثر به نظم و بازنویسی توام با بازآفرینی، بازنویسی از متون و روایات تاریخی و... تقسیم ب

شود (ر.ك. دیگر، بازنویسی ساده و خالق است که بر اساس ساختار و هدف بازنویس مطرح میبندي 
بندي کرد.توان به صورت زیر تقسیم ). انواع بازنویسی را می23: 1371هاشمی نسب،

بازنویسی متأثر از سبک اصلی؛
گردد. در این نوع بازنویسی اثر اصلی با حفظ خصوصیات سبکی و واژگانش ساده نویسی و تلخیص می«

شود. معموالً این تقریباً خود اثر است با ساده تر بودن زبانش که براي قابل فهم بودن خوانندگانش انجام می
.)51-50همان: ». (گیردرت مینوع بازنویسی براي نوجوانان صو

بازنویسی ساده (ساده نویسی )
) بدون اندك تغییري نسبت 1380:15(پایور،» بازنویسی ساده یعنی اثر کهن را به زبان امروزي درآوردن«

توان اعمال کرد، کاهش میزان حجم اثر بازنویسی شده به متن اصلی. تنها تغییري که در این نوع بازنویسی می
به متن کهن است. در واقع اثر بازنویسی شده تنها در زبان نگارش و حجم با اثر اصلی تفاوت دارد.نسبت 

بازنویسی خلّاق؛
بازنویسی خلّاق به معنی ساختار نو به موضوع کهن دادن است. بدین معنا که در این نوع بازنویسی، 

ها، ر پیشین را حفظ کرده و با فضاسازيکند بلکه ارکان موضوعی اثنویسنده تنها زبان اثر را امروزي نمی
، ساختاري جدید ایجاد می کند.ها و تغییر در محتوا و حجمشخصیت پردازي

تاریخچه بازنویسی از گذشته تا به امروز:
هاي نخستین شاعران و اي دیرین برخوردار است.در سدهبازنویسی متون کهن در ایران از سابقه

ود براي به نمایش گذاشتن استقالل و تعیین هویت ملی خود با تالشی مستمر نویسندگان ایرانی در آثار خ
اند. در سده چهارم فردوسی با خلق شاهنامه،  خود آگاه یا ناخودآگاه دست به آفرینش آثار گوناگونی زده

کایات و پر بار و افتخار آفرین ایرانیان را در روایتی نو به نمایش گذاشت. وي با جمع آوري حداستان هویت
اي در تبین استقالل و هویت ایرانیان نقش ها به صورت هنرمندانهاسطوره ها و روایات شفاهی و بازنویسی آن

اي را سبب شد که با وجود توفان هاي پرحجم و حمالت ترکان غزنوي اي ایفاکرد و پایه فرهنگ جامعهعمده
: 1380و هشتم نیز ادامه یافت.( ر.ك. پایور،و سلجوقی، همچنان روند فرهنگ و هویت ایرانی تا قرن هفتم 

128-127.(
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در قرن دهم، صفویان توجه خاصی به فرهنگ و ادب نشان دادند که حاصل آن بازنویسی هاي مختلف 
دینی از متون کهن بود. در این دوره سرودن حماسه هاي دینی با روش بازنویسی بسیار رایج شد. شاخص 

بود. این قصه در شکل بازنویسی خود از رویدادهاي »امیر حمزه«صهبازنویسی دینی در دوره صفوي، ق
تاریخی شرق ایران بود. این قصه مربوط به سده هاي گذشته و سرگذشت امیر حمزه عموي پیامبر اکرم 

اي رسمی بازنویسی شد. حکومت قاجار (ص) بود که بر زبان راویان و ناقالن بود تا زمان صفویه که به گونه
م قدرت خود، آماده پذیرش زمینه هاي فرهنگی خاص شد. از مهمترین تحوالت صورت گرفته پس از انسجا

در زمینه ادبیات(نظم ونثر)ایجاد ساده نویسی در زبان فارسی بود متون و منابع حتی نامه نگاري ها در این 
فرهنگی براي احیاي هاي ادبی واما در دوره بازگشت ادبی زمینه« زمان به زبان ساده و فارسی نگاشته می شد

هاي بازنویسی ایجاد شد و مقدماتی که این نهضت فراهم کرد ثمره آن بعدها به شکل مطلوب خود را روش
را با روش بازنویسی تاریخی از وقایع روز » نامهشاهنشاه«نشان داد. براي مثال، فتحعلی خان صبا خود، کتاب

) اثر 1223-دیگري به نام قاآنی(میرزا حبیب شیرازي )همچنین شاعر143و زمان خود به وجود آورد. (همان،
در دوره مشروطه گرایش به بازنویسی و باز از روي ساختار گلستان بازآفرینی کرده است. » پریشان«خود را 

ها انکار ناپذیر است. از یافت. نقش مترجمین در گسترش این روشآفرینی وقایع تاریخی گذشته ایران رونق 
بازآفرینی محمد باقر خسروي از وقایع گذشته را » شمس و طغرا«هاي این دوره می توان به نمونه بازنویس

مقارن جنگ جهانی اول شروع .از میرزا حسن خان بدیع نصرت» سرگذشت کوروش«نام برد. یا بازنویسی 
هایی در پهنه فرهنگ و ادب ایران بود. تحوالتی که در جهان در همه زمینه ها و با چنین زمینهجدال کهنه و ن

آغاز 1309شروع شده بود و در سرنوشت مردم ایران مؤثر بود تحول جدید با حرکت نوگراي نیما در سال 
شد.

مجموعه چند حکایت منتشر شد. در این1300در سال » قصه رنگ پریده« نخستین اثر منظوم نیما به نام
سعدي است » قطره باران«بازنویسی شده قطعه » چشمه کوچک«بازنویسی شده گنجانده شده که مهمترین آن

که نشان از توجه و اهمیت مقوله بازنویسی از متون کهنه به وسیله شاعران و نویسندگان نوگرا و معاصر دارد. 
ها مواجه هستیم جذابیت هاي مدرن تصویري، رسانهامروزه نیز در آستانه جهانی پر تالطم و هجوم پرحجم

ذهن کودك و نوجوان ایرانی را مسحور کرده است. بنابراین وظیفه ادبیات کودك سنگین تر شده است. در 
تري جریان ادبیات کودك بنا به قانون مندي تاریخی خود و تالش عالقمندان سرعت بیش1330هاي سال

ها براي کودك رو به رو بود که مهدي آذریزدي دست به د خواندنیگرفت این حوزه به شدت با کمبو
هاي گوناگونی از منابع بازنویسی1330هاي کهن از کلیله و دمنه زد و بدین گونه در دهه بازنویسی داستان

توان به هاي عامیانه میها و افسانهو نوجوانان نوشته شد. در زمینه بازنویسی از قصهکهن براي کودکان
کوشندگانی چون؛ صبحی(فضل اهللا مهتدي)منوچهر انور و در بخش ادبیات مکتوب کسانی چون مهدي 

هاي این کیا، جمشید رحمانی و ... را نام برد. آثار و باز نوشتهآذریزدي، احسان یارشاطر، زهرا خانلري
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وجوان رشد چشم گیري هاي آیندگان شد. و امروزه نیز ادبیات کودك و ننویسندگان، اغلب الگوي بازنویسی
در میان جوامع مختلف از جمله کشور ایران دست یافته و در زمینه بازنویسی متون کهن نیز رشد قابل 

توجهی داشته است.
اهمیت بازنویسی متون کهن براي نوجوان:

هاي فنی و سبکی زمان خود، براي کودکان و نوجوانان چندان متون نظم و نثر فارسی به دلیل پیچیدگی
ضرورت بازنویسی متون و روایات کهن در آن است که در جهان پرآشوب و متالطم، « ابل فهم نیستند.ق

نویسندگان بدین وسیله قسمت اعظمی از کار شناساندن و تثبیت هویت ملی را به کودکان و نوجوانان برعهده 
تقویت حس ملی و هویت ). نوجوانان براي آشنایی با تمدن، میراث فرهنگی، 210: 1380پایور،»(گیرندمی

سن و سال نوجوانی، سن و سال جستجوهاي جدید براي «خویش به پیوندي عمیق با این متون نیاز دارند. 
یافتن راه زندگی و توجه به مطالب متنوع علمی، ادبی و فرهنگی است. استفاده از آثار مختلف ادبی و مکتوب 

درباره مسائل مختلف به دست آورد. زبان ملی خود را ايبه نوجوان کمک می کند تا اطالعات و تجارب تازه
لطف »(بیآموزد، با فرهنگ ملی خود آشنا شود. و نیروي اندیشه خود را براي یافتن فلسفه زندگی تقویت کنند.

). دنیاي امروز دنیاي تغییر و تحوالت است. باال رفتن سطح نیازها و توقع مخاطبان در 166: 1388آبادي، 
ی و فرهنگی خود، برقراري ارتباطی زنده و پویا با میراث گرانقدر وگذشته ادبی، بیش از شناخت هویت مل

-تواند بی باوريکند. بازنویسی خالق از متون کهن ادبی میپیش اهمیت بازنویسی از این متون را آشکار می
ها در زندگی یت آنهاي روحی و روانی نوجوانان را کاهش داده و منجر به هداها، ناامیدي ها و سرخوردگی

شود. 
اهداف بازنویسی متون براي نوجوانان:

گیر قدرت ذهن بشر، اعتقاد به تربیت آزاد یا غیر با پیشرفت غیر قابل تصور تکنولوژي و رشد چشم
مدرسه با شرایط موجود (تراکم محصل،کمبود معلم ورزیده «محدود به محیط و سن افزایش یافته است. 

هاي ). بنابراین با انجام بازنویسی74: 1385حجازي،»(مساعد براي تعلیم تربیت نیستو...)دیگر تنها محیط
توان به صورت غیر مستقیم این وظیفه خطیر را انجام داد. مهمترین اهداف بازنویسی خالق از متون کهن می

از متون کهن براي نوجوانان را می توان در موارد زیر خالصه کرد:
یروي تخیل در گروه سنی نوجوانپرورش ذوق، اندیشه و ن-1
برقراري ارتباط پویا و زنده با فرهنگ و تمدن خویش -2
انعکاس و بازتاب مفاهیم تربیتی و اخالقی -3
توجه به جنبه زبان آموزي و رشد آن در گروه هاي سنی نوجوان-4
آشنایی با مسائل زندگی ، بیان ارزش دانایی و مسأله تفریح و سرگرمی نوجوانان.-5
هاي مثبت گذشتگان به نسل حدید و از بین بردن شکاف بین جربیات و ارزشانتقال ت-6
ها؛نسل
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پیشینه پژوهش 
در مورد اصول و شیوه هاي  بازنویسی متون کهن ادبی براي گروههاي سنی از جمله نوجوان، پژوهش 

ازآفرینی مهجور، مستقلی صورت نگرفته اما در زمینه بازنویسی می توان به کتب و مقاالت زیر اشاره کرد: ب
هاي شاهنامه براي کودك بازنویسی محدود ، تاثیر شاهنامه در ادبیات کودکان (بررسی بازآفرینی و بازنویسی

بررسی -اوج وفرود–نگارنده : مریم کریم زاده 1384-ونوجوان ،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه یزد
هاي گذشته تا به امروز هاي انجام شده از دههبازنویسیبازنویسی هاي از شاهنامه که در این پژوهش به نقد 

مورد -پرداخته وانها را در دو مقوله بازنویسی ساده و خالق تفکیک کرده، به وسیله محمود مشرف تهرانی
هاي حافظ از دیگر متون کهن پرداخته بعدي بازنویسی وبازآفرینی در حافظ از جعفر پایور که به بازنویسی

هاي صورت گرفته از مثنوي را در بازنویسی از مثنوي کاري از جعفر پایور که بازنویسیاست. چند دهه 
چند دهه گذشته بررسی نموده و کتاب شیخ در بوته نوشته جعفر پایور به تعریف بازنویسی و انواع آن 

را به مقوله وهمچنین چند متن بازنویسی شده از کلیله ودمنه و شاهنامه و مثنوي پرداخته و قسمتی از کتاب
کتاب ادبیات رسمی کودکان در ایران نوشته صدیقه هاشمی نسب به بازنویسی -بازآفرینی اختصاص داده

هاي معاصر از ادب کهن نوشته ومقاله سیري در بازنویسی–ها پرداخته است متون کهن وارزیابی بازنویس
جعفر پایور.

نوشته جعفر پایور و فروغ الزمان جمالی  را می -نکتاب بازنویسی و بازآفرینی در ادبیات کودك ونوجوا
فرینی در ادبیات) است که آمقاله از نگارنده با موضوع (بازنویسی و باز17این کتاب مشتمل بر توان نام برده 

فرینی آاند. عنوان برخی از مقاالت عبارت اند از: بازمدهآبه نگارش در1385تا 1369در فاصله سال هاي 
فرینی در شعر حافظ آفرینی قصه هاي کهن و ادبیات داستانی معاصر بازنویسی و بازآرغ بازمسیمرغ ـ سی

ثار اسطوره هاي حماسه کهن و قابلیت و روش بازنویسی و آفرینی سینما آباز،فرینیآهنر نمایشی و باز
وربان: دو روش رش ستآرش کمانگیر وآفرینی وآبزبزقندي در بوته باز،فرینی خالق به انواع جدید ادبیآباز
فرینی بازنویسی از یک متن کهن.آباز

بررسی سبک و شیوه نگارش داستان هاي بازنویسی شده
هایش، شیوه سبک روش و شیوه کاربرد زبان توسط نویسنده است؛ یعنی هرنویسنده اي براي بیان اندیشه

رونمایه و به طورکلی فضاي مخصوص به خود را در آثارش به کارمی برد.این شیوه باید متناسب با موضوع، د
حاکم برداستان انتخاب شود.فردوسی از جمله شاعرانی است که سبک خاصی دارد و در عین حال از ویژگی 

ها و هاي دوره خود نیز تاثیر پذیر بوده است. باید گفت شاهنامه در فضایی حماسی شناور است، ترکیب
حدي نگرش نویسنده را نشان می دهد استفاده از هاي آن ناچار باید رزمی و حماسی باشد.سبک تا واژه

واژگان، انواع تشبیهات، موسیقی کالم و ...بیانگر نوع دید نویسنده به زندگی است. در شاهنامه، ساختار 
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نحوي جمالت، طرز بیان، موسیقی اهمیت زیادي دارد دراین قسمت هدف بیان تمام موارد سبکی نیست بلکه 
کند.که در روانی و سادگی زبان و به فهم و درك پیام داستان کمک زیادي میبه مواردي پرداخته می شود 

کنند .در بررسی براي بررسی سبک شناسی متون معموال از سه دیدگاه زبانی، فکري و ادبی استفاده می
زبانی به سه سطح آوایی، لغوي و نحوي توجه می شود. در سطح آوایی به بررسی موسیقی کالم از منظر 

قافیه، ردیف، وزن، و صنایع بدیعی نهفته در متن می پردازند. درسطح لغوي که بحث اصلی و مورد شناخت
هاي فارسی، عربی، کهن گرایی، محور همنشینی کلمات، نظر ماست به بررسی و شناخت درصد واژه

ت، جابه مترادفات و ... پرداخته می شود. در بررسی نحوي، شیوه جمله بندي متن، کوتاه یا بلندي جمال
). 155: 1374جایی ارکان جمله، کاربرد حروف ربط و اضافه و ... مد نظر و قابل تامل است. (ر.ك شمیسا،

روش بررسی این پژوهش، بررسی واژگانی و نحوي متون است. ازدیدگاه واژگانی به بررسی واژگان و نحوه 
ی، جایگزین کردن واژه هاي آسان وقابل ها، تعیین سطح دشواري واژها در متن کهن و بازنویساستفاده از آن

هاي دشوار، جایگزین کردن واژهاي خاص به جاي کلمات و تعبیرات عام و.... در انتقال فهم به جاي واژه 
ساده و آسان مفاهیم تکیه می شود.                                                      

)simplification and regeneration of wordساده سازي و بازنویسی واژگانی :( 
در فرایند انتخاب واژگان، لغات و اصطالحات کهن و دشوار ).choice of  wordsانتخاب واژگان : 
دهند. متن ادبی کودك و نوجوان باید به لحاظ سادگی، ها و تعبیرات جدید و آسان میجاي خود را به واژه

وجوان بتواند بدون واسطه متن را بخواند. سادگی متون ادبی به با توان خوانایی مخاطب سازگار باشد تا ن
ها در زنجیره کالم طوري سادگی واژگان، نوع جمله بندي متن بستگی دارد یعنی عالوه برساده بودن، واژه

کنار هم چیده شوند که موجب ابهام و پیچیدگی نشود.درون مایه و پیام هاي شاهنامه آسان و زود فهم 
کند. چون پاره اي از ود برخی لغات و ترکیبات کهن و دشوار، دریافت پیام را دشوار میهستند اما وج

ها، رنگ کهنگی و فراموشی به خود واژگان شاهنامه امروزه کاربرد ندارند و یا با از بین رفتن مدلول ان
گرفته اند.. براي مثال در بیت زیر از شاهنامه:

رومی گرهتركسو به زیر زره          بزد بر سر نهان کرد گی
چندان پیچیدگی یا صفت ادبی دشواري در متن مشاهده نمی شود اما نوجوان معناي بیت را به آسانی 
درك نمی کند چون براي درك معنا باید ابتدا واژه و کلمات را به خوبی تلفظ نماید و معناي کلماتی چون 

بداند. چون کودکان و نوجوانان با زبان روز آموزش دیده اند و اکثر کلمات و را» گره زدن بر ترگ« و» ترگ«
افعال به کار رفته در متون این گروه سنی ساده و امروزي ست بنابراین استعمال کلمات و افعال کهن در 

داستان هاي امروزي چندان شایسته نیست. 
بسامدگان آسان و ملموس به جاي تعابیر کهن و کم انتخاب واژه

اي یافت می شود که دشوار و دیر یاب باشد. اما برخی از ترکیبات کهن در زبان و بیان فردوسی کمتر واژه
و قدیمی وجود دارد که خوانش متن را براي خوانندگان کم سن وسال (نوجوان) دشوار می سازد. براي ساده 
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ح و توضیح داده شوند که در این صورت سازي زبان شاهنامه باید واژه ها و ترکیبات کهن در حاشیه متن شر
نوجوانان به صورت مستقیم با متن اصلی آشنا و مانوس می شوند یا به جاي واژهاي کهن از تعابیر جدید و 
آشنا به ذهن استفاده کرد البته به شرط انکه کلمه جایگزین شده بار حماسی و پیام متن اصلی را به خواننده 

براي خواننده نوجوان ناآشنا و دشوار » بفراخت یال«و  » خشیشار«ت زیر کلمات انتقال دهد. براي مثال در بی
است.

بفراخت یالبنزد پري چهرهگان رفت زال              کمان خواست از ترك 
)1385:67بار (فردوسی،ر دید  اندران  رود خشیشاپیاده همی رفت جویان شکار               

هاي زیبایی دارد گروه سنی نوجوان می توانند از مفاهیم و تصاویر زیبا بهره داستان زال و رودابه جذابیت 
مند شوند. اما در متن بازنویسی شده به روایت آتوسا صالحی این نکات و زیبایی ها کمتر به چشم می آید 

متر چرا که نویسنده دست به بازنویسی خالق زده(نوعی بازآفرینی) و از کلمات و واژه هاي شاهنامه اي ک
استفاده کرده یا تصاویر و توصیفات زیباي متن اصلی را حذف کرده و اکثر گفت وگو و دیالوگ ها ساخته 
ذهن اوست. براي مثال در داستان رستم و سهراب، فردوسی تراژدي مرگ سهراب را با هنرمندي خاص و 

اي به تصویر کشیده است.عبارات ساده
همی جامه بر خویشتن بر دریدان و آن مهره   دید      چو بگشاد خفت

همی گفت کاي کشته بر دست من              دلیر و ستوده به  هر    انجمن
)197(همان: سرش پر زخاك و پر از آب رويهمی ریخت خون و همی کند موي         

غم و اندوه پدري »همی ریخت خون وهمی کند موي«فردوسی با بیانی ساده اما زیبا و در نهایت ایجاز 
کشد که ناخواسته فرزند را به کام مرگ فرستاد. اما در متن بازنویسی شده، نویسنده فضا و را به تصویر می

چشمانت را «دهد و با تخیل خویش صحنه مرگ سهراب را این گونه بیان می کند:لحن شاهنامه را تغییر می
دهیم و کاخ بلند رسد، ما مرگ را شکست میبازکن سهراب تاب بیاور. تنها کمی دیگر. نوشدارو می

سازیم تو، من و مادرت تهمینه روز هاي روشن و آفتابی خواهیم آرزوهایمان را در کنار هم می
/ح).1389:62صالحی،»(داشت..

سوالی که اینجا مطرح می شود این است که آیا بازنویسی از متون کهن، صرفا براي سرگرم کردن 
رد؟یا هدف، آشنا کردن کودکان و نوجوانان این مرز بوم با فرهنگ و تمدن گذشته گینوجوانان صورت می

نتیجه بازنویسی باید در ایجاد جاذبه و کشش خواننده به سوي متن اصلی باشد و این به هنر «خویش است؟ 
اشیه تواند واژه هاي دشوار شاهنامه را در ح). نویسنده می1371:54هاشمی نسب،»(نویسنده بستگی دارد.

متن شرح و توضیح دهد مانند کاري که اسداهللا شعبانی انجام داد. براي نمونه در داستان سیاوش ار متن 
اصلی، واژه هایی با بار معنایی کهن دیده می شود که براي خواننده نوجوان چندان قابل فهم نیست:

دلیران او، یکسره کشته شدو بخت سیاوش برگشته شد         چ
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پشت سیاهنگون اندر آمد ز ، شاه         خستهبه نیزه بشد به تیر و
گروي زره دست او را ببستمی گشت بر خاك تیره چو مست      ه

).1385:214دو دست از پس پشت بسته چو سنگ (فردوسی،پالهنگنهادند بر گردنش 
ده، واژه هاي مشخص شده را در حاشیه نویسن"کشته شدن سیاوش"اما در متن بازنویسی شده داستان 

متن شرح و توضیح داده است. در واقع با این کار هم حفظ امانت می کند و هم لحن و فضاي حماسی اثر 
کهن را به خواننده منتقل می کند. خسته(زخمی)، پشت سیاه (اسب سیاه و اسب سیاوش) پالهنگ(تسمه یا 

).46ص2،ج1389ی،قالده که بر گردن اسب می بندند.(ر.ك شعبان
انتخاب صفت هاي ساده و مناسب 

انتخاب و گزینش صفات ساده و آسان، باعث زیبایی آهنگ و موسیقی کالم و ایجاد تصاویر جذاب می 
شود. براي بازنویسی متن شاهنامه، ابتدا صفات پر کاربرد را در متن اصلی مشخص نموده و سپس صفات 

براي مثال در داستان سیاوش، هنگامی که فرنگیس مویه کنان به پاي ساده و اسانی به جاي ان گزینش شود. 
پدر می افتد که سیاوش را ببخشد، خطاب به او می گوید :

خاکسارچرا کرد خواهی مرا بدو گفت : کاي پر هنر شهریار        
بلندي نبینی نشیبهمی از دلت را چرا بستی اندر فریب          

است، دگر باد و دمسپنج که گیتی من ستم           مکن بی گنه بر تن
).263: 1385در جهان (فردوسی،درفشی مکن خویشبد گمانبه گفتار گرسیوز 

ابیات فوق در متن بازنویسی شده به روایت آتوسا صالحی ذکر نشده، چرا که صالحی داستان هاي 
ا در متن بازنویسی به روایت شعبانی کلمات و صفت هاي دشوار شاهنامه را به نوعی بازآفرینی کرده است. ام

زودگذر) درفشی -خوار و حقیر) سپنج(فانی-ابیات باال در حاشیه متن شرح داده شده. خاکسار(خاك + سار
)48ص 2:ج1389شدن( رسوا شدن در دنیا) و ..(ر.ك شعبانی ،

گزینش اسم هاي ساده و روان 
وجود دارد که امروزه مورد استفاده نیست و براي نوجوانان دشوار است. ها و تعابیريدر شاهنامه اسم

اي در خور  ومناسب به پیشنهاد می شود این عبارات یا در حاشیه متن توضیح داده شوند و یا اسم و واژه
ارد به معناي اسب در شاهنامه بسامد زیادي د» باره«-به معناي پیک، پیام» خرام«جاي آن انتخاب شود. واژه 

بنابراین اگر مخاطب نوجوان با این معنا آشنا شود در برخورد با متن اصلی دچار مشکل نخواهد بود.واژهاي 
به معناي وزیر، نیز کاربرد زیادي در شاهنامه دارند:»دستور«به معناي بالش متکا، » نهال«

ین سان منالتو از کشتن من بدنهال  تن کشته را خاك باشد 
)752من  (همان:دستور کنون بهمن این نامور پور من        خردمند و بیدار یا در جاي دیگر:

(نژاد) .که امروزه اصال به کار نمی رود. کنیزك خطاب به کیکاووس می » پروز«یا به کاربردن واژه غریب 
گوید



٤٥٨٤

٤٥٨٤

مجموعه مقاالت

)202(همان : روزم بدو گفت من خویش گرسیوزم           بشاه آفریدون کشد پ
اما در متن بازنوسی شده به روایت اسداهللا شعبانی، نویسنده متن اصلی را به زبان ساده و امروزي 

نژادشاو دختر گرسیوز و برادر زاده افراسیاب و «....است.گرفتهاي بهرهبرگردانده. و از ترکبیات آسان و ساده
).    1:19ج 1389شعبانی،»(به فریدون می رسد 

خاب قید هاي ساده و امروزيانت
هاي گیرد. در داستانالقاي فضاي داستان و شرح حوادث آن به کمک قید و گروه قیدي صورت می

توان با جایگزین کردن قید هاي اند که میشاهنامه برخی قید ها به صورت کهن و قدیمی بکار گرفته شده
تشریح کرد. تعدادي ازقید هاي کهن در امروزي و مناسب فضا و حال و هواي داستان را براي مخاطب

و.. »خرامان«، »دمان«، »گرازان«شاهنامه بسامد باالیی دارندمثل
دو  مهتر  یکی کهتر  اندر  میان              به  باالي  سرو و  به  فر  کیان

کمر  بستن  و   رفتن    شاهوار               به چنگ اندرون گرزه گاو سار
)1385:19(فردوسی،نهادي  به  گردن  برش  پالهنگرفتی به جنگ        دمان پیش ضحاك 

انتخاب ترکیبات ساده و امروزي 
ها کاربرد کهن و قدیمی فعل نقش مهمی در سرعت انتقال پیام به مخاطب دارد. در متن شاهنامه اکثر فعل

توان بار و فضاي عل هاي مناسب میدارند. براي بازنویسی زبان شاهنامه فعل نقش مهمی دارد. با انتخاب ف
حماسی شاهنامه را به مخاطب انتقال داد. درمتن بازنویسی به روایت آتوسا صالحی، افعال کمتر فضاي 
حماسی را به دوش می کشند چرا که نویسنده متن اصلی را به صورت خالق بازآفرینی کرده و کمی از 

ها و لحنی ر داستان فرود و جریره، نویسنده از واژهفضاي اصلی متن(حماسی) دور شده است. براي مثال د
چه جاي نشستن که اگر دست بر دست «استفاده می کند که چندان در خور شاهنامه و سبک حماسی نیست: 

پوست فرزندانمان را پر از کاه بگذاریم، سپاه افراسیاب تا دمی دیگر، پیر و جوان را ازدم تیغ خواهد گذراند و 
رسد استفاده از عبارت باال چندان درخور لحن و شکوه ادبیات /ب).به نظر می1388:13ی،صالح»(کردخواهد

حماسی و شاهنامه نیست اما در متن بازنویسی شده به روایت اسداهللا شعبانی روح و فضاي حماسی بیشتر 
احساس می شود. 

تناسب فرم و ساختار داستان هاي بازنویسی شده با متن اصلی
اي چند جلدي مدون شده ازنویسی شده از شاهنامه به روایت اتوسا صالحی در مجموعههاي بداستان

کند. شوند که خواننده خود را دچار سردرگمی میها بدون مقدمه و از میانه شروع میاست. برخی از داستان
ما در شروع ها و روایات ملی را با خالقیت و هنرمندي خاصی جمع آوري و بازنویسی کرده افردوسی داستان
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کند که خواننده از آن لذت می برد. در و آغاز داستانها چندان طبیعی برخورد  و توصیفات زیبایی خلق می
ي رستم و سهراب، نویسنده بدون ذکر علل و انگیزه سهراب از حمله به ایران داستان داستان بازنویسی شده

گردم، پر پیچ و خم است و پر فراز و نشیب، همچون ینگرم نه می ایستم و نه باز مبه راه می« کندرا آغاز می
/الف). اگر چه نویسنده در میانه 4: 1388(صالحی ،.....» راه زندگی،....ژنده رزم فریاد می زند ازین طرف 

داستان به عقب بر می گردد اما بازهم حوادث را به صرت جزئی و خالصه بیان می کند.
سطح نحوي 

واع جمالت، کوتاه وبلندي جمالت، حذف جمالت زائد و اضاف ي که لطمه در بررسی نحوي، بسامد ان
اي به محتوا وارد نمی کند اما باعث اطاله کالم می شود، پرداخته می شود. سبک شناسی جمله در فرایند 
ساده سازي و بازنویسی متون از اهمیت زیادي برخوردار است.در این مرحله به کوتاه و بلند بودن جمالت 

رد کهن جمالت، کاربرد فعل در جمله، جابه جایی ارکان و عناصر جمله، شکستن طول جمالت مرکب ،کارب
و توصیفی، نوع گزینش واژه ها با توجه به محور جانشینی و ... بررسی می شود.

جایگزینی جمالت و عبارات آسان به جاي جمالت پیچیده
که رنگ اندر آمد به خرم بهارمتن اصلی: بسی  بر  نیامد  برین  روزگار            

)203: 1385به چهره بسان بت آذري(فردوسی،شت زو کودکی چون پري          جدا گ
»  و فرزندي به زیبایی پریان به دنیا آوردبار دارگردیدنپاید که آن ماه مشکین روي، بسی«متن بازنویسی:

یرات آشنا و مانوس،عالوه بر برجسته سازي و تاثیر گذاري زیاد ). به کاربردن واژه ها و تعب9: 1385(غفوري,
در القا پیام و محتواي داستان، باعث افزایش گنجینه واژگانی گروه سنی نوجوان شده و از سوي دیگر به فهم 

آسان و خوانش سریع متن کمک زیادي می کند. 
شرح جمالت و عبارت هاي ذهنی و دشوار

ي شاهنامه نیاز به توضیح داردبراي مثال در بیت زیر عبارت استعاري برخی از جمالت و عبارت ها
دشواري دیده می شود که فهم پیام را براي نوجوان مشکل می سازد.

).1385:145برآهیخت جنگی نهنگ از نیام          بغرید چون رعد و بر گفت نام (فردوسی،
نیستند بنابراین بیت نیاز به شرح و توضیح نوجوانان چندان با مفاهیم ذهنی و دشوار ملموس و آشنا

اند به این گمان و تصور که دارد. هرچند هیچ کدام از بازنویسان این بیت را در متن بازنویسی خود ذکر نکرده
اند که هدف بازنویسی آشنا و مانوس فهم آن براي نوجوانان کم سن سال دشوار است. اما فراموش کرده

ها. اما در متن بازنویسی شده نیز نویسنده از واژها و ست. نه سرگرم کردن آنکردن مخاطب با متن اصلی 
تخوار از پی جریره می دود اما از او هیچ نمی خواهد که آنچه تاکنون «ترکیبات دشوار استفاده می کند: 

، بر باد زدهخانه بر آب ساخته است و گرهخواسته، همه بیهوده بوده است. او را باز نمی دارد که تا به امروز 
سال خواهد فریاد کند که این فریاد اندوه بندد تا جریره خشمش را آن گونه که میپس لب از سخن فرو می
/الف). استفاده از تعابیر و ترکیبات دشوار در متن بازنویسی 1388:70صالحی،..»(هاي دم درکشیدن است
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عبارات را با تخیل خویش خلق کرده است. ، اکثر جمالت وچندان ضرورت ندارد. نکته دیگر این نویسنده
اگر به تمام داستان هاي بازنویسی شده از شاهنامه به روایت آتوسا صالحی نگاهی بیاندازیم متوجه خواهیم 

شد که در این داستان ها، کمتر نشانی از اثر کهن (شاهنامه) پیدا می شود. 
تقدیم یا تاخیر ارکان جمله
ن شعري، ارکان و عناصر جمله جابه جا می شوند این امر کمی فهم پیام را در متن شاهنامه به دلیل وز
براي نوجوان دشوار می سازد.

بانگ  خروسنین گفت موبدکه یک روز طوس      بدانگه  که بر خاست چمتن اصلی: 
)202: 1385شهریار( فردوسی،و گودرز و چندي سوار         برفتند  شاد  از  در خود گیو 

بامدادان، آن هنگام که گل خورشید در باغ آسمان به شکفتن بود، طوس و گیو و گودرز « متن بازنویسی: 
).8: 1385غفوري،»( از درگاه پادشاه به قصد شکار بیرون رفتند

تقدیم فعل
تقل می فعل در جمله، اصلی ترین رکن انتقال پیام است. به گونه اي که گاهی تمام پیام به وسیله آن من

شود و درتکمیل پیام بسیارتاثیر گذار است. در بیت زیر فردوسی فعل جمله را به دلیل رعایت وزن، مقدم بر 
سایر ارکان بیان می کند: 

).1385:220بیدار فرمان اوي           نپیچد دل راز پیماي اوي(فردوسی؛نگه داشت
ب و سرعت انتقال آن را باال می برد. او کالم خود فردوسی به این نکته نظر دارد که تقدیم فعل تاکید مطل

کند و با صدارت بخشیدن به فعل، در همان ابتدا عمده پیام خود را منتقل می را با ساختاري حماسی آغاز می
اي حماسی، آرامش مخاطب را به هیجان فردوسی با تقدیم فعل، به مانند یک فرمانده نظامی ، با روحیه« کند.

). اما در متن بازنویسی، فعل در پایان جمله بیان شده 1390:184(میر باقري فرد و همکاران،»کندتبدیل می
اند و جمالت و عبارات را با ترتیب معمولی و است. چون کودکان و نوجوانان با زبان روز آموزش دیده

عادي شان آموخته اند. بنابراین رعایت این ترتیب الزامی ست.
تقدیم صفت بر موصوف 

رود. که ممکن است از طریق عواملی چون؛ وزن و ییر عناصر جمله از قابلیت هاي زبانی به شمار میتغ
در واقع قابلیت جابه جایی ارکان جمله دست « قافیه و ردیف باشد یا با اتکا به ساختار جمله شکل می گیرد.

ر اهمیت جزئی از اجزا تاکید میگذارند و با تغییر ارکان، باهل زبان را براي تنوع بخشیدن به سخن باز می
)179همان:»( کند

در گذشت          شباهنگ بر چرخ گردان بگشت  تیره شبچو یک بهره از 
سخن گفتن  آمد  نهفته  به   راز               در  خوابگه  نرم  کردند   باز 
).174: 1385فردوسی،یکی بنده شمعی معنبر به دست             خرامان  بیامد  به  بالین  مست(
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اما در متن بازنویسی باید ارکان و عناصر جمله به ترتیب ذکر شوند تا خوانش متن براي گروه هاي سنی 
گذشت. رستم صدایی شنید، پس دید شب تاریک...چون پاسی از « کودك و نوجوان آسان تر صورت گیرد.

وان و زیبارویی لبخند بر لب نمایان کنیزکی شمع به دست به خوابگاه وارد شد و پشت سر او بانوي ج
).167ص 1:ج1389شعبانی،»(شد....

رعایت عالئم و اصول نگارشی 
پرهیز از شکسته نویسی 

کودکان و نوجوان واژه ها و ترکیبات را به صورت کامل آموخته اند بنابراین به کاربردن کلمات و عبارت 
دشوار می کند. زمانی که رستم می خواست به شکسته(تخفیف کلمات) خوانش و درك متن را براي آنان

جنگ دیو سپید برود گفت:
گو پیلتن جنگ را ساز کرد              از آن جایگه رفتن آغاز کرد

که من کردم آهنگ دیو سپید بید   به ایرانیان گفت بیدار
).1385:144ی،یکی پیل جنگی و چاره گر است     فراوان به گرداندرش لشکر است (فردوس

که من به باشیدرستم کی کاووس را دلداري داد و به ایرانیان گفت: هشیار :«... در متن بازنویسی شده 
).141ص 1:ج1389شعبانی،»(جنگ دیو سپید می روم....
دقت در امالي واژگان

ا با مشکل در متن شاهنامه اکثر کلمات و ترکیبات به شیوه قدیمی و کهن آمده که خوانش روان متن ر
مواجه ساخته است. مثال واژه اسب بصورت اسپ نوشته شده است.

).259تکاور بخواند             همی تاخت یکسر شب و روز راست    ( همان:اسپ دالور سه
در متن بازنویسی شده کلمات و عبارات به شکل امروزي به کار گرفته شده اند.(اسب)

ر ذهنی و دشوارتصاویر عینی و ملموس به جاي تصاوی
در متن اصلی برخی از تصاویر حاصل استفاده از عنصر استعاره است بنابراین فهم آن کمی دشوار به نظر 

می رسد.
متن اصلی : تصویر اندوه فرنگیس از کشته شدن سیاوش:

بخستفندقرا به گل ارغوانفرنگیس بگرفت گیسو به دست               
)259: 1385بوي            پر از آب چشم و پر از گرد روي (فردوسی،پر از خون شد آن بسد مشک 

و روي خونین نمود رخسار خویشچنگ زدفرنگیس گیسوان خود را برید و «شده:متن بازنویسی
). اما درمتن بازنویسی شده به وسیله آتوسا صالحی، بیشتر جمالت وعبارات وحتی 97: 1385غفوري،»(و...

-تخیل نویسنده است. براي مثال لحظه عبور سیاوش ازآتش را این گونه به تصویر میتصاویر داستان زائیده
گیرد. نور سبز تازد، رنگ هاي سرخ و زرد، نوري سبز را چون نگین زمرد در میان میسیاوش می«کشد: 

...»( تر رنگ می گیرد ....آواي شعله فرو می نشیند سیاوش می اندیشد پا در جهانی دیگر گذاشته است بیش
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/ب) نویسنده صحنه ها را با حفظ محتوا و درون مایه، با قدرت تخیل خود ساده تر بیان 18: 1389صالحی، 
کرده است .

سطح ادبی 
استفاده از تشبیهات و استعارات ساده و ملموس

در شاهنامه تصاویر زیبایی دیده می شود که حاصل دقت فردوسی در توصیف جزئیات است. اما این 
که اغلب نتیجه استفاده ار تشبیهات محسوس و زیباست در متون بانویسی شده مشاهده نمی شود. تصاویر 

براي مثال در بیت زیر فردوسی به زیبایی هرچه تمامتر طلوع و باال آمدن خورشید را به تصویر می کشد:
)1385:194چو خورشید تابان برآورد پر              سیه زاغ پران فرو برد سر (فردوسی،

در متن بازنویسی شده  به روایت آتوسا صالحی، کمتر تصاویر حماسی و زیباي شاهنامه به چشم می 
خورد. براي مثال در داستان سیاوش از تشبیه و توصیفاتی استفاده شده که بارحماسی شاهنامه را به همراه 

« برد.از تصاویر غنایی سود میندارد گویی نویسنده فراموش کرده با متن حماسی روبروست به همین دلیل
ها و غنچه هاي نو شکفته را به زند. باد چون دخترکی شاد در باغ چرخ می زند و جوانهسیاوش پرده کنار می

ها را با شکوفه هاي سپید چراغانی کرده گیرد، بهار بر خال توران هم رنگ سرخ و سبز پاشیده و شاخهباد می
هاي شاهنامه به متن اصلی مقید نبوده و ی در بازنویسی داستان/ب).صالح1389:52صالحی،»(است..

فضاسازي ها را به دلخواه خود تصویر گري کرده است.
توضیح و شرح استعارات دشوار و دیریاب 

درمیان ابیات زیبا و ساده شاهنامه، گاهی استعارات و جمالت دشواري مشاهده می شود که خوانش و 
ت و دشوار است. براي مثال در داستان رستم و سهراب و در صحنه برخورد ها براي نوجوان سخفهم آن

سهراب و گردآفرید، فردوسی صحنه اي جذاب خلق می کند. اما در متن بازنویسی شده جاي این تصاویر 
خالیست 

).1385:179چو رخساره بنمود سهراب را          ز خوشاب بگشاد عناب را (فردوسی،
ستعارات در متن بازنویسی(صالحی) برگرفته از ذهن نویسنده است در واقع رد پاي اکثر تصاویر و ا

شاهنامه و لحن فاخر آن در واژه ها و عبارات متن بازنویسی کمتر دیده می شود.
شرح عبارات کنایی و ناآشنا 

گردآفرید در خطاب به سهراب می گوید :
ور سوي  توران  کنیترا بهتر آید که  فرمان  کنی             رخ  نام

)179(همان:خورد گاو نادان ز پهلوي خویشنباشی بس ایمن به بازوي خویش     
در مصرع چهارم جمله نیاز به توضیح دارد فردوسی با هنرمندي خاصی ضعف و ناتوانی سهراب را از 

) این عبارت ذکر کند. در هیچ یک از متون بازنویسی شده (صالحی، شعبانی و غفوريزبان گردآفرید بیان می
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نشده است. مگر هدف از بازنویسی شاهنامه، آشنا کردن نوجوانان با متن اصلی و ایجاد کشش و انگیزه براي 
سوق دادن آنها به سوي این متون نیست؟ پس چرا در متن بازنویسی شده خیلی از عبارات نسبتا دشوار اما 

دیار دیده می شود(گفت و گوي رستم و اسفندیار)زیبا ذکر نشده؟ یا نمونه دیگر در داستان رستم و اسفن
).744(همان:بایوان رسی کام کژي مخاربجان امشبی دادمت زینهار       

در متن بازنویسی شده به روایت شعبانی بیت مورد نظر آورده شده اما تنها واژه ایوان و زینهار معنی شده 
).1389:124و دربار)  (ر.ك شعبانی،است. زینهار (امان دادن) و ایوان (درگاه 

نتیجه
هاي بازنویسی شده به لحاظ ویژگی ظاهري، ساختار شکلی و حجم، در مقایسه با متن اصلی داستان

هاي بازنویسی شده در مقایسه با متن کهن با شرایط سنی نوجوان اند. داستانافزایش و تغییرات زیادي داشته
توانند با حفظ درون مایه اثر کهن، با تغییر حوزه ادبیات کودك و نوجوان میتناسب بیشتري دارد. نویسندگان

در ساختار و عناصر سبکی به شیوه نوین و امروزي داستان هاي زیباي شاهنامه را براي مخاطبان کم سن و 
ست:سال بازسازي کنند. در بررسی ومقایسه واژگانی دو متن کهن و بازنویسی تفاوت هاي زیر قابل تامل ا

شرح عبارات کنایی و ناآشنا، توضیح و شرح استعارات دشوار و دیریاب، استفاده از تشبیهات و استعارات 
ساده و ملموس،تصاویر عینی و ملموس به جاي تصاویر ذهنی و دشوار، رعایت عالئم و اصول 

جمالت و هاي ذهنی و دشوار، جایگزینینگارشی،تقدیم یا تاخیر ارکان جمله، شرح جمالت و عبارت
عبارات آسان به جاي جمالت پیچیده، تناسب فرم و ساختار داستان هاي بازنویسی شده با متن اصلی، 

گان آسان و ملموس به جاي تعابیر کهن و کم بسامد و..است که انتخاب ترکیبات ساده و امروزي، انتخاب واژ
است. براي بازنویسی شاهنامه یا متون در اکثر بازنویسی هاي انجام شده از شاهنامه به آنها توجهی نشده 

دیگر ادبی باید نویسندگان عالوه بر دانش ادبی با مسائل روانشناختی و ویژگی هاي زانی و رشد کودك و 
نوجوان آشنایی داشته باشند.

کتابنامه:
)؛ شیخ در بوته، تهران: نشر اشراقیه.1380پایور، جعفر؛ (-
ی هاي ادبیات کودك و نوجوان، تهران: قطره)؛ جنبه ها و ویژگ1385حجازي، بنفشه؛ (-
هاي شیرین شاهنامه فردوسی(دوجلدي)، تهران: نشرپیدایش.)؛ قصه1389شعبانی، اسداهللا؛(-
)؛ کلیات سبک شناسی، تهران: فردوس، .1374شمیسا، سیروس؛(-
)؛ ضحاك بنده ابلیس،(الف)  تهران : افق، چاپ یازدهم1388صالحی، آتوسا، (-
)؛ رستم و سهراب، (ب)، تهران: افق، چاپ دوم.  1388(؛------------
)؛ گردآفرید، (الف)، تهران : افق، چاپ هفتم .1389؛ (------------
)؛ سیاوش، (ب)، تهران : افق، چاپ یازدهم.1389؛ (------------
سبز.هاي شاهنامه. مجموعه پنج جلدي. تهران: انتشارات انتظار)؛ داستان1385غفوري، عبدالعلی؛(-
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)؛ شاهنامه متن کامل، به کوشش سعید حمیدیان، تهران: سارنگ1385فردوسی،ابوالقاسم؛(-
)؛ ادبیات کودکان و نوجوانان و ترویج خواندن. تهران: نشر سمت1386قزل ایاغ، ثریا؛(-
)؛ روانشناسی رشد، تهران:  سمت1388لطف آبادي، حسین؛ (-
کودکان ایران در روزگار  نو.  تهران: یخ ادبیات)؛ تار1386محمدي، محمدهادي، زهره قایینی؛ (-

سروش
، »نقد و تحلیل مبحث تقدیم و تاخیر در علم معانی).« 1390میرباقري فرد، علی اصغر و همکاران؛(-

.133-118مجله بوستان ادب شیراز، سال سوم، ش سوم ص 
).؛ کودکان و ادبیات رسمی ایران. تهران: سروش1371هاشمی نسب، صدیقه؛ (-
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جایگاه صورخیال در اشعار کتاب فارسی اول دبستان
1حکمت اهللا صفري

دکتري زبان و ادبیات فارسی، مدرس پردیس شهیدباهنر اصفهان(دانشگاه فرهنگیان)
2زهرا عابدي

دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور اصفهان
چکیده

عواملی چون وزن و قافیه و موسیقی و هاي مهم ادبیات کودکان و نوجوانان است که شعر یکی از بخش
از جایگاهی ویژه برخوردار » صورخیال«در این میان دهد. عاطفه و صور خیال تأثیرگذاري آن را افزایش می

هاي خیالی که حاصل صورتکند.است. صور خیال، سخن را از ساختاري عادي به اثري ادبی تبدیل می
ي هاي فارسی دورهدهی اشعار کتاباز صناعات ادبی است، در شکلتشبیه و استعاره و مجاز و کنایه و برخی 

آموز اهمیتی ویژه دارد. ها براي برقراري ارتباط با دانشابتدایی تأثیرگذار است. به طوري که به کارگیري آن
ابآثاري فراوان به طور مستقیم یا غیر مستقیم مرتبط با موضوع تحقیق تألیف شده است؛ اما بررسی اشعار کت

فارسی اول ابتدایی باتوجه به این دیدگاه، پژوهشی تازه است. در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی ـ 
فارسی اول ابتدایی و منابع فرعی دیگر، مطالب مورد نظر تجزیه و ي کتابي بالغی و مطالعهتحلیلی، شیوه

رین صور خیال اشعار مذکور، تشبیهات ها به اثبات رسیده است. یکی از پرکاربردتتحلیل شده و فرضیه
به عنوان یکی از انواع استعاره از » تشخیص«دهد. محسوس است که تصویرسازي را در شکلی عالی ارائه می

پرکاربردترین استعارات این اشعار است. این صورت خیالی با جان بخشیدن به موضوعات مورد نظر حرکت 
شود برگرفته از ه در تشبیهات و استعارات به کار گرفته میبخشد. عناصري خیالی کو حیات به شعر می

ریزان باشد. نتایج این تحقیق، براي برنامههاي طبیعی، مسائل اجتماعی، دینی و مذهبی، ملی و میهنی میپدیده
هاي کاربردي علوم مربوط مفید است.درسی، کارشناسان امور تربیتی و آموزشی و به کارگیري آن در جنبه

کتاب درسی، دوره ابتدایی، شعر، صور خیال، تشبیهات محسوس، تشخیص، عناصر خیالیها:اژهکلیدو
مقدمه-1

ادبیات کودك و نوجوان، مجموعه «هاي ارزشمند فرهنگ هر کشوري است. ادبیات کودکان یکی از شاخه
». شودتهیه میهاي نویسندگان متخصص است که با توجه به ذوق و سطح بالیدگی کودکان آثار یا نوشته

هاي مهم این نوع، شعر کودك است، در شعر وجود عواملی چون ) یکی از بخش64:1378(شعاري نژاد، 
کند. صورخیال و تخیل از ارکان اصلی شعر، وزن، موسیقی، عاطفه، تخیل و صورخیال تأثیر آن را زیادتر می

هاي آموزش عمومی در یی یکی از بخشي ابتداآید، از آن جایی که دورهبه ویژه شعر کودك به حساب می
شود و شعر کودك به هاي فکري و دانشی کودکان گذاشته مینظام آموزشی ایران است در این دوره پایه

اي برخوردار است. وزن و آموزان از جایگاه ویژهعنوان یکی از مؤثرترین ابزار پرورش تخیل و خالقیت دانش
هاي شعر است، اما آن چیزي که در کنار این ز ضروري ترین ویژگیقافیه و به طور کلی موسیقی و آهنگ ا

1 . hekmatallah.safari@yahoo.com
2 . zahraabedi221@ yahoo.com
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تر کند، صور خیال است. صورخیال سخن را از حالت عادي به یک اثر ادبی تواند شعر را جذابعوامل می
کند. در این تحقیق با تجزیه و تحلیل اشعار کتاب فارسی اول ابتدایی، صورخیال در آنها کاویده تبدیل می
ي: تشبیه، استعاره، مجاز شود. مبناي صورخیال بر چهار آرایهیگاه آنها در شعر کودکان نمایانده میشده و جا

به میان می آید.» عناصرخیالی و تصویرپردازي«و کنایه است که به دنبال مباحثی چون 
است. علم بیان، ایراد معناي واحد به طرق مختلف«در کتب بالغی صورخیال مترادف با علم بیان است، 

مشروط بر این که اختالف آن طرق مبتنی بر تخییل باشد، یعنی لغات و عبارات به لحاظ تخییل نسبت به هم 
ها رایج بوده است و شاعران و ). صورخیال از قدیم االیام در نوشته19:1372(شمیسا،» متفاوت باشند.

د نظر در ذهن مخاطب ایجاد کنند. گیري از آن، تصویري از موضوع مورکردند با بهرهنویسندگان تالش می
هایی هستند که ي ابتدایی از نظر رشد طبیعی نیازمند نوشتهآموزان دورهاین نکته داراي اهمیت است که دانش

آموزان گروه سنی الف، ب نیازمندتر هستند؛ به همین دلیل به در ذهن قابل تجسم  باشد، به ویژه دانش
اي دارد. اهمیت این تحقیق بر این است آموز جایگاه ویژهباط با دانشکارگیري صورخیال براي برقراري ارت

که صورخیال موجود در اشعار کتب فارسی را تجزیه و تحلیل و تبیین کند و راه را براي کارشناسان تربیتی و 
شناسی و آموزشی باز  نماید.آموزشی و به کارگیري آن در مباحث تربیتی و روان

گیري از شود؛ یعنی مخاطب با بهرهسازي در ذهن میصورخیال موجب تصویراین امر مسلم است که 
تواند در ذهن خود تجسم کند، شاعران بر هاي خیالی موجود در شعر، موضوع و محتواي کالم را میصورت

دهند. هدف تر کنند به مخاطب لذت بیشتري را انتقال میاین امر واقفند که هرچه موضوع خود را قابل تجسم
هاي خیالی موجود در اشعار کتاب فارسی اول ابتدایی بررسی شود. به دنبال لی تحقیق این است که صورتک

ها هایی از این گروهبه زیر مجموعه» تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه«هاي مختلف مثل به دست آوردن صورت
مذکور را تبیین کند.هايي هر یک از آرایهتواند عناصر خیالی شکل دهندهخوریم که میبر می

توان مشخص نمود که چه اندازه بین عناصر خیالی به کار آید، میبه کمک عناصر خیالی که به دست می
توان در ارائه بهتر مطالب به رفته در صور خیال و مخاطبان شعر تناسب وجود دارد. با کشف این تناسب می

ه نمود. باتوجه به این مطالب اهداف جزیی تحقیق بر آموزان و کشف شخصیت آنها از این تحقیق استفاددانش
محورهایی چون شناخت عناصر خیالی در صورخیال، نوع تشبیه به کار رفته از نظر درك آن با حواس 

رود و تصویري که از موضوع موردنظر در ذهن شکل هایی که در یک تشبیه به کار میپنجگانه، تعداد رکن
هاي فارسی  به کارشناسان آموزشی تر براي تدوین کتابحقیق دیدگاهی وسیعگیرد، استوار است. نتایج تمی

دهد. و تربیتی می
صورخیال یکی از موضوعاتی است که بعد از انتشار اثر ارزشمند محمدرضا شفیعی کدکنی یعنی 

گیري بهرههاي بسیاري باي تحقیقات ادبی وارد شد. مقاالت و پایان نامهبه حوزه» صورخیال در شعر فارسی«
هاي تصویرهاي تازگی«ي باشد. مقالهشکل گرفت که مرتبط با موضوع تحقیق می» صورخیال«از عنوان 
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) نویسندگان در این مقاله تصاویر 1389محمودي،–از این دسته است، (اختیاري » تشبیهی در تاریخ و صاف
ي مقایسه«ي دیگر کنند. مقالهن میگیرد، توصیف و تبیییا عناصر خیالی را که از طریق تشبیهات شکل می

کند که ) اثبات می1389االسرار و مطلع االنوار) از علیرضا نبی لو و مصطفی شیروي (ساختار تشبیهات مخزن
تمثیل و تصویري نو از کارکردها و «ي دیگر نظامی، تصویرگرتر و تشبیه سازتر از امیر خسرو است. مقاله

کند.) انواع تمثیل را با تقسیم بندي جدید طرح می1389از قهرمان شیري (» انواع آن
اي هاي ادبیات کودك و نوجوان بررسی کند، اندك است. رسالهتحقیقاتی که دقیقاً صور خیال را در کتاب

هاي انتشارات کانون پرورش جایگاه صورخیال در شعر کودك کتاب«در مقطع کارشناسی ارشد با عنوان 
) از این موارد اندك است، پژوهشگر در این اثر، 1387السادات فاطمی (از زینت» فکري کودکان و نوجوانان

هاي کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان را بررسی کرده است. او با محور قرار دادن صورخیال در کتاب
این آثار را بررسی کرده است.» تشبیه، استعاره، مجاز، کنایه«عناصر چهارگانه علم بیان یعنی 

تحلیل و بررسی صورخیال در شعر قیصر «ي کارشناسی ارشد، با عنوان ر دوم در این راستا پایان نامهاث
) است. باتوجه به اینکه قیصر امین پور یکی از شاعران 1387از مرضیه احمدیان(» امین پور و نصراله مردانی

اب آید.اي براي این تحقیق به حستواند پیشینهکودك و نوجوان است. نتایج آن می
صورخیال

بالغی –اي خصوصیات آوایی، واژگانی، نحوي، معنایی و ادبی در دستگاه زبانی هر شاعر و نویسنده
شناسی زبان شکل شاخصی وجود دارد. دستگاه بالغی براساس عناصر بدیعی و بیانی و سایر عناصر زیبایی

از مباحث اصلی است. » استعاره، مجاز و کنایهتشبیه،«ي علم بیان یعنی گیرد. در این میان عناصر چهارگانهمی
است؛ » خیال«آورد. جوهر اصلی شعر گیري از این ابزار تصاویر خیالی را در شعر به وجود میشاعر با بهره

چه نوع  تصویري است، بحثی است که از دیر باز تاکنون » تصویر مخیل«اما اینکه به راستی خیال چیست و 
از » صور خیال در شعر فارسی«ران ادبی را به خود معطوف داشته است. در کتاب توجه منتقدان و صاحب نظ

ي اهمیت و جایگاه خیال و تصویر در کتب متقدم و متاخر ي مفصلی درباره) تاریخچه1372شفیعی کدکنی (
يآورده شده و در پایان از مجموع تعاریف و نقد آراء و نظریات قدیم و جدید، نویسنده خیال را مجموعه

اندك و وسیع تر شامل هر گونه بیان بر جسته و تصرفات بیانی و مجازي در شعر و تصویر را با مفهومی
ي تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه است. داند. این بیان بر جسته و مشخص، عموماً تصویري بر پایهمشخص می

ي تشبیه، استعاره مجاز و کنایه انههاي خیالی را به مباحث چهارگباتوجه به اینکه امروزه محققان صورت
ي مکنیه هاي استعارههاي مختلف اغراق، تشخیص که خود یکی از زیر مجموعهکنند و گونهمحدود نمی

کنند، در این مقاله عالوه بر بررسی هاي شاعرانه  نقد و بررسی میي خیالاست و همچنین نماد را در حوزه
اي مخیل کالم هم که در تصویرپردازي و مجسم کردن موضوع مؤثر همباحث چهارگانه، هر کدام از صورت
هاي خیالی گیري از صورتگیرد. به طوري که حتی اگر شاعر بدون بهرهباشد در مجموعه صورخیال قرار می
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و مباحثی چون اغراق و ایهام بتواند با عناصر زبانی موضوعی را در ذهن به تصویر بکشد در این مجموعه 
د. قرار می گیر

تشبیه -2
گیري بسیاري از اشعار است. در میان مباحث ي شکلتشبیه به عنوان یکی از فنوان و ابزارهاي بیانی پایه

گیري استعاره، تمثیل و به نوعی کنایه، تشبیه است اي دارد زیر اساس شکلبر جستگی ویژه» تشبیه«علم بیان 
ن که آن مانندگی بر کذب باشد نه صدق، یعنی ادعایی تشبیه مانند کردن چیزي است به چیزي، مشروط بر ای«

)1372:59(شمیسا،» باشد نه حقیقی
پردازي است و ) با اینکه مبناي شعر بر شخصیت33(ص» تر از مادرمهربان«در کتاب اول  دبستان در شعر 

خدا با مادر و اي که بین گیرد، اما با مقایسهها شکل میدهی به پدیدهتصویرهاي خیالی از طریق شخصیت
گیرد. براي اولین بار به مبحث تشبیه بر می خوریم، شاعر خدا را با تشبیهی هاي طبیعی صورت میپدیده

کند. ها، باران و خورشید تشبیه میمضمر به مادر، آب، گل
تر از آبیمهربان
هاتر از گلمهربان
تر از بارانمهربان
تر از خورشیدمهربان

تو خداي ما هستی

هاا تمام ماهیب
با دو بال پروانه

با درخت و با دانه
با گل و زمینی تو

)33(کتاب اول، صترینی تو !مهربان
تشبیه بعدي نشان از سادگی عناصر تشبیه دارد که متناسب با سن دانش آموز است. 

در دبستانما
که داردچونگل

شادیم و خندان
)63(همان: جا در گلستان

تشبیه در آن به کار رفته است، قابل دریافت بودن آن براي ي ین شعر که ارکان چهار گانهبا توجه به ا
بیت شعر 8شود. به طوري که شاعر در آموز حتمی است . این ویژگی در شعر دیگري هم دیده میدانش

آموز ملموس است. خود از تشبیه استفاده کرده است. تشبیهاتی که براي دانش
وقت غروب است

ثل عروس استم
یک ابر نازك
مانند یک تور
داماد پس کو؟
من شک ندارم
جشن عروسی

باستخورشید زی
از دور پیداست

افتاده رویش
بر روي مویش

او توي راه است
آقاي ماه است

در آسمانهاست
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) 73هاست(همان: مهمان آنصدها ستاره
»  غنچه«آموز خود را شبیه ارد که دانشآخرین شعر کتاب به روال اشعار قبلی تشبیهاتی قابل لمس د

بیند و کشور  ایران را باغی سبز، اما امید و ایمان را که انتزاعی است باید به نور تشبیه کند و شاید می
آموز سال اول ابتدایی در درك این تشبیه باز ماند. دانش

در چشم هاي ما هست
ما مثل غنچه هستیم
فردا شویم یک گل

ماننور امید و ای
امروز در دبستان

)111در باغ سبز ایران(همان: 
ارکان تشبیه- 1- 2

ترین نوع تشبیه ها در ساختار یک تشبیه است. گستردهاز مهمترین مباحث تشبیه ارکان تشبیه و تعداد آن
ا اساس کند. امي شباهتی بین دو موضوع را بیان میاست، تشبیه ساز با استفاده از این نوع رابطه» چهاررکنی«

ها استوار است، آن دو رکن که در حقیقت بنیاد تشبیه بر آن«ي تشبیه بر دو رکن مشبه و مشبه به است. و پایه
تواند گیري شاعر از این دو رکن می) نوع بهره59:1368(شفیعی کدکنی،» همان دو رکن مشبه و مشبه به است

. براي ورود به بحث تعداد ارکان طرح این هاي فکري و هنري او باشدتا حدودي موید دیدگاه و زمینه
موضوع ضروري است که تشبیه از نظر تعداد ارکان به گروه هاي مختلف تقسیم می شود و نام هاي خاصی 

در تشبیهات «پذیرد. کوتاه ترین نوع تشبیه، تشبیه بلیغ است که بر دو رکن مشبه و مشبه به استوار است. می
افزاید، چنین تشبیهی را شود و همین نیز بر بالغت و رسایی کالم میر نمیگاهی وجه شبه و ادات تشبیه ذک

)49:1369(ثروتیان، » نامند.بلیغ یا رسا می
ي تشبیهی، تشبیهی است که در آن مشبه اضافه«رود. تشبیه بلیغ به دو صورت اسنادي و اضافی به کار می

(شمیسا،» ن، تشبیه هم مجمل است هم مؤکد.و مشبه به به هم اضافه شده باشند و به اصطالح علم بیا
110:1372(

شود و از به در این مقاله باتوجه به تعداد ارکان از صفات دو رکنی، سه رکنی و چهار رکنی استفاده می
شود؛ عالوه بر این چون افزودن صفات و هاي علم بیان خودداري میهاي رایج در کتابکارگیري نام

افزاید، آن دسته از تشبیهات هم یا استفاده از تشبیه مرکب چیزي به تعداد ارکان نمیها به طرفین تشبیهویژگی
شود.در ذیل دو رکنی، سه رکنی و چهار رکنی بررسی می

هاي موجود در کتاب سه رکنی یا در کتاب اول سادگی تشبیهات امري مشهود است، به همین دلیل تشبیه
چهار رکنی هستند.

یا در جایی دیگر سه رکن به کار رفته است.

)108(کتاب اول، ص روشنروزچونشدشباز نور 

)108(همان: مانندگلشنشدروي زمین



٤٥٩٦

٤٥٩٦

مجموعه مقاالت

تشبیهاتی دو رکنی در کتاب اول اندك است و اگر جایی هم به کار رفته است با قرائن زبانی که در شعر 
ي تشبیهی دو رکن پی ببرد.تواند به رابطهارد، دریافت آن ساده است و مخاطب میوجود د

ي ین کتاب مواردي اندك از اضافهي تشبیهی بین ماه و داماد را درك کند. در اتواند رابطهمخاطب می
ي شباهتی را به دست آورد.تشبیهی وجود دارد که امکان دارد مخاطب نتواند آن رابطه

ي تشبیهی است، امکان دارد مخاطب نتواند در ذهن خود بین ایران و باغ سبز باغ سبز ایران یک اضافه
تشبیهی برقرار کند.يرابطه
تشبیه از نظر عقلی یا حسی بودن مشبه و مشبه به -2-2

آید. درك دقیق در فهم تشبیه توجه اصلی بر روي مشبه به است، چون وجه شبه از مشبه به، به دست می
کند. در مواردي که مشبه به براي مخاطب قابل لمس بینی هنرمند را مشخص میمشبه به شخصیت و جهان

هاي رود، به همین دلیل محسوس بودن دو طرف تشبیه یکی از ویژگید زیبایی تشبیه از بین مینباش
هاي بالغی، تشبیه به اعتبار حسی و عقلی بودن مشبه و آید. در کتابي این صناعت به حساب میبرجسته

حسی، مشبه هر دو طرف تشبیه حسی هستند، مشبه عقلی و مشبه به«کند. مشبه به، چهار حالت پیدا می
) مقصود از تشبیهات حسی، تشبیهاتی 62:1372(شمیسا، » حسی و مشبه به عقلی، هر دو طرف عقلی هستند.

است که به یکی از حواس پنج گانه قابل درك باشد و منظور از عقلی اموري است که با حواس پنجگانه 
نتوان دریافت. 

و طرف حسی دارند.ي تشبیهات دي اول جز در مواردي اندك، بقیهدر پایه
ابر نازكیک 

یک تورمانند 
افتاده رویش

)73(کتاب اول، ص ي مویشبر رو

)108(همان:گلشنمانند شدروي زمین
تشبیه شده است. به » نور«که عقلی است به » ایمان و امید«، »دنور ایمان و نور امی«ي تشبیهی در اضافه

کارگیري این نوع تشبیه به صورت گسترده براي مخاطب مورد نظر مناسب نیست.
)111(همان:ایمانو نورامیددر چشم هاي ما هست

ه شده است.تواند امري عقلی باشد به باغ سبزي تشبیدر جاي دیگر هم در یک تشبیه اضافی، ایران که می
)111(همان:باغ سبز ایراندر فردا شویم یک گل

استعاره -3

پس کو؟داماد
من شک ندارم

او توي راه است
)73است(همان:آقاي ماه

)111(همان:در باغ سبز ایرانفردا شویم یک گل
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است اما در اصطالح ادبی استعاره، تشبیهی است که » و عاریت خواستنعاریت گرفتن «استعاره به معنی 
استعاره کارآمدترین ابزار تخیل و به اصطالح «تنها یک طرف آن ذکر و سایر اجزاء تشبیه حذف شده باشد. 

) 82: 1369(ثروتیان، » زار نقاشی کالم است.اب
است » مصرحهياستعاره«استعاره یکی از مباحث علم بیان است و استعاره با این عنوان در بالغت منظور 

رود. در این مقاله به طور مستقل هم با همین عنوان به کار می» مکنیه«در صورتی که نوع دیگر استعاره یعنی 
نقد » تشخیص«در کنار یکی از مهمترین انواع آن یعنی » استعاره مکنیه«شود و رسی میبر» مصرحهياستعاره«

گردد.و بررسی می
مهمترین نوع مجاز، مجاز « ي مصرحه از یک سو با مجاز و از سوي دیگر با تشبیه در ارتباط است.استعاره

از طرف «)، 142: 1372(شمیسا، .» گویندمصرحه]  میيي مشابهت است که به آن استعاره [استعارهبه عالقه
توان استعاره را از تشبیه نیز بیرون آورد، بدین معنی که از جمله تشبیهی، مشبه، وجه شبه و ادات دیگر می

). 142-143(همان: » گویند.تشبیه را حذف کنیم و فقط مشبه به باقی بماند به این مشبه به، استعاره می
اي را دهد که کلمهاي شکل میهمانندي است شاعر کالم خود را به گونهمصرحه بر ادعاي ياساس استعاره
کند، مخاطب باید از طریق برد که در این کار برد ادعاي همانندي میي دیگر به کار میبه جاي کلمه

م هاي کالم به معناي مورد نظر شاعر پی ببرد. در اثر استفاده فراوان یک کلمه در معناي استعاري، مفهوقرینه
براي اولین بار » سرو«ي شود و دیگر آن زیبایی تصویري را ندارد. مثالً کلمهکلمه براي خواننده عادي می

کند و مخاطب آن را به جاي معشوق بلند قامت در تصویري از یک درخت بلند ارتفاع را در ذهن ایجاد می
تصویر زیبا را ندارد، بلکه در نظر مخاطب، آن » سرو«گیرد. اما وقتی که این کلمه را بسیار بشنود دیگر نظر می

اي است به جاي انسان بلند قامت.سرو کلمه
)197: 1386کند( حافظ، شود، یاد سمن نمیهمدم گل نمیسرو چمان من چرا میل چمن نمی کند      

، قلب یاقوت«مصرحه به کار رفته است. کلمات ي سه بار استعاره» انار«در کتاب اول دبستان در شعر 
هاي انار و پوشش ي سفید وسط دانههاي سرخ انار، هستهبه طور استعاري به جاي دانه» سفید و پوشش نرم

ها کشیده شده، به کار رفته است. شاعر از همان مصرع اول کاربرد ي نازك سفید رنگی که روي دانهنرم، پرده
ي استعاري را برد، مفهوم کلمهبعدي به کار میهاي هایی که در مصرعاستعاري را شروع کرده است و با قرینه

دهد.انتقال می
صد دانه یاقوت
با نظم و ترتیب

اي هست هر دانه
قلب سفیدي
یاقوت ها را

در پوششی نرم

دسته به دسته
یک جا نشسته

خوش رنگ و رخشان
ي آندر سینه

پیچیده با هم
پروردگارم
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سرخ است و زیبا
هم ترش و شیرین

استنامش انار
)25هم آبدار است(کتاب اول، ص 

ي انار در به معنی دانه» یاقوت«ي آموزان کالس اول دشوار است. کلمهمصرحه براي دانشي درك استعاره
آموز قابل درك است. منظور از محور عمودي، ارتباطی هاي بعد براي دانشمحور عمودي و با توجه به مصرع
بعد وجود دارد. تصویري که در کنار شعر کشیده شده است به دریافت هاياست که بین مصرع اول با مصرع

دور از ذهن » قلب سفید و پوشش نرم«هاي ي مصرحه در گروهکند؛ اما استعارهي مصرحه کمک میاستعاره
هاي انار، ي نازك روي دانهي انار و پوشش نرم به معناي پردهاست، معناي دوم قلب سفید به معناي هسته

سپارد تصویري از این دو آموز سال اول ابتدایی قابل درك نیست و اگر او شعر را به حافظه میدانشبراي 
تر شکل اي آشناتر است و دریافت تصویر آن هم آسانتواند شکل بدهد، یاقوت کلمهگروه در ذهن خود نمی

تر ي مکنیه سادهرك استعارهي مکنیه است هر چند که دي مصرحه دشوارتر از استعارهگیرد. درك استعارهمی
ي ي مصرحه است. در کتاب اول سه بار به کارگیري استعارهاست اما ارزش هنري آن بیشتر از استعاره

آموز سال اول  ابتدایی تناسب ندارد.مصرحه در یک شعر بار شد ذهنی دانش
مکنیه و تشخیصياستعاره-4

ي مصرحه که مشبه در این نوع استعاره، برخالف استعارهي مکنیه، نوعی دیگر از استعاره است.استعاره
ماند، مشبه در جایگاه استعاري قرار دارد. به همین دلیل در تعریف آن گفته ي تشبیهی باقی میبه یک جمله

آن گاه که تشبیهی در ذهن و خیال گوینده، پنهان و مستور باشد اما براي بیان این تشبیه لفظ مشبه «شود، می
» کند و مشبه به را حذف نماید و در عوض یکی از لوازم مشبه به را ذکر نماید و به مشبه اسناد دهد.را ذکر

ي مکنیه از ابزار تصویرگري است که گذشتگان ) شمیسا معتقد است که استعاره121: 1381(علوي مقدم،
ن مقاله تالش بر آن است که از باشد. در ایاند و به نظر این عنوان صحیح نمیعنوان استعاره را بر آن گذاشته

تواند براي مبحث تصویرگري استفاده شود. یکی از لوازمی که می» مکنیه یا تشخیصي استعاره«عنوان 
موضوع را در ذهن مخاطب مجسم کند، تصویري کردن آن است. به ویژه اگر مخاطب، کودك باشد. هرچه 

گیرد. تشخیص یکی از تر شکل مینتقال مفهوم سریعتعداد استعارات مکنیه یا تشخیص یک متن بیشتر باشد ا
هاي گوناگونش به موضوع مورد مکنیه است. شاعر با به کارگیري انسان و ویژگیيهاي استعارهزیر مجموعه

دهد.نظر، شخصیتی انسانی می
)183: 1368عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد(حافظ، نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد                                                          

تواند نفس داشته دهد به طوري که میاي طبیعی است. شاعر به آن شخصیتی انسانی میپدیده» باد صبا«
اسناد داده  شده است.» باد صبا«یکی از لوازم انسان است که به » نفس«باشد 

کند که یکی از لوازم آن داشتن را انسانی در ذهن خود مجسم می» باد صبا«اطب با این تصویرگري مخ
نفس است.
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شود.ي مکنیه در کتاب اول با این بیت شروع میاستعاره
)4دعا کنم، دعا  دعا(کتاب اول، ص دل پاك و روشنمبا 

روشنی است. شاعر در هاي بارز آنکند که یکی از ویژگیشاعر در این بیت دل را به روزي تشبیه می
دهد. در کند و صفت روشنی را به صورت خیالی به آن نسبت میتشبیه می» روز«را به » دل«ضمیر خود 
شوند که خیلی خیلی دور است، در ذهن مخاطب غصه تصویر به سرزمینی تشبیه می» هاغصه«جایی دیگر 

کند، تصویر مکانی که بسیار دور است.پیدا می
)18دور دور دور(همان:ها همه    غصه

ي پرکاربرد کتاب اول ابتدایی است، شاعران کودك متناسب با موضوع، تصویر و تشخیص، استعاره
اند.شخصیت انسان را به موضوعات داده

)11مهمان شده است(همان:خندههاي همه          روي لب
ها به عنوان یک مهمان روي لب» خنده«رود، یهمانی میشاعر خنده را به انسانی تشبیه کرده است که به م

تواند بخندد. کند که میشخصیت یک انسان را پیدا می» آب«نشسته است. در جایی دیگر 
)18هاي آب(همان:خندهشادو شاد و شاد

ک جا اشخاصی هستند که با نظم و ترتیب ی» هاي اناردانه«کند، چشم پیدا می» آفتاب«در کتاب اول 
هم » دریا«بیماري است که هم زردي بیماري را و هم سرخی تب را دارد، » زردآلوي زرد و سرخ«نشینند، می

گوید.کسی است که شاعر با او سخن می» دریا«شاداب است. در جایی دیگر 
)87سوي تو اي دریا (همان:آیم           سوي تو می

عناصر خیالی-5
هاي قدیم و جدید است و هرگونه معنی دیگري در پرتو خیال ي تعریفهمهخیال، عنصر اصلی شعر در 

هرگاه اشیاء با حواس مواجه نباشد صورت ذهنی آن خیال یا تصویر جزیی نام «توان شاعرانه بیان کرد. را می
گیرد، عنصر ) براساس این تعریف صورت ذهنی یا تصویري که در ذهن شکل می176:1331(سیاسی،» دارد.
آید، این عنصر خیالی قبالً باید احساس و تجربه شده باشد. تخیل نیرویی است که در ی به حساب میخیال

» تخیل«ي قدرتی به نام آفریند، عنصر خیالی، نتیجهکند و تصویري جدید میتصاویر ذهنی دخل و تصرف می
آید. غیر ر ذهن به وجود میاست. شکل هاي گوناگون تصویر با به کارگیري تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه د

ها، هنجارشکنی زبانی و ها براي موصوفي بیانی، برجسته کردن موضوع، آوردن صفتاز مباحث چهارگانه
کند. به اتکاي این مطالب هر تصویري که از قراردادن دو امر مختلف روبروي هم چنین تصاویري را ایجاد می

گیرد، عنصر خیالی به حساب شگردهاي تصویرسازي صورت میطریق تشبیه، استعاره، کنایه و مجاز و دیگر 
شود.هاي ابتدایی بررسی میآید که با عنوان عناصر خیالی در کتابمی
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است. در تشخیص امر مورد نظر به » تشخیص«هاي به کار رفته در اشعار ترین آرایهیکی از برجسته
گیرد. در اشعار کتاب اول انسان ار تصویر قرار میهاي انسان در ساختشود و یکی از ویژگیانسانی تشبیه می
گیرد.هایش تصویر مورد نظر قرار میبا یکی از ویژگی

هاي مختلف انسان به صورت یک عنصر خیالیشکل
دار که زرد آلو به آن تشبیه شده است.انسان بیمار تب

عروس که خورشید به آن تشبیه شده است.
ست.داماد که ماه به آن تشبیه شده ا

ها به آن تشبیه شده است.مهمان که ستاره
ها و باران و خورشید به آن تشبیه شده است. انسان که آب و گل

هاي انار به آن تشبیه شده است.انسان که دانه
خندد که آب به آن تشبیه شده است.انسانی که می

دریا به انسانی تشبیه شده است که آرام و شاداب است.
ها و امور دیگري هم به عنوان عنصر خیالی در کتاب اول به کار رفته است.یدهغیر از انسان پد

شوند.ها به گل تشبیه میبچه
شود.زمین به یک گلشن یا گلستان تشبیه می

شوند.ها به غنچه تشبیه میبچه
شوند.ها به گل تشبیه میبار دیگر بچه

شود.ایران به باغ سبز تشبیه می
شود.به بارش باران تشبیه میدرخشش نور ستارگان 

شود.دل به یک روز روشن تشبیه می
شوند.امید و ایمان به نور تشبیه می

شوند.هاي انار به یاقوت تشبیه میدانه
شود. شب نورانی به روز تشبیه می

شود.ابر نازك به تور عروس تشبیه می
ر کتاب اول بعد از انسان گرایش آید این است که داي که از این عناصر خیالی به دست مینکته

بیشتر است. هنگامی که عنصر خیالی » باغ، گل، غنچه، نور و باران«هاي طبیعی چون تصویرسازي به پدیده
روند، شاداب و آرام هستند و خندند، به مهمانی میکند که میهایی صحبت میانسان است، از انسان
چشمهایشان باز است. 

تصویر پردازي-6
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لی از به کارگیري صور خیال در یک اثر تصویري کردن موضوع مورد نظر است. شاعر یا هدف اص
کند و تصویري محسوس نویسنده با استفاده از یکی از صورخیال، موضوع خود را از حالت انتزاعی خارج می

دهد.به آن می
خت که امري علم امري ذهنی است که تصویري خاص از آن در ذهن وجود ندارد با استفاده از در

هاي گوناگون درخت استفاده کرد توان از ویژگیتوان به آن شکل و اندازه بخشید. حتی میمحسوس است می
و تصاویر متعدد از علم ارائه داد. تصویر از یک درخت، تصویري مبهم وکلی است چون نوع آن درخت 

درخت پرمیوه یا درخت گوییممشخص نیست. بزرگی و کوچکی آن مشخص نشده است، اما وقتی که می
توان تصاویر متنوع و متعدد با توجه به کند. به همین ترتیب میبسیار بلند یا درخت پرشاخه تصویر تغییر می
منظور خود و محتواي مطلب به وجود آورد.

تواند گیرد. حال اگر به علم شخصیت انسانی داده شود که میاین نوع تصاویر از طریق تشبیه شکل می
ند، بخندد، بنشیند و برخیزد، تصویري جدیدتر ارائه شده است یا اینکه علم را غیرمستقیم به چیزي حرف بز

هاي آن را همراه مشبه تشبیه کنیم  و براي اینکه مخاطب متوجه شود به چیز دیگري است یکی از ویژگی
نیم به طور مثال اگر بخواهیم کي اضافی یا غیر اضافی استفاده میي مکنیهآوریم. در این حالت از استعارهمی

تواند پرواز کند. اي است که  میگوییم علم بر سرما پرواز می کند، علم پرندهبه علم تصویر بدهیم، می
گیرد. بالفاصله از طریق استعاره، تصویري از یک پرنده در ذهن ما شکل می

هاي خود و گان براي بیان اندیشهاصوالً شاعران و نویسند«علوي مقدم هم به چنین موضوعی اشاره دارد. 
شوند زیرا تأثیر گاه براي تجسم بخشیدن و روشن ساختن صور ذهنی خویش به تشبیه و استعاره متوسل می

» شودعاطفی مطلبی که با تشبیه و استعاره بیان شود، بیشتر است و از راه تشبیه، مکنونات درونی بهتر بیان می
ره گیري از تشبیه و استعاره، مصور شدن تابلویی در مقابل چشمان است ي به). نتیجه2:1381(علوي مقدم، 

که غربیان به آن ایماژ گویند.
کند و آن را توجه به تصویرهاي شاعرانه در کتب بالغی مطرح است. شمیسا به این موضوع اشاره می

ع علم بیان است در انه موضوبحث از تصویرهاي شاعر«داند. ي علم بیان نمیمحدود به مقوالت چهارگانه
ي تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه محدود کرده بودند، اما امروزه بررسی این تصویرها را در چهار مقولهقدیم 

)17:1372(شمیسا،». تصویرهاي دیگر هم در علم بیان مطرح است از قبیل اسطوره، سمبل، آرکی تایپ
اي که شاعر یا نویسنده نیست، بلکه هر شیوهتجسم تصویر در ذهن محدود به صورخیال یاد شده در کتب 

تواند در مبحث تصویر قرار گیرد. به طور مثال به کار بندد که تصویر آن موضوع در ذهن مجسم شود می
شود، تصویري از دو انسان که با هم گفتگو وقتی که یک موضوع به صورت گفتگو بین دو طرف مطرح می

شود.ي تصویر وارد میوضوع هم در مقولهگیرد و این مکنند در ذهن شکل میمی
روایت، «تواند در مبحث تصویر قرار گیرد. ادبیات روایی که مبناي آن بر یک رویداد یا ماجرا است می

رود در زبان کند به کار میاصطالحی عام است که براي هر آن چه قصه، داستان یا حکایتی را نقل می
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قسم روایتی که داراي حادثه، شخصیت، نقل گفتار و اعمال به هرNarrativeانگلیسی نیز اصطالح 
).253:1387(داد،». شودها باشد، خواه نظم یا نثر اطالق میشخصیت

هاي محدود که در ي روایی را بر حوادث کوتاه با شخصیتتوان تسامحاً کلمهبر اساس این تعریف می
از روایی، آن دسته اشعاري است که شخصیت روند اطالق کرد. در این تحقیق منظور اشعار به کار می

برد و نقل گفتار و بیان اعمالی در روند حادثه وجود محورند و حادثه و ماجرایی آنها را از آغاز به پایانی می
دارد.

شود. در اشعار اي و غیرشخصیت محور اطالق میغیرروایی هم اصطالحی است که بر اشعار غیرحادثه
ي تواند در مقولهگیرد میها در ذهن شکل میند حادثه و اعمال و گفتار شخصیتروایی، تصویري که در رو

سازي قرار بگیرد. بدون اینکه شاعر از صور خیال رایج استفاده کرده باشد. اما در غیر روایی با اشعاري تصویر
، آن را قابل روبرو هستیم که فقط مفاهیم انتزاعی مطرح است. شاعر امکان دارد با گسترش مطلب و توضیح

یابد.فهم کند و در اشعاري هم با تلفیقی از مفهوم و مثال مطلب گسترش می
زند، کیفش شود، مادر موي کودك را شانه میشروع می» راه مدرسه«تصویرهاي روایی این کتاب با شعر 

ي که با سه اکشد راهی مدرسه می شود. حادثهدهد و در حالی که پدر بر سر او دست میرا به دست او می
کند.شخصیت آغاز و پایانی دارد، روایت این شعر است و تصویري را به ذهن منتقل می

باز هم موي مرا 
روي پیراهن من 
مادرم داده به من

هست امروز قشنگ
پدرم باز مرا

می کشد بر سرمن

مادرم شانه زده
نقش پروانه زده
کیف زیباي مرا

همه چیز و همه جا
می سپارد به خدا

)11دست پرمهرش را(کتاب اول، ص
اي دیگر از اشعار روایی کتاب اول تلفیقی از استفاده از صورخیال و طرح یک ماجرا است. گونه

اي و گیرد، روندي حادثهشاعر عالوه بر این که از صورخیال در مجسم کردن موضوعات بهره می
تصاویر بسیار مؤثر است.نشاند که این تلفیق در انتقالشخصیت محور را به موضوع می

وقت غروب است
مثل عروس است

یک ابر نازك
مانند یک تور

داماد پس کو؟ 
من شک ندارم

خورشید زیباست
از دور پیداست

افتاده رویش
بر روي مویش

او توي راه است
آقاي ماه است
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جشن عروسی 
صدها ستاره

هاستدر آسمان
)73هاست(همان:مهمان آن

اي و رود، بیان مفاهیمی است بدون این که روند حادثهشعر که در کتاب اول به کار مینوعی دیگر از 
شخصیت محوري داشته باشد. امکان دارد در مواردي اندك صورخیال استفاده شود. این نوع اشعار در انتقال 

دهد.تصویر، ضعف دارند، بیشتر موسیقی کالم است که شعر را مورد پسند قرار می
دست کوچکمبا این دو

با دل پاك و روشنم
باز اي خداي مهربان

دعا براي مادرم
ها صفا بدهبه خانه

برم پیش خدادست می
دعا کنم دعا دعا
بشنو دعاهاي مرا
دعا به شادي بابا

)4به جان ما وفا بده(همان:
نوع اشعار ترینشود. ضعیفآموز مجسم میهاي گوناگون در ذهن دانشدر کتاب اول تصاویر به شکل

پردازد، تعداد این گیري از روایت یا صورخیال میاي است که فقط به مفاهیم بدون بهرهدر این کتاب دسته
توان بر بعضی از اشعار وارد کرد این است که نوع اشعار در این کتاب بسیار اندك است. تنها اشکالی که می

یرد، اما عدم ترتیب آن تصاویر ذهن را از گهاي مختلف شعر در ذهن شکل میاگرچه تصاویري از بخش
تصاویري از کالس در ذهن مجسم » جشن بهمن«کشاند. به طور مثال در شعرسویی به سویی دیگر می

شود که پر از ستاره گل، شکوفه، شاپرك شود، اما ترتیبی در توصیف آنها وجود ندارد، کالسی توصیف میمی
نبات و گالب و بوي اسفند هم وجود دارد. آید، نقل وو پرنده است. صداي خنده می

شود.ي اجزا کالس ارائه نمیدر صورتی که تصویر واضحی از بقیه
رسیده جشن بهمن

کالس ما دوباره
پر از گل و قاصدك

شده پر از پرنده
نقل و نبات و لبخند

میهن ما شاد شاد

جشن بزرگ میهن
شده پر از ستاره

شکوفه و شاپرك
هپر از صداي خند

از غم و غصه آزاد
)100گالب و عود و اسفند(همان:

موضوعات اشعار-7
تواند مرتبط با صور خیال باشد، وقتی که شاعر موضوعی را ي دیگر است که میموضوع کلی اشعار مقوله

هاي خیالی شکل دهد. گزیند، درصدد است که متناسب با آن موضوع صورتبه عنوان زیر بناي خود برمی
شود که تصاویر موجود در شعر از موضوع کلی هم تأثیر بپذیرد. شاعري که توجه به این مطلب موجب می

دهد. ارتباط تصاویر سراید، آگاهانه یا ناخود آگاه تصاویري در آن فضا شکل میي عظمت خداوند میدرباره
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گردد اشعار بیان میبا موضوعات جزئی در بخش عناصر خیالی بررسی شد. در این قسمت موضوعات کلی
تا ارتباط بین تصاویر با آنها مشخص شود. 

دینی و مذهبی-7-1
ها بیان عظمت خداوند است. ي ستایش نامهشود. مفهوم کلی در همهکتاب با ستایش خداوند آغاز می

شود. ها در بینش و نگرش و زبان شاعر دیده میتفاوت اساسی بین ستایش نامه
دهد و با دعاي دا کسی است که مهربان است و به دعاهاي کودکان گوش میسال اول خدر کتاب

دهد.ها صفا میکودکان، به پدر شادي و به خانه
ملی و میهنی-7-2

هاي ایران شعري وجود دارد که به کوه، جنگل، صحرا، باغ، بوستان و دریا ي زیباییدر کتاب اول درباره
ي هاي دههسخن از پیروزي انقالب اسالمی و جشن» جشن بهمن«شود در همین کتاب در شعر اشاره می

فجر است. 
اجتماعی و اخالقی-7-3

ي یکی از موضوعات کتاب مسائل اجتماعی و اخالقی است. اولین شعر اجتماعی کتاب اول ابتدایی درباره
ی است که رفتار ي کودکان ایرانآغاز تحصیل و درس خواندن است. یکی دیگر از شعرهاي این کتاب درباره

و گفتارشان خوب است. 
هاي طبیعیتوصیف پدیده-7-4

هاي طبیعی است. شاعران با استفاده از عناصر خیالی، ، توصیف پدیدهموضوع پر کاربرد دیگر کتاب
کند. وقتی که سنگهاي کوهسارها، شرشر آبشارها، صافی آب تصویر و کاربردي جدید از آنها ارائه می

شود. درکتاب اول غیر از مورد شود، تصویري از آنها در ذهن مجسم میها توصیف میکشتزارها، سبزي جوي
هاي طبیعی به ي آن، همچنین زردآلوي سرخ و زرد از دیگر پدیدههاي کنار هم چیدهاخیر، توصیف انار و دانه

شعار این کتاب است. هاي طبیعی او دریا دیگر پدیدهباشد. آسمان، ماه، ستارهکار رفته در شعرها می
در کتاب اول ابتدایی مجاز به کار نرفته است. به نظر می رسد که ضعف تصویرسازي آرایهی مجاز علت 

دارد.» مجاز«اصلی کمبود مجاز در شعر کودك است. کنایه هم جایگاهی چون 

نتایج -8
ولین مراحل آموزش رسمی آموزان از نظر رشد جسمی و ذهنی در ادر کتاب اول با توجه به اینکه دانش

باشند، تشبیهات به کار رفته در کتاب ساده و ملموس و قابل دریافت است، فقط در یک مورد ایمان و امید می
ي تشبیهی را درك آموز نتواند این رابطهکه امري انتزاعی است به نور تشبیه شده است که امکان دارد دانش

کند. 
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ت آمد که تشبیهات از نظر تعداد ارکان، سه رکنی و چهار رکنی در بررسی تشبیهات این نتیجه به دس
هستند که رکن سوم غالباً ادات تشبیه است. تشبیهات دو رکنی کمتر به کار رفته است و در مواردي هم که به 

شود.کار رفته است، مخاطب در درك آن دچار اشکال می
و در مواردي اندك از تشبیهات عقلی محوریت تشبیهات بر تشبیهاتی است که دو طرف آن حسی است 

باشد و ي اول ، آسان میشود. دریافت تشبیهات حسی به حسی براي دانش آموزان پایهبه حسی استفاده می
آموزان است.گرایش به این نوع تشبیهات متناسب با رشد ذهنی دانش

ي مصرحه دشوار استعارهي مصرحه به کار رفته است، به دلیل اینکه دركدر یک شعر، سه بار استعاره
آموز تناسب ندارد. است، به کارگیري این نوع استعاره با سن دانش

ي مکنیه کمتر به کار رفته است.کاربرد تشخیص در شعرهاي کتاب اول فراوان و در مقابل استعاره
لیل اصلی آن تواند دها میهاي اول به کار نرفته است. ضعف تصویرگري این آرایهمجاز و کنایه در کتاب

باشد.
خندد، شاداب و آرام است، به مهمانی است، انسانی که می» انسان«ي کتاب اول عنصر خیالی برجسته

» باران، گل، غنچه، نور، روز روشن«هایی چون هایش باز است. دیگر عناصر خیالی پدیدهرود و چشممی
است.

ضعف تصاویر در جایی است که صور خیال کند. استفاده از صورخیال و روایت، اشعار را تصویري می
شود یا اگر استفاده شود، توالی تصاویر ندارد.استفاده نمی
کتابنامه:

ي کل چاپ و توزیع )، فارسی اول دبستان، تهران، اداره1392ـ اکبري شلدره، فریدون و دیگران (
هاي درسی.کتاب

» هاي تصویرهاي تشبیهی در تاریخ وصافتازگی «)، 1389ـ اختیاري، زهرا؛ علیرضا محمودي (زمستان 
.59-76، ص 8، پیاپی4هاي زبان و ادبیات فارسی، دوره هاي جدید، شماره پژوهش

، »تحلیل و بررسی و صورخیال در شعر قیصر امین پور و نصراهللا مردانی«)، 1387ـ احمدیان، مرضیه (
صفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.ي کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اپایان نامه

)، بیان در شعر فارسی، تهران، انتشارات برگ، چاپ اول.1369ـ ثروتیان، بهروز (
)، دیوان حافظ، قزوینی/غنی، با مجموعه تعلیقات و حواشی عالمه محمد قزوینی، به اهتمام 1368ـ حافظ(

دار، انتشارات اساطیر، چاپ دوم.عبدالکریم جربزه
)، فرهنگ اصطالحات ادبی، تهران، انتشارات مروارید، چاپ چهارم.1387، سیما (ـ داد

شناسی از لحاظ تربیت، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، النفس یا روان)، علم1331اکبر(ـ سیاسی، علی
چاپ سوم.

و چهارم. )، ادبیات کودکان، تهران، انتشارات اطالعات، چاپ بیست 1385اکبر (ـ شعاري نژاد، علی
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)، بیان، تهران، انتشارات فردوس، مجید، چاپ سوم.1372ـ شمیسا، سیروس (
)، موسیقی شعر، تهران، انتشارات آگاه، چاپ دوم.1368ـ شفیعی کدکنی، محمدرضا (

)، صور خیال در شعر فارسی، تهران، انتشارات آگاه، چاپ پنجم.1372(ـ ـــــــــــــ
فصل نامه علمی ـ پژوهشی » مثیل وتصویري نو از کارکردها و انواع آنت«)، 1389ـ شیري، قهرمان (

.32-54، ص 20نامه، سال یازدهم، شماره کاوش
)، معانی و بیان، تهران، انتشارات سمت، چاپ سوم.1381زاده (ـ علوي مقدم، محمد؛ رضا اشرف

هاي انتشارات کانون ابدر جایگاه صور خیال در شعر کودك کت«)، 1387(الساداتـ فاطمی، زینت
ي کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان، نامه، پایان»پرورشی فکري کودکان و نوجوانان

دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
االسرار و مقایسه ساختار تشبیهات مخزن«)، 1389ـ نبی لو، علیرضا؛ مصطفی شیروي (پاییز و زمستان 

.35-62، ص 3، پیاپی 2تون ادبی (علمی ـ پژوهشی) سال دوم، شماره ، م»مطلع االنوار
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در پیرامون ساختار معنایی غزلی از حافظ
1عسگر صالحی

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی
چکیده

نمونۀ «را ...» رود ز دستم دل می«غنی، با مطلع -غزل شمارة پنجم از دیوان حافظ به تصحیح قزوینی
انگار که هر بیت آن در زمان و «اند اند و گفتهدانسته» روشن و قابل توجهی از استقالل ابیات در یک غزل

باره حک و اصالح کرده و ها را دوباره و سهمکان خاصی سروده شده، یا در طی سالیان عمر، حافظ آن بیت
این یک عیب «اند که ا این مقدمه چنین نتیجه گرفتهاست و ب» و هواي ثابتی در آنها باقی نماندهدر نتیجه حال 

- که چنین گسسته). در این53و52/ 1: 1383(استعالمی، » کندکار حافظ است که تفسیر کالم او را مشکل می

» استقالل ابیات در یک غزل«الذکر از آن به ها در یک غزل از حافظ، که در قول فوقنمایی معنایی میان بیت
عیب کار حافظ «کند، بحثی نیست. اما آیا به راستی این ، تفسیر غزل حافظ را دشوار میتعبیر شده است

ابیاتش مستقل از هم است و هیچ ارتباطی ...» رود ز دستم دل می«؟! و آیا اصالً غزل پنجم به مطلع »است
ی یا گسستگی معنایی هایش نیست؟! در این جستار با اشاره به برخی از آراء، که در پیرامون پیوستگمیان بیت
الذکر، با رویکردي ساختاري و با توجه به ها در یک غزل از حافظ، ابراز شده است، غزل فوقمیان بیت

اي پراکنده از ابیات مستقل از هم فضاي کلی آن غزل، تحلیل شده است تا نشان دهیم که این غزل مجموعه
اي منسجم و هماهنگ است که در میان اجزاي جموعههایش نباشد؛ بلکه منیست که هیچ پیوندي در میان بیت

آن یعنی ابیاتش، پیوندهاي آشکار و نهانی وجود دارد.
غزل، حافظ، ساختار، معنا، نقد.ها:کلیدواژه

مقدمه
ي اصلی و سبکی هانمایی آن در یک غزل، یکی از ویژگیتنوع مضامین و گسستگی ظاهري آن یا گسسته

خواه افسانه باشد -السیر در باب ایراد شاه شجاع بر غزل حافظ ل مؤلّف حبیبهاي حافظ است. قودر غزل
تلون در یک غزل خالف «نیست و » بر یک منوال«هاي حافظ از غزل» هیچ یک«مبنی بر این که -خواه نه 

-بحث/ سا)، ظاهراً نخستین اشاره به ساختار معنایی غزل حافظ است. آغاز 1: 1356(غنی، » طریقت بلغاست

از » قرآن و اسلوب هنري حافظ«توان مقالۀ هاي جدي و روشمند پیرامون ساختار معنایی غزل حافظ را می
الدین خرمشاهی دانست. هرچند برخی از آراء و باورهاي مطرح در این مقاله مورد نقد و جرح شکنده بهاء

ایی دقیق و اصولی را از دیدگاه هاما در فضیلت این مقالۀ مبتکرانه همین بس که باب بحث«، 1قرار گرفت
). گفتنی 622: 1373(حمیدیان، » ساختارگرایی براي نخستین بار در حال و هواي نقد ادبی امروز ایران گشود

اند که واحد شعر حافظ بیت است که در یکی دو دهۀ اخیر ایشان بیش و گاه پیش از دیگران تأکید داشته
یعنی از رودکی تا سعدي و بلکه حتّی تا معاصران حافظ، اتحاد غزل حافظ برخالف غزل پیش از آن«است و 

1.asgarsalahi@yahoo.com
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معنایی و یکپارچگی مضمون ندارد و هر بیتش و گاه هر دو سه بیتش ساز یک معنی یا مضمون مستقل و 
هاي حافظ غالباً هر بیت استقالل معنایی و انقطاع از ابیات دیگر زند یعنی در غزلمتفاوت با ابیات دیگر می

هاي این بحث، به بخشهایی از دیدگاه ایشان در این ). ما در اشاره به پیشینه115: 1373رمشاهی، (خ» دارد
البتّه پیش از خرمشاهی نیز برخی –باره اشاره خواهیم کرد. پس از ابراز چنین دیدگاهی از سوي ایشان 

رأي او متأثر شده باشند خواه برخی پژوهشگران نیز خواه از -انددیگر، آرائی شبیه به رأي ایشان مطرح نموده
اند که قول مطرح در آغاز این نه، آرائی شبیه به رأي ایشان در باب ساختار معنایی غزل حافظ ابراز نموده

گوییم که طور اجمال میالذکر بهفوق»  عیب«جستار نیز یکی از آنهاست. کوتاه سخن این که در پاسخ به 
و نه –نمایی معنایی بلکه هنر بزگ حافظ است. و همین گسسته» بعی«هاي حافظ نه اي در غزلچنین شیوه

ها در یک غزل از حافظ است که راه را براي تأویل روشمند غزل او به منظور میان بیت-گسستگی معنایی
2کند.رسیدن به ساختاري منسجم در آنها باز می

دالن رود ز دستم صاحبدل می«ع کوشد تا انسجام در ساختار معنایی غزل حافظ به مطلاین جستار می
عیب کار «و در نتیجه » نمونۀ روشن [...] استقالل ابیات در یک غزل«را، یعنی همان غزلی که آن را ...» 

و نشان دهد که ابیات در این غزل، کامالً مستقل از 3اند، شناسایی یا کشف و یا بازسازي کند؛دانسته» حافظ
کوشیم این غزل را با نیست! بنابر این ما می» عیب کار حافظ«که خالصه اینارتباط با هم نیست وهم و یا بی

توجه به ساختار معنایی کل غزل و با در نظر گرفتن پیوندهاي احتمالی میان ابیات آن با یکدیگر، و سرانجام 
ست که هر هایی پراکنده نیتوجه به کانون یا هستۀ مرکزي غزل، گزارش کنیم و نشان دهیم که این غزل بیت

باشد.[!]» در زمان و مکانی خاص سروده شده «یک از آنها 
نظرهاي پژوهندگان معاصر در طور گذرا به ذکر برخی از در غزل حافظ، بهما پیش از تحلیل این ویژگی

ء بر اي کرده باشیم. آراهاي بحث در این زمینه از شعر حافظ اشارهپردازیم تا به اندکی از پیشینهاین زمینه می
اساس ترتیب الفبایی نام صاحبانشان آورده شده است: 

شرح »نویسد:. ماشاءاهللا آجودانی در نقد کتاب در جستجوي حافظ تألیف رحیم ذوالنور، چنین می1
و ارتباط عمیق و بنیادي آنها با عرفانی غزلیات و ابیات حافظ بدون در نظر گرفتن آنها به عنوان یک مجموعه

به نظر ایشان عدم توجه مؤلّف ». کننده هم هستها یک کار اصولی و تحقیقی نیست بلکه گمراهیکدیگر نه تن
ابیاتی را به معنی «مایۀ کلی یک غزل در شرح ابیات آن غزل، باعث شده است که گاه کتاب مذکور به درون

فهوم آنها و نوع ارتباطشان با شد به مظاهري یا به معنی عرفانی تعبیر کند که با اندکی توغل در شعر حافظ می
).289: 1365(آجودانی، » کل غزل و کل شعر حافظ دست یافت

هاي شایان ذکر در این زمینه کتابی با عنوان عرفان و رندي در شعر حافظ نوشتۀ . یکی از پژوهش2
سانی به هاي تفسیرشناسی جدید در حوزة علوم انداریوش آشوري است. این کتاب از دیدگاهی نو و با روش

در «نویسند: کتاب خویش چنین می»درآمد«پردازد. ایشان در بینی حافظ میدر باب اندیشه و جهانپژوهش
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این کتاب که هدف آن تفسیر هرمنوتیکی شعر حافظ به قصد معناگشایی ساختاري آن است، نظر نویسنده به 
کند که کار تفسیرگر اشالیر ماخر نقل میاو از». گشایی یک متن شاعرانه استکاربرد هرمنوتیک براي معنا

چنانکه گویی تفسیرگر به جاي مؤلّف نشسته است. هدف بازسازي «است »بازسازي ساختار معنایی متن«
هرمنوتیکی از دید وي، بازسازي دیدگاه مؤلّف است و [...] البتّه وجود روش را در تفسیر، شرط اساسی 

در یک رهیافت هرمنوتیکی به ساختار نهفتۀ معنایی در «به نظر ایشان ». داندرسیدن به عینیت فهم متن می
) تکیه کرد که ممکن را از ناممکن در کار hypothesesهایی (انگارهباید به اصولی یا بنشعر او ناگزیر می

گارشِ انآن اصول بتوان راهبردي روشمندانه به آن ساختار داشت. آنچه پیشتفسیر از هم جدا کند تا بر پایۀ
کند آن است که ذهن حافظ [...] ذهنی است بسیار پرورده و یک ساختار معنایی را در شعر حافظ ممکن می

به نظر ». ویژه مسائل بنیادي وجودياندیش، در سراسر دیوانش درگیر مسائل خاص، بهفرهیخته و باریک
ي رهیافت به ساختار معنایی و فهم متن در فضا و شرایط تاریخی پدیدآورندة آن [...] شرط ضرور«ایشان 

به نظر ایشان تالش برخی از پژوهندگان ». استسان که آفرینندة اثر اندیشیدههاي نهفتۀ آن است، آنالیه
ها یا وحدت هاي غزلپیوستگی بیت«ایرانی چون مسعود فرزاد و احمد شاملو که به دنبال نشان دادن 

هاي هر غزل را از نو چنان پشت سر هم بچینند که به آن یتاند بکوشیده«اند و بوده» مضمونی هر غزل
ها ممکن نیست، و حتّی حاصل چندانی نداشته است چرا که این کار در مورد همۀ غزل» وحدت معنایی دهند
ها در یک غزل. [...] چنان وحدت کاملی که ایشان در هر غزل در پی آن هستند میان در مورد تمام بیت

کم به بخش عمدة دیوان حافظ همچون آنچه دست«رو ایشان بر این باورند که از این». ها وجود نداردبیت
بخشد [...] گفتمان چیره بر زبان و ذهنیت حافظ است که به این دیوان همچون یک متن در اساس وحدت می

ش ایشان در رسد که بیشتر تالچنین به نظر می». بخشدگرانه وحدت میسند یک زندگانی شاعرانه و اندیشه
ها و ساختارهاي کلی حاکم بر ذهن و زبان حافظ را کشف کنند انگارهاین شده است تا بنصرف این کتاب

تا از این طریق بتوان به منطقی درونی دست یافت تا به کمک آن، بتوان تمامی نمادها و تعبیرهاي گوناگون و 
).26-14: 1385چند معناي او را یگانگی بخشید (آشوري، 

هاي یک غزل مستقل از یکدیگر است و در در کالم حافظ، گاه بیت«نویسد: . دکتر محمد استعالمی می3
رسیم که تعبیرهاي آن شود. در یک غزل عاشقانه یکباره به بیتی میها یک موضوع واحد دنبال نمیتمام بیت

روده شده [...] نمونۀ روشن و قابل عارفانه است و گویی در حالتی متفاوت، یا در زمانی جدا از ابیات دیگر س
رود ز دستم صاحبدالن خدا توانیم ببینیم ـ دل میتوجهی از استقالل ابیات در یک غزل را در غزل پنجم می

ها را [...] انگار که هر بیت آن در زمان و مکان خاصی سروده شده، یا در طی سالیان عمر، حافظ آن بیترا ـ
و هواي ثابتی در آنها باقی نمانده و این یک عیب [!] الح کرده و در نتیجه حال باره حک و اصدوباره و سه

»حال و هواي یک غزل«اي با نام اگرچه ایشان از مقوله». کندکار حافظ است که تفسیر کالم او را مشکل می
ک موضوع واحد را هاي آن یهمۀ بیت«گویند اما بر این باورند که این مقوله به این معنا نیست که سخن می
به نظر ایشان ممکن است در غزلی عارفانه، بیتی مضمون ». کند و این در تعریف غزل مهم نیستدنبال می
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و هواي آنکه حالعارفانه نداشته باشد، یا در یک غزل رندانه یا عاشقانه، بیتی با تعبیر عارفانه آمده باشد، بی
).56-52/ 1: 1383آن غزل در هم بریزد (استعالمی، 

تنوع مضمون در غزل حافظ [...] از جانب شاعر یک شیوة کار بوده است، نه غفلت در ترتیب مطالب . «4
خورند: این ها از یک ریشه آب میمنطقی. حافظ یک فکر مجموعی دارد. بر درخت اندیشۀ او همۀ شاخه

، از لحاظ منطق کوچه و بازار بینیماي که ما در مضامین یک غزل او میاست.[...] چندگانگی»درخت خلقت«
نماید. به این حساب برخالف سیماي چندگانه دارد؛ در منطق عارفانه موضوع به نحو دیگري روي می

که »انسان«ها وجود دارد، زیرا همه چیز باید برگردد به تغایرهاي ظاهري، نوعی ربط نهانی در میان مضمون
عدم ارتباط ظاهري ابیات با یکدیگر در یک غزل از ». «فظمرکز خلقت است و در مرحلۀ نهایی به خود حا

توان دید [...] سرایان دیگر هم میابداعات حافظ است، هرچند این روش را در درجۀ کمتري نزد غزل
(اسالمی ندوشن: » یابیم، مورد نظر و اعتناي حافظ نبوده استگونه که ما امروز درمیوحدت مضمون آن

.)173-172و 34-35: 1368
هاي حافظ و پس و پیش کردن و درهم تردید و بحث در لزوم ایجاد نظمی منطقی در ابیات غزل. «5

حاصل. نخست بدان سبب که سخن عشق ریختن آنها به گمان من کاري است غیرالزم، نادرست، زاید و بی
است [...] وگویی مبتنی بر منطق نیست، گفتاري عاطفی و احساسی و بحث حال که موضوع غزل است گفت

سرا اصوالً نباید غزل یا سخن عاشقانه را در بند اصول استداللی و منطقی پنداشت [...] وانگهی شاعر غزل
آورد و دیگر شود میالغزل) نامیده میترین خواست و منظور خود را فقط در یک بیت از آن که (بیتمهم

همین قلم در نقد ایراد شاه شجاع بر غزل حافظ نیز». ابیات غزل نیازي به پیوستگی و توالی منطقی ندارند
کند که هاي حافظ مصداق پیدا نمیبگذریم از اینکه چنین وصفی در ظاهر تمامی غزل«[...] نویسد: چنین می

نماید به دربارة آنها کاربرد درستی بوده باشد و در مواردي نیز که چنین می» هاي شماهیچ یک از غزل«بیان 
ها برد و مجموعۀ شاخههاي مناسب و زیبا سخن را از شاخی به شاخی میا تداعی معانیهاصطالح منطقی

).175-174/ 1: 1372(اهور، » سازدپیکرة یک نهال پر شکوفه و دلپذیر را می
به گمان من ریشۀ اساسی در این است که محدودیت اجتماعی نه فقط فکر شاعرانه را به اعماق درون . «6

». نشین کرده استخانهه بلکه احساس و اندیشۀ او را هم از نظر شکل کار در یک بیتو ذهن شاعر راند
شود [...] وقوع چنین حادثۀ مهمی در کند که شعر فارسی به آن سنجیده میبیت را تبدیل به گزي می«[...] 

مستمر به حافظ شعر فارسی مربوط است: اوالً به حوادث تاریخی که اجازة استمرار مضامین در قالب تصاویر
اي ساخته که در آن حافظ دنیایش را نه به صورت مستمر بلکه به صورت جسته به جسته و نداده یعنی زمینه

ها بود هم حافظ را به سوي قبض اعتبار شدن زندگی انساناش بیتکه دیده، [...] شمشیر مغول که نتیجهتکه 
آن قبض عارفانه محبوسِ بیت کرده و این هیچ ربطی به عارفانه رانده و هم شکل درونی شعر او را به تبع 

محدودة «[...] الدین خرمشاهی]. نوشتۀ بهاء[اشاره به مقالۀ قرآن و اسلوب هنري حافظ» تأثیر قرآن ندارد
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دهد که این تصاویر را در یک غزل به هم شکلی بیت به عنوان واحد اصلی تصویرسازي به حافظ اجازه نمی
غزل حافظ از درون آرمونی ندارد، غزل حافظ درون یک بیت و تک تک ابیات آرمونی دارد پیوند بدهد یعنی

). 550-544/ 1: 1380(براهنی، » زندو هر تصویر هم ساز مضمونی جداگانه را می
کند. آربري بین موضوع عمده و هانس شدر از مضمون و موضوع عمده در هر غزل صحبت می. «7

ق قائل شده که بیت مقطع با موضوع و تم مشخص خود (که وي آن را مضمون موضوع فرعی در هر غزل فر
النفسه منطقی و روشن به علت ناکامل گذاشته هاي فیشود [...] بیتنامد) بر آنها اضافه میخاتمه یا پایانی می

مطلب بسیار شوند [...] در زمینۀ مسئلۀ ساختار غزل حافظ،گر میشدن ارتباط متنی در شعر چند پهلو جلوه
اي کوچک که دربارة حافظ ). ي.ك، بورگل در رساله176: 1369(بورگل، » اي عرضه نشده استنو و تازه

نوشته است نیز چند غزل از حافظ را شرح کرده است که تا حدودي از توجه او به ساختار معنایی غزل 
).104-103و 28: 1370کند (بورگل، حکایت می

ست بین ابیات یک غزل حافظ با موضوعی که غزل به خاطر آن سروده شده است. ارتباطی نزدیک ا. «8
پندارند چنین ارتباطی وجود ندارد [...] این ارتباط ابیات با موضوع غزل و پروراندن هنرمندانۀ اي میعده

میشه موضوع [...] هنر یکتاي حافظ است. متأسفانه این مطلب هیچگاه مورد بحث جداگانه قرار نگرفته و ه
). 13: 1367(پرهام، » هاي دیگر مخلوط و گم شده استبا بحث

اي علمی و دقیق در باب ساختار معنایی غزل حافظ انجام هاي مهم که با شیوه. یکی دیگر از پژوهش9
پورنامداریان. از دید ایشان در میان ابیات اغلب گرفته، کتابی است با عنوان گمشدة لب دریا از دکتر تقی 

وجود دارد اگرچه در ظاهر این ارتباط آشکار نیست و این آشکار نبودن »ارتباط معنایی«اي حافظ هغزل
اي متأثر از حساسیت به مقام برزخی انسان و استنباط خاص از تقدیر ازلی او بر مبناي ناشی از حضور حادثه«

آن حادثۀ ذهنی ابعادي گوناگون بینی است که به از دریچۀ این جهانداستان آفرینش و دیدن جهان و جامعه
هاي بخشد و نیز اصرار حافظ است به حفظ هرچه بیشتر این ابعاد ذهنی که در نهایت منجر به ابهاممی

گردد و این ابهام ناشی از عدم پیوند معنایی در گوناگون و از جمله ابهام در پیوند معنایی در میان ابیات می
نمایی را یکی ایشان این گسسته». بخشدحافظ به نوبۀ خود وسعت میمیان ابیات را غناي تجربی و فرهنگی

کشف بافت «دانند که در عین حال راه را براي تأویل متن و سازي در شعر حافظ میاز شگردهاي برجسته
کند تا این فرایند تأویل در کشف ساختار منسجم متن کارگر شود. نیز در مقابل باز می» موقعیت ثانوي شعر

راهی براي توصیف امکانات «یل سنتی که در پی کشف معناي مرکزي و ثابت متن است تأویل جدید را تأو
دهد که زبان متن و ساختار شعر حافظ نیز اجازه نمی«دانند اما به این نکته نیز آگاهند که می» معنایی متن

کنند این گري که ایشان بیان مینکتۀ دقیق و مهم دی». تأویل کامالً خود مختار و فارغ از متن جهت بگیرد
است که در شعر حافظ تغییر ناگهانی مخاطب بدون تمهید مقدمات الزم براي خواننده که صناعت التفات را 

توجهی به آن درك و کشف انسجام متن گیرد از نکات چشمگیر دیگر است که بیبا مفهومی وسیع در برمی
).226-202: 1382اریان، کند (پورنامدرا در بسیاري موارد ناممکن می
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اگر در غزلی بیتی «نویسد: . دکتر بهروز ثروتیان در مقدمۀ شرح چهار جلدي خود بر غزلیات حافظ می10
دهد اغلب راز غزل در همان بیت نهاده شده است و این یکی از با ابیات دیگر ارتباط و نسبت نشان نمی

ت [...] در این شرح به تجربه و در ضمن برخورد هاي شناخت سبک خواجه و دریافت معنی سخن اوسشیوه
جدي با معانی ابیات خواجه معلوم گردید که کلید رمز معنی کنایی غزلیات خواجه در همان ابیاتی نهاده شده 

- اگرچه باده فرح«؛ سپس براي روشن شدن مطلب با اشارة اجمالی به غزل »دهنداست که مناسبتی نشان نمی

و با تأمل در اشارات تاریخی احتمالی که در این غزل است، به توجیه پراکندگی ...» بیزست بخش و باد گل
پردازد (ثروتیان، ظاهري برخی ابیات در این غزل در عینِ ارتباط نهانی و کنایی آنها با ابیات دیگر غزل می

ال ـ و البتّه به اجمها به موضوع کلّی آن غزل به). ایشان در آغاز شرح هر یک از غزل17-19/ 1: 1387
. 4انداستنباط خودشان ـ اشاره کرده

ها حتماً باید یک نوع رابطه چه ظاهري و چه درونی وجود داشته باشد. به در شعر بین موضوع. «11
اي را مطرح سازد ولی میان این موضوعات سخن دیگر ابیات یک غزل ممکن است هر یک موضوع جداگانه

دهد. ایجاد این رابطه و نحوة شود که به شعر یک نوع یکپارچگی معنایی میاي دیده میبه هر حال رابطه
استفادة شاعر از موضوعات مختلف براي پروراندن موضوع اصلی بستگی به قدرت منطق و نوع سلیقۀ او 

ها ذهنی و به ) است. مثالً در شعر بعضی شعرا رابطۀ بین موضوعstylisticدارد که خود یک مسئلۀ سبکی (
نماید مانند بعضی از غزلیات حافظ که به علت الح تئوریک است و در نتیجه درك آن به نظر مشکل میاصط

).139: 1368(ثمره، » تواند برداشتی از آن بنمایدپیچیدگی این رابطه هر کس به دلخواه خود می
هاي بعدي آن غزل، از کند و در بیتاي از قرآن آغاز میها را با یک کلمه یا یک اشاره از سورهغزل. «12

کند و گاه تمام غزل را بر اي خلق میگیرد و مضمون شعري تازههاي دیگر آن سوره الهام میها و آیهنکته
ظاهر ناهمخوان است [...] با کشف هاي غزل بهرساند. اینجاست که بیتسازد و به پایان میهمین زمینه می

هاي یک سوره بینیم که سراپاي همان غزل ناپیوسته چنان با آیهیتر از مو ماین راز و یافتن این رشتۀ باریک
» ها را در خود نهفته است که جدا کردن آن دیگر ممکن نیستسرشته شده و معنی و مفهوم و پیام آن آیه

). 9: 1377(جاوید، 
سی: اي است با عنوان حافظ شناهاي دقیق و روشمندانه در این زمینه مقاله. یکی دیگر از بحث13

هاي هاي حافظ و نیز سورهساخت معنایی غزل«شناس. از دیدگاه ایشان خودشناسی از دکتر علی محمد حق
ساخت دوري است [...] این دو ویژگی در ساخت هر اثر قرآن به لحاظ روساخت گسسته و به لحاظ ژرف

گ و تمدن شرق پدید آمده و هنري یا غیر هنري و حتّی علمی دیگر هم که نه تنها در ایران بلکه در کل فرهن
هاي تمدنی مشرق زمین، به کار برده شده است [...]. در جوامع سنتی اعضا یا طور کلی در کل نظامیا به

گزینند که هر یک با مرکز و مبدأ همان ساخت یا عناصر ساختاري هر نظام یا ساختی را طبعاً طوري برمی
زلی ازحافظ همۀ ابیات به لحاظ مضمون با مضمون اصلی نظام نسبت و سنخیت داشته باشد [...] در هر غ
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- 177: 1370شناس، (حق» اندهمان غزل در ارتباطند نه، که در آن معناي مرکزي و آغازین محو و مستحیل
186.(

هاي کوتاه اما فشرده و دقیق که در بررسی ساختار غزل فارسی و نیز اشاره به . یکی دیگر از پژوهش14
اي است با عنوان بحثی در ساختار غزل فارسی از دکتر سعید صورت گرفته است مقالهساختار غزل حافظ

تر میان مضامین ابیات هر غزل حافظ (دقیقتنوع و گاهی تباعد (و نه تضاد یا تنافر یا عدم تالؤم) «حمیدیان. 
مورد توجه اهل شعر اي است که از دیربازهاي او) موضوع یا مسئلهبگوییم: میان برخی ابیات از بعضی غزل

و ادب بوده است [...]. ویژگی غالب در آثار شرقی که شعر خواجه نمودگاري اصیل و عزیز از آنهاست این 
است که عناصر روساختی یعنی واحدهاي ساختاريِ هر کدام (برحسب اینکه کدام واحد روساختی مورد نظر 

بناي بحث است) ممکن است جدا و مستقل از بقیه به باشد، البتّه در بحث ما بیت و موقعیت آن در کلّ غزل م
نظر آید اما با توجه به غلبۀ روح معنویت شرقی و گرایش کامل شرقیان به مبدأ و مقصد مقدس و الوهی، 

مایه که پس از منتزع کردن همۀ ساخت این واحدها (یعنی اصل مفهوم و فکر بنیادین یا پیام و درونژرف
تواند در درون و محدودة یک حوزه یا دایره با شود) میي و روساختی مستفاد میها و تعینات صورتفاوت

بنده «نویسند: ). ایشان در جایی دیگر چنین می623-621: 1373(حمیدیان، » همدیگر سازش پیدا کند
اي (از جمله بعضی شارحان حافظ) که ظاهراً با برداشت نادرست از اصل استقالل اجزا در شعربرخالف عده

انگارند و به ارتباط با یکدیگر میاي از ابیات بیسنتی مثالً غزل حافظ و جز او، غزل را همچون مجموعه
معتقد است که در غزل قدیم تا سبک هندي [...] » این بیت هیچ ربطی به فالن بیت ندارد«گویند صراحت می

وجود ندارد مگر در صورتی که شاعر ارتباطی محض در ابیات یک غزل از نظر اندیشهمعموالً تناقض و یا بی
» مند نباشد (خالف سعدي و حافظ) و یا خطایی موضعی مرتکب شده باشدسخنوري راستین و اندیشه

هاي حافظ بودند تا ها بود که مشغول نوشتن شرحی جامع بر غزل). ایشان سال255و 85: 1384(حمیدیان، 
دفتر پیش روي «منتشر شد. در پیشگفتار آن آمده است: اینکه نخستین جلد آن به سال هزار و سیصد و نود

حاصل کاري است که قریب به یک ربع قرن، خواه به صورت پیوسته و خواه گاه و بیگاه، اشتغال این کمترین 
کوش خواجۀ شیراز بوده، هرچند در این مدت چندان چیزي دربارة او جویندة ادب این مرز و بوم و ارادت

» شمار حافظ پژوهان گرامی جاي یا نام گیرد؛ گو نماند ز من این نام، چه خواهد بودن؟برون نداده تا در 
حافظ بود و در آن » مباحث موضوعی چون مدخلی بر اشعار«). البتّه این دفتر تنها 1/ 1: 1390(حمیدیان، 
حافظ، تبیین شعر » هایی از شیوه و شکلِچشمه«، و »هایی از منش و اندیشهگوشه«هایی دربارة ضمن بحث

بر پایۀ تجزیه و تحلیل ساختار هر شعر و بررسی پیوندهاي «شده بود که ایشان شرحی منتشر خواهند کرد 
اجزاي شعر، از ساختار معنایی و مضمونی ابیات گرفته تا عناصر بیانی همچون تشبیهات، استعارات، نمادها و 

هرگز «)؛ چرا که ایشان 18/ 1(همان: » ع، زبان و غیرهها) و نیز صنایها (موتیفمایهطور کلّی تصاویر و بنبه
که محال است «نیستند و بر آنند » معتقد به عدم ارتباط ابیات یک غزلْ تحت عناوینی چون استقالل ابیات

بهره از انواعی خاص از وحدت، تمامیت، تشکل یا به عبارت ویژه از سعدي و حافظ) بییک شعر واقعی (به
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هاي آن را کم و زیاد یا پس و خط و ربط میان ابیات باشد، حتّی اگر در مواردي بتوان بیتتر پیوند یا ساده
گونه ارتباط و پیش کرد، چنان که عمالً هم شده است. اگر شعري (اینجا: غزلی) باشد که میان اجزاي آن هیچ

دانم بجز یک اثر میپیوندي (از هیچ لحاظ و به هیچ اعتباري و تمهیدي) نتوان یافت من آن را همه چیز 
هنري راستین، تا چه رسد که از آنِ هنرمندي چون حافظ باشد [...] غزل حافظ از این نظرگاه، اگرچه در 

اجزاي هندي قرار دارد و اوج تنوع اجزاي مسیر دگرگونیِ ساختاري به سمت غزلِ بعضاً گسسته یا پراگنده
که رشتۀ محتواي اصلی هر شعر یا سرنخ پیوند میان شعر تا روزگار خود است، لیکن هنوز بدان حد نرسیده 

-همه جمعیت است آشفته«). ایشان در مدخلی با عنوان 18/ 1(همان: » اجزاي آن از کف شاعر به در رود
است، ضمن » شعر دلکش حافظ به مدح شاه«و » پیوسته شد از جزو به کل«که خود شامل دو مدخلِ » حالی

طور مفصل دربارة ساختار زل و بحث از پیشینۀ تنوع مضمونی در غزل، بهاشاره به ساختار شعر فارسی و غ
شرح و تحلیل اشعار «). جلدهاي دیگر 501-445/ 1اند. رجوع شود به (همان: معنایی غزل حافظ بحث کرده

به سال هزار و سیصد و نود و دو، » شرح شوق«از دکتر حمیدیان یعنی جلدهاي دو، سه، چهار و پنجِ » حافظ
-ترین شروحی میترین و دانشورانهترین و عالیتشر شد. نگارنده، شرح پنج جلدي مذکور را یکی از جامعمن

داند که تا کنون دربارة شعر حافظ نوشته شده است.
زند بهاءالدین هاست پیرامون شعر و اندیشۀ حافظ قلم می. یکی از پژوهندگان معاصر که سال15

غزل حافظ برخالف غزل پیش از آن یعنی از «د شعر حافظ بیت است و خرمشاهی است. به نظر ایشان واح
رودکی تا سعدي و بلکه حتّی تا معاصران حافظ، اتحاد معنایی و یکپارچگی مضمون ندارد و هر بیتش و گاه 

هاي حافظ زند یعنی در غزلهر دو سه بیتش ساز یک معنی یا مضمون مستقل و متفاوت با ابیات دیگر می
). ایشان در مقالۀ قرآن و 115: 1373(خرمشاهی، » بیت استقالل معنایی و انقطاع از ابیات دیگر داردغالباً هر

کنند و غزل حافظ تأکید میاي است نیز بر این ویژگیاسلوب هنري حافظ که در نوع خود مقالۀ مبتکرانه
یگر استقالل یعنی تنوع و سراي دهاي حافظ که ابیاتش بیش از هر غزلساختمان غزل«نویسند: چنین می

» سرایی فارسی باشد متأثر از ساختمان سور و آیات قرآن استتباعد دارد، بیش از آنچه متأثر از سنت غزل
در میان نزدیک به پانصد غزل حافظ، شاید به «نویسند: ). نیز در جایی دیگر چنین می53: 1380(خرمشاهی، 

رنگی وعی و تا حدي انسجام معنایی و ترتیب و توالی کمزور و زحمت بتوان هشت ده غزل یافت که به ن
). نگاهی به شرح 151: 1368(خرمشاهی، » داشـته باشد، واحـد اصـلی و اصیـل شعر حافظ بیت است

ها نیز ـ جز به ندرت که در حکم النادر کالمعدوم دهد که ایشان در شرح غزلنامه نشان میمفصل او حافظ
اند. ها نداشتهلی غزلاست ـ توجهی به ساختار ک

اید، اما این با این واقعیت الدین خرمشاهی] واحد شعر حافظ را بیت گرفته[بهاءراست است که شما. «16
هاي حافظ از توالی ابیات و ساختمان درونی بهنجاري برخوردار است. اگر مسلم منافات دارد که اکثر غزل

؛ 1447/ 2: 1375(خرمشاهی، » ر شعر او شرح و تفسیر نوشتشد ببود دیگر نمی» هاتک بیتی«حافظ شاعر 
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دیوان حافظ یک کل به هم پیوسته است. موجودي است زنده که نه تنها بین «اهللا درودیان). یادداشت ولی
اي است هماهنگ و هاي آن که بین تک تک واژگان آن پیوندي ارگانیک و متقابل برقرار است. منظومهبیت

اهللا درودیان).؛ یادداشت ولی2/1449(همان: » سازوار
شود و بسا در یک غزل به چند غالباً در یک غزل یک فکر و یک موضوع متتابع و متوالی دنبال نمی. «17

هاي فلسفی [...] خوریم: عشق، اندرز، شکایت، امیدواري، تصوف، انصراف از عالم فانی، اندیشهموضوع برمی
: 1342(دشتی، » متعدد مانع بوده است که شاعر یک هدف را دنبال کندماند که فشار فکرهايو به این می

238-239.(
هاي حافظ با هم ارتباط و وابستگی اي رایج شده است که ابیات غزلاز قدیم در شرق و غرب عقیده. «18

منطقی ندارند. نخستین کسی که خالف این نظریه را اظهار داشت و معتقد به وحدت فکري بود ف. ویت 
)F.Veit میالدي بود [...] ا. جی. آربري نیز طرفدار وابستگی و ارتباط اجزاي غزل است [...] 1908) در سال

گردد که هاي متداول و کلمات و آواهایی تشکیل میبراي او غزل حافظ یک واحد هنري است که از موضوع
) G.M.Widersیم [...]. جی. ام. ویدرس (کنکاري و یا مینیاتور ایرانی مشاهده مینظیر آن را در ساختمان منبت

زمینیان از فهمند نباید با استنباط مشرقزمینیان از وحدت شعري میدهد که آنچه را مغرببه درستی نشان می
رسد که نظریۀ کانونی در این موضوع بیشتر متناسب با روح ایرانی این موضوع مشتبه کرد. چنان به نظر می

: 1363(ریپکا، » یق منطقی و صعود تدریجی دراماتیک شعر که در اروپا رواج داردباشد تا نظریۀ عمومی تلف
252-253.(

طور کلی ارتباط نهانی و مرموز با همدیگر دارند که گاه کشف این ربط و پیوند ها بهابیات غزل. «19
).373: 1374(زریاب، » دشوار است

درونی و معنایی و شکل ذهنی منسجمی هاي حافظ ـ مثل هر شاعر بزرگ دیگري ـ ساختغزل. «20
). 64: 1372(شمیسا، » دارد و همۀ ابیات هر غزل به هم مربوطند

هر یک از ابیات غزل حافظ عضوي از یک مجموعه است و دریافت معناي درست و نهایی هر یک . «21
(عابدي، » مکن استها، پس از تأمل الزم در همۀ عناصر مجموعه و کشف روابط پیدا و پنهان آنها ماز بیت
1380 :89.(
مخالف نظریۀ مسعود فرزاد آن را کامال5ًالعابدین مؤتمن ضمن اشاره به نظر احمد کسروي. زین22

داند که معتقد است تمام غزلیات حافظ از صفت وحدت معنی برخوردار است و تقدیم و تأخیر حتّی یک می
اساساً ذکر معانی «کند: نظر خویش را چنین بیان میبیت از آن ممکن نیست. سپس با نقد این هر دو نظر،

هایش اي دیگر از مشخصات غزل حافظ است [...] غزلاي به شاخهگوناگون در یک غزل و پریدن از شاخه
طور کلی مشتمل بر معانی عدیده و در عین حال مربوط و در واقع مانند بوتۀ گلی است که چند نوع گل به

).326-308: 1371(مؤتمن، » هاي آن روییده باشدالي برگها و البههمختلف و رنگارنگ بر ساق
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. در کتاب ز شعر دلکش حافظ که دوازده گفتار یا مقاله دربارة شعر حافظ است، در گفتاري با عنوان 23
از لزوم بحث در توالی ابیات در غزل حافظ » هاي حافظنظم پریشان، سخن و نظري در توالی ابیات غزل«

ه است. نویسنده به دو نکته براي رسیدن به توالی منطقی ابیات تأکید دارد: نخست اینکه پیوند سخن رفت
توان رنگ میان بیشتر ابیات یک غزلِ حافظ وجود دارد که میمعنایی و تصویريِ عمودي چه پررنگ و چه کم

بیتی از غزل است که در بیت یا هایی دربا تأمل و دقّت آن را نشان داد؛ و دوم آمدن و یا تکرار واژه یا واژه
شود و حتّی مضمون، موضوع و هاي کلیدي بیت محسوب میاي آمده است و از واژهگونهابیات پیشین نیز به

. 6)143: 1388اي بر پیوستگی ابیات آن غزل با یکدیگر است (مرتضایی، محور اصلی بیت است و این قرینه
کانونی مشخص است، تنوعی محسوس دارد و استقالل مضمون هاي حافظ اگرچه غالباً دارايغزل. «24

: بیست 1370(مرتضوي، » سازدبسیاري از ابیات تشخیص ترتیب آنها را در صورت اختالف نسخ دشوار می
و چهار).

چون کلی واحد و تمام، چون باغی خود سامان و فلکی خود پایدار در این مطالعه، دیوان حافظ. «25
هایی پراکنده کنار هم چیده شده هاي متفاوت شاعرانه که در قالب غزلنگی از اندیشهنگریسته شده نه ج
ها بیهوده و گسیخته، چون »صورت«ها و هاي تنی زنده بدانیم دیگر این باغچهها را اندامباشند [...] اگر غزل

رند. جستجوي این پیوندها اي پاره نیستند، با یکدیگر پیوندي و در نتیجه در خود معنایی داهاي رشتهدانه
بنماید و اندیشیدن به تار و پودي که بنیاد » فلک«و نقش »باغ«شاید راهی به ساخت فکري دیوان به نقشه 

پیوندد، شاید سرنخی از حرکت خیال شاعر به دست دهد. آخر هر غزل بنا بر ها را به هم میزیرین غزل
).9-8: 1371(مسکوب، » استطرحی و هر صورت بنا بر تصویري پی افکنده شده 

اي دگرگون و متفاوت است بر ماتریسی واحد و مکرر، یعنی اگرچه هر بیت از غزلیات حافظ جامه. «26
به لحاظ ظاهر، هر بیت از غزلیات او داراي هویت بیرونی و معنایی متفاوت از ابیات دیگر است، اما در 

شود بلکه از این حیث نوعی وحدت و انسجام بر غزلیات ساخت و ماتریس نه تنها دگرگونی دیده نمیژرف
تر ماتریس هر غزل از غزلیات او مانند روح واحدي است که در هر او سایه انداخته است. به عبارت روشن

کنندة اهداف و معانی متفاوت براي ارضاي گزیند تا تبیینها برمیبیت، کالبد و کسوتی متفاوت از هیپوگرام
» هیپوگرام«و » ماتریس«). دو اصطالح 36: 1387(مظفّري، » وقّعات متنوع مخاطبان خود باشدانتظارات و ت

منظور ریفاتر از «) در خصوص ماهیت شعر است. M.Riffaterreبرگرفته از نظریۀ منتقد فرانسوي ریفاتر (
ور خود را در ماتریس، اصل الیتغیر و ثابتی است در زیرساخت معنایی شعر که چون روحی نادیدنی حض

اند، نشان پس تمام استعارات و تصاویر شعري که براي نمایش معنا و مقصودي خاص به خدمت گرفته شده
-دهد. هیپوگرام چیزي جز استعارات و تعابیر و باورهاي مرسوم شعري نیست که چون کسوت و قالبی میمی

).33(همان: » تواند محل حلول ماتریس و معناي شعر باشد
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با توجه و تأمل دربارة مباحثی که پیرامون ساختار معنایی غزل حافظ مطرح شده است و به برخی نگارنده 
از آنها اشارت رفت و نیز با خوانش دقیقِ ـ البتّه به گمان خویش ـ غزلی که در این مقاله، گزارش و تحلیل 

ویژه غزل مورد بحث و بهساختاري شده است، به این نتیجه رسیده است که در ساخت معناییِ غزل حافظ ـ 
این جستار ـ، هسته یا موضوعی مرکزي وجود دارد و هر یک از ابیات غزل، به عنوان واحدهاي معناییِ 
سازندة ساختار معناییِ آن غزل، همواره با این هستۀ مرکزي و غالباً با یکدیگر روابط معنایی دارند. اما کشف 

ی این هسته با ابیات غزل و نیز نشان دادن پیوند معنایی ابیات با هستۀ مرکزي غزل و نشان دادن پیوند معنای
یکدیگر ـ که تالشی است براي کشف انسجام ساختاري غزل ـ نیازمند تأمل بسیار و اغلب نیازمند تأویل 
است چرا که یکی از اهداف تأویل ـ چه سنتی و چه مدرن ـ کشف انسجام در ساختار معنایی متن است و 

بر این فرض مهم استوار است که متن ـ در اینجا غزل حافظ ـ از انسجام معنایی برخوردار چنین تأویلی 
کند تا این انسجام معنایی را کشف کند، یا آن را بازسازي کند و یا اینکه انسجام رو تالش میاست و از این

معنایی نوینی براي آن بیافریند.
ز عوامل مهمی که هم کشف هستۀ مرکزي غزل را ویژه غزل مورد بحث ـ یکی ادر غزل حافظ ـ و به

- کند و هم پیوند معنایی ابیات در یک غزل و در نتیجه انسجام ساختار معنایی آن را گسسته میدشوار می
نمایاند و توجه به آن در کشف انسجام ساختار معنایی غزل، نقش مؤثري دارد، تغییر مخاطب ابیات (صناعت 

در یک غزل و گاه حتّی در یک بیت است. این تغییر مخاطب که در این غزل، و التفات در مفهومی گسترده) 
رو چنان که گفته گیرد و از ایناي پوشیده صورت میگونههاي دیگر حافظ بسامد باالیی دارد، اغلب بهغزل

ن کند و هم ساختار معنایی آن را گسسته نشاآمد عاملی است که هم کشف هستۀ مرکزي غزل را دشوار می
دهد.می

چنان که شرحش در گزارش و تحلیل ساختار معنایی غزل آمده است، اغلب در میان ابیات غزل با 
ها و یکدیگر نوعی تناسب معنایی وجود دارد. این تناسب گاه از طریق تدایی معنایی موجود میان واژه

شود که با تأمل ناپیدایی ایجاد میظاهرترکیبات ابیات با یکدیگر، و گاه از طریق پیوندهاي معنایی باریک و به
توان به آنها پی برد؛ و در گزارش غزل این موارد نشان داده شده است:در فضاي کلّی غزل می
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دالن خدا رارود ز دستم صاحبدل می
کشتی شکستگانیم اي باد شرطه برخیز

روزه مهر گردون افسانه است و افسونده
لدر حلقۀ گل و مل خوش خواند دوش بلب

اي صاحب کرامت شکرانۀ سالمت  
آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است

در کوي نیکنامی ما را گذر ندادند   
الخبائثش خواندآن تلخوش که صوفی ام

هنگام تنگدستی در عیش کوش و مستی
سرکش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد
آیینۀ سکندر جام می است بنگر

عمرندخوبان پارسی گو بخشندگان 
آلودحافظ به خود نپوشید این خرقۀ می

دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا
باشد که باز بینم دیدار آشنا را
نیکی به جاي یاران فرصت شمار یارا
هات الصبوح هبوا یا ایها السکارا

نوا راروزي تفقّدي کن درویش بی
با دوستان مروت با دشمنان مدارا

سندي تغییر کن قضا راپگر تو نمی
احلی من قُبلۀ العذارااشهی لنا و

کاین کیمیاي هستی قارون کند گدا را
دلبر که در کف او موم است سنگ خارا
تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا

ساقی بده بشارت رندان پارسا را 
اي شیخ پاکدامن معذور دار ما را 

)92و 91: 1377(دیوان حافظ، 
رش غزل (با تأمل در ساختار معنایی و فضاي کلّی غزل)گزا

دل خانۀ رازهاست و از جملۀ این رازها عشق است. اما این عشق رازي نیست که بتوان نهفت بلکه آنی 
برد و او هر قدر که بکوشد تا این راز پنهان عشق دار صاحبدلی به در میاست که عنان دل از دست هر عنان

راستی آیا راهی و اما به7نخواهد توانست و دردا که سرانجام این راز آشکار خواهد شد.را بپوشاند البتّه
کیستند و این نام 8»صاحبدالن«اي براي نگهداري دل و یا نگهداري راز دل نیست؟ اگر نیست پس چاره

درد و دریغ توانند پس به فریاد خواجه رسند؟! اگر می9چیست و آیا آنان خواهند توانست از براي خدا
مانند شده 11شکستگانیدر بیت دوم حال زار این دل از دست رفته، به حال کشتی10خواجه براي چیست؟!

بوزد تا بلکه این کشتیِ شکستۀ آنان را به کناري برد به این امید که شاید نجات 12است که منتظرند باد موافق
13کند بلکه امیدوار دیدن رويتنها به نجات فکر نمیشکستگانیابند؛ اما ظاهراً خواجه به مانند این کشتی

نشیند و آشناي خود است همان آشنایی که دل از دست او برده است؛ اما همچنان که باد شرطه گاهی می
وزد، مهر گردون نیز چنین وضعی دارد و آفتاب محبت گردون ده روزي (نشانۀ خیزد و میگاهی بر می

هاي اي است که ممکن است آدمی را غافل کند و فرصتفریبنده14ع افسانۀاندکی) بیش نیست و در واق
یاران را فرصت نشمرد و از دست بدهد. در 15اش را از او بگیرد تا بدانجا که او نیکی در حقّمغتنم زندگی

طرح ـ م» آشنا«دهد و هم رندانه به این بیت خواجه از افسون مهر چند روزة گردون هم به همگان هشدار می
کند که نیکی در حقّ خواجۀ دل از دست داده را مغتنم شمرد. گویی خود سفارش می» یار«در بیت دوم ـ و 
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بلبل نیز از افسون مهر ده روزة گردون آگاه است چرا که دیشب (ظاهراً معناي مجازي دارد یعنی دیروز یا ...) 
مناسبت حضور گل به آن مجلس آمده بود و یا بود ـ و البد بلبل به 16در حلقۀ مجلسی که در آن گل و باده

17خواند و زبان حالشگر مجلسیانی بود که گویی هنوز در خواب مستی شبانه بودند ـ خوش میاز دور نظاره

خبر از خواب برخیزید و خمار اي ساقی می صبوح بیاور و اي مستان از پا افتادة از خود بی«این بود که 
این دعوت بلبل از این روست که او از 18).130/ 1: 1375(خرمشاهی، » بزدائیددوشین را با بادة سحرگاهی 

ویژه شمرد، به» فرصت«داند که باید وقت عیش را مطرح در بیت سوم ـ آگاه است و میافسانۀ مهر گردون ـ
نباشد بادة سحرگاهی را که با اندکی غفلت وقتش سپري خواهد شد. ممکن است مصراع دوم مقولِ قولِ بلبل

توان گفت که دعوت به بیدار شدن و یا سحرخیزي و پرداختن به صبوحی از سوي و در این صورت می
کند یعنی خواجه است که پاسخی است به خوشخوانی بلبل و یا تعبیري است که او از خوشخوانی بلبل می

برابر افسانه بودن مهر العملی است درخواند و نیز عکسبلبل با اشارات خوش خود به چنین عملی فرا می
راستی آیا خواجه خود نیز برگ و نوايِ تدارك صبوحی را دارد؟ ظاهراً چنین نیست چرا که او گردون. اما به

19خواهد که به شکرانۀنواست و بنابراین از او میدرویش و بی» صاحب کرامت«رغم داشتن یاري علی

نوا و درویش دلجویی کند؛ اما ظاهراً چنین این خواجۀ بیسالمت توأم با کرامت خود، روزي و تنها روزي از
نماید که این بیت آغازگر بخش دوم غزل است به این صورت که خواجه در چهار بیت نخست غزل از می

گوید و این درست وفایی روزگار و به تبع آن معشوق و دعوت به صبوحی سخن میاحوال عشق خود و بی
کند اما برخالف این وار خود را آغاز میده است؛ و سپس بخش دوم غزل قصیدهدر حکم تغزل آغاز یک قصی

شود غزل او نقد و جرح است. بنابراین صاحب کرامت مطرح در این بخش از قصیده که مدح را شامل می
بیت مقطع غزل است؛ در این صورت ظاهراً خواجه صفت » شیخ پاکدامن«بیت هشتم و » صوفی«بیت همان 

نوا را به طنز به کار برده است چه انسان بزرگوار و بخشنده و با کرامت، خود از حال درویش بی»کرامت«
و » روزي«پرسان است و نیازي به یادآوري خواجه یا دیگران ندارد. عالوه بر این آمدن دو یاي وحدت در 

یک تفقّد ناچیز هم از تواند گویاي این باشد که این صاحب کرامت حتّی روزي و تنها روزي،می» تفقّدي«
کند بلکه دشمنش نیز نوا تفقّدي نمیکند. او نه تنها از خواجۀ بینواي دیگري نمینوا و یا بیحال خواجۀ بی

باش و از ما 20شماري با ما رادمردگوید اگر تو ما را دوست میدارد و خواجه در خطاب به اوست که میمی
و مجامله برخورد کن چه در این صورت تو نه تنها 21دشمن با مداراداري با ایندلجویی کن و اگر دشمن می

آوري بلکه آسایش آسایش آن جهانی را ـ که ظاهراً این صاحب کرامت تنها به دنبال آن است ـ به دست می
شود. یکی از دالیل دشمنی این صوفیِ صاحب کرامت با خواجه این است که حکمِ این جهانی نیز نصیبت می

نداده است و او به حکم قضا بدنام است و اهل مالمت؛ گویی 22ه خواجه اجازة گذر در کوي نیکنامیب» قضا«
ترساند چرا که اگر او این بدنامی خواجه را نپسندد گویی مخاطب خود را می» قضا«حافظ رندانه با اشاره به 

او مدعی کرامت است پس پسندد و این هشداري است به وي؛ اما مگر نه این است که حکم قضا را نمی
تا بلکه حافظ نیز بتواند به کوي نیکنامی گذري کند! 23کرامتی بکند و با این کرامت، حکم قضا را تغییر دهد



٤٦٢٠

٤٦٢٠

مجموعه مقاالت

براي 24داند،ها میرا که او منشأ تباهی» شرابی تلخ«از دالیل دیگر دشمنی او با خواجه حافظ این است که آن 
هایی است که بدنامی خواجه تر است و البتّه گفتن چنین نکتهتر و شیرینانگیزخواجه از بوسۀ دوشیزگان، دل

شود که فاصلۀ او با کوي نیکنامی بیشتر شود و کند و باعث میرا در نزد این صوفی صاحب کرامت بیشتر می
این چیزي است که مورد پسند شیخ و صوفی نیست. در ادامه و در بیت نهم گویی خواجه با خود خطاب 

و مستی پیشه کن. از آنجا که عیش و مستی 25نوا و اي گدا، به هنگام تنگدستی، عیشد: اي درویش بیکنمی
است 27است و این مستی و عشق چون کیمیایی26با تنگدستی میسر نیست گویی مستی در اینجا مستی عشق

چرا که در واقع توانگري دهد که با دگرگون کردن هستی انسان او را از گدایی و درویشی به قارونی سوق می
است نه به داشته؛ اما گدایی که عشق قارونش کند به مانند قارون 28و قارونی و نیز گدایی و درویشی به دل

داند که اگر سرکش شود، آموزد و نه سرکشی؛ و البتّه این را نیز میکند چرا که عشق افتادگی میسرکشی نمی
موم نرم است او را خواهد سوزاند چرا که سرکشی از آن دلبر دلبر که سنگ سخت در دست قدرت او چون 

طور عام، و صوفی و شیخ پاکدامن را که در برابر است و نه دلداده. خواجه با این گفته، همۀ سرکشان را به
طور خاص و نیز آن یار آشناي خود را هم، از تبعات سرکشی آگاه کنند بهدرویشی چون خواجه سرکشی می

ـ که از فرمان فرستادة خدا سر پیچید ـ و یا به مانند 29دارد که اگر آنان به مانند قارونهار میکند و اظمی
داراي بزرگ 30شمع ـ اشاره به شعلۀ سرکش شمع ـ سرکشی کنند تبعات سختی در انتظارشان خواهد بود.

ر کنار نماند و تو اگر در مهري گردون ب(داریوش سوم) نیز که از جملۀ سرکشان نامی تاریخ ایران بود از بی
به دیدة تحقیق بنگري، جام می به تو از سرانجام پادشاهی دارا و اینکه 31جام می که آیینۀ اسکندر است

اعتباري جهان و افسانه و افسون بودن مهر آن خبر خواهد داد. او در چگونه ملکش به باد رفت و در نتیجه بی
طور ضمنی سرانجامِ خود اسکندر هم، به خود، اریوش بزرگ و البتّه بهاین بیت نیز با اشاره به سرانجام تلخ د

اعتباري جهان و افسانه بودن طور کلّی به همگان از بیبه یار آشناي خود، به صوفی، به شیخ پاکدامن و به
اعتباریشدهد و البتّه این جامِ میِ تلخوش است که خواجه را از افسون مهر گردون و بیمهرش هشدار می

گو و با نگریستن در جام می آگاه کرده است. او در کوي میکده و در کنار ساقی و خوبان و زیبارویان پارسی
اعتباري گردون آگاه شده است و از این روست که از ساقی ـ و نه دارا و بی32است که از احوال ملک

در ». گو بخشندگان عمرندارسیخوبانِ پ«بشارت دهد که: 33خواهد تا به رندان اهل فارسشخص دیگر ـ می
سه بیت پایانی این غزل سخن از کویی است که البتّه کوي نیکنامی نیست بلکه از منظر شیخ پاکدامن کوي 

همگی از نظر شیخ پاکدامن ناپسندند اما چه توان کرد که » آلودخرقۀ می«و » ساقی«، »جام می«بدنامی است؛ 
آلود را نپوشیده است بلکه به حکم ا اختیار خود این خرقۀ میحکم قضا چنین است و خواجه به خود و ب

اختیار پذیرفته است؛ پس شیخ پاکدامن باید خواجه و البتّه که عذر انسان مجبور و بی34پوشیده است» قضا«
را معذور بدارد! 
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ل هاست: وصف حاتوان گفت که این غزل شامل این بخشطور کلّی میبا توجه به آنچه گذشت و به
مهري روزگار و یار با عاشقان و خواجۀ عاشق، دعوت به مستی و صبوحی عاشقیِ خواجه، اشاره به بی

(چونان نمادي از عشق) و اشاره به بدنامی که حاصل پرداختن به می و معشوق است (همۀ این موارد در 
کدامن که هم عاشقی اصل وصف کار و بار دلداگی است)؛ و سرانجام نقد صاحبان کرامت از صوفی و شیخ پا

و مستی و هم بدنامی حاصل از آن را و در نتیجه خود حافظ را منکرند و خالصه کار و بار دلدادگی را 
منکرند. پس در اصل، غزل در گزارش کار و بار دلدادگی و نقد منکران چنین کار و باري است و همین نیز 

هم با هستۀ مرکزي غزل تناسب و پیوند معنایی هستۀ مرکزي غزل است و تمامی ابیات غزل هم با یکدیگر و
ایم. بنابراین، این غزل خالف آنچه برخی دارند و ما در گزارش غزل این تناسب و پیوند را لحاظ کرده

اي پراکنده از ابیات مستقل نیست. از منظري دیگر اگر یک کلّ به هم پیوسته است و مجموعه35اند،پنداشته
، صاحب کرامت، شکرانۀ سالمت، کوي نیکنامی، صوفی، خرقه، و شیخ پاکدامن را دالنعباراتی چون: صاحب

هاي طریقت زاهدانه بدانیم، و عباراتی چون: دل از دست رفتن، صبوح، کوي بدنامی، عیش و مستی، از نشانه
هاي جام می، خوبان، ساقی، رندان، و خرقه را ـ که در اینجا سرانجام آلودة می شده است ـ چونان نشانه

طریقت عاشقانه یا رندانه بدانیم، در این صورت این غزل از دلبستگی حافظ به طریقت رندان و یا به گفتۀ 
که در برابر طریقت شیخ و صوفی با کرامت و پاکدامن است حکایت 36،»طریق رندي و عشق«خودش به 

کند.می
هایادداشت

).1/544: 1380) و (براهنی، 177: 1370ق شناس، )، (ح621: 1373. از جمله نگاه کنید به: (حمیدیان، 1
نمایی ظاهريِ معنایی میان ابیات در یک غزل را یکی از شگردهاي . دکتر پورنامداریان این گسسته2

کشف بافت موقعیت ثانوي «داند که در عین حال راه را براي تأویل متن و برجسته سازي در غزل حافظ می
).205: 1382د تأویل در کشف ساختار منسجم متن کارگر شود (پورنامداریان، کند تا این فرآینباز می» شعر
تر از مو وجود دارد هاي معنایی باریک و گاه باریک. در میان ابیات یک غزل از حافظ پیوندها و تداعی3

ار و هاي نخستین ناپیداست و کشف این پیوندها میان ابیات با یکدیگر نیازمند تأمل بسیکه اغلب در نگاه
اغلب نیازمند تأویل است چرا که یکی از اهداف تأویل ـ چه سنتی و چه مدرن ـ کشف انسجام در ساختار 
معنایی متن است. چنین تأویلی بر این فرض مهم استوار است که متن ـ در اینجا غزل حافظ ـ از انسجام 

ند تا این انسجام معنایی را کشف کرو تالش می) و از این199: 1373معنایی برخوردار است؛ رك: (نیوتون، 
فعالیت ذهنی «کند؛ یا آن را بازسازي کند و یا انسجام معنایی نوینی براي آن بیافریند. تأویل از نظر پل ریکور 

هاي درونی کشف معناي باطنی متن است که در پس معناي ظاهري پنهان شده باشد، یعنی آشکار شدن درجه
). نیز نگاه کنید به 98-93: 1385رك: (احمدي، » انددر معناي آشکار نهفتههاي درونی] معناست که [یا الیه

). ما چه فرض کنیم که شعر حافظ معناي ثابتی ـ که همان نیت شاعر است ـ ندارد 190-189: 1373(نیوتون، 
مانند ریکور شعر را داراي معانی متعددي بدانیم و چه بهو مانند اصحاب هرمنوتیک مدرن چون گادامر و پل 
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هاي متعددي »داللت«ها و »تعبیر«تواند پیروان هرمنوتیک سنّتی چون هرش بر آن باشیم که هرچند شعر می
باید آن را کشف کند، در هر صورت کننده میي پایدار و ثابت هم دارد که تأویل»معنا«داشته باشد اما یک 

). (در مورد 206-205: 1382پورنامداریان، باید بتوانیم با تأویل خود انسجام معنایی شعر را نشان دهیم (
هاي آن اثر، رك: (ایگلتون، »داللت«ها یا »تعبیر«هاي آن با در اثر ادبی و تفاوت» معنا«دیدگاه هرش دربارة 

). و البتّه گفتنی است که بسیاري از شارحان و 190-189: 1373) و نیز نگاه کنید به (نیوتون، 93-98: 1383
اند و یا اصالً  منکر چنین ان غزل حافظ اصل انسجام در کلیت یک غزل را یا نادیده گرفتهکنندگتأویل

انسجامی اند. هرمنوتیک گادامري با هرمنوتیک سنّتی که در پی رسیدن به نیت مؤلّف است، در یک زمینۀ مهم 
هري آن است اشتراك دارد و آن تالش براي کشف ساختار منسجم متن و توضیح و توجیه پراکندگی ظا

). و البته این نیز گفتنی است که ساختار کلی در یک غزل حافظ هم اجازة هر 199-198: 1373(نیوتون، 
دهد.تأویلی را به خواننده نمی

).64-58: 1389اي در نقد و بررسی شرح مذکور از: (رضایی، . نیز رجوع شود به مقاله4
هر بیتی در زمینۀ دیگري است و ارتباطی در میان آنها بینید کههایش میو این است که شما در غزل. «5

).6: 1322(کسروي، » شوددیده نمی
). 70-64: 1389پور، اي در بررسی کتاب مذکور از: (عزّت. نیز رجوع شود به مقاله6
اختیاري است. خودي و بینیز کنایه از بی» از دست رفتن«یعنی عاشق شدن و » دل از دست رفتن. «7

نامه). بنابراین اگر دل از دست خود شاعر برود یک معنی و ) و نیز (لغت30: 1375ود به (ثروت، رجوع ش
اند. منظور شود و البتّه این دو معنی به هم نزدیکبرود، معنی دیگري حاصل می» از دست«اگر خود دلِ شاعر 

که در دل بنهفتم به در افتاد (حافظ، از راز پنهان نیز عشق است: پیرانه سرم عشق جوانی به سر افتاد/ وان راز 
1377 :147.(
توان کسانی دانست که دیندار و با تقواي هستند و اختیار دل خود را به کسی یا را می» دالنصاحب. «8

دالن را گذارند که دل از دستشان به در رود؛ اگر این معنی صاحبدهند و نمیچیزي و از جمله عشق نمی
راستی دالن را به معنی سالکان و عارفان بدانیم که بهترکیب طنز آمیز است. اگر صاحبلحاظ کنیم، ظاهراً این

طلبد؛ اما شگفتا و صاحبِ دل و راز آنند، در این صورت گویی خواجه از آنان براي حفظ راز دل همت می
انۀ باد صباست/ اند: حلقۀ زلفش تماشاخدالن نه تنها دل بلکه جان نیز پیشکش معشوق کردهدردا که صاحب

).307دل آنجا بستۀ یک مو ببین (همان: جان صد صاحب
هاست در مقام دعا، استغاثه، تحذیر و به خاطر خدا، محض رضاي خدا؛ از تکیه کالم«یعنی »: خدا را. «9
).785/ 2: 1392(حمیدیان، » غیره

محرمان، حسودان و . از دالیل دیگر درد و دریغ خواجه از آشکار شدن راز عشق، پی بردن نا10
مالمتگران و ... به راز عشق اوست.
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-نامه). اگر کشتی(لغت» آنکه بر اثر طوفان کشتی او خرد و شکسته شده باشد«یعنی »: شکستهکشتی. «11

آید اصالً تصویر و تحرکی ندارد. صداي شاعر کامالً از جاي گرم درمی«رسد نشستگان را بپذیریم به نظر می
مهري ). بیت سوم غزل که از بی49-47: 1384)؛ و نیز رجوع شود به (عیوضی، 155: 1380ی، (خرمشاه[...]» 

باشد » شکستگانیمکشتی«تواند در تأیید ضبط گوید، میگردون و ناپایدار بودن مهر چند روزة آن سخن می
هر دو، هر یک، «مهري گردون دارد. اما دکتر حمیدیان نوشته است:چرا که شکستن کشتی نیز حکایت از بی

به اعتباري موجه است، و تفاوت در تصویر است [...] اما هر دو در یک چیز مشترکند و آن مدد و جذبه و 
بیانگر آن است. فرق در این » باد شرطه«کششی است از جانب یار یا عوالم مغیبات مربوط به او، که نماد 

شده باشند یا از همان آغاز طریق و سلوك آن را است که آیا پس از گرفتاري به آن عامل مددکار متوسل
).785/ 2: 1392(حمیدیان، » لحاظ کرده باشند

به معنی باد موافق است یعنی بادي که مساعد «عالمه قزوینی بحثی دربارة این واژه دارد: »: باد شرطه. «12
سوق دهد. [...] پس هاي شراعی را به طرف مقصد مسافرینرانی باشد و کشتی را و بخصوص کشتیکشتی

از تتبع جمیع کتب لغت عربی از قدیم و جدید و مطول و مختصر خطی و چاپی که شخص، اصالً [..] اثري 
شود که این کلمه عربی نیست [...] و بنابراین با یابد، باألخره ملتفت میو نشانی در هیچ یک از آنها نمی

ین کلمه بایستی از یکی از السنۀ مختلفۀ آن همه ملل و احتمال بسیار قوي شاید بتوان ادعا نمود که اصل ا
اي که در سواحل بحر هند مابین خلیج فارس و هند و سیالن و جاوه و چین و جزایر اقوام متعددة متنوعه

اند مأخوذ باشد. و ثانیاً آنکه اصل امالي این کلمه به تاء منقوطه الیعد و الیحصاي بحر مذکور ساکن بوده
ه به طاء مؤلفه و به فتح شین بوده است نه به ضم آن و در آخر آن الف بوده است به جاي هاء بوده است ن

در زبان پارسی از دورة »: «شرتا). «264-261: 1367(قزوینی، » اندنوشتهمخفیه گرچه گاه نیز با هاء می
زاري در جنوب ایران ساسانی به بعد رایج بوده، و مؤید این حدس، صورتی است از این واژه در گویش کُم

در آخر کلمات زبان پهلوي در » گ«یافتۀ در آن، صورت تحول» غ«به معناي طوفان. واج » شرتغ«به شکل 
» غ«هاي دري این کلمات افتاده، اما در گویش کُمزاري به ها در معادل»گ«جایگاه پس از مصوت است. این 

باید از » شرتغ«ه صورت گربغ، خَنَغ، [...] درآمده است. هاي گربه، خانه، [...] ببدل شده، همچنان که واژه
بدل و از فارسی وارد عربی گردیده » شَرته«گرفته شده باشد که بعدها در فارسی به artagšصورت پهلوي 

).786-785/ 2: 1392، به نقل از: حمیدیان، 49-48(صادقی: » است
هم به معنی » دیدار). «162-161: 1374(ریاحی، » روي او را دیدن«یعنی »: دیدار کسی را باز دیدن. «13

و ... است، به معنی » یار«نیز گذشته از اینکه به معنی » آشنا«؛ و »چهره«و » روي«است و هم به معنی » دیدن«
نیز آمده است؛ رجوع شود به (فرهنگ فارسی).» شنا«

کلماتی که جادوگر و «حر، جادو، حیله، تزویر، مکر، س»: افسون«سرگذشت، قصه، داستان؛ »: افسانه. «14
(همان).» خوان بر زبان راندعزایم
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هاي رود و بیشترین استعمال آن در سدهدر حقّ، دربارة؛ در سدة هشتم کم به کار می«یعنی »: به جايِ. «15
).787/ 2: 1392(حمیدیان، » چهارم و پنجم است

در لخت نخست، ظاهراً شاعر ...»: «ل و مل در حلقۀ گ«شراب انگوري، می (فرهنگ فارسی). »: مل. «16
تصویر شنیداري قلقل شراب را ol) به کمک تکرار هجاي onomatopoeiaخواهد از طریق صدامعنایی (می

).788-787/ 2: 1392(حمیدیان، » ایجاد کند و آن را بر تصاویر دیداري بیفزاید
زبان «اي است که بلبل [...] از مقولهزبان حال: سخن گفتن مجازي جانداران جز انسان، همچون. «17

شود. نصراهللا پورجوادي در پژوهشی گسترده دربارة زبان حال در ادب پارسی (یگانه در نوع خوانده می» حال
خود تا کنون) جهات و جوانب آن را بررسیده است. (زبان حال در عرفان و ادبیات پارسی) توضیحی کوتاه 

نماید. مطابق پژوهش یاد شده، اسناد ایگاه زبان حال در شعر حافظ ضروري میاز نظر اهمیت کلّی آن و نیز ج
ها و گیاهان، مجازي هر گونه سخن گفتنِ غیر انسانِ معمولی از مصادیق زبان حال است: تمامی جانوران، گل

م یا مایعات و جمادات، اعم از اشیاي گوناگون تا اجرام سماوي و افالك، ظروفی چون جام، ساغر، جام ج
ها را از زبان اشیا و غیره بین، صراحی، اطعمه و اشربه و البسه، معجزات و کراماتی که پیامنما یا جهانجهان

کند، نداهاي غیبی چون هاتف و سروش، عقول و ارواح مالیک و اجنّه و پریان، ارواح مردگان، مفاهیم القا می
» نامۀریش«(همچون » ریش«ط و خال یا در طنزْ درونی و انتزاعی مثل عشق و عقل و حسن، اعضاي بدن، خ

انگاري (انیمیسم) عبید)، مردگان، سازها، ایام و شهور و فصول سال. نویسنده این مقوالت را از شمار زنده
داند. در مورد حافظ: از زبان سازها، گل و بلبل، هاتف، صبا، گوش هوش، سخن از زبان عقل و عشق و می

).788/ 2: 1392، به نقل از: حمیدیان، 378-360(پورجوادي: » ی آنپیر از نوع درونی و ذهن
به معنی »: صبوح). «787/ 2(همان، » ما را صبوح ده؛ هان، مستان ز خواب خیزید...»: «هات الصبوح . «18

صبوح و صبوحی اگر «شراب و مانند آن که به صبح خورند (اسم)؛ پگاه، صبح زود (قید) (فرهنگ فارسی). 
عناي حقیقی و محسوس نیامده باشد به مفهوم سرمستی حاصل از احوال و معامالتی است که با محبوب به م

شود. اگر صبوحی در عرف میخواران، درمان دهد و آنچه در این آنات مکشوف دل میدر صبحگاه روي می
[شعر] حافظ، اش پایانی است بر قبض دل و تیرگی درون. درخمار شراب دوشینه است، در معناي مجازي

(حمیدیان، » صبوح و صبوحی، هم به معناي نمادین و عارفانه به کار رفته [...] هم به معناي عادي یا حقیقی
هاي کهن می پرستان و شاد خواران بوده است. یعنی خود صبوحی زدن از رسم). «1299-1300/ 2: 1392

وي و رفع خمارزدگی یا سردرد. بالطبع و عیشی و عشرتی اصیل و مطلوب بالذات بوده است، نه به قصد تدا
، یادداشت 1346/ 2: 1375(خرمشاهی، [...]» شده است به تبع، آن مقصود یعنی رفع سردرد هم حاصل می

االرب، به نقل از: فعل امر از مصدر هبوب به معنی بیدار شدن است (منتهی»: هبوا«عبدالکریم سروش). 
(فرهنگ فارسی).» مست«سکاري جمعِ سکران به معنیِ »: سکارا). «788/ 2: 1392حمیدیان، 
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تر توان اراده کرد، اگرچه معنی نخست پذیرفتنیدو معنی دارد، که هر دو را در این بیت می»: «شکرانه. «19
نماید: یکی دادن چیزي یا انجام کاري به پاس چیزي یا نعمتی که اکنون حاصل شده است؛ [...] دیگر نذر می

)؛ براي شکرانه در معنی اخیر: به جان او که به 792/ 2: 1392(حمیدیان، [...]» زي در آینده؛ براي تحقق چی
).122: 1377شکرانه جان برافشانم/ اگر به سوي من آري پیامی از بر دوست (حافظ، 

از واژة عربیِ مروة و مرُوءة، و به معانیِ مردي، مردانگی و ... (فرهنگ فارسی). »: مروت. «20
از واژة عربی مداراة، و به معانیِ نرمی کردن، مالطفت نمودن، به مهربانی رفتار کردن؛ و »: مدارا. «21

نرمی، لطف، مهربانی و ... (همان).
پروا عین بدنامی و ننگ است؛ [...] در کوي نیکنامی، ما را ...: در در عرف عاشقان بی»: «نیکنامی. «22

و ابیات فراوانی از حافظ است که عشق و تبعات آن از جمله مستی و شماري در غزل پارسیشمار ابیات بی
-مضمون این بیت حاکی از اندیشه). «794-793/ 2: 1392(حمیدیان، » داندبدنامی را امري ازلی و مقدر می

). 130/ 1: 1375(خرمشاهی، » هاي مالمتی و جبرانگاري حافظ است
رفته ه معنی تغییر دادن (فعل متعددي) در متون گذشته به کار میتغییر کردن (فعل الزم) ب»: تغییر کن. «23

این قدر هست که «... است و حافظ خود چند بار دیگر تغییر کردن را به معناي تغییر دادن به کار برده است: 
اي ). بر195(همان: » کنندایست که تغییر میکاین کارخانه«... ) و 161: 1377(حافظ، » تغییر قضا نتوان کرد

). 793/ 2: 1392دیدن شواهد آن در دیگر متون گذشته، رجوع شود به (حمیدیان، 
24» .الخبائثام «حافظ براي «الخبائث نامیده شده است. از حدیثی نبوي گرفته شده که در آن شراب ام

شده ضبط» زاهد«، »صوفی«احتراز از جسارت به مقام نبوت پاي زاهد [در تصحیح دکتر خانلري به جاي 
است و استناد دکتر زریاب خویی به تصحیح دکتر خانلري است] را به میان آورده است [...] مقصود حافظ 

خواند صادق نیست، او ریاکار است و الخبائث میکند و خمر را امدر ادعائی که می» زاهد«این است که 
حدیث نبوي » لخمرُ اُم الخبائثا). «104: 1374(زریاب خویی، [...]» سخنانش از سر صدق و صفا نیست 

» مرفوع«اند؛ یعنی حدیثی که از صحابه روایت شده، در مقابل حدیث دانسته» موقوف«است. آن را حدیث 
اهللا (ص) روایت شده است. احمد مهدوي دامغانی احتمال داده است حافظ این یعنی حدیثی که از رسول

تشخیص داده و آن را گفتۀ » اثر«به گفتۀ ابن صالح هاست حدیث موقوف و سخن را که شراب مادر تباهی
دانند. برخی پژوهندگان دانسته است چرا که اهل تصوف، عثمان بن عفان را نیز از جملۀ صوفیان می» صوفی«

»: اشهی). «795/ 2: 1392اند ... (به نقل از: حمیدیان، مطرح در این بیت حافظ را عطار دانسته» صوفی«هم 
که » ح ل و«تر، از شیرین»: «احلی«؛ »از همین ماده است» اشتها«و » شهوت«که » ش هـ و«از مادة انگیزتر، میل«
در عربی » عذارا«به معنی بوسیدن؛ و » تقبیل«از مصدر » بوسه«یعنی » قُبلۀ«؛ »از آن است» حلوا«و » حالوت«

اند که وار آن دانستهجِ مالمیعذاري، جمعِ عذري یعنی دختري بکر ...؛ عمدة لطف بیت را در لحن لجا
).796-795/ 2نوشی را با فسقی دیگر یعنی بوسیدن دوشیزگان جمع کرده است (همان: حافظ، فسق باده
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و همانندهاي آن چون عشرت، طرب، شادي، خوشدلی و خوشباشی در [شعر] حافظ در »: «عیش. «25
رفانه و روحانی است یا معمولی و دنیوي، همراه اغلب موارد با ابهام در تشخیص نوع آن، یعنی اینکه آیا عا

است، و این البتّه با توجه به هنجارهاي سمبولیسم امري پذیرفته و بلکه بایسته است. در مواردي جز اینها 
کم میل و گرایش به سمت کدام یک مورد نظر است یا دستکند که کدامسیاق و ساختار سخن مشخص می

دگاه، عیش و عشرت و شادي عادي و دنیوي نیز معنایی یگانه و یکرویه ندارد و معنی است، اگرچه از یک دی
توان گفت به عدد نفوس خالیقْ عیش وجود دارد، [...] شاعر ممکن است خوشی و عیشی را طور کلّی میبه

کار ترین احوال بهترین شکل بیان کرده باشد ولی آن را چونان نمادي از عارفانهترین و ماديدر جسمانی
دیدیم: مرا در 1اي گویا را از آن در غزل برده باشد. الف) عیش در بیان و شکل عارفانه و روحانی، که نمونه

رنج [...] ب) عیش در بیان و شکل یا بافتی شود بیمنزل جانان چه امن عیش ... و نیز: مقام عیش میسر نمی
اند و شاد [...] ر دیگران به عیش و طرب خرّمکه به سمت خوشی و خوشباشی متعارف متمایل است: [...] گ

-در موارد بسیاري نیز، چنان که اشاره شد، تشخیص و ارادة نوع عیش و عشرت به خود مخاطب واگذار می

شوند [...] حافظ ترین گسترة معنایی میگیرند و حاوي وسیعها حالت نمادین به خود میگونه واژهشود و این
ه میزان وسیع کاربرد باده و دعوت به آن در شعرش) مستی از نوع درونی و عارفانه در مواردي نادر (نسبت ب

-دهد، لیکن در مورد نوع عیش و عشرت از داوري آشکار ارزشی میرا بر مستی بادة انگوري ترجیح می

به گیري صریح در این مورد سان که هر گونه جهتپرهیزد، و این منطبق با مقتضیات نمادگرایی است، بدین
).797-796/ 2(همان: » و همانندهاي آن است» عیش«منزلۀ محدود کردن حوزة مفهومیِ نماد 

).108: 1377. اگرچه مستی عشقم خراب کرد ولی/ اساس هستی من زان خراب آباد است (حافظ، 26
و آن «یه اي یونانی است. یکی از علوم خفو آن، خود معرّب از واژه» کیمیاء«در زبان عربی »: کیمیا. «27

صنعتی است که معتقد بودند به وسیلۀ آن اجساد ناقص را به مرتبۀ کمال توانند رسانید مثالً قلعی و مس را 
(فرهنگ » اي که به وسیلۀ آن اجساد ناقص را به کمال رسانند؛ اکسیرتبدیل به نقره و طال کنند. [...] ماده

داند: وفا مجوي ز کس، نایافتنی میفه و نامعقول و دسترسد خواجه اساساً کیمیا را خرابه نظر می«فارسی). 
شنوي [...] در اشعار او کیمیا همه چیز هست بجز همان [...] اکسیر اعظم؛ از همین عیش و ور سخن نمی

کند، مثل اخالق، معرفت، مصاحبت درویشان، عشق، اخالص، مستی بگیرید تا هر آنچه دل آدمی را صافی می
نفس بهیمی و رفیق جنس و همدم. او دعوي برخی شیوخ را به اینکه نظر کیمیااثر دست شستن از خود و 
). تشبیه عشق 798/ 2: 1392(حمیدیان، ...)» کند (آنان که خاك را به نظر کیمیا کنند دارند نیز به قوت رد می

یابی و زر به کیمیا در غزل حافظ نمونه دارد: دست از مس وجود چو مردان ره بشوي/ تا کیمیاي عشق ب
).363: 1377شوي (حافظ، 

دهند آبی کند: اي گداي خانقه برجه که در دیر مغان/ می. این شراب عشق است که دل را توانگر می28
).195کنند (همان: ها را توانگر میکه دل
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از سورة قصص، قارون از قوم موسی (ع) بود، و83تا 76مطابق نص قرآن کریم و آیات »: قارون. «29
ها بر گروهی نیرومند هم خداوند چندان به او گنج و ثروت داده بود که حتّی حملِ کلیدهاي آن گنجینه

سنگین بود؛ اما قارون بر قوم خود ستم کرد، به آنها نیکی و بخشش نکرد، و به گنج خود شادان شد، و آنها را 
اش به زمین فروبرد (قصص: به همراه خانهنتیجۀ دانش خود تصور کرد و ... تا اینکه سرانجام خداوند او را 

76-82.(
توان گفت که خواجه خود را نیز به حفظ حدود عاشقی و از جمله رسم سرافکندگی و اظهار . البتّه می30

در تصحیح دکتر خانلري ...» سرکش مشو که چون شمع «کند. این بیت نیاز در برابر آن یارِ آشنا دعوت می
» رسد در ساختار مضمونیِ غزل بگنجدبه نظر نمی«یان دربارة آن نوشته است: نیامده است و دکتر حمید

)؛ اما به گمان نگارنده این بیت نیز، با ساختار معنایی غزل هماهنگ است و البتّه 799/ 2: 1392(حمیدیان، 
شرح آن، پیشتر و در گزارش غزل آمده است.

ندر مقدونی واقعی و چهره و پرداخت داستانیِ او هاي فراوان و آشکار میان اسکتفاوت»: «سکندر. «31
پناه و دهد او چگونه از مهاجمی بیگانه و ویرانگر تا پادشاه و پهلوانی اسالموجود دارد، که نشان می

شمشیرکشنده در راه ترویج این دین الهی، یکی از اولیا و حتّی به پیغمبر خدا (بر مبناي تفسیري که او را با 
کند) تغییر وجه و وجهه یافته است. بازتاب چهرة او در فرهنگ عامه در رآن کریم مرتبط میق» ذَاالقَرنین«

انگیز است، چنان که در ادبیات عرفانی ما نیز امور طور کلّی مشمول این دگرگونی شگفتگذار روزگار نیز به
/ 2: 1392(حمیدیان، .]» و مفاهیم و نمادهایی ویژه از همین سنخِ داستانی گرفته و متداول شده است. [..

اي بلند در شهر اند بر باالي منارهگفته«). اقوال گذشتگان دربارة چگونگی و کاربرد این آینه تشتّت دارد: 789
اسکندریۀ مصر قرار داشته، که در خشکیی رو به سمت دریا و از سه طرف آب فراگرفته ساخته بودند تا از 

طور کلّی بیانگر دل ند از فواصل دور آگاهی دهد، و این نماد، که بهاهجوم قومی که یأجوج و مأجوج خوانده
بین) است از همین پدیدار عارف آگاه از تمامت کار و بار جهان هستی (همچون جام جم و جام جهان

اي، که در زمانی نزدیک به حافظ از آن منار دیدن کرده، بطوطه، سیاح طنجهمحسوس پدید آمده است. ابن
اي مرتفع در فاصلۀ یک فرسنگی اسکندریه بنا شده است. داخل ه] گفته است که: بر روي تپه[در سفرنام

، 57-56/ 1بطوطه: هاي متعدد هست. [...] (ابندرگاه، مکانی براي نشستن نگهبانان و در درون منار هم اتاق
ذکر شده، و نه اطالع از به تلخیص) اما در یک منبع قصص قرآنی، انگیزة تافتن نور آفتاب براي ساختن آن 

). دکتر زریاب خویی با اشاره به اینکه آئینۀ 791-790/ 2: 1392(به نقل از: حمیدیان، [...]» هجوم دشمنان 
بنا به این شعر «نویسد: می» هاي کروي بوده است براي نمایاندن اشیاء دوراي از جنس آئینهآئینه«اسکندري 

یان [ظ: نمایاندن] اشیائی دور بوده است. جام می هم مانند آئینۀ آئینۀ اسکندر براي عرضه داشتن و نما
دهد که چگونه بر آن حال شکوه و جالل خود نماند. ملک دارا اشارة اسکندر احوال ملک دارا را نشان می

کلّی به سلطنت با شکوه خسروان ایران و مخصوصاً جمشید است که جام جم به او منسوب است و در زبان 
جام می و جام جم در هم آمیخته است [...] اگرچه به عالقۀ مجازي مقصود از جام می همان می حافظ بارها
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کند همچنان که آئینۀ اسکندر است و مقصود اصلی حافظ این است که باده راز جهان را بر انسان آشکار می
داشته است. جام شراب در شعر به خود جام نیز نظر» بنگر«کرد اما به دلیل رازهاي دور دست را آشکار می

61: 1374(زریاب خویی، » که از بلور ساخته شده است و مقعر است درست مانند آینۀ مقعر اسکندري است
).65و 

تا هنگام » داراي دارایان«یا » دارا«به دلیل وسعت قلمرو داریوش سوم، موسوم به »: «ملک دارا. «32
- ویژه از آن روي که همچون دولت دارا زوالدر اوست، بهفروپاشی آن، نمادي است بیانگر جهان و آنچه

).792/ 2: 1392(حمیدیان، » یافتنی است
رند با صفاتی که در [غزلِ] حافظ دارد [...] «اند: نوشته» رندان پارسا«الدین خرمشاهی در توضیح . بهاء33

). 135/: 1: 1375(خرمشاهی، » تواند پارسا باشد؛ بلکه به معنی پارسی، یعنی فارسی (اهل فارس) استنمی
» رند پارسا«اما » رند حافظ پارسا نیست«قبول دارم که «نویسد: دکتر سعید حمیدیان در نقد این گفتۀ ایشان می

» پارسا«گذشته از ایهام » رند پارسا«رندي است پارسا. مگر قرار است رند حافظ عاري از بعد پاکدامنی باشد؟ 
گونه و در این» مجمع پریشانی«گار، خود یک ترکیب شطحی است درست مثل به دو معناي پارسی و پرهیز

مفاهیم شطحی چه عجب اگر پارسایی (آن هم از نوع ژرف و ظریف و نامعهود آن) به رند اضافه شود؟ مگر 
، 1415-1414/ 2(همان، [...]» گونه مفهوم شطحی و دو بعدي رو به رو نیستیم؟ دقیقاً با همان» رند پاکباز«در 

در اشعار نیز سابقه دارد؛ » رندان پارسا«یادداشت دکتر سعید حمیدیان). به گفتۀ دکتر حمیدیان کاربرد ترکیب 
، به نقل از: 58و از جمله در شعر همام تبریزي: ... سرمست چشم خود بین رندان پارسا را (همام تبریزي: 

). 800/ 2: 1392حمیدیان، 
عنی نیز هست که حافظ با خود آگاهی و هشیاري نپوشیده است بلکه موهم این م» به خود نپوشید. «34

پوشیده است و یا اصالً نصیبۀ ازلی او چنین بوده است: کنون به آب می لعل خودي و مستیدر حالت بی
).98: 1377توان انداخت (حافظ، شویم/ نصیبۀ ازل از خود نمیخرقه می

انگار که «اند اند و گفتهدانسته» از استقالل ابیات در یک غزلنمونۀ روشن و قابل توجهی«. این غزل را 35
باره ها را دوباره و سههر بیت آن در زمان و مکان خاصی سروده شده، یا در طی سالیان عمر، حافظ آن بیت

است و با این مقدمه چنین نتیجه » و هواي ثابتی در آنها باقی نماندهحک و اصالح کرده و در نتیجه حال 
52/ 1: 1383(استعالمی، » کنداین یک عیب [!] کار حافظ است که تفسیر کالم او را مشکل می«اند که رفتهگ

ها در یک غزل از حافظ، که نمایی معنایی ـ و نه گسستگی معنایی ـ میان بیت). در اینکه چنین گسسته53و 
کند، است، تفسیر غزل حافظ را دشوار میتعبیر شده » استقالل ابیات در یک غزل«الذکر از آن به در قول فوق

؟! و آیا اصالً این غزل ابیاتش مستقل از هم »عیب کار حافظ است«راستی این شکّی و بحثی نیست؛ اما آیا به
اي از غزل دربردارندة تنوع مضمونی است و ابیات، آمیزه«هایش نیست؟! است و هیچ ارتباطی میان بیت

و عاشقانه یا تغزلی، یعنی انواع معانی شعر او، بجز مدح. ابیات نخست مضامین عارفانه، اخالقی، حکمی
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11آید؛ بیت صبغۀ اخالقی دارد، آنگاه مضامینی حول قلندریات و خمریات می7و 6هاي عارفانه است، بیت
-قافیهاي دارد [..] رسد. موسیقی غزل برجستگی ویژههم تغزلی است، و سرانجام با بیتی عارفانه به پایان می

(چون قوافی از نوع معموله است، یعنی مکان حرف » را«و در برخی ابیات ردیف » آ«هاي مختوم به هجاي 
اند و به فراخوان شاعر به برخورداري از فرصت عیش و نیکی روي متغیر است) همگی باالرونده و صالزننده

ساختارِ معنایی این غزل و پیوندهاي ). ظاهراً وجود انسجام در801/ 2: 1392(حمیدیان، » رسانندمدد می
باریک میان ابیات آن ـ که ما در گزارش خود از ساختار معنایی غزل براي نشان دادن آنها و البتّه به ظنّ خود، 

ایم ـ براي هر دو شارح محترم محلّ تردید بوده است.کوشیده
).161: 1377م کرد (حافظ، . نفاق و زرق نبخشد صفاي دل حافظ/ طریق رندي و عشق اختیار خواه36

کتابنامه:
وند، قم: دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسالمی، ). ترجمۀ استاد محمد مهدي فوالد1376قرآن مجید (-

چاپ سوم با تجدید نظر کامل.
): دربارة 2هاي نشر دانش (، برگزیدة مقاله»باز هم در جستجوي حافظ). «1365آجودانی، ماشاءاهللا (-

ر نصراهللا پورجوادي، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول.حافظ، زیر نظ
شناسی حافظ)، تهران: ). عرفان و رندي در شعر حافظ: (باز نگریستۀ هستی1385آشوري، داریوش (-

نشر مرکز، چاپ ششم.
). آفرینش و آزادي: جستارهاي هرمنوتیک و زیبایی شناسی، تهران: نشر مرکز، 1385احمدي، بابک (-

.چاپ چهارم
هاي خواجه شمس الدین محمد حافظ، ). درس حافظ: نقد و شرح غزل1383استعالمی، محمد (-

تهران: سخن، چاپ دوم.
). پیش درآمدي بر نظریۀ ادبی، ترجمۀ عباس مخبر، تهران: نشر مرکز، چاپ 1383ایگلتون، تري (-

سوم.
ل.، تهران: انتشارات زریاب، چاپ او1). طال در مس، ج 1380براهنی، رضا (-
ترجمۀ فریدون رحیمی الریجانی، حافظ » دو تحقیق جدید دربارة حافظ). «1369بورگل، ي. ك (-

، به کوشش سعید نیاز کرمانی، تهران: پاژنگ، چاپ اول.12شناسی، ج
). سه رساله دربارة حافظ، ترجمۀ کورش صفوي، تهران: نشر مرکز، چاپ سوم.1370بورگل، ي. ك (-
، به کوشش سعید نیاز کرمانی، 9، حافظ شناسی، ج »در یک غزلسیري). «1367پرهام، مهدي (-

تهران: پاژنگ، چاپ اول.
). گمشدة لب دریا، تهران: سخن، چاپ اول.1382پورنامداریان، تقی (-
). فرهنگ کنایات، تهران: سخن، چاپ دوم.1375ثروت، منصور (-
ات نگاه، چاپ اول.، تهران: انتشار1). شرح غزلیات حافظ، ج 1388ثروتیان، بهروز (-
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، به 4، حافظ شناسی، ج »تحلیل سبکی حافظ و معرفی غزلی تازه منسوب به او). «1368ثمره، یداهللا (-
کوشش سعید نیاز کرمانی، تهران: پاژنگ، چاپ سوم.

هاي ابیات و غزلیات دیوان حافظ، تهران: فرزان، ). حافظ جاوید: شرح دشواري1377جاوید، هاشم (-
الحات و الحاقات).چاپ دوم (با اص

–). دیوان حافظ، بر اساس نسخۀ تصحیح شدة قزوینی 1377حافظ، خواجه شمس الدین محمد (-

غنی، به کوشش رضا کاکائی دهکردي، تهران: ققنوس، چاپ اول.
). مقاالت ادبی، زبانشناختی، تهران: نیلوفر، چاپ اول.1370حق شناس، علی محمد (-
، مجلۀ دانشکدة ادبیات و علوم انسانی »ر ساختار غزل فارسیبحثی د). «1373حمیدیان، سعید (-

مشهد، شمارة چهارم، سال بیست و هفتم، زمستان.
). سعدي در غزل، تهران: نشر قطره، چاپ دوم.1384ـــــــــــــــ (-
: شامل مباحث موضوعی 1). شرح شوق: شرح و تحلیل اشعار حافظ، ج 1390ـــــــــــــــ (-

رح، تهران: نشر قطره، چاپ اول.چون مدخلی بر ش
، تهران: نشر قطره، چاپ اول.2). شرح شوق: شرح و تحلیل اشعار حافظ، ج 1392ـــــــــــــــ (-
). چهارده روایت، تهران: کتاب پرواز، چاپ دوم.1368الدین (خرمشاهی، بهاء -
). حافظ، تهران: طرح نو، چاپ اول.1373ــــــــــــــــــــ (-
). حافظ نامه، بخش اول و بخش دوم، تهران: علمی و فرهنگی، چاپ 1373ــــــــــــــ (ــــــ-

هفتم.
، تهران: 2). ذهن و زبان حافظ (با افزایش هشت مقالۀ جدید)، ویرایش 1380ــــــــــــــــــــ (-

ناهید، چاپ هفتم.
). نقشی از حافظ، تهران: امیرکبیر، چاپ چهارم.1342دشتی، علی (-
نامه، زیر نظر دکتر معین و دکتر شهیدي، تهران: مؤسسۀ انتشارات و ). لغت1373خدا، علی اکبر (ده-

چاپ دانشگاه تهران، زمستان.
، کتاب »نقدي بر کتاب شرح غزلیات حافظ دکتر بهروز ثروتیان). «1389رضایی دشت ارژنه، محمود (-

ماه ادبیات، شمارة چهل و دوم. 
. گلگشت در شعر و اندیشۀ حافظ، تهران: انتشارات علمی، چاپ دوم.)1374ریاحی، محمد امین (-
آوري و تنظیم: اکبر خداپرست، مجموعۀ مقاالت دربارة حافظ، گرد» حافظ). «1363ریپکا، یان (-

تهران: انتشارات هنر و فرهنگ، چاپ اول.
مدي، تهران: ). زندگی در دنیاي متن (شش گفتگو، یک بحث)، ترجمۀ بابک اح1373ریکور، پل (-

نشر مرکز، چاپ اول.
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). آئینۀ جام، تهران: علمی، چاپ دوم.1374زریاب خویی، عباس (-
، ترجمۀ دکتر عصمت ستّار زاده، تهران: 1). شرح سودي بر حافظ، ج1366سودي بسنوي، محمد (-

زرین و نگاه، چاپ ششم (چاپ دوم زرین و نگاه).
، مجلۀ دانشکدة ادبیات و علوم انسانی »زل از حافظساخت معنایی یک غ). «1372شمیسا، سیروس (-

دانشگاه تربیت معلم تهران، دورة جدید، سال اول، شمارة اول، تابستان.
). فرهنگ واژه نماي حافظ به انضمام 1383صدیقیان، میهن دخت؛ با همکاري ابوطالب میرعابدینی (-

]، تهران: سخن، چاپ سوم 3ت فرهنگ بسامدي بر اساس حافظ دکتر پرویز ناتل خانلري، [ویراس
(اول سخن).

، مجلۀ دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت »ماجراي مردم چشم). «1380عابدي، محمود (-
معلم تهران، سال نهم، شمارة سی و دوم، بهار.

ب ، کتا»تأملی در ز شعر دلکش حافظ (دوازده گفتار دربارة شعر حافظ)). «1389پور، عدالت (عزّت-
ماه ادبیات، شمارة سی و هشتم، خرداد.

). حافظ برتر کدام است؟ تهران: امیرکبیر، چاپ اول.1384عیوضی، رشید (-
). بحث در آثار و افکار و احوال حافظ، ج اول: تاریخ عصر حافظ یا تاریخ فارس 1356غنی، قاسم (-

و مضافات و ایاالت مجاور در قرن هشتم، تهران: زوار، چاپ سوم.
). حافظ از دیدگاه علّامه محمد قزوینی، به کوشش اسمعیل صارمی، تهران: 1367نی، محمد (قزوی-

علمی، چاپ اول.
گوید؟ چاپخانۀ پیمان، چاپ دوم.). حافظ چه می1322کسروي، احمد (-
). تحول شعر فارسی، تهران: طهوري، چاپ چهارم.1371العابدین (مؤتمن، زین-
ز شعر دلکش حافظ (دوازده گفتار دربارة شعر حافظ)، تهران: معین، ). 1388مرتضایی، سید جواد (-

چاپ اول. 
شناسی، تبریز: انتشارات ستوده، چاپ مکتب حافظ یا مقدمه بر حافظ ).1370مرتضوي، منوچهر (-

سوم.
). در کوي دوست، تهران: خوارزمی، چاپ دوم.1371مسکوب، شاهرخ (-
شرح شصت غزل از حافظ، تبریز: آیدین، چاپ اول.). وصل خورشید: 1387مظفّري، علیرضا (-
). فرهنگ فارسی، تهران: امیرکبیر، چاپ چهاردهم.1378معین، محمد (-
ترجمۀ یوسف اباذري، ارغنون، فصلنامۀ فلسفی، ادبی، فرهنگی، » هرمنوتیک). «1373نیوتون، ك. ام (-

، زمستان.4سال اول، شمارة 
، با کوشش دکتر زهرا شادمان، تهران: نشر 1حافظ، ج هاي ). شرح غزل1375هروي، حسینعلی (-

سیمرغ با همکاري نشر نو، چاپ چهارم.
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جنگ نرم در دیوان حافظ
سعیده صمیمی عنصرودي
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز
پروانه عادل زاده
دانشیار دانشـگاه آزاد اسالمی واحد تبریز
کامران پاشایی فخري

اسالمی واحد تبریزاستاد یار دانشگاه آزاد
چکیده

کنند که تحت عوامل ي بشري ایفاء میهاي بنیادین است که نقش مهمی در جامعهصلح و امنیت از مقوله
هاي جنگی است، ز شیوهشوند، یکی از این عوامل جنگ نرم است. که یکی امتعددي تقویت یا تعضیف می

کنند که موجب و سرد، از ابزار هایی استفاده میگرم ستفاده از ابزارهاي متعارف جنگی و سالح به جاي اکه
توان اذعان نمود که ي تاریخ دوران پیشین میشود.با مطالعهي انسان میتاثیر گذاري و تغییر در فکر و اندیشه

ي موثر در هعنوان یک شیوي جنگی از گذشته بسیار دور، در میان افراد بشر بوده است که از آن بهاین شیوه
کردند.برد اهداف خویش استفاده میپیش

با توجه به اهمیت موضوع و ارتباط آن با امنیت اجتماعی، این پژوهش سعی بر آن دارد با مطالعه آثار 
هاي جمعی و ي جنگ نرم و ارتباط آن با ارزشباشند، مقولهي فرهنگی ما میادبی که به عنوان سرمایه

اجتماعی را مورد مطالعه قرار گیرد.
ها این پتانسیل را دارد که مورد بهایی است که پس از گذشت قرناین زمینه دیوان حافظ، اثر گراندر 

ي جنگ نرم ، تبیین گردد.بازکاوي قرار گیرد و نگرش ژرف حافظ در زمینه
هاي اجتماعی، دیوان حافظجنگ نرم، ارزشها:کلیدواژه

مقدمه
سالوس، ریاکاري و دوروئی است. همواره ی،فرهنگهاي اصلیدر جوامع استبداد زده یکی از شاخصه

- باشد و این اصلیي مردم میهاي مستبد در طول تاریخ، اثبات تابعیت محض خود در میان تودهتالش نظام

هاي متفاوت در جامعه. چرا گروهی که براي رسیدن به اهداف تواند باشد براي ظهور طیفترین عامل می
دهند تمام دستورات را بدون هیچ قید و شرطی بپذیرند و در ود، ترجیح میچنین حفظ هویت خخویش و هم

و کاري، قباحت رود؛ فریبمیاي، اعتماد از میان رنگ حاکم مستبد کنند. در چنین جامعهواقع خود را هم
-شود و در نهایت چنین میدهد، تملق و سالوس جایگزین راستی و صداقت میزشتی خود را از دست می

بازد و جاي خود را به رذایل ن خالصه کرد که تمام فضایل اخالقی در وجود چنین افرادي رنگ میتوا
گیرد که در قالب دینی و مذهبی اي به خود میي مشمئز کنندهدهد و این ریاکاري زمانی چهرهاخالقی می
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ویش، به عنوان هاي مذهبی و اعتقادات براي رسیدن به منافع شخصی خخود را نشان دهد چراکه ارزش
گیرد. در این برهه از زمان همواره افرادي نیز بودند که انسانیت ، اي در دست چنین افراد قرار میملعبه

کردند با ادبیات خاص خود به  ها سعی میها در اولویت اول قرار داشت آنکرامت انسانی و حقیقت براي آن
زند جلوگیري هاي اشتباه ریاکاران که به مردم آسیب میي مردم بپردازند و از سیاستروشنگري در میان توده

کنند و در برابر نابرابري و ظلم و تجاوز مبارزه کنند.
اعتنایی به اهللا و بیفقر و استغنا و ترك ماسوي« از یک اصل بزرگ و مستحسن تصوف و درویشی یعنی «

غرور و رعونت و خودبینی «طریقت یعنی ترین آفتترین عیب و بزرگبه مرور ایام، نابخشودنی» دنیا و خلق
آن که مرد معامالت نمایان ناگزیر بودند بیآور است که نه تنها صوفیبه وجودآمد و شگفت» و خودپسندي

مندي از مزایاي مادي و معنوي اهل طریقت وکسب احترام و جلب معنوي و سلوك واقعی باشند؛ براي بهره
شد، تظاهر به ي تصوف محسوب میمقصودشان از اختیار نام و جامهتوجه و اقبال عامه، که تنها هدف و 

ي سازند بلکه بسیاري از بزرگان و مشایخ تصوف نیز از فتنهتعهد رسوم و آداب طریقت کنند و ریاپیشه
ترین علت تردید یکی از علل مهم بلکه مهماند. بیغرور و آفت خودبینی و خودپسندي در امان نمانده

در بین صوفیه است و با توجه به این که » غرور«و » ریا«با صوفیان همین موضوع یعنی ظهور مخالفت حافظ
و » اخالص«در نظر خواجه شیراز رستگاري واقعی و سعادت معنوي و معرفت حقیقی براساس دو رکن 

.» کامال طبیعی است» غرور«و » ریا«استوار است مخالفت و خصومت او با اهل » دلی و فروتنیشکسته«
)25: 1344(مکتب حافظ، 

مبارزه با ریا و نفاق یکی از مباحث اصلی در میان شاعران و عارفان پارسی گوست. با مداقّه در ابیات 
توان گفت که در بین شاعران حافظ کسی است که در این مبارزه، داد سخن را سر داده و حافظ به جرئت می

وابسته به دستگاه حکومتی پرداخته، کسانی که شرف  و تقوي به پیکار زاهدان ریایی و دین فروشان و عالمان
هاي دینی و اخالقی را مورد هجوم قرار داده بودند، شدیدترین را لگدکوب شهرت و مال کرده و ارزش

تعبیرات و جمالت را درباره این گروه دین فروش به کار برده است. زیرا از دیدگاه حافظ، هیچ گناه و 
ریایی و دام تزویر کردن قرآن، براي مذهب و جامعه نیست.خطري به اندازه زهد

دامِ تزویر مکن چون دگران قرآن راحافظا می خور و رندي کن و خوش باش، ولی
)14: 1391(دیوان حافظ،

جنگ نرم حافظ در برابر ریاکاران
جنگ روانی 

- ها به کار میذاري بر سیاستجنگ روانی نوعی از فعالیت هاي اطالعاتی است که افکار را براي تأثیرگ«

کند. این جنگ فریفتن دیگران به ها را به دیگران منتقل میگیرد. این جنگ با آرا و نظرها سر و کار دارد و آن
ي طرف پیروز بر طرف باشد، برعکس جنگ نظامی، که در آن ارادهآمیز میهاي خشونتروشی غیر از روش
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(جنگ روانی (کالمی)،» گردد.به استفاده از خشونت تحمیل میشکست خورده یا با خشونت یا با تهدید 
1380 :88(

جنگ نرم
توان با توجه به اصطالحاتی که هنگام شویم، میمشکلی را که هنگام تعریف جنگ روانی با آن مواجه می«

صطالحات رود دریافت. تعداد کمی از این ابحث در مورد نزاع ایدئولوژیک حاکم بر دنیاي امروز به کار می
باشد: که معمول و متداول هستند، به شرح زیر می

ي مردم. جنگ براي تسلط به فکر مردم. جنگ سرد. جنگ افکار. مبارزه براي دستیابی به فکر و اراده
جنگ فکري. جنگ ایدئولوژیک یا عقیدتی. جنگ سیاسی. جنگ اعصاب. جنگ کالمی. جنگ تبلیغاتی. 

) 89: 1380(کالمی)، جنگ روانی .»(خصومت غیرمستقیم 
هایی براي جنگ روانی در بین نویسندگانی که این موضوع استفاده از این اصطالحات به عنوان مترادف«

(همان).» اند رایج است را با جنگ روانی، از طریق تبلیغات مورد بحث قرار داده
ید و مخدوش شود، هاي مقبول جامعه از سوي عوامل خارجی یا داخلی تهداي ارزشاگر در جامعه«

(جنگ نرم و » امنیت اجتماعی دچار خدشه شده و جامعه با انحرافات و مشکالت بسیار مواجه خواهد شد.
)21: 1391امنیت اجتماعی، 

هاي مورد قبول جامعه بنا شده است و جنگ نرم امنیت و به طبع آن، امنیت اجتماعی بر مبناي ارزش«
ها در جوامع مختلف متفاوت است؛ در شود. البته ارزشمعه میهاي جاموجب دگرگونی و استحاله ارزش

شود ودر برخی سایر موضوعات داراي ارزش هستند. برخی جوامع اعتقادات دینی ارزش محسوب می
(همان)» گردد.ها در ارتباط بین جنگ نرم و امنیت اجتماعی به عنوان عامل اصلی محسب  میبنابراین، ارزش

هاي و هنجارهاي جامعه را مورد هجوم قرار آمیز است که ارزشدام غیر خشونتبنابراین جنگ نرم اق
دهد و منجر به تغییر یا خلق الگوهاي هنجاري و رفتاري جدید شود که با الگوهاي مورد نظر نظام حاکم می

تعارض دارد
غییرات هاي اساسی خود در شرایط تهدیدات و تامنیت اجتماعی، توانایی جامعه براي حفظ ویژگی«

)1382:62(در آمدي بر امنیت اجتماعی، » واقعی و احتمالی است.
تهدیداتی که متوجه امنیت اجتماعی است با عناصر ارزشی جامعه ارتباط تنگاتنگی دارد. در نتیجه هر 

شود. ها مخل امنیت اجتماعی محسوب میتهدید فردي یا گروهی نسبت به ارزش
ول جامعه از سوي عوامل خارجی یا داخلی تهدید و مخدوش شود، هاي مقباي ارزشاگر در جامعه«

(امنیت و » امنیت اجتماعی دچار خدشه شده و جامعه با انحرافات و مشکالت بسیار مواجه خواهد شد.
)1381:142انحرافات اجتماعی،
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1پیشینه و تاریخچه جنگ نرم

از جنگ نرم بوده است. اعتقاد بر ترین اصطالح و در واقع سرآغپس از جنگ سخت، جنگ روانی رایج«
اولین کسی است که اصطالح جنگ روانی را در سال » فولر«گر نظامی بریتانیا این است که مورخ و تحلیل

به کار برد.1920
هایی بدون ها و شیوههاي دیگر، راهها و روشجنگ نرم همان اهداف جنگ سخت است اما از راهاهداف

دهد تا به اهداف زیر دست یابد:ها را مورد هدف قرار میها و قلبریزي که ذهنخشونت و خون
ها و باورهاي دینی توده مردم.تالش براي تغییر فرهنگ، هویت، اعتقادات، ارزش-1
هاي جامعه.ها و نگرشایجاد تغییر در افکار، اندیشه-2
سازي، گمراه نمودن، ثباتتضعیف و تخریب کشور هدف از طریق، تضعیف روحیه، استحاله، بی-3

فروپاشی و براندازي از درون....
ابعاد و ویژگی جنگ نرم

ترین کار این شود جنگید، اما مهممی«گوید: اي را مطرح کرده و میدر کتاب هنر جنگ نکته"سان تزو"
ه با اي است براي آن کاست که شما در یک نبرد بدون جنگ، پیروزي را به دست آورید.! این دیدگاه مقدمه

هاي جنگ نرم آشنا شویمابعادو ویژگی
بر این ویژگی ذاتی داراي است. اما جنگ نرم عالوه» نبرد بدون جنگ«ترین ابعاد و ویژگی جنگ نرم مهم

شود:اي است که به موارد آن در زیر اشاره میهاي گستردهابعاد و ویژگی
شناسد.این جنگ، زمان و مکان نمی-1
شود)هاي این جنگ دیده نمیآید (آتش شعلهبه چشم نمیجنگ نرم، مستقیما-2
شود.ریزي، آرام و اصطالحا بهداشتی و تمیز تلقی میبدون خون-3
خبراند. مردمی که در جنگ حضور دارند، خود از وجود جنگ بی-4
هاي مختلف، در حال وقوع است.ها و جبههجنگ، در زمان واحد، در صحنه-5
، بسیار کمتر از جنگ سخت است. هزینه جنگ نرم-6
هاي آن ماهوي، پایدار و بادوام است.آسیب-7
»اند.نمایانند که گویی هیچ آسیبی ندیدههاي آن به ظاهر چنان میقربانیان و کشته-8

توان به این نتیجه رسید که  امنیت اجتماعی، به .... با توجه به مطالبی که مورد بررسی قرار گرفت، می
چنین امنیت اجتماعی با اي حائز اهمیت است، همهاي اجتماعی در هر جامعهترین مقولهیکی از مهمعنوان 
ها و عقاید هاي جامعه پیوند ناگسستنی دارد تا جایی که استقرار امنیت اجتماعی منوط به حفظ ارزشارزش

جامعه است.

١٩- ١٣٨٩:٣٧جنگ سخت تا جنگ نرم: ١
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کی از عواملی که باعث سلب امنیت و پیدایش امنیت یا از بین رفتن آن به عوامل زیادي بستگی دارد، ی
تواند اخالقی، دینی یا ها میها و هنجارهاي جامعه است و این ارزشششود، نادیده گرفتن ارزصلح می

گیرد این موضوع باعث دگرگونی هاي جامعه مورد هجوم قرارمیعقیدتی باشد. بنابراین زمانی که ارزش
بندد.آرامش از جامعه رخت برمیشود و در نتیجه صلح، امنیت وها میارزش

امنیت اجتماعی، در زمان حافظ از شرایط مطلوبی برخوردار نبود زیرا کسانی که خود را به عنوان کارگزار 
دادند.کردند، افرادي بودند که اعتقادات و شریعت آن دوران را به انحطاط سوق میدین یا دولت معرفی می

رسد،جنگ حافظ با صورت گرفت، بنابه تحلیل نگارنده به نظر میاي که در مورد جنگ نرم با مطالعه
ریاکاران به صورت جنگ نرم (روانی ) بود.
کنندچون به خلوت می روند آن کار دیگر میکنندواعظان کین جلوه در محراب و منبر می

)270(همان: 
کنم  نه غیبت میگویم در حضورش نیز میواعظ ما بوي حق نشنید بشنو کاین سخن

)                                                                                    478(همان: 
حافظ در دوران خویش، ناظر کسانی بود که دین، شریعت و اعتقادات آن دوران را به انحطاط 

دینی، طیف وسیعی از اجتماع را مورد هاي اخالقی و کشاندند، ریاکارانی که با زیر سوال بردن  ارزشمی
آوري، حافظ با سالح سخن ـ اشعار خویش ـ اعالم جنگ به آن هدف قرارداده بودند. در چنین اوضاع اختناق

اي براي آزار و تجاوز. شکنی را بهانهریاکارانی کرد که قرآن را دام تزویر و فریب قرار داده بودند و خم
ی و اجتماعی جامعه را تخریب کرده و به تبع آن مخل امنیت اجتماعی شده هاي فرهنگریاکارانی که بنیان

بودند.
اند ـ ي حافظ با صوفی و زاهد ـ و نیز کارگزاران دین و دولت که همه مدعی صالح و پرهیزگاريمقابله«

) 125: 1386ي حافظ، (حافظ به گفته» همیشه با سخن از می و میخانه همراه است. 
ها، دست گذاشته است.ي ضعف آندر مبارزه با ریاکاران بر روي نقطهدر واقع حافظ 

کند و به تعبیر دیگر شمشیري است اي است که مشت ریاکار را باز میسخن از می و میخوارگی واسطه«
)126(همان: .» که حافظ به کمر بسته و به جنگ ریاکاران رفته است 

بارزه با ریا ، باده نوشی را در مقابل زهد فروشی قرار ي حقیقت است، زمانی که در محافظ در اندیشه
چنین کند وهمي ساده و روشن را مطرح کند، بدون شک زهد ریایی را محکوم میخواهد مقایسهدهد، میمی

چنین داند: همشمارد یا ضرر تزویر و ریا را به مراتب بدتر از باده خواري میعبادت آلوده به ریا را مطرود می
آورد یاستیز، در مقابل کسانی که بدون خودنمایی و تظاهر کار خیري کنند، سر ارادت و فروتنی بر میحافظ ر

کند زیرا معتقد است آتش زهد نشینی با اهل ریا منع میدهد و خود را از همها را مورد ستایش قرار میو آن
و ریا خرمن دین را خواهد سوزاند:
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)31بهتر از زهد فروشی که در و روي و ریاست(همان :ودباده نوشی که در و روي و ریایی نب
جامعه،براي اصالح چنینشود و همحافظ با نگرش به ریا که به عنوان مخل صلح و امنیت شناخته می

ي اخالقی هستند مورد هجوم کالمی قرار داده است بنابراین حافظ ریارا افرادي را که متصف به چنین رذیله
پندارد.تر میتر و کریهباشد، خفیفدر دین و مذهب حرام میاز باده نوشی که

)176روي و ریا کرد(همان:خیر بیکه کار غالم همت آن نازنینم
)180(همان:نیاز کردما را خدا ز زهد ریا بیحافظ مکن مالمت رندان که در ازل

)274(همان: ي تزویر و ریا بگشایندکه در خانهدر میخانه ببستند، خدایا مپسند
)363از گرانان جهان رطل گران ما را بس(همان: صحبتی اهل ریا دورم بادمن و هم

- رنگی و حمایت الزم از اعتقادات مردمی و هنجارها میحافظ اساس امنیت و صلح را در جامعه بر یک
با خلل مواجه ها را داند و قدرتی که بر حسب منافع شخصی خود با ایجاد شرایط نامطلوب تحقق آن ارزش

تواند خود را حامی صلح در جامعه بداند.نماید به هیچ عنوان نمی
طنز سالح اصلی حافظ در جنگ با مخالفان

درباره ادبیات .»(کنند هاي ادبی را  به لحاظ لحن کالمی به دو نوع اصلی؛ فکاهی و جدي تقسیم میسبک«
)672: 1363و نقد ادبی، 

ي آوري که شامل هزل، هجو ، طنز و ... دانست که هر چند همهر سخن خندهتوان هالبته فکاهی را می«
(همان)» سانند اما از نظر هدف با هم تفاوت دارند.ها از نظر خنداندن و انتقاد کم و بیش یکآن

شود. بنابراین نه هزل خالف جد است و صرفا براي  براي طیبت و شوخی و خنده و سرگرمی ساخته می«
ها هاي غیرقابل اجتماعی و زشت شمردن آنرسمیها و بیدري و نشان دادن ظلم) مقصودش پردهمانند (طنز

اش بر باد دادن عرض و آبرو چون (هجو )غرضدر پوشش استعاره و کنایه و طعن و نیشخند است و نه هم
)1378:651(طنز و طنز پردازي در ایران،.» باشد و شرف و حیثیت دیگران می

بر ریشخند کردن، ، تهمت زدنفسوس کردن، سخن به رمز گفتن، ه، سخرطعنه، لغت به معنی: طنز در «
)2همان : »(.. به کار رفته است. .کردن و عیب ، کسی خندیدن

برند، انگلیسی به کار میFronical Mockery )) و گاه معادل (Scoffingطنز که در ادبیات عربی معادل («
جمعی سخن گفتن یا استهزاء کردن. در اصطالح ادبی، نوعی از آثار ادبی که به معنی مسخره از فردي یا 

(طنز و شوخ طبعی در .» کوشد ها، میها و رذایل فردي یا جمعی و آگاهانیدن مردم از آنبرشمردن زشتی
) 2:1377، »تا روزگار عبید زاکانی«ایران و جهان اسالم 

اي که مجال شکوفا شدن پیدا نکرد  و خنده«ه در مفهوم دانند ک) میhumouvگروهی طنز را معادل («و 
)1380:93(هجو در شعر فارسی ،» اي که غرور و خودداري گوینده نخواسته به آن، شکل بدهد.گریه
طنز از لحاظ محتوا ـ نه قالب ـ یکی از انواع ادبی است که نویسنده یا سراینده، در آن، علل و مظاهر  «

هاي دردناك جامعه را، به قصد اصالح، با چاشنی خنده، به طور مفاسد و نارواییماندگی و عیوب و واپس
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-(حافظ عاشقی رند و   بی» کند.آمیز ،گاهی توام با اشاراتی به وضع مأمول زندگی، بیان میبرجسته و اغراق

)285:1384سامان،
سیاسی و طرز افشاي حقایق انتقادي و وتند اجتماعیمفاهیمبیانخاصادب:شیوهاهلاصطالحطنزدر«

طوریا به ها به صورت عاديآنا که دم زدن از ریا جامعه هاي فرد رسمیتلخ و تنفرآمیز ناشی از فساد و بی
هاي فساد و ، به منظور نفی و برافکندن ریشهخند، در پوششی از استهزاء و نیش، ممنوع و متعذّر باشدجدي

جویی آمیخته به ریشخند توان انتقاد و نکتهتر، طنز را می. به عبارت سادهنامیممی» طنز»رسمیموارد بی
تعریف کرد و آن را طرزي 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: 1378طنز و طنزپردازي در ایران، » (شود.اظهار می

دانند و ها ،ژرفاي کار خود را میها و ... که عامالن آنها، ریا کاريکاريعالوه بر آن که در طنز پنهان
- ها و اشتباهات انسانگیرد گاهی نیز در طنز، نادانیپردازند، مورد نقد قرار میبه کارهاي ناشایست میآگاهانه 

ي طنزپرداز، با به سخره گرفتن اشخاص یا آداب و رسوم و مسایل شاعر یا نویسنده«گیرد. ها هدف قرار می
کند، با این هدف که ناهنجاري اخالقی و ها را محکوم میطریق آنها انتقاد و بدینموجود در جامعه، از آن

) 1373:180ي هنر شاعري، نامه(واژه» هاي جامعه اصالح شود.نابسامانی
طنزآمیز، بانگی است در مبارزه با بیدادگري و ندایی است در حفظ حرمت آزادي و ارزش هر اثر 

بخشیدن به شرف انسانی و معتقدات ملی و اجتماعی.
کند و ها در روزگار خود جلوگیري میطنزپرداز هنرآفرینی است که با حربه بیان از تزلزل و تباهی ارزش«

برخوردار است، شعور بشري را براي رهایی از ترس و بند و اي قويبا طنز خویش که از نیروي محرکه
کند هاي جامعه را به خطر افکند تحریک میخرافات و فساد و همه عواملی که ممکن است معنویات و ارزش

ها، نیروي آگاهی همگان ها و ریاکاريها و بیدادگريها و ظلمخند ساختن قلدريها و ریشو با کشف بدي
آورد و در عین حال دشمنان دورو و هاي انسانی و اجتماعی آنان را به یادشان میزد و مسئولیتانگیمیرا بر
کند و مورد طنز و طعن قرار اند. رسوا میخطی را که در لباس رهبران و راهنمایان جامعه به میدان آمدههفت

)22-23: 1378(طنز و طنزپردازي در ایران، » دهد.می
فایده و نتیجه طنز

ایده طنز را باید از دو رهگذر بررسی کرد. نخست از لحاظ نیاز درونی و پاالیش روانی طنزپرداز، دو ف«
هاي اجتماعی و سیاسی و اخالقی آن. از دیدگاه نخست باید توجه داشت که به دیگر از جهت اثر بخشی

پرهیجان زندگی گذشته و تذکر و اظهار خاطرات تلخ و » دکتر جوزف بروئر«شناسان از جمله گفته اکثر روان
آورد، با رنج و ها جوش برمیاي که دیگ سینه به سبب آنهاي نهفتهبه طور کلی گفتن و فاش کردن حکایت
ي تلخی حامل مقداري انرژي بخشد. بروئر معتقد است که هر خاطرهنگرانی خاطر صاحب درد را تسکین می
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ناخوشایند خود بکوشیم مقادیري انرژي مزاحم در عاطفی است، از این جهت اگر در حفظ و کتمان خاطرات
کند اما چنانچه خاطرات نادلپذیر را به یاد هاي روانی میشود و ما را دچار دردها و بیماريذهن ما انباشته می

» گردد. شود و ناخوشی مرتفع میآوریم و بر زبان برانیم انرژي متراکم ناشی از جزر و مدهاي عاطفی آزاد می
)39: 1378طنزپردازي در ایران، (طنز و 
ها، مفاسد و عیوب افراد و جوامع است. زیرا طنز چنین هدف اصلی در طنز، بیان و نشان دادن زشتیهم

به بیان «هایی که در صدد پنهان ساختن آن هستند، آشکارا یا تلویحی یا کنایی بیان کند. خواهد ناهنجاريمی
نمایی آزاري. طنزنویس با درشتاش اصالح است نه مردمست، که هدفدیگر طنز اشاره و تنبیهی اجتماعی ا

ها، سعی در آفتابی کردن و نشان دادن اختالفات عمیق و نابسامان موجود، با صورت و اغراق در ناهنجاري
کند، در واقع خندد و آن را انکارمیآرمانی دارد. به عبارت دیگر طنزنویس هنگامی که، به موضوع معینی می

-(فرهنگ» دارد.مان مثبت خود را در جهت مخالف آن قرار دارد، به تصریح یا تلویح، به خواننده عرضه میآر

)1386:934ي ادب فارسی ،نامه
هاي گاه هدف طنز رسواگري است، به همین دلیل پرخاشگر است و در خطّ اول مبارزه با حکومت«

ها در خدمت اجتماع نباشند، طنز به مقابله با دارد. اگر دولتها قرار رحم آناستعمارگر و پیشوایان مزور و بی
(طنز و طنز » کند پذیرد و تنها در کنار یک قدرت است قدرتی که مبارزه میخیزد و آشتی نمیها برمیآن

)1378:43پردازي در ایران ، 
حق و عدالت در «که هاست زمانیعدالتیها و بیاندیشیبنابراین طنز بهترین روش براي مبارزه با کژ

ها، محکمه شرع و عدل، به دست پاسداران حرمت دین و قانون و شرف انسانی ملعبه اغراضی نظیر وابستگی
چون: شود و آن همه آیات بینات و تأکیدات و تهدیدات الهی، همها واقع میها، تهدیدها، تطمیعسودجویی

دالن براي جلوگیري از گسترش گیرد، صاحبنی قرارمیدست فرسود شهوات نفسا» اَال تَطغَوا فی المیزانِ«
ها به مبارزه رسمیها و بیعدالتیظلم و خفقان و دروغ و قتل و بردگی و بندگی در جامعه، با مظاهر این بی

هاي انسانی و حکومت حق و هاي شوم و اخالق فاسد آنان، به دفاع از ارزشخیزند و با استهزاء منشبرمی
(همان).»دپردازنعدل می

طنز و اخالق  
جا که عواطف، خشم اجتماعی و کین شناساند، از آنطنز بیش از هرچیز دیگر، اخالق انسانی را به ما می

رو توجه طنز در جهت نقد و بررسی اخالقیات، موجب باشد، از اینسیاسی باعث به وجود آمدن طنز می
گردد.هاي هنري و ادبی آن میارزشمندي جنبه

زند، بدین مهم نیز توجه خند میدر همان حال که بر اخالقیات و رفتار ناپسند انسان طعنه و نیشطنز «
ترتیب که کامل باشد و خیر و صالح را تحقق بخشید چگونه باید باشد. بدین  دارد که عمل آدمی براي آن 

نهد. به ست را ارج میهاي موجود، غایت عمل و مقصود پسندیده و دراست که طنز ضمن نکوهیدن بیهودگی
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عبارت دیگر هر اقدام خالف اخالق که مباین و ناسازگار با مجوزات متداول اخالق روز باشد و با موازین 
)63ـ64(همان : » تواند از آماج طعن و تسخر طنز، برکنار بماند.اخالق جاري جامعه عناد ورزد، نمی

کند و درباره ت بلکه آن را تحلیل و تفسیر نیز میتنها تصویرگر زندگی اجتماعی نیس-ترتیب طنزبدین«
)7همان: »(پردازد.نماید و به داوري مییابی میمظاهر و رویدادهاي آن، ریشه
طنزعامل مبارزه اجتماعی

ترین موانع و دهد و با عینیمیها را مورد ارزیابی و تحلیل قرارطنز، زندگی و خلق و خوي انسان«
خیزد و در پی آن است که با رسنگی، فساد، اختناق، ظلم و استبداد به ستیز برمیچون گمشکالت زندگی هم

هجو کردن گرسنگی و مسخره کردن عوامل ایجاد کننده آن، براي گرسنگان آزادي از گرسنگی دست و پا کند 
و و با ظرافت نشان بدهد که گرسنگی افراد انسانی در هر زمانی و تحت هر شرایطی ننگ و رسوایی است.

ها، رهایی براي بندیان ستم و استبداد، با خوار شمردن بیداد و اختناق و دست انداختن عوامل حقیر و ابله آن
)362-363همان : »(از اسارت ستم و قلدري را به ارمغان آرد. 

دهند انسان در ساختمان فرهنگی و اجتماعی و بومی خودش و در وضع طنز همه عواملی را که اجازه نمی
ویژه زمامداران و رهبران به«دهد، ی و اقتصادي سرزمینش موثر باشد مورد طعن و استهزاء قرار میسیاس

هاي منحط و ناهنجار باشند و براي هاي پلید و اندیشههاي حقیر، روحسیاسی و فکري را که داراي شخصیت
ل شوند و در جنب قلدري ریزي متوساستقرار حکومت جابرانه و تحمیل عقاید مرتجعانه خود به زور و خون

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 وحشیگريخشونتاینان با همه -فرمانرواي جابر قرن هشتم
-اي که طنز انعکاس اعمال رذیالنه یا به گفته روانگونهآیند، بهخند و استهزاء و طنز، به شمارمیبراي ریش

شود. هرچند خودشان را برگزیده خلق تحت ستم بدانند و و غیرانسانی آنان می» سبعانه«شناسان پاسخ رفتار 
)363(همان: » الناس! عوام

طنز در دیوان حافظ
مثال دارد. آب و هوایش سفله پرور است. کسی در غوغاي زندگی شیراز زمان حافظ به راستی وضعی بی«

نشان شده است. از غبن سالوسیان اهل معنی را ها گرد ستم نشسته است. مروت بیپرسد. بر دلکس را نمی
و ناله شب، نصیبی نمانده است. فلک زمام مراد را به مردم نادان سپرده جز سوز دل، اشک روان، آه سحر

گذرد سموم بیداد است. قاطعان طریق به تاراج قوافل دل و دانش مشغول گشته اند. آنچه بر طرف بوستان می
هایی از شعر حافظ،است. چنگ و عود در تقریر دلنشین خویش مردم را به ترك باده فرا می خواند. (جلوه

1353:85(
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سیرتان در این قحط سال وفا نه امنی پیداست نه عیشی مهیا. از کران تا به کران  لشکر ظلم است. پري«
(همان).» اند ... رخ از جلوه گري نهفته

ها بیند که انسانحافظ در چنین اوضاع سیاسی که پیرامون خود را آکنده از شرارت ها و ریاکاري می
ي اشعار خویش، خواننده را نسبت به رازهاي پشت کند به وسیلهدارند، سعی میمیدیگر روا نسبت به یک

هاي خود اي براي اظهار رنجآن که بتوانند واژهپرده، آگاه سازد. زیرا مردم روزگار حافظ، در رنج بودند، بی
رویدادهاي ستیز، توانست بیابند یا فریادهایی براي منعکس کردن دردهاي خود برکشند اما حافظ ظلم

الي اشعار خویش، به نمایش بگذارد.از این رو حافظ همواره با زررمندان دردانگیز آن روزگار را، در البه
زرمند در جنگ بود.

ترین ویژگی هر کس اندك تاملی در شعر حافظ داشته باشد، به نیکی دریافته است که یکی از برجسته
ي مبارزه با ریا و ریاکاري است؛ زیرا حافظ قاد حافظ بر پایهشعر او لحن طنزآمیز آن است. بنیاد طنز و انت

ي ریاست که علم و عمل و هنر کند. چون که خورهترین سالح خود یعنی طنز را وقف مبارزه با آن میکاري«
)220: 1384(ذهن و زبان حافظ ،.» کشاند و فرد و جامعه را به تباهی می

اع نابسامان و توأم با فضاي ریا آلود بود که ریاکاران دین و زیست، اوضروزگاري که حافظ در آن می
مذهب را، دستاویز رسیدن به منافع دنیوي قرار داده بودند. این زاهدان ریایی و مقدس مآب، براي فریب 

ها دادند، حال آن که درون و باطن آندار و موجه نشان میي مردم، ظاهر خود را پسندیده، مقدس، دینعامه
گه هر فساد و پلیدي بود.جوالن

این محیط به طور مستقیم و غیرقابل انکار، بر اندیشه و افکار و کیفیت شعرِ شاعري حساس به جامعه و 
مناسبات اجتماعی حاکم بر جامعه، چون حافظ تأثیر گذاشته بود.بنابراین حافظ تنها با سالح طعن و طنز و آن 

ده است. زیرا اگر حافظ در شعر خود بدون محابا و آشکارا، با هم پوشیده و رندانه منظور خود را بیان کر
-شدنکشید. این جور دست به یقهچه بسا کارش با آنان به هجو تلخ زبانی می«خاست ایشان به مبارزه برمی

پیراید و بر آن شادي و رود، انتقاد را از تلخی و تعصب میها، در شأن هنرمندي چون او نیست. پس فراتر می
)152: 1373(حافظ، » یابد.افزاید. یعنی به کیمیاي طنز دست مینی میشیری
آورد اما آن دارد، تبسمی بر لب او میهایی که شنونده یا خواننده را به اندیشدن وا میها یا بیتمصراع«

ي یک درد پشت این داند که سخن از یک مسئله انسانی و اجتماعی است و نالهخواننده یا شنونده می
تر روي سخن با کسانی است که حافظ در سراسر انگیز پنهان است. در این طنزها، بیشهاي تبسمبارتع

» ها مقابله دارد، همان زاهد و صوفی شیخ و مفتی و واعظ قاضی و محتسب.ها گله یا با آندیوانش از آن
) 141:1387ي حافظ،(حافظ به گفته

مبارزه «ي زاهد، صوفی یا محتسب فرق دارد. سالح مبارزهي حافظ با مبارزه ومبارزه و سالح مبارزه
اي چون او حافظ فرهنگی و هنري است و روشنگري قلمی است. پس سالح حافظ، سخن اوست و نابغه

)152: 1373(حافظ، » تر ساختن نفاذ و نفوذ سخنش، تمهیدي بهتر از طنز ندارد.براي افزون
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توان یافت که حداقل یک بیت از آن غزل تعریضی زلی را میهاي او کمتر غبنابراین در سراسر غزل
ها ي اینستیز، همهطنزگونه به زاهد ریاکار، محتسب، صوفی ریاکار، شیخ ریاکار و ... نداشته باشد. حافظ ظلم

دانست، زیرا کسی که در مسند حکومت یا به عنوان کارگزار جامعه، عدالتی میرا مظاهر ظلم، ستم،فساد و بی
بندد و جاي خود را به فساد و دروغ و ریا غرق باشد، آرامش و آسایش از مردمان  آن جامعه رخت برمیدر 

دهد.ناامنی و آشوب و فتنه می
)99در حق ما هرچه گوید، جاي هیچ اکراه نیست(همان: زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست

)112دگران بر تو نخواهند نوشت  (همان: که گناه عیب رندان مکن، اي زاهد پاکیزه سرشت 
)203پخته گردد، چو نظر بر می خام اندازد(همان: زاهد خام که انکار می و جام کند 

)634این قصه اگر گویم، با چنگ و رباب اولی (همان: من حالت زاهد را با خلق نخواهم گفت
ي رندان به سالمت بگذرزاهد از کوچه
رابات خدا یار شماستاي گدایان خ

خرابت نکند صحبت بدنامی چند ...تا
)245چشم انعام مدارید ز انعامی چند(همان: 

بدون شک هر پدیده، هنگامی که از اعتدال خارج شود، دچار افراط و تفریط و در نهایت به انحطاط و 
اي رونی بر کنار نبوده و گاه وسیلهزند، از انحراف دانجامد. تصوف نیز با معرفتی که در آن موج میویرانی می

ي شاعرانی است که در برابر طلبان و ریاکاران. به همین جهت حافظ در زمرهبوده براي سودجویان و فرصت
ها پرداخته است:هاي صوفیان ساکت نمانده و به انتقاد از آنرسمیبی

صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش باد
نودششاه ترکان سخن مدعیان می

ي این کار فراموشش بادورنه اندیشه
)142ي خون سیاووشش باد(همان: شرمی از مظلمه

)150سوخته بدنام افتاد(همان: زین میان حافظ دلاند و نظرباز ولیصوفیان جمله حریف
و ترین ابیات حافظ است، داللت بر مکر و فریب صوفی دارد، چرا که مکرستیزانهاین بیت که از صوفی

کند بنابراین امنیت روانی افراد را از بین اعتمادي ظهور میشود و در پی آن بیفریب باعث سلب اعتماد می
برد.می

صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد
روي بایستخرام کجا میاي کبک خوش

حافظ مکن مالمت رندان که در ازل

بنیاد مکر با فلک حقّه باز کرد ...
ي زاهد نماز کردرّه مشو که گربهغ

)180نیاز کرد(همان: ما را خدا ز زهد ریا بی
شکنی در افراد را که از رذایل ي چاپلوسی و پیمانحافظ ، با نکوهش صوفی ریاکار و عهدشکن، خصیصه

کند، گیرد، از دالیل ناهنجاري و هرج و مرج اخالقی که سلب امنیت از جامعه میاخالقی آنان سرچشمه می
شمارد:می

)352بشکست عهد چون در میخانه دید باز (همان: تو توبه ز می کرده بود، دوشصوفی که بی



٤٦٤٣
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

حافظ، تعریض صریح و روشنی دارد، بر صوفی که با حیله و نیرنگ در کمین مردم عوام نشسته بودند تا 
صد پلید خویش، از جمله: ها را با کمند جامه و شعار تقوي به دام افکند. در واقع از آن به عنوان ابزار مقاآن

ي مردم جستند و همواره موجب رعب و وحشت در میان تودهظلم، ستم، تجاوز به حقوق مردم و ... بهره می
کردند.ایجاد می

)548آستینان بین(همان: درازدستی این کوتهبه زیر دلقِ ملمع کمندها دارند 
-کند، کسی که با خونگري معرفی میزاري و ستمآحافظ در اشعار خود، محتسب را نماد ریاکاري، مردم

کرد. عابدنمایی که به نام دین و خدا، بر مردم  گیري و قساوت قلب بر مردم حکومت میخواري و سخت
کرد. ظلم می

زد، در برابر این همه ظلم و ستم حافظ، با درایت و آزادمنشی و آزاد فکري که در وجودش موج می
تري از محتسب انتقاد کرد، چرا که او دین و مذهب وت نکرد و با تندي و خشم بیشنسبت به مردم بینوا سک

چنین از قدرت نظامی و سیاسی برخوردار بود؛ کرد و همو دفاع از مقدسات را، به عنوان حربه استفاده می
ویش پس مزاحمت وي در حد نصیحت و مجادله نبود، بلکه با سنگدلی و قساوت قلب به نابودي مخالفان خ

پرداخت.می
)66پیوسته چو ما در طلب عیش مدام است(همان: ام عیب مگویید که او نیزبا محتسب

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 خوري باده که تعزیر می
کنند ...یر میتا خود درون پرده چه تدب

)271-272کنند(همان: چون نیک بنگري همه تزویر می
)171مست است و در حق او کس این گمان ندارد(همان: اي دل طریق رندي از محتسب بیاموز

)222قانون نخواهد شد(همان: این افسانه بیکه ساز شرع از خدا را محتسب ما را به فریاد دف نی بخش
استنتاج
وجود آورده بود با به چالش کشیدن اعتقادات و باورهاي ریاکاران ا ساختارشکنی که در شعر بهحافظ ب

ي آنان را دگرگون کند. حافظ از ابزار روز استفاده کرد که در آن عصر کرد تا قالب تفکر و اندیشهسعی می
توان در شعر و سخن خالصه کرد.تنها ابزار و تکنیک را می
که در قالب طنز پنهان شده بود غیر آشکار بود و به عبارت ي بود که با توجه با ایناجنگ حافظ به گونه

بهتر جنگی آرام، زیر سطحی و نامحسوس بود. این شاعر روشنفکر، در اشعار طنز خود با به سخره گرفتن 
نگ تواند از ویژگی جریاکاران و اعمال آنان سعی در تعضیف روحیه و شخصیت آنان داشت که این می

روانی در حد اعلی باشد. حافظ در سراسر دیوان وزین خود، به جنگ ریاکاران پرداخته است و این موضوع 
توان دریافت که جنگ او با ریاکاران پایدار و بادوام را تنها در چند غزل محدود، خالصه نکرده است لذا می

بود. 
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-ود را از ریا و سالوس و تزویر مبرا نمیاین دور از انتظار نیست کسی که به عنوان حاکم یک جامعه، خ

آوري است که ظلم، ستم، شود، در چنین محیط اختناقکند وضع آن جامعه دچار نابسامانی هرج ومرج می
شود و این همان تضاد در زند و رنگ آسایش و آرامش از مردمان آن جامعه زدوده میفساد و ناامنی موج می

چیند.باشد که مبانی صلح را برمینظران میر بین صاحبمنشور و قوانین به اثبات رسیده د
شود بلکه او با صداي شیوا و رساي خود بدون شک شعر حافظ نه تنها جامعه و زمان وي را شامل نمی
دهد.در میان ابیات، تمام جوامع در هر زمان و مکان را مخاطب قرار می
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هایی از شعر حافظ، دکتر حسین اندوهجردي، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی، جلوه- 
3، شماره 21سال 
نیا، فصلنامه مطالعات راهبري، بهار، )، منیژه نویدي1382درآمدي بر امنیت اجتماعی، (- 

19شماره 
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زاده، فصلنامه پژوهشی انقالب علی قربانان)،قرب1391جنگ نرم و امنیت اجتماعی، (- 
21-1ص -6اسالمی دانشکده علوم انسانی و قدرت نرم دانشگاه افسري، شماره
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ي ادب پارسیي ورود تا پهنهمغ، ازدروازه
١نرگس طاهرنیا

کارشناس ارشد زبان و ادبیات پارسی
حمیدرضا حافظیان

عالمه طباطبائی تهراندانشجوي دکتراي زبان و ادبیات پارسی دانشگاه 
مدرس دانشگاه فرهنگیان مشهد

چکیده
هاي شاخص پارسی و غیر رود و فرهنگشمار میي ادب پارسی از واژگان خاص بهي مغ در پهنهواژه

اند. در نظم و نثر پارسی گاهی معانی استعاري، مجازي و ي آن سخن گفتهپارسی و حتی کتب مقدس درباره
هایی بسان مغ، مغان، پیر مغان و غیره مفاهیمی ویژه را افاده کرده است و ست و واژهکنایی به خود گرفته ا

کار رفته است. شاعران توانایی همچون هاي سمبلیک یافته؛ گرچه در آغاز کاربرد، در معنی حقیقی بهجنبه
که نقش حافظ اندي مغ به سرایش پرداختهحافظ، سعدي، عطار، سنایی، خاقانی، ناصرخسرو و غیره درباره

نظران به مفاهیم هاي صاحببدیل است. با نگاهی به دیوان این شاعران و با بررسی تحلیلدر این زمینه بی
دانند، برخی جادوگر و ساحر، برخی نام مقدسان بریم. برخی مغ را موبد زرتشتی میمیگوناگون آن پی

تر از ي مغ بسیار پیشو... باید دانست که واژهاي از مادها جنوب خاوري ایران در گذشته، برخی گروه ویژه
ي ساسانیان ایجاد شده است، حتی برخی دین زردشت وجود داشته و ظاهراً این تداخل معانی از دوره

افزاید کاربرد این چه بر زیبایی سخن میمعتقدند که ایشان پیش از ورود مادها در ایران ساکن بودند. آن
ارسی است و دیدگاه شاعران در این زمینه مورد توجه است که هر کدام چگونه و واژگان در نظم و نثر ادب پ

اند.باره سخن گفتهاي از روزگار خویش در ایندر چه دوره
مغ، مغان، شعر پارسی، موبد زرتشتیها:کلیدواژه

مقدمه
رتشتی، گبر هاي پارسی بسیار گوناگون معنی شده است، از آن جمله: موبد زنامهي مغ در لغتواژه

هاي ي این واژه در زباناي از پارسیان که پیرو زرتشت بودند و ... اگر به ریشهپرست، جادوگر، طایفهآتش
اند. اما باشند و تنها تغییر شکل دادهها از یک خانواده میمختلف نگاهی گذرا بیندازیم خواهیم دید که اکثر آن

هاي گوناگون با یکدیگر تفاوت دارد و ها در دورهی این واژهي جالب توجه این است که مفاهیم و معاننکته
آید ما را با این دست میهایی که با گذشت زمان از کاربرد این واژه در متون ادبی بهبه این ترتیب برداشت

شود؟ آیا پیشواي دین زرتشتی بود؟ آیا پیشواي راستی مغ به چه کسی گفته میکند که بهرو میپرسش روبه
فروش بود؟ فروش شوریده و ژولیده بود؟ و آیا تنها میمیپرستان بود؟ آیا پیشواي کیش مهر بود؟ آیاآتش

گویند اما هاي گوناگون آن را باور دارند و همه از او سخن میها که گروهبراي پاسخ دادن به این پرسش

1.Nt.yas75@yahoo.com
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ها و نظرات ش آمد و به نوشتهها همسان نیست بایستی به ژرفاي زمان رفت و آرام آرام به پیي آنایده
کارشناسان راستین در این مقوله نگریست.

شاید گذشت زمان و بحث مفاهیم مجازي و استعاري نیز به عدم درك معناي واقعی و درست آن کمک 
رنگ. اگر چه بسیاري از شاعران همچون حافظ، سعدي، خاقانی، نظامی، ها را نزد ما کمکرده است و واقعیت

ي زندگی خویش اند اما هر یک بنا بر دورهها نمودهسراییاصرخسرو، عطار و ... با این کلمه سخنفردوسی، ن
ها، اند. برخی از آنهاي متفاوت کردهو شرایط مختلف اجتماعی، فکري و حتی سیاسی آن زمان برداشت

ضی نیز به آن رنگ و بوي جاست که بعاند و جالب ایناند، برخی دیگر آنان را سرزنش نمودهایشان را ستوده
اي هاي دور دریچهو سفر به گذشته"مغ"ي ایم تا با بیان مفاهیم مختلف واژهاند. ما تالش کردهعرفانی داده

هاي پیش آمده و نزدیک شدن به حقیقت اي ژرف براي دریافتن پاسخ پرسشبگشاییم براي تأمل و اندیشه
معنایی و کاربردي آن.

ي پارسی و غیرپارسیهانامهمغ در فرهنگ
پرست معنی نامه دهخدا مغ به معنی موبد زرتشتی آمده است. در فرهنگ رشیدي نیز گبر آتشدر لغت

نامه فرس اسدي در برابر  اند. در لغتاي از پارسیان که پیرو زرتشتشده. در آنندراج آمده است: طایفه
.پرست باشد از ملت ابراهیمي مغ نوشته شده: گبر آتشواژه

در سانسکریت است ماجا همان آینه است یا جامی که برابر majaي ي مجوس برگرفته از واژهواژه
ها و معجزاتش را در آن نگهداري  بیند و همگی نیروها و تواناییهاي هندي، برهمن در آن خود را میافسانه

( قدرت داشتن ) گرفته maghي هند و اروپایی که خود از ریشهmagu"مگو"کند. در فارسی باستان می
نیز حالت فاعلی مفرد مذکر آن "مگوش "است. "ي روحانیونیکی از اعضاي طبقه"شده است به معنی 

کار شود که به معناي روحانی زردشتی بهیابد و تبدیل به مغ میاست. این واژه در فارسی میانه فرسایش می
شده است. صورت دیگر این واژه در ا مگوگ هم گفته میه"مغ "رفته است. البته در زبان پهلوي به می

هایی چون موبد ( رئیس مغان ) دیده می شود. در زبان فارسی دري ترکیبدراست که mow"مو "پهلوي 
نیز این واژه به صورت مغ تاکنون به حیات خویش ادامه داده است.

وارد زبان یونانی شده و سپس در التین magosگونه باستانی این واژه یعنی مگوش از فارسی به صورت 
magus شده است ( که جمع آنmagi.است ) به معناي جادوگر

ها گویا مغان ایران باستان توانایی انجام کارهایی سحرآمیز داشته اند که موجب آن شده است که غربی
کاملی خود را پیموده است و ن کنند. این واژه از التین وارد زبان انگلیسی شده و سیر تآچنین برداشتی از 

Magicدهند. شود که در پیوند با همین معنا به حیات خود ادامه میامروز در این زبان چندین واژه یافت می

دو زبانزد بازمانده این روند تکاملی است.به معناي جا
سپس به در دهخدا چنین آمده است: همان مگوش فارسی به صورت مجوس به زبان آرامی راه می یابد و

رسد. المجوس در عربی اسم جمع است و مفرد آن المجوسی است.همین ترتیب به زبان عربی می



٤٦٤٨

٤٦٤٨

مجموعه مقاالت

هاي گوناگون است. این که این واژه نخستین بار در زبان عربی چه کاربردي داشته است آوردگاه دیدگاه
ت.کم کاربردش به معنی زرتشتیان و پرستندگان آفتاب و آتش گسترش یافته اساما کم

شناسی هستند سه ستاره"مغ"ها همان ترین آنخوریم که جالبدر تورات و انجیل نیز به این واژه برمی
که در زمان هیرودیس با هدایت یک ستاره براي ستودن حضرت عیسا به بیت اللحم آمده بودند. ( انجیل 

شود. در اوستایی این دیده میي ایرانی که بخش گاتها از اوستاستترین نوشتهمتی/ باب دوم ) مغ در کهن
گونه که گفته شد، واژه مجوس در زبان دگرگون شده و همان"مگوگ"است که در پهلوي به "مگا"واژه 

اي زودگذر، بار آن هم به گونهي مغ تنها یکتازي برگرفته از همین مگوگ پهلوي است. باید دانست که واژه
کار رفته است ولی هرگز ننوشته است که این، نام رهبران ستا بهدر او"مقدسان جنوب خاوري ایران"به نام 

کیش زردشت است.
مغان چه کسانی بودند؟

شود. اما ي مغ گرفته شده است در بسیاري از متون نظم و نثر پارسی یافت میي مغان که از ریشهواژه
چه کسانی بودند؟ براي پرسش این است که جدا از حضور این واژه در ادبیات فارسی، به راستی مغان 

نماییم.نظران ایرانی و غیر ایرانی را بررسی میرسیدن به پاسخ پرسش، نظر بزرگان واندیشمندان و صاحب
ي مادي بودند و یا بنابر تحقیقات تازه،گروهی ویژه گانهاي از قبایل ششي هردوت، مغان قبیلهبنابر گفته«

شد موروثی آنان شناخته می"کاهنی-شاه"یی که آنها بود و یا طبقهيرفتند. کهانت ویژهاز مادها به شمار می
و گروهی بودند که سرپرستی امور دین با آنان بود. در اجتماع شکل و کاستی بسته داشتند، با غیر از گروه 

)104: 1382(رضی، ». کاهنی میان آنان به توارث بود-کردند و مناصب شاه خود ازدواج نمی
اي باشند معرفی نکرده، بلکه  را طبقه یا قشري از یک اجتماع که اهل حرفه یا پیشههردوت مغان «
ها کاهنان و روحانیون خود را از این قبیله  باشد. مادها و پارسي مادي میگوید یکی از شش قبیلهمی

هت از زمان گزیدند و اینان در دربار و سیاست مملکت و امور کهانت قدرت خاصی داشتند. به همین جبرمی
مادها و پس از آن، به طور کلی روحانیون و کاهنان همه ادیان و مذاهب ایرانی مغان یا مجوسان خوانده 

نامیدند.شدند و این مسئله موجب ابهامات فراوانی شد. در مثل در کاپادوکیه نیز کاهنان را مغان می
ان، روحانیون و کاهنان زردشتی را مغان در پایان دوران اشکانیان و در عصر ساسانیان، یونانیون و رومی

نامیدند .اما در کنار زرتشتیان در ایران ، روحانیون و پیروان آیین زروانی و خود کاهنان آیین مغی مادي و می
شناختند. آور خود را زرتشت و مغان میهاي منشره دیني آیینشدند و همههاي دیگر نیز، مغ نامیده میآیین

ي جهارم پیش ار میالد، پیوند میان زردشت و مغان انجام یافته بود. هردوت از زرتشت یاد و اما از آغاز سده
نام برده،  خسانتوس لیدیایی است. اما تحقیق "مجوس، مغ"کند. نخستین کسی که از زرتشت اشارتی نمی

آورده بود و دهد که گویا خسانتوس از زرتشت یادي نکرده بود و فقط از مغ یا مجوسان شروحینشان می
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» اند.تر، نام زرتشت را به جعل وارد آثارش کردهاند در عهود نزدیکبعدها کسانی که از آثار وي نقل کرده
)109-110(همان: 

دهند اما معنی و کاربرد روحانی را کلمه مغ در گاثاها یک واژه است با معانی چند که محققان ارائه می
ق ایران به اطراف روحانیون زرتشتی نیز مغ و مغان نام گرفتند.ندارد. با انتشار دین زرتشتی از شر

گمان ي آفتاب آمده است که  بیي مغ به معناي پرستندههاي پس از تاختن تازیان به ایران، واژهدر نوشته
اند.هاي زرتشت و مهر دادهپیوندي هم از او، به کیش

شور ایران را در دست داشتند و هیچ پادشاهی مغ ها، باالترین پایگاه نگهبانی ک": نویسدسیرو می«
(انقطاع، .» "هاي شایسته را ببیند به پایگاه و جایگاه پادشاهی برسدکه در نزد مغان آموزشآنتوانست بینمی

211:1378(
"موبد"آید زیرا پیشواي دین زرتشت را این باور که مغ نام پیشواي دین زرتشتی است درست به نظر نمی

گویند.می"موبدموبدان"ن آنان را و باالتری
ي پهلوي ساسانی، و این واژه"درخت مو"ي بوده است. یعنی نگهبان و پرورنده"موپاد"موبد درآغاز «

خوریم به معناي مغ برمی"رب مگ"ي شده است .در تورات به واژه"موبِد"یا "موبد"درپارسی امروزي 
بزرگ.

آید که اگر به ها پیش از زرتشت بوده است، این پرسش پیش میبا نگرش به این که دین یهود، سال
نام پیشواي روحانی کیش زرتشت است چگونه نام پیشواي روحانی زرتشتیان "مغ"نویسان، نامهي واژهگفته

)214(همان: » (که در صدها سال پس از یهود پیدا شدند) در تورات آمده است؟
ها را گونه که مهریان مغنامند، همان(پاپ) می"پاپا"یا "پدر"را ي خود ترسایان، روحانیون بلندپایه«

هاي ها  و آموزشرا در نیایش"مغ"ي گفتند. ولی زرتشتیان هیچگاه واژهمی"پدر"یا "پیر"، "پیرمغان "
)213(همان: » اند.کار نبردهدینی خود به

ي اروپا نرفت و آنچه که رفت ي پهنهباید دانست که آیین زرتشت به روم و یونان و دیگر کشورها
گري بود.میترائیسم یا مهري

اند که در روزگاران دیرینه به راهنمایی ویلیام جاکسن این باور را دارد که مغان آموزندگان ارجمندي بوده«
ي آن گروه دانست. زرتشت همان ي برجستهتوان نمایندهاند و زرتشت را میپرداختهو روشنگري مردم می

)71: 1385هاي مغان پیش از خویش را پس از بررسی و بازنگري پیراسته و آراسته است. ( معتکف، موزشآ
ها بودند که نویسد: به یقین همین مغپروفسور شوِرتهایم در کتاب گسترش یک آیین ایرانی در اروپا می«

هاي نگارهدند. از یکی از سنگبا گسترش سیاسی امپراطوري ایران، کیش ایرانی مهر را به آسیاي کوچک آور
)1378:213(انقطاع، ». کردندها ، مهر را ستایش میکاپادوکیه (ترکیه امروزي) پیداست که مغ
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ي انجام دادن تشریفات دینی با ایشان بود. دردوران عظمت اند از مادها که وظیفهمغ ها قومی بوده«
جا که شغل روحانیت فرمان آنان پراکنده شدند و از آنهاي زیرشاهنشاهی مادها این طایفه در سراسر سرزمین

کار دست یازیدند.شد این مردم همه به ایندر آن زمان در یک خانواده حفظ می
ها ي باستانی آریایی بودند که مادها و پارسیخواندند باستانی و از ریشهسرودهاي نیایشی که ایشان می

)120: 1382(رضی،» شد.در مردم مؤثر واقع مییافتند ولی به علت کهنه بودن نیک درنمی
اي داشتند. در ي دهخدا، نوشته شده است: مغان کلده، در تعلیمات خود از جادو و طلسم بهرهنامهدر لغت
)215: 1378(انقطاع، ». داندها را ناروا و گناه میدانیم زرتشت جادوگري و طلسم و مانند اینحالی که می

ي پندها،پیش اند. کارهاي همگانی مردم بر پایهکردهرا ورجاوند شمرده و احترام میهمگی مردمان مغان « 
دادند و گویا مردمان هیچ چیز را کردند و فتوي میهاي مغان بود و به ویژه در دادخواهی مردم دقت میبینی

)137: 1384(آرتورامانوئل، ». دانستند مگر به تایید معنی رسیده باشد درست نمی
پس از زایش عیسا 64تا 23هاي میان دان و جهانگرد نامور دوران کهن که در سالسترابون جغرافیا«

در آن "نویسد : هم نامیده است) چنین می"پیرت"ي مغ و مغان (که او ایشان را چشم به جهان گشود درباره
ها همانند هاي  آند. و جامهکردنها ) مغان برفراز یک مهراب از آتش جاودان نگهبانی میجا (درون اشکفت

ها به هنگام نیایش و ستایش سوگندها و خورد. آنپوشاك مغانی بود که در کنده سنگ داسکیلون به چشم می
46هاي دادند. پلوتارك رویداد نگار یونانی که در سالصورت آواز سرمیاندرزها و گفتارهاي جادوگرانه را به

هاي راهزنان دریایی  نیایش"نویسد: ر یک گزارش تاریخی چنین میپس از زایش عیسا زاده شد د126تا 
دست آنان به"مهر"دهند و از این روي است که هاي مرموزي را در کوه آلپ انجام میانگیز و آیینشگفت

)212:1387(انقطاع،». "نامدار شد
ان ایران یا تورانیان یا سکاها     و آنان را از بومیدانند ن را ایرانی و آریایی نمیاي از محققان، مغاعده«
ي خود را در بابل نیز گسترش دادند. شاید این از النهرین نیز نفوذ یافتند و سلطهشمارند که بعداً در بینمی

آنجا ناشی شود که از زمان هخامنشیان یا شاید پیش از آن، مغان کلدانی را با مغان ایرانی یکی دانسته باشند و 
ي مغان کلدانی اه دریافت ساحري و جادوگري و ستاره شناسی و پیشگویی را که ویژهدر صورت این اشتب

اند که مغان ایرانی بود به مغان ایرانی نیز تعمیم دادند. درحالی که اغلب مورخان باستانی روشن و صریح گفته
که در کلده ت نه چناني مغ به معنی روحانی اسو کلدانی باهم متفاوت بوده و نسبتی ندارند و در ایران واژه

)142: 1382رضی،».(به مفهوم ساحر و شعبده باز است 
چنان تداوم یافت. آنگاه در اواخر ي آیین مغی همي ربط زرتشت به عنوان مغ و آورندهتداخل درباره«

شد به عقایدکه اغلب مربوط می–دوران نفوذ فرهنگی یونان، تألیفات گوناگون مذهبی و فلسفی و عرفانی 
ها (عارفان) و نوافالتونیان به نام تعالیم مغان یا مجوسان، کالً انتشار پیداکرد و این رواج با نام گنوستیک

ي اصیل زرتشتی سازگاري و زرتشت (تعالیم زرتشت) درآمیخت و اصوالً چنین آثار و افکاري با اندیشه
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ر همگان شد، خواستند از این آهنگی نداشت. فقط چون نام زرتشت با دیانت مغی درآمیخت و مشهوهم
رهگذر در اصالت و مقبولیت عام افکار فلسفی و مذهبی گنوستیگی و نوافالتونی بهره برند و آنها را به مغان 

ي مغ اثري نیست که آن هم بیشتر (پیروان زرتشت) نسبت دادند. اما در آثار زرتشتی جز یکی دوبار از کلمه
شوند نه مغ موردنظر ما و در اوستا روحانیان آثرون خوانده میبه معنی لغوي کلمه توجه شده است تا

)110همان:».(
ظاهرا این تداخل و ابهام از دوران ساسانی ایجاد شد.

برخی از محققان در آریایی بودن مغان تردید دارند و معتقدند که آنان گروهی مشخص و متمایز از کاهنان 
ي نهم قبل از میالد در ایران ها یعنی پیش از سدهها و هخامنشیباشند که پیش از ورود ماديکهن ایرانی می

مغان در شمار خوابگزاران و پیشگویان نیز بودند، اما استرابو از « ساکن بودند. هر چند به نقل هردوت، 
کند. اما مغان دادند ما را مطلع میي آب و ماهی از آینده خبر میگروهی ساحران و پیشگویان که به وسیله

یی براي ي مقدس لویتیکوس ، ضامن پاکی گروه برگزیدهنامهزیستند که مانند قانوناي میبق قوانین ویژهط
هاي تاریخی نیز تمایز خود را حفظ کردند و در گروه هاي خود که انجام شعایر دینی بود. از این رو در دوره

)113:(همان » زیستند.در ماد تمرکز داشتند، جدا از بقیه ي اجتماع می
نویسد: اندر تاریخ ها چنان است که نزدیک به چهار هزار الملوك میامام محمد غزالی در کتاب نصیحت

سال دین عالم را مغان داشتند و مملکت اندر خاندان آنان بود و از بهر آن ماند که در میان رعیت عدل کردند 
آباد کردند.و در کیش خود جور و ستم روا نداشتند و جهان را به عدل و داد 

خواند و به پرست میبرد و آنان را آتشکار میجمع مغ و به معنی موبدان زرتشتی بهخاقانی مغان را 
و "مغانمی"آورد و به کند، و رسم شرابخواري آنان را نیز در شعر خود میآداب و رسوم آنان اشاره می

دهد.ان نسبت میچنین غالبا به کفر و الحادشنیز اشاره دارد، هم"مغانهمی"
ها را اما بعدها اصطالحات آیین زرتشتی را صوفیه اباحیه به منظور مخالفت با عموم ذکر کرده و عرفا آن«

پیرمغان دیرمغان،کوي مغان، سراي مغان، خرابات مغان، گبر، :«اند مانند به معانی و مفاهیم عرفانی تغییر داده
)1448:1382(خاقانی،» گبري،مغ، مغچه، می مغان

اي باستانی و رازآلود از ایرانیانند که مغان تیره«نویسد: ي باستان چنین میدکتر کزازي در کتاب نامه
هایی نهانی و همواره پیشوایی دینی، چه پیش از زرتشت چه پس از او، از میان آنان بوده است. مغان از دانش

نموده است ؛از آن است که در گرایانه میاند که در چشم بیگانگان جاودانه و نهانشگرف برخوردار بوده
شود. این واژه در کار برده میدر معنی جادوگر و رنگ آمیز و تردست به"مغ"ي هاي اروپایی واژهزبان

شده است. این ریختها magoو در اسپانیایی mage، در فرانسوي و انگلیسیmagus، در التین magosیونانی 
اش اند که مگوش بوده است و همان است که در ریخت تازیکانهآمدهي مغ براز ریختی کهن از واژه

)1،  ج 426:1379کزازي،».(شده است "مجوس"
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هاي در ادب عرفانی ، پیر می فروش را گویند، از آن رو که در قدیم شراب ناب را از دکاکین و خانه«
». کندناب ارمغان میلک را میتوانستند تهیه کنند. مراد از پیر می فروش، عارف کامل، سامجوسان می

)734:1381(سجادي،
شوند:اکنون هم شهرها و روستاهاي فراوانی در ایران زمین به نام مغان نامیده میباید یادآور شد هم

مغان، نام شهرستانی در آذرآبادگان است که مرکز آن شهر مغان بوده و جایگاه نشیمن ایل شاهسون _
است. (لغت نامه دهخدا)

گذاري کرد.جا تاجت مغان در کنار رود ارس و آذرآبادگان که نادر در آندش_
شود . (دهخدا)روستایی از بخش و حومه کاشمر در خراسان که به نام مغان نامیده می_
روستایی از دهستان رادکان در کنار مشهد به نام مغان ._
دهستانی در بخش مرکزي شاهرود به نام مغان ._

ها نیز به نام کوي مغان در شهرها وجود داشته است.ها و محلهکويو بسیاري از
مجوس قدیم آنهایی را « کند: یی در تأیید این قول ارائه میابوریحان بیرونی در کتاب آثارالباقیه نکته

ي زرتشت توان شخصی را از ایشان پیدا کرد که به گفتهاند و امروزه نمیگویند که پیش از زرتشت بوده
و به رأي دیگر زرتشت از –و بنابر رأي دیگر مجوس قدیم از همین قومند که زرتشت بوده –تقد نباشد مع

کنند که از مذهب یی از امور را در کیش خود ذکر میاند و زرتشتیان پارهقومی بوده که مذهب مهر   داشته
)118: 382(رضی، ». مهر و قدماي حرّانیه گرفته شده 

ها، از دانشمندي مطلّع بود که به ویژه درباره مسایل مربوط به ایران باستان و زرتشتیابوریحان بیرونی«
کرده است.اما این فقط ابوریحان ها مینظران و آگاهان این مسایل به ویژه موبدان و دستوران پرسشصاحب

و مشهورترین عالم تریننامداند بلکه رأي صاحبها را کامالً جدا از مغان یا مجوس مینیست که زرتشتی
ي الملل و النحل نیز ملل و نحل اسالمی یعنی ابوالفتوح محمد بن عبدالکریم شهرستانی مؤلف کتاب پرآوازه

)128(همان:». باشددر تأیید این مطلب موردنظر می
ی ها و نیز مادها و شاید در مشرق ایران مردمی فعال بودند. ایشان به هنگام قربانمغان در میان پارسی«

اند. کردهکردند و شاید پیش از آن نیز میکار را در زمان وحدت مادها میخواندند و اینکردن دعا می
توان گفت که کارهاي دیگر ایشان از قبیل نهادن الشه آدمی در دسترس مرغان و جانوران الشه چنین میهم

که بعدها بر ما آشکار شده است ها همه با دین زرتشتی چنانخوار و کشتن جانوران زیانکار و مانند آن
هاي اوستا نیامده است ] از این نکته سازگار بوده [ موارد اشاره شده هیچ یک جز وندیداد در سایر بخش

تواند نتیجه گرفت که مغان پیروان زرتشت بودند. اختالف میان یک مگو که پیرو زرتشت بود با دیگري نمی
هاي زرتشت در میان مغان، هوا وان دو دین رقیب نبود، بلکه آموزشکه پیرو او نبود مانند اختالف میان پیر
)119(همان :». ها نیز راه یافت خواهانی یافت و سپس به میان پارسی
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هاي اسالمی به معنی مطلق آتش پرست و این کلمه که در عربی صورت مجوس به خود گرفت در دوره«
دین به خود اندك معنی کافر و مطلق بیده است و اندكشموبد یا رئیس و پیشوایی دین زرتشت استعمال می

پرست گرفت چنان که در بوستان سعدي ضمن حکایت بت سومنات این کلمه به معنی مطلق کافر و بت
راجع به 3ي مغ کاربردي دیرینه چه در کتاب ارمیاء باب سی و نهم در فقره استعمال شده است. کلمه

چه در زمان هخامنشی که گئوماتاي مغ به عنوان بردیاي دروغین به لشکرکشی بخت النصر به اورشلیم و
(اشرف زاده ». جاي کمبوجیه نشست دیده میشود و در آن زمان دین ایرانیان ،پرستش مهر بوده است

،1444:1386(
مغ و برداشت هاي گوناگون آن در ادب پارسی

خوریم که مفاهیم  و ه واژگان بسیاري برمیهاي گوناگون تاریخ زبان و ادبیات فارسی بتردید در دورهبی
ي زندگی خویش چه از دیدگاه ادبی، اند و در واقع هر کس بنا به نظر و دورهمعانی متفاوتی را به همراه داشته

ها داشته است.چه از دیدگاه دینی و چه از دیدگاه سیاسی گوشه چشمی به آن
و توحید در جلوه دادن به ادبیات نقش بسیار مؤثري داشته پرستی گرفته تا ثنویت ادیان به طور اعم از بت«

شود که کلماتی مانند بت، بتخانه، آتش و ... در نظم و نثر فارسی وجود دارد و معانی است. اگر دیده می
استعاري و مجازي به خود گرفته است و کلماتی مانند مغ و مغان و پیر مغان و ... معانی خاصی را افاده کرده 

کار رفته است و معانی حقیقی از آن خواسته شده هاي سمبلی یافته است در بدو امر به حقیقت بهنبهاست و ج
است و لکن این کلمات چون از لحاظ لفظی و معنایی که ابتدا ایفا کرده است جالب و مورد توجه و احیانا 

اند و در ادوار ات را مقهور خود کردهاند و ادبیهاي مردم باقی ماندهاند هم چنان در افکار و داستانزیبا بوده
اند.خاص اجتماعی و دینی معانی دیگر به خود گرفته

شود ي مغ در اشعار گوناگون شاعران پارسی، این نکته ذکر شده را نیز به ما یادآور مینگاهی گذرا به واژه
ن داشته است. اگر بخواهیم اي در بسیاري از اشعار عرفانی و غیر آو درخواهیم یافت این واژه جایگاه ویژه

ها برگ گنجایش آن را ندارد و سروده است بازنگري کنیم. ده"مغ"هایی را که حافظ در پیروي از یغزلهمه
اي که هرگز سر به آستان شیخ و زاهد و محتسب و مرشد و ... نساییده بود و هیچ سند قاطعی که این شوریده

ی یعنی مشایخ طریقت داشته باشد در دست نیست، چنان حکایت از سرسپردگی حافظ به یک پیر واقع
هراسد و از مغ با هر شود که از هیچ کنایه و پرهیز و هشدار و ستم و زنهاري نمیي منش پیر مغان میشیفته

توان داند و در سراسر دیوان او حتی یک بیت از غزل نمیکند و خود را مرید آن میاي ستایش مینام و واژه
مهري کرده یا ناسزا گفته و یا نیایشی زده باشد!ه به پیر مغان بیپیدا کرد ک

چون:هایی همدر چامه
چل سال رفت و بیش که من الف می زنم               کز چاکران پیر مغان کمترین منم
کنمحافظ جناب پیر مغان جاي دولت است                   من ترك خاکبوسی این در، نمی

هاخبر نبود ز راه و رسم منزلنگین کن گرت پیر مغان گوید           که سالک بیبه می سجاده ر
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توان دریافت که مفهوم مغان هر چه هست از نگاه حافظ قابل احترام است و قابل ستایش!نیکی میپس به
پیر مغان  چون بهاءالدین خرمشاهی البته این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که به اعتقاد بعضی هم

ي طبع فردوسی است.المثل رستم به یک معنی پروردهطور که فیي طبع حافظ است همانساخته
برد و آنان را کار میي مغ را به معنی موبد زرتشتی بهخاقانی نیز واژه« ضیاءالدین سجادي معتقد است که: 

آورد و به نان را در شعر خود میخواند و به آداب و رسوم آنان اشاره و رسم شرابخواري آپرست میآتش
دهد.چنین غالبا به کفر و الحادشان نسبت مینیز اشاره دارد هم"می مغانه"و "می مغان"

)1448: 1382سجادي، ». ( گریزمبگو با مغان کار آب شما را        که در کارآب شما می
کند:نظامی گنجه اي نیز در آثار خویش از این واژه بسیار یاد می

تازي و پارسی و یونانی             یاددادش مغ دبستانی
داند.پیکر نظامی مفهوم مغ را موبد زردشتی می) اما برات زنجانی در هفت(که در اینجا منظور معلم است

االسرار مغ را بزرگ دین مهريي مخزنزاده در شرح و گزارش گزیدهباید اشاره کرد که دکتر رضا اشرف
کنند در معرفی می-بزرگ دین زردشتی-ها به غلط آن را موبددر فرهنگ« کند: ن یادآوري میگوید و چنیمی

)235: 1385اشرف زاده، ». ( پرستی منسوب استادبیات فارسی، به کفر و آتش
داند. و به دنبال آن در شرح این بیت مفهوم مغ را کافر می

ی مکنپیش مغی پشت صلیبی مکن         دعوي شمشیر خطیب
انگارد:ناصر خسرو مغان را نماد پلیدي روان می«

)383مؤمنی و می خوري، بجز تو ندیدم      در جسد مؤمنانه جان مغانه ( دیوان 
کند:سنایی از مغان و متعلقات آنان با لحن ستایشگرانه و البته با انگیزه جلب مالمت یاد می

)136( دیوان رز بر آذر زددر مغکده آب با آب عنب به صومعه در شد 
خوریم.ویژه غزل دیگر کمتر به لحن منفی در باب مغان برمیپس از سنایی در شعر عارفانه به

در غزل عطار مضامین مغانه گسترشی بیش از پیش دارد. او نمادهاي رایج مغانه را نمادي از برترین 
بیند:ي جهان را در خرابات مغان میهاها و طربي شاديبرد و عراقی همهکار میمراحل عشق به

)196شاهد و شمع و شراب و غزل و رود و سرود ( کلیات دالن     مغان است و در او زندهاین خرابات 
ب همیشگی خویش بر ضد آیین ورزي یا سعی در موافقت با زمانه به تعصاما سعدي بدون تکلف

هایشان میر خسرو به عکس با بسیاري از مغان و آیینماند و قدري پیش از او هم وطنش اوفادار میزردشتی 
چون خواجه شیراز:در غزل سود جست و معموالً از دیدگاه ستایش کامل هم

) » 97با من مگو حکایت جمشید و افسرش       خاك در سراي مغان کم ز تاج نیست ( دیوان 
)530-534: 1389( حمیدیان، 

گیري و پیشنهادنتیجه
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شویم که تاریخی دیرینه دارند؛ رو میهاي گوناگون با واژگانی روبهزبان ادب پارسی در دورهدر تاریخ و
اي برداشتی خاص از آن شده، گاهی با نهایت احترام به آن نگریسته شده و گاهی مورد سرزنش و در هردوره

حیث ادبی، دینی یا ي زندگی خود ازتوجهی قرار گرفته است. در واقع هر کس بنا به دیدگاه و دورهکم
ي ي مغ از واژگان نادري است که با دید عرفانی هم در پهنهسیاسی و اجتماعی نگاهی به آن داشته است. واژه

ایم با نگاهی جامع از منظر ادبی و تاریخی آن را مورد بررسی قرار ادب پارسی نگریسته شده است. ما کوشیده
اي که در خور باشد گردآوریم.ا بکاویم و حاصل را به گونهدهیم و دیدگاه ایرانیان و پارسی دوستان ر

با جدیت مورد توجه قرار گیرد تا ها، دروس انتخابی مبحث ادبیات باستاننماییم در دانشگاهپیشنهاد می
هاي ادبی با دقت ها و مجلهچنین روزنامهي خود آشنا شوند. همپژوهان با فرهنگ دیرینهجویان و دانشدانش
مان پرداخته و به نقد و پژوهش بپردازند.به واکاوي تاریخ دیرینهبیشتر

کتابنامه:
). ایران در زمان ساسانیان، ترجمه رشید یاسمی، تهران، نگاه.1384آرتورامانوئل، کریستنسن. ( -1
). لغت فرس، به تصحیح عباس اقبال، تهران: 1319احمد. ( بناسدي طوسی، ابو منصور علی-2

ي مجلس.هچاپخان
هاي ادبی از متون پیشین، مشهد: سخن گستر و دانشگاه ). فرهنگ بازیافته1386زاده، رضا . ( اشرف-3

آزاد اسالمی.
). حافظ و کیش مهر، آمریکا: شرکت کتاب.1387انقطاع، ناصر. ( -4
تشارات کتابفروشی تا ). فرهنگ رشیدي، محمد عباسی، تهران: انتتوي، عبدالغفور. ( بیمدنیحسینی-5

بارانی.
). شرح شوق، تهران: نشر قطره.1389حمیدیان، سعید. ( -6
نامه.نامه، تهران: سازمان لغت). لغت1325اکبر. ( دهخدا، علی-7
). آیین مغان، تهران: سخن.1384رضی، هاشم. ( -8
ن: طهوري.). فرهنگ اصطالحات و ترکیبات عرفانی، تهرا1381سجادي، سیدجعفر. ( -9

). فرهنگ لغات و تعبیرات دیوان خاقانی شروانی، تهران: زوار.1382سجادي، سیدضیاءالدین. ( -10
.28). بررسی واژه مغ در اشعار حافظ، نشریه حافظ، شماره 1385معتکف، فریده. ( -11
جلد.7). آنندراج، محمد دبیر سیاقی، تهران: خیام، 1335محمد پادشاه. ( -12
). هفت پیکر ، به کوشش برات زنجانی، تهران: انتشارات دانشگاه.1388نظامی گنجوي. ( -13
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چشم خرد در شاهنامه فردوسی
تاملی در باب خرد در داستان رستم و اسفندیار

زهرا طاهري
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر واثق عباسی 
و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستاندانشیار زبان 

چکیده 
شاهنامه ارزنده ترین خردنامه ي زبان فارسی است.حکیم فردوسی پس از ستایش و حمد پروردگار، 
شاهنامه خود را با ستایش خرد آغاز می کند و به توصیف کارکردهاي خرد در زندگی انسان می پردازد.وي 

امه قرار می دهد. تمامی پهلوانان و شاهان شاهنامه با معیار خرد سنجیده هنرمندانه خرد را سنگ بناي شاهن
. انسان مورد ستایش نبرد دو جبهه خرد و دژخردي نامیدمی شوند و تمامی نبردهاي شاهنامه را می توان 

، در شاهنامه نشان می دهد که انسان خردمند است. حکیم توس،در حقیقتفردوسی در شاهنامه، انسان
انسان چه باید باشد.چیست و 

در فرهنگ ایرانی و اسالمی تدبیر و خرد انسانی همواره باید با دینداري و معنویت همراه باشد و یکی از 
گفتار نیک را و کردارپندار ،این دو، کارساز نیست و انسان را به کمال نمی رساند.فردوسی ،شاخصه ي 

بر پایه خرد استوار است ،ایزدي است و آنچه دور از خرد استواري آن  بر پایه خرد می داند.در شاهنامه آنچه
باشد کار اهریمنان و دیوان است.مرز میان درست و نادرست، پذیرفتنی و ناپذیرفتنی ،خرد است .

یکی از زیباترین و دلکش ترین داستان هاي شاهنامه ،داستان رستم و اسفندیار است .ما در این مقاله 
ه اسفندیار در جبهه دژخردي قرار می گیرد و با بی خردي خویش به سوي مرگ برآنیم که نشان دهیم چگون

می شتابد ،مرگی که از روزن چشمان اسفندیار رویین تن وارد می شود .چشمانی که اشارتی سخت نمادین 
دارد .چشم خردي که به دلیل تسلط دیو آز و جاه طلبی و فزون خواهی تیره گشته و بسته شده است و چه 

شوده می شود آنگاه که مرگ را در برابر خود می بیند.دیر گ
فردوسی ،شاهنامه ،رستم و اسفندیار،انسان ،خرد .ها:کلیدواژه

مقدمه
ایرانیان در طول تاریخ فردوسی را به چهره هاي مختلفی شناخته اند. فضاي غالب و حاکم بر افکار 

ناسد، همچنین در طول تاریخ، بعد حماسی شاهنامه عمومی او را به عنوان نگهبان و احیاگر زبان پارسی می ش
اما .همواره مورد عنایت پهلوانان و سلحشورانی بوده که علیه ظلم و بیداد و سلطه بیگانگان به پا خاسته اند

آنچه در این میان کمتر بدان توجه شده است ،جهان بینی خردگرایانه این حکیم فرزانه است که در طی قرنها 
م لطفی و بی مهري ایرانیان قرار گرفته است و نقش وي به عنوان منادي وسردمدار همچنان مورد ک

خردگرایی، همچنان در تاریخ اندیشه و فلسفه ایران جایگاه مناسب خود را پیدا نکرده است.
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توجه به خرد در نزد فردوسی آنچنان جایگاه واالیی دارد که وي بی درنگ در پی ستایش پروردگار،
با ستایش خرد آغاز می کند.شاهنامه را 

بدین جایگه گفتن اندر خوردکنون اي خردمند ارج خرد                
16-17خرد بهتر از هرچه ایزدت داد                ستایش خرد را به از راه داد

عصر فردوسی عصر هجوم اعراب و ترکان و افول حکومت سامانیان، به عنوان احیاگران هویت از دست 
ته ایرانی، بعد از سقوط امپراتوري ساسانی است. دورانی که با لشکر کشی و هجوم اقوام بدوي و خشونت رف

اجتماعی بیگانگان، هویت، زبان و فرهنگ چند هزار ساله ایرانیان به محاق می رود. فردوسی در -هاي نظامی
شعور انسانی جایگاه خود را به چنین زمانه خرد ستیزي که نبرد عقاید و آراء به اوج خود رسیده و فهم و

جبر و مقدرات آسمانی تسلیم کرده بود، با زبان شعر به توصیف منطقی و عقالنی وقایع و حوادث تاریخی و 
غم و "اسطوره اي و به تصویر کشاندن آداب و رسوم زندگی اصیل ایرانیان باستان پرداخت. حکیم توس 

خردي خود او می داند و خطاب به مردم ستم دیده، آنان انسان را در گرو خرد و بی"سرنوشت"و "شادي
درا به خرد و خردورزي دعوت می کن

خرد دست گیرد به هر دو سرايخرد رهنماي و خرد دلگشاي               
وزویت فزونی و هم زو کمیستازو شادمانی وزویت غمیست               

نباشد همی شادمان یک زمانخرد تیره و مرد روشن روان          
که دانا ز گفتار او بر خوردچه گفت آن سخنگوي مرد از خرد       
دلش گردد از کرده ي خویش ریشکسی کو خرد را ندارد به پیش             
همان خویش بیگانه داند وراهشیوار دیوانه خواند ورا                    

گسسته خرد پاي دارد به بندیی بهر دو سراي ارجمند                ازو
که بی چشم شادان جهان نسپريخرد چشم جان است چون بنگري            

نگهبان جان است و آن سه پاسنخست آفرینش خرد را شناس                  
18-27نیک و بد بی گمانسه پاس تو چشم است و گوش و زبان         کزین سه بود 

جهان بینی عقل گرایانه اي که فردوسی در تبیین و توصیف حوادث تاریخی و وقایع اسطوره اي و 
ي چنان خود را متعهد به عقالنی بودن روایات .وشخصیت هاي داستانی به کار می بندد خاص خود اوست

ه نخست با عقل متعارف بشر سر ناسازگاري اساطیري شاهنامه می داند که در تبیین این داستانها، که در نگا
دارد، می گوید

مدانزمانهدرروشیکسانبهتو این را دروغ و فسانه مخوان 
دگر بر ره رمز و معنا برداز او هر چه اندر خورد با خرد 

مهمترین فردوسی سخن سرایی حکیم است که نه تنها احیا کننده هویت، تاریخ و زبان پارسی، به عنوان 
عامل فرهنگی پاسدارنده ملیت ماست، بلکه به عنوان یکی از سردمداران جهان بینی خردگرایانه در تفسیر 
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تاریخ، از جایگاه ویژه اي در سرگذشت اندیشه ها در میان اندیشمندان ایران و جهان برخوردار است. اما  
فلسفی عمیق و -ز داشتن یک نظام معرفتیناآگاهی از وجود چنین اندیشمندانی، براي قرنها ایرانیان را ا

تتحول آفرین محروم ساخته است. شاید نمود این تنهایی فردوسی را بتوان در این سروده او به خوبی دریاف
و گر من ستایم که یارد شنودخرد را و جان را که داند ستود             

28-29فرینش چه بود حکیما چو کس نیست گفتن چه سود         ازین پس بگو کا
در زمانه اي که ناآگاهی تاریخی و هویتی از نسل ما انسانهایی معلق ساخته و در زمانه اي که اخالق 

و در حال فراموشی است و آسیبهاي ناشی از آن می شودانسانی و همبستگی اجتماعی ما به شدت تهدید
ردگرایانه ضرورتی بسیار حیاتی است. بویژه روان جامعه را هر روز فرسوده تر می سازد، رجعت به فرهنگ خ

که این فرهنگ عقالنی اصیل و بومی است ،هم ریشه در فرهنگ ایران باستان دارد و هم در فرهنگ اسالمی 
بر آن بسیار تاکید شده است.

ارج خرد
خرد در همه باورهاي جهان از دیرباز خرد ستوده شده است .در آن فرهنگ ها هم جایی ارزنده به خدایان

در مجموعه خدایان داده می شود ولی هرگز خداي بزرگ آنها خود خداي خرد نیست .در حالیکه آموزگار 
فرهنگ باستانی ما ،از میان نمادهاي اخالقی و اجتمایی و معنوي حاکم بر جامعه آن روزگاران نماد خرد را 

گ خود را اهوره مزدا می نامد یعنی براي خداي بزرگی که سر بندگی او را دارد برمی گزیند و آفریدگار بزر
)219: 1386سرور دانایی .(آموزگار ،

واژه ي خرد بیش از پانصد بار،واژه ي خردمند بیش از سیصد بار و واژه ي خردمندي بیست بار در 
) حکیم ، خرد را از زمره ي واژگان کلیدي شاهنامه قرار می 1382:49شاهنامه تکرار شده است .(مهاجرانی ، 

د ، به خوانندگان شاهنامه خردورزي و خردگرایی می آموزد و آنان را از بی خردي و داشتن باورها ده
واندیشه هاي ناپسند برحذر می دارد. بسیاري از اندیشمندان و شاعران و نویسندگان از جمله فردوسی به 

.تمام داستان هاي جاي تعریف خرد و عقل به کارکردها و نقش هاي خرد در زندگی بشر توجه کرده اند 
شاهنامه بر محور خردورزي به وجود آمده است .شاهنامه چیزي جز ستایش خرد نیست . فردوسی به جاي 
تعریف خرد به بیان اوصاف آن پرداخته و نشان داده است که خرد چه تحولی در وضعیت روحی و اجتماعی 

، وابسته کردن هر دو سراي و فزونی و افراد می تواند به وجود آورد. سپردن سرنوشت انسان به دست خرد 
)64: 1380ردوسی است . (جوانشیر ،کاستی اش به خرد ، رکن اصلی جهانبینی ف

ناتوانایی خرد در شناخت پروردگار
فردوسی شاهنامه را با نام خداوند جان و خرد شروع می کند. برترین صفت آفریدگار جهان ، این است 

دي که جان را و خرد را آفرید اما او را به وسیله ي خرد نمی توان که خداوند جان و خرد است .خداون
. خرد، "به هستیش باید که خستو شوي"شناخت ،پس چاره اي نیست جز این که به یگانگی او ایمان بیاوریم.
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انسان را به سرچشمه خرد که خداوند است نمی رساند اندیشه انسان هرقدر که اوج بگیرد به شناخت 
میان بندگی را ببایدت "خواهد یافت ،پس راهی دیگر را براي رسیدن به او باید جستجو کرد:خداوند دست ن

خرد به وجود ،هستی و توانایی او ، خداي فردوسی خداي تقلیدي و موروثی نیست . "راه بندگی"بست 
و پر گواهی می دهد ولی از شناخت و درك ماهیت او ناتوان است . خرد در عرصه شناخت خداوند بی بال 

و ناتوان است ، اما انسان خردمند وخردپرور در عرصه شناخت خود و جهان می تواند بر دانایی و آگاهی 
خویش تکیه کند.انسان خردمند با تکیه بر خرد و اندیشه خویش می تواند به خودشناسی و جهانشناسی 

. انسان حکیم به تعبیر دست یابد و در سایه این شناخت، زندگی توام با آرامش و سعادتی را بگذراند
.فردوسی می داند چگونه زندگی کند و چگونه به دنیا بنگرد 

شناخت انسان و جهان به یاري خرد 
جهانشناسی فردوسی را در خالل داستانها و نکات پندآموز و عبرت آموز او در پایان داستان ها می توان 

دید 
رگ و عمر آب و ما کشت اويدرو مجهان کشتزاري است با رنگ وبوي           
سر تاجدار و سر زیر ترگشکاریم یکسر همه پیش مرگ                  
تو در وي بجز تخم نیکی مکار...چنین است کیهان ناپایدار                     

جهان سربسر حکمت و عبرت  است             چرا بهره ما همه غفلت است
یند که می توان در آن بذر نیکی و مهر کاشت .و کتابی که سراسر حکمت و جهان را مزرعه اي می ب

عبرت است اما تنها خردمندانند که این حکمت ها را درمی یابند .و چقدر افسوس می خورد که  انسان از 
این همه حکمت و عبرت غافل است و آن را درنمی یابد.

خوب و بد عمل و سخن بی خرد باشد و در پس کسی که؛در نظر فردوسی انسان یعنی موجود متفکر 
، از مرز انسانی خارج  و دیو است .انسان نباید هیچ گاه از خرد دور افتد .اینپند حکیم مانند خویش نیندیشد

قله ي آفرینش است که باید خود "مردم "ضربان قلب شاهنامه در حال تپیدن است. انسان یا به قول شاهنامه
دریابد و براي جهانی شایسته ي زیست بکوشد و ارج خود را بداند. انسان را به را بشناسد ،قدرت خود را

عنوان اشرف مخلوقات در بسیاري از جریان هاي فکري و مذهبی قبل و بعد از فردوسی مورد ستایش قرار 
"سانبرترین ان"انسان خردمند است.از نظر فردوسی ،داده اند اما در اندیشه ي فردوسی ،انسان قابل ستایش

همه جاي دیگر، در برابر افالك انسان پذیرنده خرد است. انسان تنها در برابر خداوند بنده است وبس ،در 
، انسان برتر است و باید که ارج و بهاي این برتري را بداند و نیک بشناسد .هم

به چندین میانجی بپرورده اندترا از دو گیتی برآورده اند               
65-66رت ، پسینت : شمار         تو مر خویشتن را به بازي مدار  نخستینت:فک
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فردوسی در شاهنامه ،شاخصه ي کردار و گفتار نیک را استواري آن  بر پایه خرد می داند.در شاهنامه آنچه 
بر پایه خرد استوار است ،ایزدي است و آنچه دور از خرد باشد کار اهریمنان، دیوان و دیوانگان است.مرز 

ان درست و نادرست ،پذیرفتنی و نا پذیرفتنی ،خرد است .می
در دانشگاه 1934نماینده شعراي فرانسوي درمراسم بزرگداشتی که به مناسبت هزاره فردوسی در سال 

سوربن برگزار شد ،گفت: فردوسی مظهر پنداري است که ما از یک شاعر آرمانی در ذهن داریم ، زیرا هم به 
) فردوسی حرمت 1374:22چیست و هم می آموزد که انسان چه باید باشد.(ستوده ،ما می آموزد که انسان

، در برابر قدرت، فزون خواهی، آزو کرامت انسان را به او یادآور می شود.همچنین ضعف هاي انسان را 
دگی، را در پایبندي به آزا، کرامت و ارزش انسانی شناساند.و در برابر آنخشم ، کبر ،حسد و...به او می 

می داند،چرا که همه این ارزش "خرد"، و در یک کلمه در ، گذشت، خویشتن داري، فرزانگی، مداراعدالت
خردي که فردوسی به توصیف آن پرداخته ،به معناي قوه ادراك "ها و بزرگی ها جلوه هاي خرد آدمی است.

از درون برمی خیزد و زاده به تنهایی نیست ،قابلیت شناخت نیکی هاست ، حکمتی ژرف و پهناور است که
)19تسلط بر نفس است.این مفهوم زیبا در سراسر شاهنامه چون خورشیدي تابان است .(همان:

اساطیر و داستان هاي پهلوانی و تاریخی شاهنامه نردبان صعود انسان به قله دانایی ،خرد و انسانیت است. 
ی زندگی نیستند ،بلکه دستورالعمل هایی هستند که اسطوره ها تنها بیان تفکرات آدمی در باره ي مفهوم اساس

انسان بر طبق آن ها زندگی می کند، اسطوره ها همچنین می توانند نقش اندرزها را در یک مجموعه  اخالقی 
واال داشته باشند و سرمشق هایی در اختیار بشر بگذارند که وي با آن ها زندگانی خویش را بسازد .( هینلز ، 

ر ، سرو تن شستن با آب و...بسیاري از آیین ها و باورها دار از آب و آتش ، اژدهاکشیگذ") 23: 1368
در الیه هاي زیرین خود آرمان خردمند شدن و رسیدن به کمال دانایی و شاهنامه اسطوره هایی هستند که 
) 4: 1389آگاهی را  می پرورانند.(موسوي،

ي کاووس در شاهنامه دو الگوي سلطنت در فرهنگ سلطنت پرتقواي کیخسرو و فرمانروایی بی خردانه
ماست و قرار گرفتن این دو الگو در شاهنامه در کنار هم نمونه اي از روش آموزش غیرمستقیم در ادبیات 

) بهترین صفت شاهان و پهلوانان در شاهنامه دادگري و خردمندي است و بدترین 97: 1374ماست.( بهار ، 
در دیدگاه حکیم توس ،خرد خلعت ایزدي است، اما این خلعت تنها براساس . ی صفت آنان بیداد و دیوانگ

سزاواري و شایستگی به انسان بخشیده می شود.وکسی سزاوار گرفتن این خلعت است که جان را از هواي 
نفس که ضایع کننده ي خرد است، پاسداري کند .در حقیقت تداوم خردمندي ،مشروط به تسلط انسان بر 

.خویش است،و در این صورت است که خرد راهنماي جان آدمی خواهد بودهواي نفس
خرد و کارکرد آن در داستان رستم و اسفندیار

است.در این داستان ،داستان نبرد رستم و اسفندیار یکی از زیباترین و دلکش ترین داستان هاي شاهنامه
اهریمنی و یا ایرانی و انیرانی نمی حضور دو نیروي خیر و شر را به شکل دو نیروي متضاد اهورایی و
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بینیم.هر دو قهرمانی که رو در روي هم قرار می گیرند ایرانی اند و مایه افتخار ایرانیان،خدمت ها و جان 
فشانی ها نموده اند .رستم، جهان پهلوان تاج بخش، که ایران و شاهان ایران بدو تکیه داشته اند و پشت و پناه 

ه و ظه هاي سخت بوده است و از طرف دیگر اسفندیار ،پهلوان رویین تن ،شاهزادو یاور ایرانیان در لح
، که براي گسترش دین جدید کوشش ها نموده و خاندان پادشاهی گشتاسب ولیعهد ایران ،نظرکرده زرتشت

دست با پهلوانی هاي او زنده اند.هر دو پهلوان هفت خان را پشت سر گذارده اند و اژدها کشته اند،اما اکنون
در. استقراردادههمرويدرروراآنها-سلطنتمدعیشاهزادهوپادشاهطلبیجاهوآزپیدر–تقدیر 

بررسیوبحثبهمقالهایندر. بینیممیخرديدژوخردجبههدودرراناسازهاستیزحماسیداستاناین
ی پردازیم.مون خرد و کارکردهاي آن با توجه به این داستان بشکوه مپیرادر

در ابتدا ورود به بحث و قبل از تحلیل داستان ذکر یک نکته ضروري است .داستان رستم و اسفندیار در 
600بیت آن گفتگو می باشد .نیمی از این گفتگوها،یعنی نزدیک به 1200بیت است که حدود 1670شاهنامه 

بیت)کتایون و 80یار و گشتاسب ( گفتگوهاي دیگر بین اسفند.بیت ،گفتگوهاي رستم و اسفندیار است
بیت ) و 50بیت )سیمرغ با زال و رستم (70بیت)زال و رستم (130بیت )اسفندیار و پشوتن (50اسفندیار (

بقیه ابیات ،گفتگوهاي پراکنده بین رستم و زواره ،زال و بهمن،اسفندیار به یاران خود ،پشوتن و گشتاسب 
ر و گشتاسب ،خطاب رستم به کریاس ، پاسخ اسفندیار و...است.حکیم ،پشوتن و جاماسب ، خواهران اسفندیا

توس ،در چارچوب این گفتگوهاي طوالنی ،عالوه بر خلق شخصیت ها و بیان احساسات و عواطف و افکار 
آنها، با هنرمندي اهداف تعلیمی خود را می گنجاند. 

د ،درونمایه را به نمایش می گذارد گفتگو در داستان یکی از عناصر مهم است ،پیرنگ را گسترش می ده
) گفتگوي متقابل تمام بار شخصیت پردازي حتی 463: 1380و شخصیت ها را معرفی می کند.(میرصادقی ، 

اوج و فرود داستان را بر دوش می کشد و ماجرا را واقعی تر و جاندارتر نشان می دهد و به طور غیر مستقیم 
نمایش می گذارد؛زیرا سخنانی که افراد بر زبان می آورند نشان دهنده عالم درون شخصیت هاي داستان را به 

فکر و اندیشه آنان است.
گفتگوي اشخاص داستان با یکدیگر از شگردهاي شخصیت پردازي است .هر گفته نشانی از گوینده خود 

بقه .هم چنان که سخن گفتن هر کسی نیز نشانی از طصیت ها نیز با گفتگو خلق می شونددارد و شخ
اجتماعی و منش انسانی او دارد.بنابراین قدرت به کارگیري گفتگو در خلق شخصیت کار ساده اي نیست و از 

)1389:63عهده هرکسی برنمی آید ؛به خصوص اگر اثر هنري به شعر باشد .(خلیلی جهان تیغ،
وي در ه باید باشد.قبل از این گفته شد که فردوسی در شاهنامه نشان می دهد که انسان چیست و انسان چ

انسان را با تمام ضعف ها و کماالت ،با تمام خوبی ها و بدي هایش به تصویر می کشد .و تصویري شاهنامه 
نیز از انسان آرمانی و کمال مطلوب خود نشان می دهد. و باز گفته شد در شاهنامه آنچه خیر است و نیکی 

اینیر از خرد برمی خیزد و شر از بی خردي. درستایش می شود و آنچه بدي است و شر نکوهش ،و این خ
مقاله ما به یافتن این موارد در داستان رستم و اسفندیار بر اساس گفتگوهاي قهرمانان داستان می پردازیم. 
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در اسطوره ،حماسه و عرفان نوعی خرد پلید و مذموم وجود دارد .این نوع خرد نیروي تدبیرگري است 
)این خرد که بداندیشان و بی دیننان را 25: 1389م و ناپسند می شود .( موسوي ،که یاریگر تحقق مقاصد شو

، از آز و خودخواهی برمی خیزد . گشتاسب و نقشه ي شوم او در دن به اهداف پلیدشان یاري می کنددر رسی
ب نمونه فرستادن اسفندیار به جنگ با رستم نمونه اي از این دژخردي در شاهنامه به شمار می آید . گشتاس

تنها به حفظ قدرت می اندیشد و وي هیچ اهورایی باقی نگذاشته است. انسانی است که دیو قدرت از او 
،طبیعی ترین و مقدس ترین مواهب اهورایی ه نیست هدف است و در راه این هدف.قدرت براي او وسیلبس

)141: 1376و مهر فرزندي را قربانی می کند.( رحیمی ،
یی از دو نمایه در افسانه هاي ملل سخن می گوید .شاهی پیر و درمانده دوست ندارد فریزر در شاخه طال

تخت و تاج را رها کند پسرانش را روانه قربانگاه می کند تا طبیعت به او عمر و قدرت زمینی بیشتري 
است که پدر استوار -) سرگذشت اسفندیار بر پایه آرزوي جاودانگی قدرت شاه1388:330ببخشد. ( فریزر، 

فرزند جوان را به قربانگاه می فرستد.
گشتاسب براي حفظ قدرت دست به هر جنایتی می زند .از یک طرف پسر جوان و مدعی تاج و تخت 
را می بیند و از سوي دیگر رستم تاج بخش ،جهان پهلوان ایران ،که براي عرض بندگی به دربار او نیامده 

دیگرسويازحسدوسویکازطلبیوجاهآز–کردهراشتاسبگمیزبانیزابلدردوسالهرچند–است
که درس عبرتی _رستمنمودنادبوتختمدعیاینشردفعبرايپساست،زدهچنگگشتاسبجانبر

بدین ترتیب با یک تیر دو نشان را می زند. او با ونقشه اي شوم طراحی می کند_براي سایر بندگان شود 
ا خردمند می داند و رستم دستان را بی خرد می خواند.طرح این توطئه خود ر

مگر بی خرد نامور پور زالبه گیتی نداري کسی را همال      
همان بست و غزنین و کابلستانکه او راست تا هست زاولستان     
همی خویشتن کهتري نشمردبه مردي همی زآسمان بگذرد      

119-123که :او تاج نو دارد و من کهنن  ...به شاهی ز گشتاسب راند سخ
خرد گشتاسب از نوع دژخردي است.در گاهان به این گونه خرد یعنی دوش خردي اشاره شده است . و 
همچنین آمده است که دوش خردي را در آموزگاران بدي نیز می توان دید که با آموزش نادرست خود ، 

انروایان بد نیز می توان دید که با آن بر سرزمین ها فرمان می سخن ایزدي را برمی گردانند و آن را در فرم
)1386:225رانند.دوش خردي ،خردي است که از نیکی عاري است.(آموزگار ،

این خرد در برابر خرد ناب برتري قرار دارد که یاریگر نیکی است و با دین داري پیوسته است این مفهوم 
نباشد نه تنها يوشمندي و تدبیرگري اگر مشروط به پرهیزگارو مصادیق آن بیانگر این مهم است که ه

پسندیده نیست بلکه نادانی و بی تدبیري بر آن برتري دارد.گشتاسب ، به تاوان گسیل کردن پسر به سفر مرگ 
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،فره را از خویش دور می کند ،حقیقتی که در سوگ پهلوان ناکام ،پشوتن دانا به شاه جاه طلب یادآوري می 
کند:

) 139: 1390(قائمی،بیابی تو بادافره ایزديز تو دور شد فره و بخردي 
فر کیانی اصلی ترین عامل و نمادي از حمایت الهی مشروطی است که تنها در صورت پایبندي به 

شروط بودن ) این مورد مهمترین نشانه براي م143خویشکاري با شاه می ماند و گرنه از او می گسلد.(همان :
فره ایزدي و ارتباط آن با پایبندي فرد به اصول و عمل به آن هاست.به همین جهت شاه همیشه باید نگاهبان 

رفتارش باشد تا از این حمایت بی نصیب نماند .
گشتاسب نمی تواند از قدرت خویش بگذرد و نمی تواند شخصیتی محبوب و قدرتمند را  که عرض 

که شعله سوزان -ر برابر خود ببیند، پس این خصوصیت آز و حسد در وجود اوبندگی و عبودیت نکرده ،د
آتش جنگ بین دو پهلوان محبوب شاهنامه را برمی افروزد و هردو را -خشم را در وجود او برافروخته است 

.در کام خود فرو می برد
انجامد بدانچه دارد اسفندیار نیز مست قدرت است آن چنان مستی که جز در دم مرگ به هشیاري نمی 

خشنود نیست ،فزون خواهی به جانش چنگ زده است،فاجعه در این است که اسفندیار اهریمنی بودن کار 
خویش را نمی بیند یا نمی خواهد ببیند .رستم در پیامی که توسط بهمن براي اسفندیار می فرستد اهریمنی 

دهداده جوان نشان میبودن کار اسفندیار و غلبه دیو آز بر وجود او را به شاهز
که اي شیردل مهتر نامدارز من پاسخ این بر به اسفندیار          

382-383سر مایه کارها بنگرد هر آن کس که دارد روانش خرد         
مدار آز را دیو بر دست راستتو آن کن که از پادشاهان سزاست    

416-417را به چشم جوانی مبین جهانبه مردي ز دل دور کن خشم و کین     
اسفندیار در مستی کسب قدرت فراموش می کند که رستم کیست و چه مقامی دارد .مردي که روشنی 

چراغ هستی اش از آزادي است هرگز کسی او را بند بر دست نخواهد دید
525نبیند مرا زنده با بندکس          که روشن روانم براین است وبس

ه و در واقعیت چنین است و به جاي نفرین و ناله باید شناختش ...اگر ماران ضحاك از مغز دنیا در افسان"
سر جوانان تغذیه می کردند ،قدرت از گرانبها ترین مواهب بشري تغذیه می کند : آزادي ، همان موهبتی که 

آزادي )رستم براي حفظ 155-156: 1369به گفته ي فردوسی روشنی جان آدمی  بدوست .(رحیمی ،
خویش بهایی بس سنگین می پردازد : شوربختی دو جهان .

آنچه به بینش سیاسی فردوسی راه می برد کشف تضادي است که زیربناي تراژدي را تشکیل می دهد و "
آن این که وجود پهلوان دادجوي پرقدرتی که چرخ بلند نیز از بستن دست او عاجز باشد ،با نظام خودکامه ي 

تضاد اصلی که ") 362: 1380( جوانشیر،"یست تمام تراژدي روي این تضاد بنا شده است .سلطنتی سازگار ن
)آنچه تراژیک است 358پایه ي تراژدي هاي شاهنامه است ،تضاد میان حکومت داد است و بیداد.(همان : 



٤٦٦٤

٤٦٦٤

مجموعه مقاالت

می گذرد سرنوشت داد است که در طول تاریخ مقهور بیداد بوده است. رستم با کشتن اسفندیار از سر جانش 
اما از جوهر جانش نمی تواند بگذرد .انسان بودن او با آزادگی اش معنی می شود .او نمی تواند نامش را به 

ننگ آلوده کند. 
و زین نامداران سترگ آیدتهمی خویشتن را بزرگ آیدت    

به راي و به دانش تنک داریمبه مردي سبک داریم    اهمان
فروزنده تخم نیرم منمم منم   به گیتی چنان دان که رست

به هرجاي پشت دلیران منم...نگهدار ایران و نیران منم      
مدان خویشتن برتر از آسماننین خواهش من مشو در گمازا

بجویم همی راي و پیوند تومن از بهر این فر و اورند تو         
594-604گ من روزگارتبه دارد از چننخواهم که چون تو یکی شهریار     

اي "خودستایی رستم ستایش مردي است که مظهر آزادگی ماست.معنی مفاخرات رستم این است :
جماعت نیکان فریفته ي تن رویین و آرزوهاي شیرین مباشید .چشم هاي خرد را بگشایید وگرنه فریبکاران 

ن  آرزوها زیستن ، سربلند مغرور شما را به کار خود می گیرند ...درد اسفندیار همگانی است با نیک تری
)81: 1369بودن و سپس گمراه شدن .(مسکوب ، 

رویارویی رستم و اسفندیار تصادفی نیست ،نتیجه منطقی سیر تاریخ است رستم از همان آغاز راه پهلوانی 
است. که آزادگی را برگزیده است می داند که آزادگی او با خودکامگی شاهان در تضاد است .این جبر زمان 

غلبه رستم بر اسفندیار غلبه داد بر بیداد است چرا که اسفندیار بر خالف آیین دادگري و آزادگی براي بستن 
دست آزادمردترین پهلوان ایران آمده است این نکته را از زبان رستم خطاب به اسفندیار می شنویم. اسفندیار 

ست پهلوان اصرار می ورزد . رستم براي آخرین برخالف منطق عقالنی وشیوه ي یزدانی، به بیداد بر بستن د
بار ارزش واالي هستی اي همراه با فره ایزدي و به دور از آز را گوشزد می کند .رستم یقین می یابد که در 
اسفندیار روحیه ي پهلوانی مرده است ؛ او بیشتر به فرصت طلبی تشنه ي تاج وتخت تبدیل شده است ، 

این را به نمایش بگذارد که می توان پایه گذار دین بهی بود ، اما یدك کشیدن نام رستم او را فرا می خواند تا
کجا و کرداري که از نام پاسداري کند کجا ؟! 

خرد را مکن با دل اندر مغاكبترس از جهاندار یزدان پاك             
1339–1340دو چشم خرد را بپوشی همی تو با من به بیداد کوشی همی         

نظامیعنیداد،.سیاستوفردفلسفی–داد واالترین آرمان فردوسی و استوارترین رکن بینش سیاسی 
داد و بیداد هستیم .حماسه جز ستیز شاهد ستیزداستاندراین).1380:83جوانشیر،(حکومتيخردمندانه

دو ناساز با یکدیگر بیاویزند و ناسازها  نیست .حماسه زمانی از درون اسطوره برمی شکافد و برمی آید که
) نبرد 14: 1391. (کزازي، روي ستیزنده و همآورد گریزي نیستبستیزند .در هیچ حماسه اي از این دو نی
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نیکی و بدي، خرد و بی خردي ،آدمی و ابلیس ،  هر سه بیان یک معنا در سه قالب هستند که در داستان هاي 
حماسی به تصویر کشیده می شوند.

چشم خرد او را کور کرده است .از آنجا که اسفندیار رویین تن قدیس دیدگانش ،شاهزاده رویین تنبیداد
ایزدي نیست ،پس تدبیر کار این بود که تیر رستم بر چشمانش فرود آید تا این چشمان زمینی بسته شود و آن 

قادر به دیدن آن نبود .پس از گاه دیده باطن و چشم بصیرت او گشوده شود .تا ببیند آنچه را که به چشم سر 
آن که تیر بر چشمان او می نشیند پرده آز از برابر دیدگانش به کنار می رود و بیداد پدر بر خویشتن و بیداد 

خویش را بر رستم به چشم گشوده دل می بیند.
بهانه تو بودي ،پدر بد زمان              نه رستم ،نه سیمرغ و تیر و کمان

1461-1463و تاج و گنج           بدو ماند و من بمانم به رنج بکوشید تا لشکر 
خرد چشم جان آدمی است که اگر انسان راه بیداد بسپرد این چشم پرنور فردوسی،حکیمبینیدر جهان

و روشن کننده راه زندگی بسته و پوشیده خواهد شد.مشکل اسفندیار همین جاست .آسیب جاي این پهلوان 
اي در همین چشم اوست.همان گاه که او چشم بر داد که ویژگی برجسته و الزم رویین تن اسطوره

خردمندان است می بندد و آز بر او مسلط می گردد، چشم خرد او نیز کور می شود. 
خرد چشم جان است چون بنگري             تو بی چشم شادان جهان نسپري

رده ترین آسیب آدمی از چشم اوست که به وي آسیب جاي اسفندیار چشم اوست .گران ترین گزند و آز
می رسد و این آسیب و گزند تا بدان پایه زیانبار و جانشکار می تواند بود که مایه مرگ وي نیز می تواند 
باشد دیده هاي ماست که شالوده یا رونهادمان را می ریزد و ساختار ذهن و اندیشه مان را می سازد 

و چیستی اندیشه و رایمان در گرو بینش و شیوه نگرش ماست .اسفندیار .سرنوشت ما و چگونگی زندگیمان 
خود زمینه مرگ خویشتن را فراهم آورد و قربانی خشک اندیشی و یکسونگري و تنگ بینی خویش 

)13گردید.(کزازي ، : 
دین را وسیله اي قرار داده است تا به کمک آن به شاهی برسد و ،اسفندیار مغرور است و جاه طلب 

خالفان را از میان بردارد ،از طرف دیگر اسفندیار پهلوان بزرگی است که به گفته گشتاسب همال و حریفی م
ندارد مگر رستم آزاده اي که به پاي بوس قدرت نیامده است پس فرصت مناسبی است که پیروزي بر رستم 

و حسد نیز بر جان اسفندیار پیر را نیز بر فهرست افتخارات خود بیفزاید و از خویشتن بزرگتري نبیند. دی
چنگ انداخته است .آن گاه که بهمن از نزد رستم برمی گردد و جهان پهلوان را می ستاید ،اسفندیار نمی 

تواند ستایش رستم را تحمل کند
464ز بهمن برآشفت اسفندیار       ورا بر سر انجمن کرد خوار

ستم را خوب می شناسد ، مردانگی و اسفندیار نگران تضعیف روحیه سپاهیان است ،سپاهی که ر
جنگاوري رستم را دیده و شنیده اند .پس در حقیقت دیو خشم برجسته از حسد سخت گلوي اسفندیار را 

می فشارد چون نمی تواند بزرگی رستم را در چشم سپاهیان خود ببیند.
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دلش مهر و پیوند او برگزیدهر آنکس که از لشکر او را بدید      
نماند به کس جز به سام سوارگفت هرکس که این نامدار        همی 

که با فر گرد چو اسفندیارخرد نیست اندر سر شهریار         ...
583-588به کشتن دهد نامداري چو ماه بدین سان همی از پی تاج و گاه 

رستم را بر دست چپ خویش بنشاند شاهزاده می خواهد ت رستم و اسفندیار نیز ،آنگاه کهدر اولین نشس
،رستم جهاندیده ،با خشم ،شاهزاده جوان و بی تجربه را از موقعیت خویش آگاه می کندو به او یادآوري می 

کند که چشم باز کند و جایگاه و عظمت او را دریابد
..چنین گفت با شاهزاده به خشم        که آیین من بین و بگشاي چشم.

620-622که از تخمه سام گندآورم ور گوهرم        هنر بین  و این نام
گفتگو در مقام روش یا ابزار ،به تنهایی می تواند براي دستیابی به هدف یا اهداف معینی مورد استفاده 
قرار گیرد و در عین حال می تواند بذرهاي اندیشه هاي نو را در اذهان بکارد .امکانات بالقوه ایی  که در 

یا دیدگاه هاي فرد و جمع موجود است به فعلیت برساند ،زمینه را براي هماهنگی گسترده تر و اندیشه ها 
همکاري بیشتر مهیا سازد .نیل به این درجه از توانایی در گفتگو مرهون پذیرش نظریه دیگري نه در حد 

دگاه هاي اوست. فرودست ،تابع و مادون ،بلکه از موضع احترام به دیگري و رواداري تسامح در برابر دی
)اسفندیار که خود را بزرگ می بیند و رستم جهان پهلوان را حقیر ،نمی تواند راه داد را 1383:96(خانیکی ، 

بپیماید  و گفتگویی خردمندانه اي که به آشتی بینجامد در پیش گیرد.
مردم را ابلیس یا کند وشاهنامه با این که حماسه است آدمیان را سیاه سیاه یا سپید سپید تصویر نمی 

)انسان در شاهنامه بی عیب نیست گرچه ممکن است عیبش آشکار 191: 1369رحیمی ، شناسد.(قدیس نمی
نباشد.ما قهرمانان شاهنامه را دوست داریم، شیفته خصال آرمانی آنها هستیم و در عین حال پذیرنده برخی 

چراغ خاندان کیان و امید ایرانیان که جنگ هاي عیوب بشري آنها.اسفندیار شاهزاده و ولیعهد ایران ،چشم و
زیادي براي گسترش دین بهی نموده ،روي زمین را از بدان پاك نموده ،هفت خان را پشت سر گذاشته و 
اژدها کشته است ،اکنون خود اسیر دیو آز و حسد و خشم گشته ،دیوي که چشمان جهان بین او را به روي 

حقیقت کور کرده است.
،اسفندیار اعتراضی به میدان ها می فرستد،اسفندیار را به آن هایی که گشتاسبام از جنگدر هیچ کد

پادشاه ندارد و با فرمانبرداري کامل و با دل و جان به اطاعت امر ملوکانه مشغول می شود به جز جنگ با 
رستم که رودر روي شاه می ایستد .
132که رانی سخن بر اندازه بایدهمی دور مانی ز رسم کهن      

و از عظمت جایگاه رستم می گوید 
همه شهر ایران بدو بود شادز گاه منوچهر تا کیقباد         
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همی خواندندش :خداوند رخش     جهانگیر و شیراوژن و تاج بخش
بزرگ است و با عهد کیخسرو استنه او در جهان نامداري نو است   

135-138نباید ز گشتاسب منشور جست ست       اگر عهد شاهان نباشد در
که براي گسترش دین شمشیرها زده و بدان و بی دینان را از -و گشتاسب می داند چگونه اسفندیار را 

آرام کند.-صحنه روزگار محو کرده
140هر آن کس که از راه یزدان بگشت         همان عهد اویست و هم باد دشت

گان و سوار همیشه سرفراز ،را باید دست بسته و پیاده به بارگاه گشتاسب دین وحال رستم ،سرور آزاد
اگر کام بیابند و یا بهره شان از این حکومت رنج باشد دم برنیاورندکهپرور بکشانند تا دیگر بندگان بدانند 

چو آنجا رسی دست رستم ببند         بیارش به بازو فکنده کمند
بیاور کشان تا ببیند سپاهرگاه      ...پیاده دوانشان بدین با

146-150کزان پس نپیچد سر از ما کسی    اگر کام و گر رنج یابد بسی 
اسفندیار نزد شاه ایستاده و رنج هاي خویش را برمی شمارد اکنون دریافته است  که جنگ او با رستم، 

رمان شاه، روي برگرداندن از دین براي گشتاسب بهانه اي بیش نیست ،پس به او یادآوري می کند که این ف
او:است و نشان آز

سپهبد بروها پر از تاب کرد               به شاه جهان گفت کز دین مگرد
همی راه جویی به اسفندیاریست دستان و رستم به کار     ترا ن

ز گیتی مرا دور خواهی همیدریغ آیدت جاي شاهی همی       
مرا گوشه اي بس بود در جهانتخت مهان         باد این تاج وترا 

151-155ولیکن ترا من یکی بنده ام                به فرمان و رایت سرافکنده ام 
چگونه است که با همه ي این سخنان باز بنده و سرافکنده ي شاه است ؟! آیا ایمان اسفندیار به دین بهی 

سرپیچی از این تکلیف او را به دوزخ می کشاند؟ در این وکند ؟او را مکلف به فرمانبرداري از پدر می 
صورت با اطاعت از امر پدر و تعبد کامل از او، خود را در جبهه ي خیر می بیند .اما گشتاسب او را به جنگ 
رستم می فرستد ،کسی که عهد شاهان بزرگ گذشته را دارد و نکوکارتر از او در جهان کسی نیست.گشتاسب 

اند چگونه اسفندیار را به جنگ با رستم وادارد:هر آن که از خدمت دین بهی رو بگرداند عهد او خوب می د
باطل و ضایع است .اسفندیار چگونه می تواند مردي را که عمري به نیکنامی و سرافرازي  زیسته است، بدنام 

ه امر پادشاه اهورایی بند بر ،اسیر و سرافکنده کند ؟او واقعاً قصد جنگ ندارد ،از نظر شاهزاده اگر رستم ب
دست نهد ،ننگی بر او نیست ،همانگونه که خود او با وجود این که خود را بی گناه می دانست و فرمان شاه 
را نتیجه ي فریب دیو ناپاك  می شمرد ، اما بند بر دست را می پذیرد و از فرمان ملوکانه سرپیچی نمی کند  

نین عملی را دارد.بنابراین از رستم نیز انتظار این چ
بر آن رو که فرمان دهد شهریارتو آن کن که بر یابی از روزگار      
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504–505تو خود بند بر پاي نه بی درنگ          نباشد ز بند شهنشاه ننگ 
رستم نیز با تمام بزرگی و آزادگی و پهلوانی اش در این جنگ با کشمکش درونی بزرگی روبرو است بند 

ت پذیرفتن یا با شاهزاده جنگیدن و اورا کشتن هر دو کار بدنامی و فرجامی بد به دنبال دارد .کشته را بر دس
شدن او نیز به دست اسفندیار نابودي دودمان و سیستان را در پی دارد.در نهایت  وادار به جنگ با اسفندیار 

بر تخت بنشاند ، اما زال به او می گوید می شود به این امید که بر شاهزاده پیروز شود او را از زین بردارد و 
حتی دیوانگان نیز بر این خیال خام تو می خندند .چه چیز باعث شده که رستم تا این حد ساده لوحانه به 
پیروزي بر اسفندیار رویین تن، دل خوش کند ؟ رستم پس از این که در میدان جنگ جراحت هاي بسیار 

دن شب می گریزد و پس از بازگشت به نزد زال به فرار می اندیشد و از برمی دارد از میدان به بهانه فرارسی
ویرانی سیستان و کشتار سیستانیان واهمه اي ندارد .آیا او از مرگ تا بدین حد می هراسد که حاضر است 

سیستان و سیستانیان را به دست سپاهیان اسفندیار بسپارد که آنقدر بکشد تا از کشتار خسته شود ؟
که واقع بینی فردوسی را می بینیم  رستم با تمامی آزادمردي و بزرگ منشی و خلقیات این جاست

پهلوانی خویش ،در حالیکه در پایان جنگ روز اول به اسفندیار قول داد که آنچه او بخواهد اطاعت می کند و 
در سیستان آنقدر بدین تدبیر از میدان جنگ گریخت ، چون به زال می رسد در اندیشه فرار است تا اسفندیار

خون بریزد که از کشتار خسته شود!چه عاملی رستم را به چنین فکري واداشته است؟ آیا ترس از مرگ نیست 
؟ حال که نیروي برتر و رویین تنی حریف را باور کرده و مرگ را رویاروي خود می بیند در اندیشه گریختن 

زیر او.و این  جایی است که خرد زال به یاري است ! اگرچه رستم است اما انسان است با ضعف هاي ناگ
درماندگی و بیچارگی رستم می آید و سوي چاره می شتابد در برابر نیروي فرا بشري و رویین تنی اسفندیار 

اگر نیروي سیمرغ به میان آید بیداد و غیرعادالنه نیست.
اشد و آنگاه رستگاري روي خواهد مزد یسنا می گوید: پندار نیک و گفتار نیک باید با کردار نیک همراه ب

) اسفندیار هم شاید پنداري نیک در سر دارد که با کردار و گفتاري نه به رسم 1369:40کرد.(مسکوب ، 
نیکان همراه می شود .گویا در اندیشه اسفندیار ،پادشاهی این مرد ،گشتاسب ،پیروزي ارجاسب و شکست 

به آسیاب اهریمن ریختن: ارجاسب تورانی. پس پادشاهی بهدینان است .کاستن از نیروي نیکی است و آب 
اسفندیار اهورایی است و از آن گشتاسب اهریمنی .در این انتقال سلطنت اسفندیار چون دیگر پادشاهان فقط 

)34آن را به کف می گیرد.(همان :به تخت نمی نشیند بلکه پاسداري دین بهی و پیروان 
هدفی اهورایی ،راهی اهریمنی را برمی گزیند .هر اندیشه که براي اسفندیار براي رسیدن به پادشاهی و

رسیدن به رستگاري از کوره راه بیداد بگذرد به فرجام نارستگار است .شکست اسفندیار در مرگ او به دست 
) بر خالف 39رستم نیست،در آن است که از پدر می پذیرد تا رستم را دست بسته به بارگاه وي آورد.(همان:

ي جنگ هاي پیشین اسفندیار جنگ او با رستم کاري اهورایی نیست ،و شکستی دردناك براي هردو همه 
پهلوان به دنبال دارد .جنگ این دو هماورد تنها به کام اهریمن است. 
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کتایون،مادر اسفندیار، هنگام عزیمت اسفندیار به سیستان همین نکته را به اسفندیار یادآوري می کند
ر اهریمن استهمه کام بد گوه اگر زین نشان کام تو رفتن است 

کتایون مادر اسفندیار یکی از چهره هاي خردمند این داستان و یکی از خردمند زنان شاهنامه است.دو 
گفتگو میان اسفندیار و مادرش در این داستان گزارش می شود که خرد و دانایی این مادر را نشان می دهد 

بر ناراحتی و خشم پسر که ادعاي تاج و تخت پدر را دارد ،از آن جا که می داند .در گفتار اول مادر در برا
گشتاسب تاج و تخت را به پسر نخواهد بخشید ،در ضمن این که قدردان رنج هایی که پسرکشیده است ،می 

باشد ،دلسوزانه از پسر می خواهد که آزمند نباشد
وید دل تاجوربدو گفت کاي رنج دیده پسر           ز گیتی چه ج

33-34مگر گنج و فرمان و راي و سپاه        تو داري بر این بر فزونی مخواه
پدر تنها تاج را دارد و پیر است او که درگذرد تاج هم از تو خواهد بود.در گفتگوي دوم نیز کتایون با 

مرگ او را در پی دانایی و نیروي پیش خردي که دارد می بیند که این جاه طلبی و فزون خواهی اسفندیار
."به بد تیز مشتاب و بر بد مکوش "خواهد داشت،به پسر پند می دهد که 

گونه اي دیگر از خرد، پیش خردي است .که حس پیش بینی امور آینده را در بر دارد و آن خرد و "
دانشی است که در وجود اهوره مزدا هست .مقابل آن پس دانشی است که آگاه شدن از موضوعی،پس از 

)این گونه خرد ،یعنی پیش خردي را در سخنان کتایون می توان دید . 1386:226(آموزگار،"وقوع آن است .
او با شناختی که از جاه طلبی پادشاه دارد و اصراري که اسفندیار در تصرف تاج و تخت دارد می داند و می 

را در سر تاج خواهد باخت.پس می بیند که فرجام این رویارویی پدر و پسر ،قربانی شدن پسر است و او سر
نالد که 

که نفرین برین تخت و این تاج باد             برین کشتن و شور و تاراج باد
173-174که با تاج شاهی ز مادر نزاد  مده از پی تاج سر را به باد               

ر مرگ تابوت خویش را به دوش می کتایون با تمام عواطف مادرانه می بیند که چگونه پسر در این سف
کشد و این گونه اهرمن بد گوهر را کامروا می گرداند

مبر پیش پیل ژیان هوش خویش               نهاده بدین گونه بر دوش خویش
190-191اگر زین نشان راي تو رفتن است              همه کام بد گوهر اهرمن است 

یدار و بیناي اسفندیار حقیقت را به او یادآور می شود.او در نبرد پشوتن نیز همه جا به عنوان وجدان ب
رستم و اسفندیار کسی است که می کوشد از بروز فاجعه جلوگیري کند و از اسفندیار می خواهد که راه 
نیکی را برگزیند .پشوتن از دیدگاه خرد به این نبرد می نگرد و داوري آگاهانه و خردمندانه خود را این چنین 

ان می کند . بی
ببندد همی بر خرد دیو راهدر کارتان باز کردم نگاه       چو

554-555توآگاهی از کار دین و خرد            روانت به دانش خرد پرورد 
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پشوتن راي گشتاسب را با فرمان یزدان برابر نمی داند و گرنه از آن دو در کنار یکدیگر سخن نمی گفت. 
بر این جنگ را در راستاي منش اهورایی نمی بیند، این جنگ را نه دین تایید می کند و نه او اصرار اسفندیار 

خرد. وي به نیکی می داند که رستم به پاس منش و خوي پهلوانی و آزادگی اش نمی تواند بند بر دست را 
بپذیرد. اما دیو آز گوش اسفندیار را از شنیدن حقیقت کر کرده است.

ادي کنون         همی نشنوي پند این رهنمونبه دل دیو را راه د
928-929کنون این کفن را کنم ریز ریز دلت خیره بینم همی پر ستیز     

از دیدگاه پشوتن، دیو آز راه خرد را بر اسفندیار بسته است.وي نیز با پیش خردي ،می بیند که این 
پس بر تاج و تخت و آز و بخت نفرین می کند. شاهزاده جوان، سر را براي رسیدن به تاج بر باد خواهد داد

که نفرین بر این تاج و این تخت باد         برین کوشش بیش و این بخت باد
سرافراز ودانا و روشن روانکه چون تو سواري دلیر و جوان          

بدینسان شود کشته در کارزار                 به زودي سرآید بر او روزگار
1416-1419مه گشتاسب و جاماسب و مه بارگاه تاج بادا ،مه تخت وسپاه          که مه 

پشوتن بی خردي و فریفته شدن گشتاسب از سوي اهریمن و راهنمایی هاي بی خردانه جاماسب به 
گشتاسب را نیز در این امر سهیم می داند و خطاب به پدر چنین می گوید 

دم از شهر ایران برآورده ییا تن خویش بد کرده یی    تو زین ب
ز تو دور شد فره و بخردي                   بیابی تو بادافره ایزدي

و به جاماسب 
که اي شوم بدکیش بیراه مرداین و رخ سوي جاماسب کرد    بگفت 

گسستن ز نیکی بدي توختن...ندانی همی جز بد آموختن               
1570-1576ایا پیر بی راه و کوتاه کژ  ه را راه کژ            ...تو آموختی شا

زال نیز در این داستان نماد خرد و تفکر است .زال نماد انسان کامل و داناي شاهنامه است که خرد او 
معنوي است .در البرز کوه مقدس به وسیله سیمرغ که خود نیروي فراانسانی پرورده شده است.دین داري او 

انه و به دور از تعصب است .خردمند
هم در شاهنامه نماد دانایی و خرد است .خرد سیمرغ آن قدر برتر است که بر خرد زال برتري سیمرغ 

دارد و در بیچارگی ها ،چاره ساز او می گردد.تنها کسی که می تواند سیمرغ را فرا خواند زال است . در 
(خرد برتر ) است .زال و سیمرغ هردو آمیخته اي از حقیقت دانایی ،تفکر و خرد قادر به شناخت سیمرغ 

)233: 1389خرد و اسطوره محسوب می شوند .(موسوي ، 
اگرچه در شاهنامه همواره بر راهنمایی خرد و خردورزي و دانایی تاکید شده است ،اما نیروي تقدیر نیز به 

ش انسان از تاثیرگذاري برآن و حتی موازات خردورزي و گاه قدرتمندتر از آن دیده می شود که تدبیر و دان
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درك آن عاجز و ناتوان است .زال و سیمرغ از جمله خردمندانی هستند که در این داستان به قدرت سرنوشت 
اما فردوسی همه پیشامدها .در فرارسیدن زمان مرگ ایمان دارند و در برابر آن تسلیمند و سر فرود می آورند

زد و بداندیشی گشتاسب را نیز در این سرنوشت دخیل می داند.را یکجا به گردن سرنوشت نمی اندا
سرش راست ز اندیشه چون بیشه شداز آن بد پر اندیشه شد         دل شاه 

74-75بد اندیشه و گردش روزگار             همی بر بدي بودش آموزگار 
است و هرگاه که یکی رنیکاو پندنیکو کردارنیکالزمه آرامش روح و روان و جان و تن انسان  گفتار

از این سه نادیده گرفته شود آرامش و شادي از انسان دور خواهد شد.فردوسی با به کارگیري خرد راه و رسم 
نیکی را آموزش می دهد که شادي و آرامش را نصیب زندگی انسان می کند.

خرد چشم جان است چون بنگري           که بی چشم شادان جهان نسپري
نتیجه

حکیم فردوسی در شاهنامه خویش که خردنامه ارجمند زبان فارسی است راه رسم انسان بودن و 
خردمندانه زیستن را می آموزد ، کارکردهاي خرد را نشان می دهد، نتایج خردورزي که شادي و آرامش در 

اهنامه زندگی است و عواقب بی خردي را که رنج و تباهی زندگی است، به نمایش می گذارد.خرد در ش
پیوندي استوار با نیکی دارد. انسان خردمند در گفتار، کردارو پندار نیکی پیشه می کند .  

بینی فردوسی که حکیمی است خردمند ،خرد چشم جان آدمی است که اگر انسان از نیکی روي در جهان
خواهد شد.مشکل بگرداند و راه بیداد بسپرد این چشم پرنور و روشن کننده راه زندگی،تیره و بسته و 

اسفندیار همین جاست .آسیب جاي این پهلوان رویین تن اسطوره اي در همین چشم اوست.همان گاه که او 
چشم بر داد، که ویژگی برجسته و الزم خردمندان است می بندد و آز بر او مسلط می گردد، چشم خرد او نیز 

بند چشم خرد اسفندیار را به روي حقیقت می کور می شود.تیر تدبیر زال و سیمرغ که به یاري رستم می شتا
گشاید که دیگر براي او دیر است.اما فردوسی با  سرودن این داستان و تحلیل روانشناسانه شخصیت هاي بی 
خرد و خردمند آن، قصد دارد چشم جان خوانندگان خویش را بگشاید تا با تدبیر و خردورزي، شادي و 

آرامش را به زندگی شان هدیه کند .
خرد بهتر از هرچه ایزد بداد         ستایش خرد را به از راه داد

کتابنامه:
) زبان، فرهنگ ،اسطوره ،تهران:معین1386آموزگار،ژاله ،( - 
) ، جستاري چند در فرهنگ ایران ،تهران:انتشارات فکر روز، چاپ دوم.1374بهار،مهرداد (- 
ات جامی .) ،حماسه داد ،تهران :انتشار1380جوانشیر ،ف.م ، (- 
) گفتگو؛ از مفهوم زبانی تا معناي جهانی، مجله جامعه شناسی ایران ،دوره 1383خانیکی ،هادي ،( - 

.1پنجم ،شماره 
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) گفتگو در حکایت خلیفه و اعرابی ، پژوهشنامه 1389خلیلی جهان تیغ ،مریم ،و فاطمه محمودي( - 
زبان و ادبیات فارسی ،سال دوم ،شماره هفتم.

) فرهنگ اصطالحات ادبی ، تهران : انتشارات مروارید .1382( داد ،سیما ،- 
)، تراژدي قدرت در شاهنامه، تهران: انتشارات نیلوفر ،چاپ دوم.1376رحیمی ،مصطفی ، (- 
) ،نمیرم ازین پس که من زنده ام ،مجموعه مقاالت کنگره جهانی 1374ستوده ،غالمرضا، (- 

گاه تهران  .بزرگداشت فردوسی،تهران : انتشارات دانش
)،شاهنامه ،به کوشش جالل خالقی مطلق ، تهران :مرکز دایره المعارف 1389فردوسی ،ابوالقاسم ،(- 

بزرگ اسالمی ،چاپ سوم.
)،شاخه زرین،ترجمه کاظم فیروزمند،تهران : انتشارات آگاه ، چاپ ششم.1388فریزر،جیمز جرج،(- 
فر و کارکردهاي آن در شاهنامه فردوسی و )، تحلیل انسان شناختی اسطوره1390قائمی ،فرزاد،( - 

.174اساطیر ایران،جستارهاي ادبی ،شماره 
) خشم در چشم ، تبریز : آیدین.1387کزازي ،میرجالل الدین ،(- 
) ، مازهاي راز ، تهران :مرکز ،چاپ چهارم.1391کزازي ،میرجالل الدین ،( - 
ر ،تهران :امیرکبیر. ) ، مقدمه اي بر رستم و اسفندیا1369مسکوب ، شاهرخ ،( - 
) پیوند اسطوره و خرد ، تهران :علمی و فرهنگی.1389موسوي ،کاظم و خسروي اشرف ،(- 
)،حماسه فردوسی، تهران :انتشارات اطالعات .1382مهاجرانی ،عطااهللا ،(- 
)، عناصر داستان ، تهران ،سخن ،چاپ ششم.1380میرصادقی ،جمال ، (- 
طیر ایران ،ترجمه ژاله آموزگار و احمد تفضلی ،تهران: نشر ) ،شناخت اسا1368هینلز ،جان ،( - 

چشمه.
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بررسی ویژگیهاي زبانی دیوان آتشی شیرازي
1فاطمه سادات طاهري

استادیار دانشگاه کاشان
فریبا چینی
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده
یک ازآثار گذشتگان و معاصران ، طاهر آتشی شیرازي  شاعر قرن نهم و اوایل قرن دهم است  که در هیچ

شرح حالی از او نیامده و دانسته هاي ما از وي فقط منحصر به  این چند جمله است که نانوایی شیرازي بوده 
و با شاعري به نام صبوحی معاصربوده  که به هجو همدیگر پرداخته اند . شاعرکه مانند بسیاري از 

قصیده  28امامت است دیوانی با عنوان والیت نامه شامل همعصرانش شیعه مذهب و محب خاندان نبوت و
بیت دارد که موضوع اصلی آن منقبت معصومین بویژه امیرالمومنین (ع) است، این اثر هنوز به چاپ 4292و 

نرسیده و از نظر سبک شناسی مطالعه و بررسی نشده است . آتشی هم همچون دیگر شعراي همعصرش 
رده است .مختصات آوایی موجود در شعر وي که سبب حفظ موسیقی بیرونی و شیوه پیشینیان را پیروي ک

کناري شعر او شده ،  کهن گرایی هاي لغوي در سطوح حروف , کلمات و ترکیبات ، ساخت ترکیبهاي تازه 
و  گرایش بسیار وي به رعایت قواعد دستوري قدما از ویژگیهاي چشمگیر سبک زبانی این اثر است  که 

د دارد  به تبیین آنها بپردازد.نگارنده قص
طاهر آتشی شیرازي، سبک شناسی ، ویژگیهاي زبانی، ویژگیهاي آوایی، ویژگیهاي لغوي و ها: کلیدواژه

ویژگیهاي دستوري.
مقدمه

ادبیات فارسی مربوط به اواخر قرن هشتم تا آغاز قرن دهم را با وجود نقایصی که دارد ، می توان به 
.ران صفوي استادب  کالسیک فارسی شمرد که خود  مقدمۀ پیدایش دونحوي آخرین دورة مهم

، آن زمان سمرقند پایگاه دانشمندانتوجه شاهان و شاهزادگان تیموري به علم ، ادب و هنر موجب شد در 
نویسندگان و شاعران شود. دربارهاي مستقلی که تیمور براي فرزندانش در نظر گرفت و شعرا و ادبایی که را 

یم ایشان قرار داد سبب شد تعداد چندي از این شاهان و شاهزادگان یا خود در میدان شاعري طبع که ند
ر از انحصار طبقه خواص خارج شود و آزمایی کنند یا به شاعرپروري بپردازندو درنتیجه این امر سبب شد شع

د و قید و بندهایی که براي ، مردم عادي ، پیشه وران و ... همگان به کار شاعري مشغول شونامیران و عالمان
شناخت شاعران در ادوار گذشته وجود داشت، شکسته شود ، از طرف دیگر سختیها و مصیبتهایی که مردم در 
نتیجه حمله مغول و حکومت تیمور تحمل کرده بودند باعث شد تشیع که بتدریج از دوره مغول رشد خود را 

1 . taheri@kashanu.ac.ir
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متعددي در گوشه و کنار ایران هنر شاعري خود را به مدح آغاز کرده بود در این دوره تقویت شود و شاعران
ظهور و رشد منظومه هاي دینی در د و از طرف دیگر همین موضوع موجبو منقبت امامان اختصاص دهن

؛ اما ناگفته نماند از دوره هاي ممتاز ادب فارسی استاین دوره شد. هرچند این دوره از نظر تعداد شاعران 
ه شاعران این دوره از نظر نظر کیفیت از برجستگی خاصی برخوردار نیست به گونه اي ککه شعر این دوره از

قالب و معنی از هرگونه نوآوري ناتوانند به همین دلیل در این دوره شاعران بزرگ صاحب سبک ظهور لفظ، 
ت؛ هرچند برخی نکرده و پایه و اساس کار این شعرا بر تقلید از شاعران بزرگ پیشین  واستقبال از ایشان اس

؛ اما ابتکارات آنها به اندازه اي نیست که در برابر لفظ و معنی نوآوریهایی دارنداز ایشان نیز گاه از نظر
م از اینکه  اعتاد شفیعی کدکنی معتقدند هر اثريشاعران گذشته بتوانند خودنمایی کنند هرچند همانطور که اس

یهایی دارد که سبک آن اثر را تشکیل می دهد و از آنجاکه دست چندم براي خود ویژگیک اثرفاخر باشد یا 
از نظر مفهوم و محتوا و هنر دوره تقلید از شاعران گذشته است؛هرچند حتی در موارد معدودشعر این 

ویژگیهاي زبانی ؛ ولی اکثر ایشان کوشیده اند از عهده تقلید ته اند به پاي شعراي پیشین برسندشاعري نتوانس
و برخی از ایشان نیز تا اندازه اي در این کار موفق بوده اند. یکی از شاعرانی که در این دوره یندپیشینیان برآ

، شاعري گمنام مدح و منقبت معصومین اختصاص دادذوق و قریحه خود را به امر شاعري آن هم  در زمینه
قصیده  و 28ري شامل بود. این شاعر مجموعه اشعا"طاهر آتشی شیرازي "متعلق به دیار فارس به نام 

بیت دارد. غیر از دو قصیده وي که درباره مصنوعات الهی و واجبات است دیگر قصاید وي در مدح و 4292
بویژه بیان معجزات حضرت علی ( ع) سروده شده است که -علیهم السالم-منقبت چهارده معصوم پاك 

اد میکند . والیت نامه  آتشی تاکنون در گوشه و ی"والیت نامه"خود شاعر در البالي اشعارش از آن با عنوان 
کنار  کتابخانه هاي عمومی و شخصی منزوي مانده و به زینت طبع آراسته نشده و سبک آن مطالعه و بررسی 
نشده است. پس از تصحیح این متن و توجه به سبک و محتواي این اثر مشاهده شد، ویژگیهاي زبانی این اثر 

نده هنرمندي و و دستوري از برجستگیهاي خاصی برخوردار است که نشان دهدر سه سطح آوایی، لغوي 
؛ لذا نگارنده در این مقاله می کوشد شعرآتشی شیرازي را از نظر ویژگیهاي سبکی زبانی توانایی شاعر است

گیهاي زبانی پیشینیان موفق باشدبررسی کند تا مشخص کند این شاعر تا چه حد توانسته است دررعایت ویژ
عرفی طاهر آتشیم

طاهر آتشی شیرازي مشهدي از شاعران قرن نهم و اوایل قرن دهم هـ.ق. است که صاحبان تذکره ها تنها 
اند. در هیچ یک از آثار متقدم و متاخر، شرح حالی از وي به ذکر نام او و نقل دو بیت از اشعار وي اکتفا کرده

ه است. (خیامپور ه.ق. زنده بود928ده که در سالخنوران درباره وي آمذکر نشده است، فقط در فرهنگ س
شود: سید) اطالعاتی که از آتشی در دسترس است منحصر به این چند جمله مختصر می: ذیل واژه1340،

یق نانوایی ) شیرازي است، از طر129:  3،ج1373هـ.ق (تهرانی،910طاهر خباز شیرازي مشهدي زنده به
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). میان او و صبوحی ابواب هجو 388-389: 1363نوایی ، سروده است (میکرده و شعر نیکوامرار معاش می
)325: 1384اند. (سام میرزاصفوي، ح بوده و همدیگر را هجوهاي رکیک می کردهمفتو

دست نیست. در دیوان تاریخ تولد شاعر همانند تاریخ فوتش بر ما پوشیده است و اطالع دقیقی از آن در
هـ ق. به عنوان تاریخ سرودن اشعار آن دیوان  880و 846ه در آنها به سال هاي بیت آمده کاشعار وي دو

هـ .ق زنده 910اشاره میکند و این ابیات تا حدي میتواند موید قول آقا بزرگ تهرانی باشد که وي را در سال 
دانسته است: 

عانکاین سعادت یافتم از عون حی مستو شش از هجرت شاه رسل هشتصد و چهل بود 
1)20/7(دیوان اشعار ، 

)6/120به شادي نظم شد چون این والیت نامه غرا(به سال هشتصد و هشتاد بعد از هجرت احمد     
است که شاعر  به عنوان تخلص شعري آن را در پایان تمام قصاید "آتشی"نام شعري این شاعر، همان 

اند. شغل و پیشۀ آتشی براساس آنچه د او ناشناختهخود ذکر کرده است . خانواده و نیاکان آتشی نیز مثل خو
) چون شاعر ،خود گمنام است پس از 1384:325است ( همان ؛ نیز نوایی ،"نانوایی"در تذکره ها آمده 

« معاصران او هم اطالعی در دست نیست تنها سام میرزا به شاعري به نام صبوحی اشاره میکند و میگوید: 
)325: 1384(سام میرزا صفوي، » هجو مفتوح بوده. میان  او و صبوحی ابواب

والیت "تنها اثر به جا مانده از آتشی همین دیوان اشعار اوست که در جاي جاي دیوانش از  آن  با عنوان 
یاد میکند و اثر دیگري به وي نسبت داده نشده است."نامه

مذهب شاعر
وضوع بوده و والیت نامۀ وي  بوضوح مبین این مآتشی  چنانکه از اشعارش بر می آید قطعاً شیعه مذهب

قصیده دیوان وي به مدح و منقبت خاندان نبوت و امامت بویژه حضرت 28قصیده از 26است چنانکه 
عددي  نیز در ذم بیات متدر بین اشعار وي او معجزات ایشان  اختصاص دارد و علی(ع) و بیان داستانها

ضرت علی (ع) یافت میشود؛ از آن جمله: بویژه دشمنان حدشمنان اهل بیت
)11/7زمن ثناي علی گوش کن ز ما مگذر  (رغم خارجی و ناصبی دمی بنشین به

) 4/5کــوري چشم جــمله خارجــیان (ـدحت علــــی کوشمتا کــــه در مـ
خواسته است.و در اکثر قصاید خویش نام دوازده امام (ع) را به ترتیب ذکر کرده و از آنها یاري 

شعر آتشی 
که شاعر در جاي جاي دیوان خویش از آن با نام دیوان قصاید آتشی تنها اثر به جامانده از این شاعر است

یاد میکند غیر از دو قصیده که درباره مصنوعات الهی و واجبات سروده ، موضوع اصلی اشعار "والیت نامه"
حضرت علی(ع) و مناقب پیامبر اکرم(ص) و فاطمه زهرا وي شرح دالوریها و بیان معجزات و داستانهاي 

نیز اشاره کرده است. راوي این داستانها در کر نام ومدح دیگر ائمه اطهار(ع) (س) است که در ضمن آنها به ذ

ه بیت است.شمارة سمت راست شماره قصیده و شماره سمت چپ  شمار- ١
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اکثر قریب به اتفاق، صحابۀ پیامبر اکرم (ص) بخصوص سلمان است. از این دیوان چهار نسخه خطی در 
حیح نشده است .دست است که تاکنون تص

)6/9به نظم آرم اگر توفیق بخشد خالق یکتا(الیت نامه اي زان شاه برّ و بحرولیکن یک و
موالنا طاهر آتشی شیرازي بنابر آنچه در اشعارش آمده ، شاعري شیعه مذهب و مداح و شیفته اهل بیت 

ه است و بطور متوسط . وي اشعارش را در قالب قصیده سروده پیامبر (ص) و حضرت علی (ع) استبویژ
بیت دارد. اکثر قصاید او با ستایش 279تعداد ابیات وي بسیار است به گونه اي که یکی از قصاید او 

پروردگار و نعت پیامبر (ص) آغاز میشود و گاه در ادامه به مدح و منقبت دوازده امام  ختم میشود.. 
خلص، تنۀ اصلی و شریطه است. آتشی بیشتر در برخی قصاید وي به شیوه قصاید مدحی داراي تغزل، ت

تغزل قصایدش از آرایه هاي ادبی  بخصوص تشبیه و استعاره بخوبی بهره جسته و در  تنه اصلی آن  به میزان 
استفاده -علیهم السالم -بسیار و به شیوه هاي مختلف از آیات قران کریم و احادیث پیامبر و معصومین 

تاریخی وبیان معجزات ح خاندان نبوت و امامت از طریق ذکر داستانهايکرده است .چون هدف وي مد
به آیات و احادیث در اشعار او بسیاراست.شاعر شیرازي از عهدة وزنهاي ایشان بوده، کاربرد تضمین و تلمیح 

عروضی بخوبی برآمده است، اما در به کارگیري قافیه آن هم در قصاید طوالنی گاه دچار کاستیهایی شده 
ست. در پاره اي از قصاید به استقبال اشعار خاقانی رفته است؛ اما از نظر ویژگیهاي سبکی به او شباهت ا

شود که شاید دلیل آن عالوه بر دیده میایی و مفاخره در اشعار او بندرت زیادي ندارد همچنین خودست
تفاوت شخصیت تفاوت در محتواي شعر آن دو باشد. 

سبک شناسی شعر آتشی
، بنامیموما شیوة خاصی از بیان را میطلبدبک را نگاه خاص هنرمند به جهان بیرون و درون که لزاگر س
) پس هر اثري که نوشته میشود در هر سطح نوشتاري که باشد ، داراي سبک است، حال 15: 1373(شمیسا، 

انحراف از «.اگر سبک را شود، باشد یا یک اثر فاخر ادبیاین اثر میتواند مطلبی که در یک روزنامه نوشته می
شخص کرد . .( شفیعی تعریف کنیم پس سبک یک اثر را فقط از طریق مقایسۀ آن با آثار مختلف م» نرم

) البته باید توجه داشت در میان انواع ویژگیهایی که در یک اثر دیده میشود فقط برخی از 38: 1366کدکنی، 
. حال این میگویند» سبکی«یا » سازسبک«هاي ویژگیآنها در پدید آوردن سبک دخالت دارند که به آنها 

مختصات ممکن است زبانی، فکري یا ادبی باشند؛ اما باید بسامد باالیی داشته باشند تا جزء ویژگیهاي سبکی 
) 206:  1377( غالمرضایی ، یک اثر تلقی گردند.

ویژگی هاي زبانی دیوان آتشی شیرازي
)،  (phonologicalاز این رو آن را به سه سطح کوچکتر آوایی سطح زبانی مقولۀ گسترده اي است،

کنند:)تقسیم میsyntactical) و نحوي (lexicalلغوي(
سطح آوایی-1
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وزن) و کناري (ردیف و قافیه) و عالوه بر آن مسائل کلی مربوط به ارهاي موسیقی متن اعم از بیرونی(ابز
شود.سطح آوایی بررسی میر تلفظ د
روضی وزن ع-1-1

آتشی مانند بسیاري از شاعران پارسی زبان دیگر از اوزان مختلفی در دیوان خود استفاده کرده و بخوبی از 
؛ مانند شعار خود از برخی اختیارات شاعريعهدة آنها برآمده است و در موارد الزم براي تکمیل وزن ا

وزن عروضی اشعار خود را حفظ تخفیف مشدد، حذف و اسکان متحرك استفاده کرده است تا حتی االمکان
نماید .به عنوان نمونه میتوان بعنوان شاهد مثال به موارد زیر اشاره کرد: 

تشدید مخفف:-1-1-1
) 4/3پـا یـان (حـــد  است و بیکـــرمش بید  للـه در حـــــــق بنــــدهحمـــ

)9/46اور (چو تی تی و چو می تی هست یت و منــاتــم صنـم بــا عــزي و ال
از این قبیل است :خرم به جاي خرّم ، غران به جاي غرّان و ... .

حذف: -2-1-1
)9/56که صد ره بهتر است از رخش اشقر(ی مرکب بــرش استـاده دیـــدمیکـ

است:  فتاده ،همره ، بیشمر ، یرق بجاي یراق، عبدمطلب ، بوالحکم و بوالفضول .از این قبیل
تحركاسکان م-3-1-1

)                                                                                          10/27( خون و بکشت از خیل دین بی حد و مرزد شبید شب با لشکرش آمـد برون نامه را بدری
)                                                                                                    6/53رد جا (چو آب خضر که اندر خطه ظلمات گیسیاهی رفت آن دلبر       ز بهر شوهر خود در 

بطور کلی باید گفت چنانکه مضمون و محتواي اشعار شاعر حکم میکند وي بیشتر از اوزان سنگین 
بیش از دیگر بحرهاي عروضی براي سرودن استفاده میکند و بحرهاي هزج (ده قصیده) و رمل (نه قصیده) را 

قصایدش  بکار گرفته است.  
قافیه -2-1

با توجه به اینکه در دیوان آتشی حداقل تعداد ابیات  قصاید پنجاه و نه بیت و حداکثر دویست وهفتاد و 
مختوم نه بیت است، انواع حروف به تناسب موضوع به عنوان قافیه مورد استفاده قرار گرفته است.کلمات 

28بیشترین  کاربرد را به عنوان واژة قافیه به خود اختصاص داده اند به گونه اي که هشت قصیده از » َ ر–«به
هر کدام در شش قصیده از قصاید وي » ار، ان و ا «قصیده دیوان وي به این قافیه ختم میشود وحروف قافیه 

م  فقط در یک قصیده به عنوان قافیه بکار رفته هر کدا»انی و ال «درجایگاه قافیه واقع شده اند و حروف 
است.
قافیه میانی:-1-2-1

آتشی افزون بر رعایت قافیه کناري در بعضی از قصاید خود قافیۀ میانی را نیز رعایت میکند :
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)3/38حامل رایت منـــم ،پیش رسول کبـــار( نــم ، میـر هــدایــت منـــمشاه والیــت م
)1/108حق چو نگهدار توست، شاد بزي غم مخور (مونس و غمخوار توست   ارتوست،حضرت حق ی

) و ... . 2/136)،(2/135)،(18/8)، ( 3/11)، ( 3/10اند :( ؛از این قبیل
نداشتن قافیه :- 2-2-1

بیت دارد ابیات معدودي هم دیده می شود که قافیه ندارد ؛از 4294در دیوان آتشی ،که چنانکه گفته شد  
ه:جمل

)12/181ز پـی برفت دلـدش ز  پیـش  دوان( به سوي شهر یمن شد روانه لشکر شیر 
)12/182به طی ارض به یک قدم رسید از بیرون (به نــزد شهر یمن   ولـی حضــرت داور 

اله و 22قصیده 33و32نیزکلمات ختا وخار در ابیات15قصیده 85و84قافیه کردن نار و مدام در ابیات 
و... از این نوع است .16مرتضی در قصیده 

عالوه بر وجود ابیات بدون قافیه در دیوان آتشی عیوب قافیه نیزدر بعضی از ابیات  دیده میشود :
عیوب قافیه-3-2-1
تکرار قافیه:-1-3-2-1

ان آتشی) در دیو124: 1383عبارت است از آوردن یک قافیه در دفعات متعدد در یک شعر.(  شمیسا ،
؛ از جمله:تکرار قافیه بوفور مشاهده میشود

)15/102(ودند که گردي شد عیان از روي دشت    لشکري بی حدو افزون آمدند چون ازشکاراندر این ب
)   15/103گفت باب من بود یا شاه کاید از شکار  (شاه مردان گفت با دختر که این لشکر ز کیست   

) و... .165-8/166)،بربر(14-5/15فراوان() ،47-3/48نیز ر.ك:  هزار(
شایگان: -2-3-2-1

) کمابیش در دیوان آتشی به 123تکرار عالمت جمع در جایگاه قافیه که شایگان نامیده می شود. (همان : 
چشم می خورد:

)13/121بعد از آن گفت با شه مردان (یک زمان سر به پیش افکندند    
)13/122خت     چون گذشتی ز لشگر ماران (که از آن چشمه سار و پاي در

است:عالمیان و فزندان و دشمنان ،فرزندان و حوران و... .؛از این قبیل
ایطا: -3-3-2-1

ایطا در قافیه شدن کلمات مرکب ایجاد میشود ؛ یعنی زمانی که قافیه تنها بر اساس تکرار جزء دوم کلمۀ 
)122: 1383ی و ایطاي خفی تقسیم می شود.( شمیسا ،مرکب باشد. ایطا خود به دو نوع ایطاي جل

ایطاي جلی: -1-3-3-2-1
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پسوند یکسان است بطوري که پسوند بودن آنها مشخص باشد. (وحیدیان قافیه کردن کلمات داراي 
) که در دیوان آتشی هم نمونه هایی از آن مشاهده می شود.                              101: 1367کامیار، 

)21/58بر ســر آن چاهسار جنیان آمــد دوان (ا نزدیک چاه و شد پیاده شاه دیناندتر
)                                                                                       21/59بعد از آن جست اندرون چاه چون برق وزان(شاه اول خواند اسم اعظم و برخود دمید

)و... .13،ترسان و شادان (قصیده:)،غلطان و روان 12و وزان (قصیده:؛همچنین سوزان 
ایطاي خفی : -2-3-3-2-1

خود نوعی تکرار قافیه اما به گونه اي که به جهت کثرت استعمال و شدت آمیختگی چندان مشخص 
) ؛ به عنوان نمونه :101: 1367نیست. (وحیدیان کامیار، 

)12/97بخورد دست خود آن دیو دون و شد خندان(دهن آن دست را و در ساعت اد درنه
)146/ 12که ایستاده به بیرون تو را بود نگران ( به پیشواز علی با سپاه بیرون شو 

اقوا: -4-3-2-1
می ) که گاه در اشعار آتشی نیز مشاهده287: 1373گویند.( ماهیار ، به اختالف حذو و توجیه  اقوا  می

شود:
) 8/122که گل رویی و گل مویی صنوبر قد و نسرین بر (شد یکی دختر که نام او بود زهرهورا با

) 8/123(هرمازحسن جمال اوشود شرمنده ماه وکه فرشته بو پري رخسار حوري وشملک خویی
ابتکارات قافیه-4-2-1

بتکارات مربوط به فن قافیه را نیز مشاهده عالوه بر عیوب قافیه در دیوان آتشی میتوان بعضی ظرایف و ا
کرد ؛ از جمله:

قافیه معموله : -1-4-2-1
قافیه اي است که محصول ابتکار ذهن و دخالت شاعر در وضع حرف روي باشد؛ بدین ترتیب که شاعر 

ضمن ، حرفی جز روي اصلی را روي شعر قرار دهد و در نتیجه قافیه هایی بیاورد که متعملی ابتکاريبا
)130: 1373لطافت یا ابداعی باشد. (ماهیار ، 

)   3/19علیم و عالم و عالم و اعلم االعال( صبور و صابر و سیار و اکبر و اعظم
)4/19(هست بود نیز دایـــم االبـــداکه بود و افر و غفار و واحد و صمد استغفورو غ

***
)26/214ـق ذات پـــاك خود خدایــا (به حــبه کــف بنهاد و گفتـــا یا الهــــی
)26/215به حـــق آدم و تعظیــــم حـــــوا (به حــــق جملـــۀ کرو بیــــانت 

کاربرد الف اطالق: -2-4-2-1
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الف زائدي است که براي تکمیل جنبه موسیقایی کالم در آخر اسم ، فعل یا حرف که در پایان بیت در 
)که با آنکه وجه مشخصه شعر سبک خراسانی 187:  1372، قرار میگیرد ( شمیسا، جایگاه قافیه واقع میشود  

بویژه عصر سامانی است با این وجود آتشی نیز در بعضی موارد از آن استفاده کرده است:
: شعیب)26/217ق یونس و ایوب  و شعبا  (بــه حــق هــود و داود و سلیمــان                   بـه ح

: نیتا ،خسرواوهمچنین 
ردیف:-3-1

نامند. شعري را می، ردیفعیناً بعد از قافیه تکرار میشودیا کلماتی هم معنی را که در آخر مصراعهاکلمه 
) در شعر فارسی پیش از اسالم 101:  1383شمیسا، شد ، مرّدف مینامند. (که عالوه بر قافیه ردیف نیز داشته با

ه است ؛اما بعد از اسالم وجود ردیف شعر را از داشتن قافیه بی نیاز نمی ردیف بدون قافیه نیز بکار می رفت
)147: 1370سازد. (وحیدیان کامیار، 

28نیست  به گونه اي که در میاناي ندارد و چندان چشمگیرردیف در دیوان آتشی برجستگی ویژه
ه با این  مطلع آغاز می شود : قصیده اي که در دیوان وي آمده است ، شاعرتنها یک قصیده مردف دارد  ک

) 5/1بنام آن خداوندي که معبود جهانبان است     رحیم و راحم و رحمان، کریم و فرد و سبحان است (
ویژگی هاي لغوي :

1373گویند. (شمیسا، بررسی درصد لغات فارسی ، عربی و کهن گرایی کلمات را سبک شناسی لغوي می
 :154(

کاربردکلمات کهن:
)7/67قیصر و فغفور و خاقانند در صــف نعال( اکـران قنبــرت در کریاس قدر چبـر 

) 17/175چنان با چــادر و کونــاب و معجــر( ـاي خویشتن برخـاست آزاد زجــ
: قربوس ، کوتوال ، تتق ، نژند ، قطران و ... .همچنین از این قبیل است

بی(با بسامد باال):کاربرد کلمات عر-2
)3/7اشک فشان چون غمام مادر شب در عذار( چونکه بشد وقت شام طفل فتادش زبام 

همچنین: سندس و استبرق، ثعبان، دخان، مطر و ... . از این نوعند.
کاربرد ترکیبهاي عربی(با بسامد باال): -3

)14/8ز یمین و از یسار( بـر رخ ما برگشاید افاتح الفتحی که باب رحمتش از هر طرف
همچنین صانع صنع ، طرفه العین ، عینه الثعبان و... .  از این نوعند.

کاربرد کلمات معرب: -4
)15/16دید کز صحرا برآمد ناگهان گرد و غبار( راند بی زین و لجام دلدل شهبا علی می

)13/124ــزبــر دمان ( کــزتـو ترســان شود هبازگــو تـا تــــو را چـه باشــد نـــام
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کاربرد کلمات عبري -5
)7/69شبر و شبیر زین العابدین طغراي آل( بعد حیدر دان یقین سردفتر عالی نصب

نیز یعقوب ، یوسف ، موسی ، آدم و ... . از این نوعند. 
کاربرد شکل عامیانۀ کلمات: -6

)26/123ز لطف و اعطـــا( به سروقتم فرست اهمین دم مصطفـی و مرتضــی را 
واژه هاي یخه : یقه و  برجاش : برجایش ، یک وجه : یک وجب از این نوعند.

کاربرد  شکل کهن کلمات    -7
کاربرد شکل قدیمی کلمات خود به دو بخش تقسیم میشود :

کاربرد شکل قدیم حروف: -1-7
به جاي یا:"ایا "کاربرد -1-1-7

)8/61علی راخواند پیش خود ایا سلطان دین پرور(چون سید پیام حق مین بشنیدزجبرییل ا
به جاي با"ابا"کاربرد -2-1-7

)19/99روانه گشت ابا یاوران به مسجد شد          صحابه پیش دویدند با سالم ودعا (
به جاي در: "اندر"آوردن -3-1-7

)10/33ایشان دل پر از خوف و خطر( مومنان را شد ازچون ز بعد مدتی اندر مدینه آمدند 
به جاي بر:» ابر«کاربرد -4-1-7

)8/33فزون بد موي یال او ز یال اسب و از استر( سالخورده بود هرشاخی ابر فرقشچنار 
به جاي براي ( حرف اضافه مرکب):» ازبهر«کاربرد -5-1-7

)10/59در کافکند در قلعه در (چون  سالسل دید گفتا منجنیق از بهر چیست   گفت شخصی بهر حی
به جاي براي:"بهر"کاربرد -6-1-7

) 15/56ام بهر رضاي حق نثار(جان خود را کردههرچه گویم آنچنان کن هیچ نندیشی زمن
به جاي به"با"کاربرد حرف اضافه -7-1-7

)10/42خود دگر( کاین چنین آواز نشنیدم به عمرباز با هوش آمد و پرسید کاین نعره چه بود 
کاربرد دو حرف اضافه براي یک متمم: -8-1-7

)1/110کاو زد به یکی ضرب سه تن را به کمر در (گفتا که ببینید که این مرد چه مرد است
به عنوان ادات قسم(با بسامد باال)"به"کاربرد  حرف -9-1-7

)1/267ساقی کوثر(یارب به کماالت علییارب به حق  نور رخ احمد مختار
"از"به معناي "را"کاربرد -10-1-7

)8/52قضا را اندر آن ساعت که روشن گشت آن برنا    رسید آن قاصد و بسپرد آن خط را به پیغمبر (
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کاربرد شکل قدیم کلمات: -2-7
به جاي دشمن:"دوشمن"کاربرد -1-2-7

)4/73به سینه داشت نهان (بود او هم امیر را دوشمن                  بغض حیدر
به جاي دوم:"دویم"کاربرد -2-2-7

)4/66نار دزد دویم چو این بشنید                 زرد شد گونه اش چو برگ خزان (
به جاي سوم:"سیم"کاربرد -3-2-7

)1/41تا روز دگر جنگ شد و باز نشد فتح      در روز سیم چارم از این گونه تو بشمر (
به جاي درون:"اندرون"بردکار-4-2-7

)21/40تا ببیند حال و او ما را کند آگه از آن ( ت مالک اندرون چاه باید شد یکی گف
به جاي هموار:"هاموار "کاربرد-5-2-7

)14/48کردشان از باده توحید مست وبی خبر        آنچان کز سر خوشی مدهوش گشتند هاموار (
ماتبه آغاز کل"الف"افزودن -6-2-7

)25/91تو گفتی سر به سر بشکافت سقف گنبد مینا(فتاد اسالحه از دست سپاه کفر از هیبت    
همچنین است اشتر به جاي شتر، اسپر به جاي سپر، اسالح به جاي سالح ، افشرد به جاي فشرد و... .

کاربرد لغات در معانی قدیم-7-2-7
کوشیدن : جنگیدن- 7- 2- 1-7

)12/101لعین و جست از جاي      گرفت گرز و دگر با علی بشد کوشان (ز تن برست دو پاي
مکمل شدن : مسلح شدن-2-7-2-7

)26/52مکمل گشت بر مرکب سواره                بشد بر سوي مغرب راه پیما   (
ملت: دین-3-7-2-7

) 12/45ن( در آن دیار قدم نه که دین و ملت حق         زیمن قدمت اي شاه دین شود اعیا
حشر: سپاهیان داوطلب- 7- 2- 4-7

)11/138شنید عمرو امیه ز جاي خود چون برق     بدید کافر و شد در گریز سوي حشر (
فراز: باال-5-7-2-7

)8/87علی را دید در پاي درخت سبز بنشسته       فراز چشمه در گلشن به صد آیین و زیب و فر (
ب ، شوي: شوهر و ... . ؛از این قبیلند لغات : واقعه:خوا

کاربرد واحد هاي اندازه گیري کهن-8-2-7
)9/110کمند شصت یازیشان به کف در(ز هرسو گرد دلدل را گرفتند 

) 1/121بگرفته به کف شصت ارج نیزه فوالد           بنشسته فراز فرسی میشد چو اژدر (
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؛نیز گز ، فرسخ، میل و... . از این نوعند.
کلمات: تخفیف -8
تخفیف فعل: -1-8

)12/10دهی فرمان( اند به بیرون چه میستادهرسید و گفت که یا مصطفی دو ناقه سوار
؛نیز رها کرده بداست= بوده است،  بیارد= بیاورد ، فرو آرد= فرود آورد و ... . از این نوعند.

تخفیف اسم عام: -2-8
)10/25ز مدینه با یرق رفتند در ساعت به در (امالک و عمرو ابن معدي با دلیران دو هزار

اند:  میر : امیر ، نار: انار ، سلح: سالح مه : ماه، خجلت: خجالت، شهنشاه و ... .؛ از این قبیل
تخفیف اسم خاص:-3-8

) 2/18رفت برآن پري خواند ثنایش زبر( بود بزرگ عرب عبد مطلب به نام 
ر .نیزبوالحکم :ابوالحکم ،سکندر:اسکند

هاي مشدد:تخفیف واژه-4-8
)2/92اي بی خطــر  ( گفت که شکرخدا آمدهگشت خدیجه خرم دید چو روي رسول 

؛نیز حد= حد (موارد بسیار) ،در حق، صفین، و .... از این نوعند.
قبل از واژه  : "مر"کاربرد -9
"را"قبل از واژه همراه با "مر"کاربرد -1-9

)2/160مر همه را بود بار لعل و در و سیم و زر( هزاران قطارهمره آن گلعذار بود
"را"قبل از واژه بدون آوردن "مر"کاربرد -2-9

)4/15بـــود او را کــه رشتــه بـــود مــر آن (چــادر کهنــه اي ز پشــم شتر 
کاربرد انواع الف-10
.ر.ك بخش ابتکارات قافیهکاربرد الف اطالق : -1-10
بهار و »(الفی که به آخر افعال افزوده و غالباً در جواب سوال گفته شود. « کاربرد الف جواب: -2-10

)122: 1373دیگران، 
)9/57به دستورش بگفتــا راه بسپر( شهاب گبر چون بشنید دردم

ن را به افه میشود و آکه به آخر فعل امر (بن مضارع )اضکاربرد الف توصیف (صفت ساز) :-3-10
)122: 1373می کند . (بهار و دیگران، صفت تبدیل 

)25/63به گرز و نیزه و تیر و کمان و خنجر برّا( بگفت این و بشد گریان و با آن گبر کوشان شد
؛از این قبیل است بویا .

ویژگی هاي دستوري (نحوي)-11
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» : همی«، » می«شیوه هاي خاص کاربرد -1-11
بر سر فعل امر : » می«دن آور-1-1-11

)3/51رو و در ره ندا  گو به صغار و کبار(  میها هرگــذر و هــرسـرا  کوچــهدر همــۀ 
بر سر فعل استمراري : » همی«آوردن -2-1-11

)3/2زهره به چرخ برین پنجه همی زد به تار( شارق گردون نشین گشت نهان در زمین
همراه فعل استمراري: »ي« و» همی«کاربرد –3-1-11

)9/96جهان در پیش چشمش گشت تاریک                    همی دیدي به سوي شه مکدر(
همراه فعل استمراري: » ي«و » می«آوردن -4-1-11

)8/35اي برتر (گشتی سرش از بارهبه سوي برج و باره می فشاندي شعلۀ آتش         به دور شهر می
د  یا زینت بر سر فعل سوم شخص ماضی:تأکی» ب«کاربرد -2-11

)10/27زد شبیخون و بکشت از خیل دین بی حد و مر(نامه را بدرید شب با لشکرش آمد برون  
؛از این جمله است ببوسید، بگرفت ، بگفت و ... .

کاربرد فعل ناقص به جاي تام: -3-11
)21/40کند آگه از آن ( تا ببیند حال و او ما راگفت مالک اندرون چاه باید شد یکی 

جابجایی فعل معین:-4-11
)27/155که خواهد کشته شد آن مرد دیندار (علـــی گفتــا دریغــا از حذیفـــه

)                                    6/59اجازت گربود آید ز خور تشریف کرمنا ( ده است خواهم عرض کرد اکنون    مرا یک مشکل افتا
کاربرد فعل مفرد براي نهاد جمع:-5-11

) 8/11دو تن با ناله و افغان  در آمد ناگهان از در( شنیدم بود روز جمعه و نزدیک پیشین بود 
حذف فعل با قرینه معنوي:  -6-11

)16/78بعد از آن پوشید بررخسارة هردو ردا( ود تا نزدیک هم(بیاورند)هر دو طفل کشته را فرم
کاربرد  شکل قدیمی افعال در دیوان آتشی-7-11
آوردن فعل پیشوندي: -1-7-11
"در"پیشوند -1-1-7-11

)16/52دید چون مادر دوید و دربود او را زجا (استخوانش خرد گشت و چون برادر جان بداد
"بر"شوند پی-2-1-7-11

)     15/59این بگفت و چشم خود را بست و گردن برکشید        رعد جنگی برکشید آن خنجر زهرآبدار (
"فرو"پیشوند - 3-1-7-11
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)13/59ها شـدند نهــان( جملــه درخیمهآن دلیــران دیــن فــرومانـدنـد
"وا"پیشوند - 4-1-7-11

) نیز واستانی7/35م        شمه اي گر وانمایی از والیت  کل حال (با علی گفتند شاها ما مسلمان می شوی
"باز"پیشوند- 5-1-7-11

)10/50با وزیر خویشتن گفتا ببین کاین مرد کیست       بازپرسش نام و کام و اصل و نسل و بوم و بر (
آوردن افعال نیشابوري: -2-7-11

)26/67نه سرما( نه گرما آزمودستی همانا در بیابان گشته اي تو
؛نیز ندیدستی ، شنیدستم ، ندیدستم و... . از این نوعند.

کاربرد فعل ستدن به جاي گرفتن با بسامد باال:-3-7-11
)15/4دست قدرت شست در دم آن سپهر زرنگار ( از کف گازر ستاند آن قرص صابون سفید 

کاربرد فعل الزم در معنی متعدي-4-7-11
)13/82ا لشگر         برو این چشمه رابه جاي بمان (گو علی گویدت که ب

کاربرد گونه هاي مختلف فعل امر-5-7-11
"ب"فعل امر بدون -1-5-7-11

)13/109رو بگو هست مرد سوداگر                   تا بگیرم قلعه گبران (
(امر مستمر)"می"فغل امر همراه با -2-5-7-11
)13/127دان (لیـــک نامم اســد بود میودیــت مـــن ابوتـــراب بــــکن
"ب"فعل امر همراه با -3-5-7-11

)27/28بگفتا حق سالمت می رساند               همی گوید علی بفرست این بار (
ساخت فعل نهی از ن+ بن ماضی-6-7-11

) 2/40باز خدیجه بگفت چون بروي نزد جفت          هیچ بر او نخفت تا برم آیی دگر  (
کاربرد نمودن= نشان دادن-7-7-11

)1/86بنمود بسی لعب زبازوي پس آنگه       از کینه بر آورد یکی نعره چو عنکر (
شیوه هاي خاص کاربرد عدد و معدود-8-11
تقدیم معدود  بر عدد:-11- 1-8

)20/18(گفت دیناري هزارم یا امام انس و جانشاه گفتا چند گردد خرج بهر این سرا 
از این قبیل است سپاهی سی هزار ، لشکري دویست هزار، دلیران دوهزار و ... .

کاربرد شکل خاص عدد و معدود -2-8-11
)12/25برفت و سود ندید و بسی بدید زیان ( سه بار خسرو ما با دوصد هزار سوار
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دو ده هزار و سه باره سی هزار نیز از این نوعند.
معدودمطابقت عدد و-3-8-11

)4/95چون تو باید کسی امانت را                        نه چو آن هر سه دزد طراران (
عدد جانشین معدود-4-8-11

)13/60دررسید و کشید تیغ بران (زمر با ده هزار از قلعه 
)11/190شد             آب زهره ایشان ز تاب آن در بر(ز پشت اسب فتادند شش هزار به خاك 

جابجایی ضمیر-9-11
) : جگرم27/75بسی خوردم از آن گل بر جگر خار(شدم عاشق به روي دختر عم 

هرش ناخن: هر ناخنش، هرش دندان: هردندانش، گشتش خرد پیکر: پیکرش خرد گشت.
ترکیب سازي- 10-11
اسم +گستر - 1-10-11

)11/116شاه را ثنا گستر (چو باز گشت ورا مرتضی دگر بستود           شنید قنبر و شد 
؛از این قبیل است: ستم گستر، دادگستر ، کرم گستر، بال گستر و ... .

اسم+ پیما- 2-10-11
) 25/10امیري در دیار شام بودي سرخبیلش نام       نبی و را و ولی را دوست بود آن مرد دین پیما (

همچنین ترکیبهاي راهپیما و باده پیما از این نوعند. 
اسم +آور- 3-10-11

)10/112به شاد کامی و فتح و ظفر بیامد باز                    به جاي خویشتن ستودش ولی داد آور (
؛نیز : نام آور( با بسامد باال)

کاربرد ترکیب اضافی مقلوب (جابجایی مضاف و مضاف الیه)- 11-11
)15/78شد جانب مغرب دیار (شادمان شد رعد جنگی مرتضی را مدح خواند     شد سوار و با علی

) .15/104؛ نیز (
شیوه هاي کاربرد اسم نکره- 12-11
"یکی +اسم+ ي"- 1-12-11

)12/82چنان کشید یکی نعره اي ولی خدا           که گشت ارض و سما از صالبتش لرزان (
؛نیز :یکی هنري، یکی روزي ،یکی سجاده اي و ... . از این نوعند. 

"سم +يیک +ا"- 2-12-11

)13/105یک غالمی بدش که مؤمن بود              دین خود داشتی نهان زیشان (
"یکی +اسم"- 3-12-11
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)11/193ز نفت داشت یکی شیشه به سوي علی       فکند وگشت گریزان به سوي خیل حشر(
"اسم+ي"- 4-12-11

)13/195زد علی  نعره اي چنان کز تاب          آب گردید زهره کیوان (
کاربرد اصوات (با بسامد باال):- 13-11

)6/117سزاي دشمنان اوست ویلک آتش سوزان      زبهر دوستان اوست حور و جنت الماوا (
؛ از این قبیل است هان و زینهار با بسامد بسیار باال.

کاربرد صفت فاعلی مرکب مرخم با بسامد باال:- 14-11
)26/45الک گفت اي گرد دل آرا (نبی فرمود تا خطی نوشتند           به م

نیز جهان آرا ، کوه فرسا ،بویا ، روح افزا و ... از این نوعند.
"ان"شیوه هاي مختلف کاربرد - 15-11

جمع :"ان"- 1-15-11
"ان"جمع بستن غیر ذوي العقول با -1-1-15-11

):  کرمها13/228حق یعقوب و یوسف و یونس                 حق ایوب و محنت کرمان    (
حیوانان ، رخان ، کفران= کافران ، عینان، خلقان و ... .

"ان"جمع بستن اسمهاي معنی با -2-1-15-11

)12/27چو شاه سیف زبون گشت گفت با دستور      که فکر چیست در این باب تا رهم ز غمان (
فاعلی ( حالت):"ان"- 2-15-11

علی نمی گیرند :فا"ان"کاربرد کلماتی که امروزه معموالً 
)4/78گر تو این تحفه را نه بستانی                    می شود مصطفی ز تو رنجان (

از این قبیل است:  گنگان ، رمان، جنبان و... .
زمان"ان"- 11- 3-115

)5/43به سوي لشگر کافر بغرید آنچنان حیدر      که گفتی وقت نیسان غّرش ابر بهاران است(
"بایستن"و "خواستن"ه مصدري بعد از افعالآوردن وج- 16-11

)9/33که بایستی شدن زین جاي برتر (به حیدر جمعی از تجار گفتند         
)18/30پدر شد واقف از حالم مرا شد دشمن جانم       مرا می خواستی کشتن به ظلم و جهل و نادانی (

بسامد باالي ضمیر متصل مفعولی- 17-11
)17/152ون خانه و گفت                 بود این دخترم باشید هم بر (فرستادش در

؛نیز گرفتش، بردمش ، کشتش ،ربودش،برافکندش و ... .
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نتیجه گیري
طاهر آتشی شیرازي شاعر شیعه مذهب قرن نهم و اوایل قرن دهم است .که به سبب رشد تشیع از دوران 

مانند برخی دیگر از شاعران معاصر و پس ازخود به سرودن پیش بویژه به علت اعتقادات تیمور و خاندانش
پردازد. وي قالب قصیده را که متناسب با موضوع و مدح و اشعاري با موضوع آیینی و به رنگ شیعی می

26قصیده است که 28به گونه اي که دیوان اشعاري حاوي است براي اشعارش اتنخاب می کند منقبت
باره مصنوعات الهی و (ع) بویژه حضرت علی (ع) است و دو قصیده هم درقصیده وي در منقبت معصومین

. از آنچه گذشت آشکار شد وي چون بیشتر دیگر همعصران خود از شاعران پیش از خود واجبات دارد
پیروي می کند و نوآوري هاي چندانی در شعر خود ندارد که از این جهت بتواند با شاعران برجسته پیشین 

می توان گفت شعر وي در نوع خود قابل توجه است به گونه اي که می باشد ؛ اما روي هم رفته مقایسه قابل
تواند یکی از شاعران شایسته فارسی شمرده شود. چنانکه وي  بخوبی توانسته وزن عروضی را در اشعار خود 

ر تغییر تلفظ ی شعو براي حفظ موسیقرا در بحر هزج و رمل سروده است رعایت کند، او بیشتر قصایدش
خوبی با در شعر او میتوان دید. همچنین آتشی در  بیشتر اشعارشمشدد و تشدید مخفف رکلمات ، تخفیف 

شود همانطورکه  در شعر وي دیده میرار قافیه و بعضی عیوب قافیه نیزتکاز عهده قافیه برآمده؛ هرچند گاهی 
ود دارد  و تنها در بین قصاید او یک قصیده مردف قافیه معموله و الف اطالق نیز در بین قوافی شعر وي وج
، زبان شعر وي از نظر کاربرد لغات ختصات آوایی مشاهده می شود.از نظر ویژگیهاي زبانی افزون بر برخی م

عالوه بر کهن گرایی از طریق  کاربرد کلمات د به گونه اي که آتشی در شعر خودنیز ویژگیهاي خاصی دار
، شکل کهن  عبري  و زبان  عامیانه پرداخته،ال کلمات و ترکیبهاي عربی، معرباستعمکهن با بسامد باال به

شود حتی شکل پهلوي حروف نیز در شعر وي بکرات دیده میرا به کاربرده تا جایی کهحروف و کلمات 
م دست به ،آتشی لغات را در معانی قدیم خود به کاربرده ، تلفظ قدیم کلمات را در نظر داشته و درمواردي ه

ترکیب سازي زده و روي هم رفته توانسته است در کنار اینکه در شعر خود عشق و ارادت خود به خاندان 
نبوت و امامت را آشکار کند و  بعضی معجزات و داستانهاي مربوط به موالي متقیان (ع) را  که اندك اندك 

براین ارزش تاریخی ، ارزشهاي زبانی ، حفظ کند و افزوندر حال فراموشی بعضی از آنهاستحافظه تاریخ
ویژه اي نیز دارد بخصوص در زمینه ترکیب سازي و حفظ اشکال کهن واژه ها و ترکیبات فارسی که در این

گیهاي ساختاري و زبانی خود را براساس اشعارشیوه آثار گذشتگان بویژه خاقانی را در نظر داشته است و ویژ
ایشان سامان داده است.

:کتابنامه
.1383آشنایی با عروض وقافیه،شمیسا، سیروس،(ویرایش چهارم)،نشر میترا، تهران،-1
تهران،، چاپ یازدهم ، نشر جهان دانش، پنج استاد،بهار و دیگران، به کوشش اشرف الکتابی ، امیر-2
1373.
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.1371، تاریخ ادبیات در ایران ، صفا ، ذبیح اله، جلد چهارم ،چاپ هشتم،  نشر فردوس ،تهران -3
.1384تحفه سامی، صفوي، سام میرزا، انتشارات اساطیر ، تهران،-4
.1370حرفهاي تازه در ادب فارسی،وحیدیان کامیار،تقی، انتشارات جهاد دانشگاهی، اهواز، -5
سبک خراسانی در شعر فارسی(بررسی مختصات سبکی شعر فارسی از آغاز ظهور تا پایان قرن  -6

.1345،انتشارات فردوس، تهران، پنجم)،محجوب، محمد جعفر
.1377سبک شناسی شعر پارسی،غالمرضایی،محمد،انتشارات جامی، تهرن،-7
شاعر آینه ها(بررسی سبک هندي و شعر بیدل)،شفیعی کدکنی، محمد رضا،انتشارات آگاه، تهران، -8
1366.
.1373عروض فارسی، ماهیار ، عباس، نشر قطره، تهران، -9

.1340امپور، عبدالحسین،چاپخانه شرکت سهامی چاپ کتاب آذربایجان،تبریز، فرهنگ سخنوران،خی-10
.1372کلیات سبک شناسی، شمیسا، سیروس،انتشارات فردوس، تهران،-11
.1363مجالس النفایس،نوایی، علیشیر،انتشارات کتابخانه منوچهري،تهران، -12
.1373،آستان قدس رضوي،3مصنفات الشیعه،تهرانی،آقا بزرگ،ج-13
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تحلیلی از تصویر بردگان در تاریخ بیهقی
دکتر شیرزاد طایفی
عضو هیأت علمی دانشگاه علّامۀ طباطبائی
مهدي رمضانی
دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

یدهچک
اي دست یافت، که گویاي تصویرهاي مختلفی از ابعاد توان به اطالعات تازهبا درنگی در متون کهن، می

اي ادبی، منبع ارزنده-گوناگون جامعه و مردم است. تاریخ بیهقی به عنوان یکی از آبشخورهاي اصلی تاریخی
نژاد غزنوي در آن آمده است. از تركاي که تقریباً همۀ جوانب زندگی حکومتدر این زمینه است؛ به گونه

نژاد جمله مسائلی که در متن حکومت غزنوي، حضور ملموسی دارد، بردگان و شیوة زندگی آنان است. ترك
بودن این حکومت، فتوحات محمود غزنوي در هندوستان و به تبع آن ازدیاد غالمان و کنیزان، بیانگر اهمیت 

گیري از شیوة استقرایی و تأکید بر کتاب ایم با بهرهۀ حاضر کوشیدهبیش از پیش این مسأله است. در نوشت
دهد، به ژوهش نشان میهاي مختلف زندگی غالمان و کنیزان را بازکاوي کنیم. حاصل پتاریخ بیهقی، جنبه

دلیل غالم بودن مؤسس سلسلۀ غزنوي و نگرش خاص حکمرانان و مناصب بزرگ دربار نسبت به این طبقه 
ن عملکرد غالمان، کل حکومت غزنوي بستر مساعدي براي حضور پر رنگ و نقش پرتأثیر آنها چنیو هم
است.

تاریخ بیهقی، غالم، کنیز، غزنویان، نثر فارسی.ها:کلیدواژه
مقدمه

توانیم مشخص کنیم از چه هنگام برداري بیابیم، به طور دقیق نمیاي براي بردهاگر بخواهیم پیشینه«
ا نظام ضروري، ظهور یافته است؛ اما با توجه به بعضی شـواهد و قـراین موجـود کـه     این نظام سوء ی

اي به حسـاب آورد  برداري را دورهدهد، بهتر است آغاز نظام بردهساختار اجتماعی جوامع را نشان می
کم داخل نظامی شد که مالکیت یکی از که بشر از زندگی به شکل جمعی و اشتراکی فراتر رفت و کم

ساالري اي که دیگر خبري از زندگی اشتراکی، برابري، همکاري و زنیات اصلی آن بود. دورهخصوص
نبود و زن مغلوب مرد شد و مرد قدرتمند از دسترنج زنان و مردان مغلوب بـراي پیشـرفت و تعـالی    

را در اي از بردگـی  ). تقریباً همه اقوام و جوامـع دوره 19: 1372راوندي، »(کردکاري خود استفاده می
کـه تحقیقـات نشـان    تواند منکر این امر شود. چناناند و هیچ قوم یا ملتی نمیتاریخ خود تجربه کرده

النهرین و مصر متداول بوده است.داده، استفاده از کنیز و غالم حتی قبل از تاریخ نیز در بین
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طعی وجود نـدارد؛ چـرا   ابتدا از کدام سرزمین شروع شد، نظر قاداريکه نظام بردهدر مورد این
بـردار  که اولـین حکومـت بـرده   اندك شکل گرفت؛ اما در مورد اینکه این نظام در طول زمان و اندك

تـرین حکومـت   کدام حکومت است، نظرها تقریباً یکسان است. محققان، نظام کاهنی سومر را قدیمی
راعنـۀ مصـر و بابلیـان و    هاي دیگـري ماننـد حکومـت ف   دانند. پس از سومر، حکومتبرداري میبرده

). بر اساس مدارك و شواهد موجود، قبل 272-271: 1367برند(به نقل از دورانت، آشوریان را نام می
از ورود ایرانیان به این سرزمین، بردگی در آنجا رواج داشته است. آنان بردگان خود را از طریق جنگ 

ها در ابتداي کوچ به ایران در سه طبقـه  آریایی«آوردند: و یا از طریق خرید از قبایل دیگر به دست می
گـران ب. روحـانیون، سـپاهیان و بازرگانـان ج. روسـتاییان،      جاي داشتند: الـف. اشـراف و حکومـت   

هاي ایرانـی  داري در میان حکومتچنین برده). هم146: 1380اهللا مقدم، خلیل»(صحرانشینان و بردگان
داري را بـرده «نی و ساسانی نیز وجود داشت؛ بـراي مثـال:   قبل از اسالم همچون ماد، هخامنشی، اشکا

باید شیوة غالب در روابط تولیدي اشکانیان شمرد، اگر چه هنوز به آن درجه از تکاملی کـه در دیگـر   
قوانین و حقوق مربوط «که در دوران ساسانی )، یا این209(همان: » شود، نرسیده بودکشورها دیده می

تر به خود گرفته و شمار بردگان نیز چه در دربار و چـه در میـان مـردم    دونبه ارباب و برده شکلی م
هاي قبل تاریخ ایران زیادتر شد. در این دوره حتی شاهان بزرگی چون اردشـیر،  عادي به نسبت دوره

هاي بزرگی براي خود ترتیب دادند. دامنـۀ ایـن   انوشیروان، بهرام گور، خسروپرویز و قباد نیز حرمسرا
-نفر ذکـر کـرده  12000تا 3000ا چنان وسیع بود که رقم کنیزان حرمسراي خسروپرویز را حرمسراه

). همزمان با ظهور اسالم و حملۀ اعراب، حکومت مستبد ساسانی در هم پیچیده 78: 1377آزاد، »(اند
نشان ایرانیان با توجه به شعارهاي زیباي لشکریان اسالم، مقاومت چندانی در برابر آنان از خود «شد. 

ندادند؛ حتی در بسیاري از شهرها، اسالم را با میل و رغبت پذیرفتند. با وجود این، پس از اینکه ایران 
به دست اعراب افتاد و آنان قدرتی در این سرزمین به دست آوردند، شعارها از یاد رفت و بردگی بـه  

راي ایرانی، آنگاه که ایـن همـه   زودي تعداد زیادي از اسشکلی تازه در دنیاي اسالم رواج پیدا کرد. به
). 357: 1379زیدان، »(ظلم و تعدي را دیدند، به مقابله با این حرکت برخاستند

چنان در موقعیتی نابرابر در مقایسـه بـا اعـراب    ایرانیان تا قبل از به قدرت رسیدن عباسیان، هم
و در هیچ شغل دولتی و مـذهبی  خواندندمسلمان قرار داشتند. در این مدت، اعراب آنان را موالی می

کـه بـا آنهـا نشسـت و     دانسـتند و ننـگ داشـتند    گرفتند. اعراب خود را باالتر از موالی میبه کار نمی
پس از تثبیت قدرت عباسیان، سیل غالمان و کنیزان ترك از شرق ایـران  «برخاست داشته باشند؛ ولی 

بغداد و اصفهان و بلـخ پـر شـد از دختـران و     فروشی هاي اسالمی شد و بازارهاي بردهروانۀ سرزمین
خلفاي عباسی عالوه بر غالمان لشکري، کنیـزان بسـیاري   ). «358: 1380اهللا مقدم، خلیل»(پسران ترك
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هایی شدند؛ تا آنجا که نیز براي حرمسراي خود خریدند و با آنها همبستر شدند و از آنها صاحب بچه
). در حکومـت  156: 1366(ممـتحن،  » خریـد بـوده اسـت   مادر بسیاري از خلفا از همـین کنیـزان زر  

شد؛ تا جایی کـه حتـی   سامانی، روز به روز به نفوذ غالمان افزوده و محبوبیت و کارایی آنها بیشتر می
هـا بـه مقامـات مهمـی رسـیدند؛ از جملـه       شدند. این غالمان در اثر این پیشـوانه معشوق نیز واقع می

هـ با استفاده از ضعف 351توانست به امیري برسد و در سال آلبتکین حاجب که پس از طی مدارج،
کـه آیینـۀ   –دولت سامانی و با کمک غالمان ترك، سلسلۀ غزنوي را تشکیل دهد. کتاب تاریخ بیهقـی 

در ابعاد مختلف به کم و کیف زندگی این طبقه پرداخته است.   -نماي این حکومت استتمام
اي کـه مسـتقیماً بـه ایـن موضـوع      ۀ این جستار، کتاب یـا مقالـه  در تالش براي پیگیري پیشین

» شاهدبازي در ادبیات فارسـی «الي کتبی از قبیل: پرداخته باشد، وجود ندارد و هر چه هست، در البه
تاریخ تمدن «)، 1380اهللا مقدم، احمد، (خلیل» تاریخ مستند ایران و جهان«)، 1381(شمیسا، سیروس، 

» ایـران ىتـاریخ اجتمـاع  « )، 1367(دورانـت، ویـل،   » تاریخ تمدن«)، 1369، ىجرج(زیدان، » اسالم
نامـه، تـاریخ بیهقـی، تـاریخ     هـایی همچـون قـابوس   ) و... قرار دارد. کتاب1364،  مرتضی،  ى(راوند

جهانگشا، تذکره االولیاء و ...بهترین مرجع براي این پژوهش است.
خیز مناطق برده

اي رایج بوده است، ولی در این ط جهان، رسم بردگی حداقل براي دورههر چند تقریباً در همۀ نقا
هاي خاص مانند حبشه، زنگبار، ترکستان و هند، فروشنده و منـاطقی  میان بعضی از مناطق و حکومت

انـد. در منـاطق و ملـل خریـدار، اغلـب      النهرین بیشتر خریدار بودهدیگر مانند مصر، روم، ایران و بین
خیز عمـدتاً دسـت نشـانده و    کردند و حال آن که مردمان مناطق بردهند حکومت میهاي قدرتمدولت

خیز نام برده، عبارت است زیر سلطۀ دول بیگانه بودند. از جمله مناطقی که بیهقی از آنها به عنوان برده
از:

هاي شرق و شمال شـرقی ایـران  خیز، مربوط به نژاد تركعمدة مناطق و شهرهاي برده«ترکستان: 
شناسـی ایرانیـان سـازگاري داشـت و نیـز      است و این ترکان با زیبایی خاص خود که با ذوق زیبـایی 

: 1370کـدکنی،  شـفیعی »(هاي زیادي که داشتند، مورد توجه ایرانیان قـرار گرفتنـد  ها و تواناییمهارت
مـان  بـارگی حاک هاي حکومت غزنوي از جمله غـالم چه گذشت و برخی ویژگی). با توجه به آن308

آن، کنیزان و غالمان ترك، در وهلۀ اول به سبب زیبـایی و در مرحلـۀ بعـد بـه دلیـل لیاقـت زیـاد و        
شدند. بیهقی دربـارة  اي که در حق اربابان خود داشتند، به میزان وسیعی  به خدمت گرفته میوفاداري

به نیایدبیرونون اوچغالمهزارمیانازکهبودغالمیاین«یکی از غالمان خود طغرل چنین میگوید: 
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محمـود  امیربنامبودارسالن فرستادهخاتونترکستانازرااوولباقتوظرافتورنگوقدودیدار
» فرسـتادي خیارهدوشیزةکنیزکیونادرغالمیرامحمودامیرسالیهرکهداشتعادتخاتوناینو

نخـوردي،  شـراب حاجـب «ان گفته است: ). در جاي دیگر نیز دربارة کنیز401: 2، ج1381(بیهقی، 
وغلطـد مـی مـاهروي تركکنیزکانباوخوردمیو پیوستهاستآمدهکاردرکهاستسالیاکنون

عـادل امیـر سرگذشـت «چنـین، احـوال سـبکتگین را ذیـل عنـوان      ). هم758(همان: » کندمیخلوت
دیدنخوابوبودرفتهآورد،ترکستانزاراويکهاوخواجۀواومیانکهعنه،اللّهرضیسبکتگین،

معشوق واقع شدن این «خیز بودن این منطقه است. در واقع بردهآورده که خود گویاي» سبکتگینامیر
ترکان سپاهی باعث شد که واژة ترك مفهوم لغوي خود را از دست داده و به معنی معشوق و زیبـارو  

). 312: 1370(شفیعی کدکنی، » به کار رود
شود، ولی ایـن امـر   : هر چند واژة هندو در ادبیات از دیرباز به معنی کنیز و غالم استعمال  میهند

درپی محمود به هند و به بردگـی گرفتـه شـدن هنـدوان نمـود      در زمان غزنویان به سبب حمالت پی
ار تدریج هندوي سیاه در برابر تـرك سـفیدرو قـر   )، و به205: 1370بیشتري داشت(به نقل از یوسفی، 

ها، مقـام  گرفت و این در حالی است که به سبب زیبایی خاص ترکان و نیز شکست هندوان در جنگ
تر به حساب آمد. ابوالفضل بیهقی، چندین جا از غالمـان و کنیـزان   و ارزش آنها در برابر ترکان پایین
ورونیکـو تبغایهندوکنیزكو صدهندوغالمصدایشاناثربر«هندو سخن به میان آورده است:  

درباریکشارهايکنیزکانوترخیارهچههرهندوي داشتندتیغهايغالمانوپوشیدهقیمتیشارهاي
-آیینـه ودیبابرگستوان هايبانرانمادهدووآوردندنرپیلپنجایشانباقصب وازنیکوترهايسفط

از بهر خدمت او را و حوائج کشـیدن  باید خرید غالم هندوسه «)، یا 643: 2بیهقی، ج..»(زرینهاي
).286: 1(همان، ج» را

هاي  مرتبط با این طبقه در تاریخ بیهقیواژه
هاي فارسیالف) واژه

و "ورِتَـه "Varta، در زبان اوسـتایی،  "ورته"Vartaواژة برده در فارسی باستان «. برده:1
: ذیل 1363برهان تبریزي، »(است، به معنی اسیر شده و گرفتار "ورتک"Vartakدر زبان پهلوي 

تـا خواسـتند زینهـار بسـیاري وبکشـتند غوریـان ازو بسیاريبستدندبه شمشیرحصار«واژه): 
کردنـد:  منـادي تـا فرمودنبود. امیراندازهوحدراغنیمتوبردهودادند؛زینهاروگردنددستگیر

)171: 1ج:1381(بیهقی، » بخشیدمرالشکربردهوزروسیمومال
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از "بنـدك "Bandakو در پهلوي "بندکه"Bandakaاین واژه در پارسی باستان«. بنده:2
بنـدگان کـه آمدهبه کارخوبغالمانو«: ذیل واژه): 1363برهان تبریزي، »(مصدر بستن است

: 3: ج1381بیهقی، »(نهادندسلطانیداغرااسترانواشترانواسبانوبردندسلطانبه سرايبودند
931(
kanikمرکب از کن به معنی زن + یزه (ایـزگ) پسـوند مصـغر، پهلـوي ایـن واژه      : «. کنیز3

: ذیـل واژه). ایـن   1363برهـان تبریـزي،   »(است"کنیچک"kaničak(کنیک) و پهلوي پازند آن 
شـوند و هـم زنـان    بردگان زیبارو، هم زنان و دختران زرخرید در خانۀ عامۀ مردم را شـامل مـی  

سراي شاهان را: حرم
کنیـزك بوالقاسـم مـرد ایـن وگفتنـدي رازيالقاسمابوراويکهبه نشابوربودمرديو«

)496: 2: ج1381بیهقی، »(آوردينصرامیرنزدیکوپروردي
اند و نسل انـدر نسـل   به معنی غالمی است که والدینش در خانۀ ارباب کار کرده:زاد. خانه4

-جواب داد خداوند را زندگی دراز باد و سرسبز باد، بندگان و خانـه «:اندبردة ارباب خاصی بوده
).1120: 3همان: ج»(زادگان این کار را شایند

هاي عربیب) واژه
ولی چون پادشاهان و امـرا  ؛پسر زیباروي. معنی اصلی غالم ، پسر و امرد است«. غالم:1

مـورد خـدمتگزاري و جنگـاوري و    در ،و شعرا و توانگران عالوه بر استفاده از غالمان خـود 
از این رو غالم در ادبیات مفهوم معشوق ،ورزیدندبندگان خوبرو عشق میتجمل با بعضی از

.: ذیل واژه)1342(دهخدا، » را به خود گرفته است

رود؛ هـم بـه   آید. این واژه از اضداد به شـمار مـی  الخط فارسی موال می: در رسم. مولی2
دوم و هم به معنی بنده و چاکر و عبد است. در قرون اولیـۀ هجـري،   معنی سرور و آقا و مخ

شد که به وسیلۀ مسلمانان آزاد شده بودند؛ ولـی ایـن بردگـان آزاد    مولی به بردگانی گفته می
ها وضعیتی بین شخص آزاد و بـردة تـام   چنان از بسیاري از حقوق محروم بودند. آنشده هم

کـه اشسـینه برقویترآمددیگرسنگیو«گفتند: ظر موالی میداشتند. به ایرانیان نیز با این ن
بـه  کـه امیرالمـؤمنین را  کردبانگدید،خونعبداللّهموالیازبلرزید، یکیآنازهایشدست

بـه  وبشـنیدند مـولی ازچـون پوشیده داشت،رويکهشناختند،نمیراويدشمنانکشتند و
)239: 1: ج1381قی، بیه»(استعبداللّهاوآوردند کهجاي
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هاي عامه این واژه به معناي خدمتکار دربار شاهان و خانقاه و نیز خدمتکار خانه. خادم:3
گماشـته خـادم ریحانکهدیدمجملهآنبرنشستندرراایشانروزگارآندرو«مردم است: 

). 65همان: »(بودایشانسربرمحمودامیر
بردگان مختلف. در تاریخ بیهقی به موارد زیـادي  اصطالحی عمومی است براي . ناطق:4

گیـرد:  خوریم که به جاي برده، ناطق آورده شده است، کـه در برابـر صـامت قـرار مـی     بر می
استادم رقعتی نبشت سخت درشت و هر چه او را بود صامت و نـاطق در آن تفضـیل داد و   «

). 927: 3ن: جهما»(این پیغام که بوالعال را می داد در رقعت مشبع تر افتاد
ج) واژگان ترکی: 

اوکهکردخطاچیزیکاما«به معنی خدمتگزار، گماشته، اجیر و فدایی مذکر است: .  چاکر:1
ایـن یافـت، کـه زرسـاخت وشد به خلعتـی فریفتهوباشدمشرفخداوندشبرتابفریفتندرا

: 1همـان: ج »(راسـتی اسـت  بزرگتـر پیرایهراچاکرپیشهوشددلودرخداوندشوبکردمشرفی
52  .(

-مـی ريسـوي گرگانازکهوقتآندر«.معنی فرزند و به طور اخص پسربه (اُ) . اغلن: 2

واغلـن قـاي چونمحمودامیرسراییغالمانازتنچندعنهما،اللّهرضیپسر،وپدرامیران،رفتند
).183همان: »(یافتندحاجبیعنه،هاللّرضیمسعود،امیرازآنازپسکهچابکحاجبوارسالن

طرق به دست آوردن بردگان
به درد «: با توجه به خصوصیات خاص سالطین غزنوي، آنها غالمان شایسته و . اعمال زور1
هنبازکهمطیعبوپدرگویند،خلیل«خریدند و کسی جرأت اعتراض نداشت: دیگران را می» بخور

هـزار شـانزده :گفتاند؟آوردهفرودحاصلمالچندنمستوفیاپسرتبراست، گفت:خداوند
وکـرد بسـیار دعايپیررااوحرمتحقّوتراپیريحرمتبخشیدمبدوحاصلآنگفت:دینار،

راغالمآنکهفرمودآید،خریدهتابودندآوردهامیربسرايپسرشآنازغالمی تركوبازگشت
: 1همان: ج»(آیدماملکدرچیزيایشانازکهداشته نیایداروحالبهیچونخواهیمکهدادبایدنیز

178.(
کـرد و  در گذشته اگر اربابی فوت می. انتقال برده از شخصی به شخص دیگر از راه ارث: 2

-رسید و برده آزاد نمیماند، آن بردگان معموالً به پسر ارباب میاز او کنیزان و غالمانی به جا می

چنان باید که چون سپري شوم مرا اینجا دفت کنیـد و چـون از   «شد: شد، بلکه مالکش عوض می
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دفن و ماتم فارغ شوید هر چه با من اسـت از خـزائن و زرادخانـه و دیگـر چیزهـا و غالمـان و       
).24: 1: ج1381(بیهقی، .» ستوران به جمله به مرو فرستی نزدیک پسرم مأمون... 

شود. در بعضی از قبایـل و  ها قلمداد مینسان: یکی از عوامل برده شدن ا. پرورش و تربیت3
هـا فرزنـدانی را بـزرگ    هاي شمال آفریقا مانند حبشه و نوبه، به سبب فقر مادي، خانوادهسرزمین

دادند تا آنها را به فروش برسانند. این رسم در نواحی ترکستان نیـز دیـده   کردند و پرورش میمی
و مردي بود بنشابور که «شود: ر، در دورة ماد دیده میشده است. این رسم در ایران براي اولین با

وي را ابوالقاسم رازي گفتند و این مرد ابوالقاسم کنیزك پروري و نزدیک امیر نصـر آوردي و بـا   
صله بازگشتی و چند کنیزك آورده بود وقتی، امیر نصر ابوالقاسـم را دسـتاري داد و در بـاب وي    

مـزاح  و وي مردي فراخ-دم که قاضی بوالهیثم پوشیده گفتعنایت نامه یی نبشت... از پدرم شنو
).497: 2همان: ج»(اي ابوالقاسم یاد دار قوادي به از قاضی گري-بود

ترین عامل بردگی، جنگ و لشکرکشی است. اگر چه هدف اصـلی  مهمترین و رایج: «. جنگ4
آمـد، قابـل   این راه به دست میها نبود، اما تعداد بردگانی که از ها برده گرفتن انساناز لشکرکشی
-ها گاه هزاران زن وکودك اسیر سپاهیان پیـروز مـی  هاي دیگر نیست. در این جنگمقایسه با راه

و برده و غنیمت را حد و اندازه نبود. امیر فرمـود تـا منـادي    ): «145: 1380خلیل اهللا مقدم، »(شد
(بیهقی، .» اند پیش باید آورد... یافتهکردند. مال و سیم و زر و برده لشکر را بخشیدم؛ صالح آنچه

).171: 1: ج1381
(خلیل اهللا مقدم، » به دست آوردن برده از طریق خراج، یکی از طرق تهیه برده بود«. خراج:5

-شـد که حاکم والیتی متعهد به پرداخـت مـی  –) و این امر در خصوص مال ضمانی146: 1380
نمود بیشتري داشت.

ترین طرق به دست آوردن برده است. غالمان بـه توجـه بـه    مله رایجاز ج. خرید و فروش:6
گرفتند و چنانچه غالمی یا خصوصیات ذاتی و اکتسابی که داشتند، مورد توجه خریداران قرار می

شـد و چـه بسـا مـورد طعنـه و آزار و شـکنجه       شد، عیب بزرگی محسوب میکنیزي خریده نمی
پیش «مؤسس سلسله غزنوي، نشانگر این امر است: گرفت. قصۀ سبکتگین،صاحب خود قرار می

اي کـه از آن او بـودم مـرا و سـیزده یـارم بـه جیحـون        از آنکه من بسراي الپتگین افتادم، خواجه
بگذارنید و به شبرقان آورد و از آنجا بگوزگانان، پدر این امیر آن وقت پادشاه گوزگانان بود. ما را 

ز من بخرید و مرا و پنج تن را اختیار نکرد. خواجه از آنجـا  به نزدیک او بردند. هفت تن را جز ا
سوي نیشابور کشید و بمروالرود و سرخس چهار غالم دیگر را بفروخت، من ماندم و یاري دو و 
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مرا سبکتیگن دراز گفتندي و به قضا سه اسب خداوند در زیر من ریش شـده بـود، چـون بـدین     
و خداوندم بسیار مرا بزده بود و زین بر گردن من خاکستر رسیدیم، اسب دیگر زیر من ریش شد 

خریـد، و  دولتـی کـه کسـی مـرا نمـی     نهاده من سخت غمناك بودم از حال روزگار خویش و بی
).248: 1همان: ج»(خداوندم سوگند خورده بود که مرا نیشابور برد و همچنان برد

د از به دنیا آمدن جزو آن وقتی شخصی کنیز و غالم بود، فرزندش نیز بع. فرزند برده بودن:7
زاد در این جستار)گفتند. (رك به: خانهزاد میشد. چنانچه گذشت، به آنها خانهطبقه محسوب می

شدند، از که غالمان و کنیزان به عنوان مال و دارایی افراد محسوب می: با توجه به این. هدیه8
عتی نیکو و فاخر راسـت کردنـد تـاش را،    و امیر فرمود تا خل«شد: آنها به عنوان هدیه استفاده می

کمر زر و کاله دو شاخ و استام زر هزار مثقال و بیست غالم و صد هزار درم و شـش پیـل نـر و    
).414: 2(همان: ج.» سه ماده و ده تخت جامعه خاص و ... 

نگرش ویژة حاکمان غزنوي به این طبقه
از این نظر که بـه وسـیلۀ غالمـان تـرك     هایی مانند غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان حکومت
هاي بسیاري به هـم هسـتند؛   اند، داراي شباهتهاي متوالی بر ایران حاکم شدهو در دورهتأسیس شده
مغولی، یعنی غالمبارگی اشاره کرد که همزمان با به -توان به یکی از مظاهر فرهنگ ترکیاز جمله می

هاي اجتماع نفوذ کرد؛ فرهنگی کـه گویـاي   اري از الیهها در ایران در بسیقدرت رسیدن این حکومت
عشـق  میل جنسی حاکمان به غالمان بود و این درست در مقابل نگرش یونانیان قرار داشت؛ چرا کـه  

ـ  اعشقی جدا از تمایالت جنسـی  ،یونانۀمرد به مرد در فلسف عرفـانی و ملکـوتی دارد.   ۀسـت و جنب
با این تفاوت کـه  ،همان عشق مرد به مرد است،شناسیمی میعشقی که امروزه ما به نام عشق افالطون

زیرا فاقد هـر گونـه سـودجویی و    ؛ستااین عشق تمرینی براي عشق الهی ،عرفانی یونانیۀفلسفدر 
که سـالک  براي این ترقی ۀست و اولین پلابردن به صنع خداپی،عشق به مردي زیبارو. ستاکامیابی 

افکار کسـانی چـون   . این نوع نگرش، بعدها درهاي آفرینش استزیباییگاهمعشوق او جلوه،دریابد
این و پنداشتندکو مییمعشوق مرد را بدون روابط جنسی امري نها ؛ آنفارابی و ابن سینا منعکس شد

به هـر حـال،   ).39-10: 1381(به نقل از شمیسا، دستندانروابط را تا آغوش کشیدن و بوسه مجاز می
خصوص در میان درباریان امـري عـادي محسـوب    معشوقان مرد در دوران غزنوي، بهنگرش منفی به 

؛ مشهورترین سند در این مورد اسـت و طغرل، ، ایاز خودتركانعشق سلطان محمود به غالمشد. می
-چنانی افراد حتی برادرش را به ایـن غالمـان بـر    هاي آنتا جایی که نسبت به آنها غیرت دارد و نگاه

راتـو کنی؟میچرا نگاهماغالماندرشرابمجلسدر«دهد: و او را مورد موأخذه قرار میتابد نمی
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بماندهطغرلبریندیربازازچشمتونگرد؟توغالماندرشرابمجلسدرکسهیچکهآیدخوش
ایـن وکردمعفوباریکاینبرسیدي.تمامسختمالشیترانبودي،پدرمروانحرمتو اگراست،

). 402: 2، ج1381بیهقی، »(بخشیدمبه تورامغال
بونعیم «...شد: کرد، با اشد مجازات مواجه میحفاظی میچنین، اگر کسی در برابر غالمان بیهم

ادبی است، انگشت ناحفاظی بر دست انگشت را بر دست نوشتگین فشرد، نوشتگین گفت: این چه بی
شد، بفرمود تا پاي بونعیم گرفتند و بکشیدند و بحجـره  غالمان سلطان فشردن؟! امیر سخت در خشم 

باز داشتند و اقبال را گفت: هر چـه ایـن سـگ ناحفـاظ را هسـت صـامت و نـاطق همـه بنوشـتگین          
محمودامیر«حتی افرادي مسؤول رسیدگی به امور این نوع غالمان بودند: ).636(همان: .» بخشیدم... 

راگفت: طغـرل ودادآوازاو بودند،بدستغالمانچنینوگفتندمیصافیرااوکهراخاصخادمی
). گویی همین غالمان بودند کـه بعـد از بلـوغ و درآوردن ریـش و     403همان: »(فرستبرادرمنزدیک

اصنافدیگرودیلمانوسرهنگاناز«شد: شدند، و از آنها با عنوان غالم سلطانی یاد میسبیل آزاد می
بودکردهآزادامیرکهآوردهخطبیشترسلطانیغالمسیوصدایشاناثربروبودند،نامزدويباکه
وآلتـی وعالمتـی وکوسبارسیددرساالرسپاهتاشپس«) یا: 422(همان: »بگذشتندسپرده،بدوو

سپرده تـاش بدووبودندکردهآزادکهسلطانیغالمصدوويآنازغالمپنجاهوصدوتمامعدتی
.)433(همان: »کردخدمتوآمدمینبز

شد: بارگی حاکمان، در رفتار غالمان تأثیر گذاشته، باعث انجام کارهاي قبیحی میمتأسفانه غالم
و امیر آن هم بپسندید و این پسر تاش را از خاصگان خود کرد که چون او سه چهار تـن نبودنـد در   «

استند هم از غالمان سراي تا چنـان افتـاد کـه شـبی     سه چهار هزار غالم و او را عاشقان و حاسدان خ
نزد وي آمد. وي کارد بزد آن غالم کشـته  -که بر وي عاشق بودي-وثاقی از آن وي به آهنگ ويهم

)511(همان: .» شد... 
اولهم ازآغازیدخواجه«در همین راستا، خرید غالم دیگري نوعی توهین به طرف مقابل بود: 

ازشـده معـزول بوالقاسم کثیـر خواجگانحدیثدادمیبیرونسرّازوژکیدنوشدنمشغولبانتقام
رفتـه قصـدي راایشانوبودندندیمانجملهازکهعقیلیبوالحسنوحصیريبوبکروعارضیشغل

ایـن بهـر ازمحمـود امیربروزگاربود،جباريخودحصیري.تاریخاندرازینپیشامبیاوردهبود که
رانـده وزارتخـود کثیربوالقاسمخورده ولتباردووبودکردهعربدهشرابمجلساندرراهپادشا
).208: 1همان، ج»(خریدهويغالمبوالحسنوبود،



٤٦٩٩
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

اي شد، مجموعـه اي ویژه از طرف حکومتی، امیري یا بزرگی فرستاده میچنین، هر گاه هدیههم
ا تعدادي کنیز و غالم و در این میان غالمان ترك، بـه دلیـل   بود از زیورآالت و پارچه و اسب همراه ب

تركغالمانوگرانمایهاسبانازچغانیانوالیبودآوردهکههاهدیهو«اي داشتند: زیبایی جایگاه ویژه
سیاهدیبايقبايرامردانشاهامیر«) یا : 511: 2همان، ج»(خیزدنواحیآنازکهچیزهاییویوزوبازو

بستاومیانبرکمروبه جواهرنهاد مرصعسرشبرزرچهارپرکالهیوبه مرواریدموشّحدپوشانی
دهوبه جواهرگرفته و استامزردرزینوزر زدهنعلقیمتیسختبوداسبیوبه جواهرمکلّلهمه
).      748(همان: »رنگیهرازقیمتیجامۀپارهصدودینارهزاردهوخادمیوسازواسبباتركغالم

شیوة زندگی کنیزان و غالمان و جایگاه اجتماعی آنان 
مشاغل و  استعداد بردگان 

هـاي گونـاگونی دارد. گـاه از    هدف از خرید برده استفاده از وجود اوسـت و ایـن، شـکل   «اصوالً 
این قبیل استفاده بردگان در کارهاي روزمرة خانگی مثل پاکیزگی خانه، خرید، تهیۀ غذا و کارهایی از

: 1375حـدادعادل،  »(گرفتنـد کار مـی کردند و گاه آنان را در کارهاي سخت کشاورزي و صنعتی بهمی
چه در مورد مشاغل غالمان و کنیزان در دوران غزنوي حایز اهمیت اسـت،  داري). آنذیل برده و برده

گر، هر یک از غالمان، با لیـاقتی  ها به مقامات باال است؛ به عبارت دییابی آنظرفیت پیشرفت و دست
و » غـازي «توانستند به مدارج باال دست یابند؛ براي مثال در مورد مقـام  دادند، میکه از خود نشان می

دوازیـن ذکرترخاملمحموديهايدر سرايکهاستآنطرفه:گفتبگتغدي«آمده است: » اریارق«
گربزيغازيآمدند،مردانهودلیردوهرلکنوند،ادادهبوسهزمینمنپیشبارهزارونبود،کستن
وجیـه  تـا نهـاد بـزرگ درجـه دروبرکشیدراایشانمحمودامیرتاخران،ازخرياریارقوگربزاناز

(بیهقـی،  » یافـت بزرگدرجهاینتابنشابورراسلطاناینکردپسندیدهسختخدمتیغازيوگشتند
خـادم  » نوشـتگین «ادي بودند که چندین شغل داشتند؛ بـراي مثـال   ). در این میان افر269: 1، ج1381

گیري را نیز بـه عهـده داشـت.    داري و چاشنیگري، دواتخاصۀ محمود عالوه بر ندیمی، شغل ساقی
ترین کارکرد غالمان، سپاهیگري بود و مشاغل دیگر در مرتبۀ بعدي قرار دارشتند:مهم

: ذیـل واژه)،  1342(دهخـدا،   » ع حاجب، یا دربان بوده استدار هم در واقع یک نوپرده: «دارپرده
که کارها بـه تجربـت دریافتـه    -سال و پنجاه سالىدر فاصلۀ س-سال باشدمیانىدار باید مردپرده«

صـواب  ىکه او را بـه سـو  ىو خردى،  خود نگهدار و روزگار آزموده،  با دوراندیشىباشد و یا پیر
چهـره باشـد،   را انجام دهد و چه را ترك کند. این شخص بایـد خـوش  رهنمون شود تا بداند که چه 
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که به عهده دارند، مرتّب کند؛  بدان گونه ىشد را بداند و اطرافیان را در کارهایدرآمد و بیرونىهاراه
که هیچ کس از آنها از حد خویش تجاوز نکند و آنچه تحمل آن را ندارد بر او تحمیل نشود، ایشان را 

ىانگـار هیچ سهلىو بىهیچ اخالطىراعات کند که به تحفظ در کارها و مداومت بر خدمت بچنان م
داشت آواز داد و فرمـود کـه بوسـهل    ىرا که پرده نگاه مىخادمامیر ): «53: 1346،  ى(صاب» بپردازند
). 617: 2ج1381،  ى(بیهق» را بخوانىحمدو

توجه سالطین بوده، کسب اطالع از اوضـاع  که همواره موردىاز مسائلىیک«جاسوس (مشرف):
تـرین منـابع   دربار و کشور و نیز احوال ممالک دیگر بوده است و جاسوسان به عنـوان سـریع  ىداخل

ساختند و البتّـه، در مقابـل   ىالوقوع آگاه مقریبىها، شاه را از اتّفاقات بد و احیاناً توطئهىرساناطالع
مشرفیچندهرمحمودامیر«):4-631: 1367،  ى(راوند» شتندداىخدمتی، صله دریافت ماین خوش

-میاانهوشمرديمیانفاسشوندیمان،بابوديبیرونتاپیوسته،بوديفرزندشامیراینباکهداشت

مـردم، ازداشتمشرفانويبرپوشیدهپسنرسیدي؛هاجايخلوتدرمشرفآنکهبودکردي مقرّر
، ىبیهقـ »(بازنمودنديگشتندي،واقفآنچهبرکهایشان،جزومطربانونانپیرزوفراشوغالمچون

).174: 1، ج1381
از رسـوم  ىکرده و در تحویل داشته اسـت. یکـ  ىرا اداره مىسلطنتۀخانکه جامهىکس«دار:جامه

دار قدیم خلعت دادن و خلعت بخشـیدن بـوده اسـت و بـدین منظـور جامـه      ىبسیار متداول دربارها
دوختـه  ىهاخانه جایی بوده که در آن جامهجامه«: ذیل واژه) و 1361معین، »(خانه استظ جامهمحاف

اش خانهشده، به جامهىمىرسیده یا مستوجب انعامىمىبه مقامىاند. آنگاه که کسنهادهىو نادوخته م
رت آلتونتـاش،  و  پـس بـه مشـاو   ). «26: 1373،  ى(انور» اندپوشاندهىمىاند و خلعت متناسببردهىم

و سـه  ىاین شغل با چهارهزار سوار درگاهىنامزد شد به ساالردار جامهراقتغمش، ىساالر غازسپاه
).56: 1، ج1381، ى(بیهق» هزار پیاده
افرادي کـه مسـئولیت   : ذیل واژه)؛ 1363(برهان تبریزي، »نگهبانی،محافظت،داريسالح: «جاندار

دروبـود، شمشـیردار وگفتنديقماشرااوکهغالمی«ده داشتند: محافظت از جان پادشاه را بر عه
).177: 1، ج1381،  ى(بیهق»کرداستوارشیر زخمیبرودرآمدگفتندي،جانداررااودیوان

بـر سـر سـفرة پادشـاه از     "گیـر چاشـنی "وجود افرادي نظیـر  «: در اغلب دربار شاهان گیرچاشنی
گیر این است کـه طعـام را قبـل از    هدف اصلی چاشنی«) و 1364:29(ناتل خانلري، » ضروریات بود

(دهخـدا،   » گفتنـد گیر میپادشاه و ارباب بیازماید تا مبادا که زهرآگین باشد. حاکم مطبخ را نیز چاشنی
را برکشید بدان )ىنوشتگین (نوبتچون محمود فرمان یافت، فرزندش، محمد، این «: ذیل واژه). 1342
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، ى(بیهقـ » کردن فرمودىگرىو ساقگرفتنىچاشنرا ىآمد و بر تخت نشست و ووقت که به غزنین 
).635: 2، ج1381

داران از ورود افـراد مختلـف بـه    ، ذیل واژه)، این پرده1342(دهخدا، » دربان، خرم باش«حاجب:
ةاجـاز ىدانست، به کسـ ىکردند و جز به اشخاص معین که پادشاه صالح مىمىدرون دربار جلوگیر

ورود ةدادن اجـاز ىنیز براىآمده، حاجبان گاهىاز کتب تاریخىدادند. چنان که در برخىمالقات نم
رسـوم  ) . صـابی، در کتـاب   4-3: 1367،  ىگرفتنـد (راونـد  ىکـالن مـ  ىهـا به مردم، از آنها رشـوه 

کرده اسـت.  توصیه ىها و خصوصیاتىداران درگاه شاهان یا خلفا، ویژگانتخاب پردهىبرادارالخالفه
چهره، با نظم دار، خوشسال، با تجربه، خویشتندار باید میاناز جملۀ این خصوصیات آن بوده که پرده

خواجگـان حاجبکهرنگینقبايباکردندنامزدبه حاجبینیزخواجهآنازراغالمیو«و... باشد: 
ایـن «در مـورد طغـرل گویـد:    )، و 204: 1، ج1381،  ى(بیهق» برفتنويپیشنباشدرسمسیاهدررا

ازرااوولباقـت وظرافـت ورنگوقدوبدیدارنیایدبیرونچنوغالمهزارمیانازکهبودغالمی
درويبـر راحـاجبش طغرلکهنیز شنودممحمود...وامیربنامبودفرستادهارسالنخاتونترکستان

).402: 2همان، ج»(بودندکردهمشرفنهان
بوده است. ناظر و "ىچسفره"یا "خوانساالر"ةپادشاه بر عهدةگستردن و تزیین سفر«خوانساالر: 

و ایـن خانـه را آذیـن بسـته بودنـد      «: ذیل واژه). 1342(دهخدا، » استىامور آشپزخانۀ شاهىمتصد
و ىو هیزم نهادنـد ىسخت عظیم و فراخ و آنجا تنور نهاده بودند که به نردبان، فرّاشان بر آنجا رفتند

: 2، ج1381، ى(بیهق» ها درآمدندبا بلسکخوانساالرغالماناست. آتش در هیزم زدند و ىتنور بر جا
724  .(

-داران دبیـري نیـز مـی   گوینـد و دوات دار میدان سطلنتی را دواتمسؤول دوات و قلمدار: دوات

امیر چـون رقعـه بخوانـد    «دار بود:ها، بر عهدة دواتکردند. نوشتن، تحویل گرفتن و نگهداري از نامه
).211: 1(همان، ج»بود گفت نگاه داردویت دارخاصه داد که غالمیبنوشت و به 

ایـاز ازپسبودنداوساقیانکهغالمهشتوهفتجملهدروبپسندیدراطغرلاینامیر: «ساقی
).402: 2(همان، ج»بداشت

وجود داشـته باشـد. شـربدار، کسـی را     هاییرسد، بین ساقی و شربدار تفاوتبه نظر میشرابدار:
گویند که مخزن و تنگ شراب در اختیار او باشد و وظیفۀ او تهیه شراب براي دربار و مواظبـت از آن  

هـا  و جامـه «بوده است، در حالی که ساقی وظیفۀ گرداندن شراب در مجلس را بر عهده داشته اسـت:  
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شـرابداران و ندیم و کسی که شراب پیماید از افکندند و شراعی بر وي کشیدند و وي آنجا رفت با د
).729(همان: »دارو غالمی و سالحساقیو دو 

ازلشـکر چـون کهشنودمقوالعبدالرّحمناستاداز«شان خوانندگی بود: : افرادي که شغلقوال
ازتیممانسـ رابودیم، مـاهییی محمدامیرخدمتگارانکهمنمانندةومنرفتند،هراتسويتگیناباد

).58: 1(همان، ج»شدهغارتوماندهخشکیدروبیفتادهآب
چــه در دربــار پادشــاهان و چــه در میــان عامــۀ مــردم، از بردگــان بــراي رســان و قاصــد: نامــه

بشـد، وخواجـه بخـطّ داشـتم مـن نامـه ایـن نسـخت «شـد:  رساندن پیام به دیگـران اسـتفاده مـی   
دووراسـرایی غـالم دوبگتغـدي سـاالر وتمبگفـ حـال ایـن کتـاب دریـن جـاي چنـد کهچنان
مادرخوانـدة ، زنایـن «).681: 2(همـان، ج »ببردنـد نامـه ایـن تـا کـرد نـامزد راخـویش غـالم 

نیکـو خـطّ زنایـن وداشـت شـد وآمـد آنجـا وداشـت اوغـازي حرمسرايهمهکهبودکنیزکی
رويازتـا نیـاورد بجـاي کسـی کـه فراکردنـد چنـان  کسـان نبشـتی. نیکـو سـخت پارسیوداشت

آمـده نزدیـک وگرفـت فروخواهـد امیـر راغـازي گفتنـد مسـکین  وبفریفتنـد راوينصـیحت 
غـازي بـا وآمـد کنیـزك بگفـت و کنیـزك ایـن بـا وبیامـد زناینبود.خواهدشبفالنواست

).278: 1، ج1381، ى(بیهق»ترسانیدشسختوبگفت
(نفیسی،  » آمده است"سفرهم"، "همنشین"،  "مصاحب"ىبه معناىندیم از نظر لغو«کلمۀ ندیم:

)، 53: 1346(صـابی،  » اسـت "همنشین امرا و سـالطین "ىندیم در نهایت به معنا«: ذیل واژه)، 1355
ندیمان همان طور که از نامشان پیداست، پیوسته درحضور پادشاه و مالزم او بودند و جـزو خاصـان   «

، داشـتن چهـرة   ىنـدیم ىهـا ىآمدنـد. از ویژگـ  ىاه به شمار مترین افراد به شخص شدربار و نزدیک
، ىپزشـک ىهـا ، آشـنایی بـا شـعر و از حفـظ داشـتن آن، احـاط بـر دانـش        ىمناسب، دانسـتن دبیـر  

هـا و  هـا و قصـه  هـا)، دانسـتن حکایـت   هاوسرگرمی(انواع بازيى، دست داشتن در مالهىشناسستاره
از اخبـار و احادیـث و   ىدانسـتن تفسـیر و فقـه و آگـاه    ، خواندن قرآن،ىبازها، نرد و شطرنجافسانه

عهـدش ولـی کهداديمیپندهاومالیديهابه نامهرااوپیوسته): «73: 1373، ى(انور.» شریعت و... 
نیزويپوشیده،داشتجاسوسانويبرپدرکهچنانبود وخواهدرااوملکتختکهدانستوبود
بودخادمخاصهنوشتگینایشانازیکیباز نمودندي ورفتی،چههرکهطبقهازینهمداشتپدربر
اوسـوختۀ خـود عمـتش ختلـی، حـرّة ونبـود، تـر نزدیـک ويازمحمـود به امیرخدمتگارهیچکه
).173: 1، ج1381، ىبیهق»(بود

و هنر خاصی داشتند؛ از جمله:در این میان بودند غالمان و خادمانی که ویژگی
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وداشتفصیحزبانیومشاهدتیولقائیو لکنبودحجامیپسرتلکاین: «جمی و دبیريمتر
عشوهوزرقلختیوکردهشاگرديوبودرفتهدراز بکشمیر،مدتیوفارسیوبه هندوينیکوخطّی

رااوکهمهترهربگروید، کهبدوآمد وبوالحسنشیرازقاضینزدیکآنجاازآموخته وجادوییو
اوتافرمودو قاضینهادپیشتنوببردمالیوکردعملیويدستازوشد،اوشیفتۀناچاربدید،

با ىکردىو مترجمىبازداشتند...تلک از خواص معتمدان خواجه شد و او را دبیرجانبیهرازرا
با بهرام ترجمان یار ...، تلک را بپسندید وىو آوردىها برد، پیغامىو مترجمىهندوان...؛ بیرونِ دبیر

).633: 2ج(همان،» شد
استبجايبایتگیناینودادنبیاريسپريبابودرفتهنیز،بایتگیناستادم،غالمو«چوگانی:

امروزوگوي؛ببازينداردانبازچنانکهاستاد،سالحهاهمۀبشورانیدنسوار،وکاريوجلدمردي
ابوبزرگسلطانخداوندخدمترسانیدم،جايبدینراتاریخکهاربعمائهوخمسینواحديسنۀ

تیرونیزهوسالحوچوگانخدمتآنوخاصترخدمتیکندمیبرهانه،اللّهانارابراهیم،لمظفّر
.)892: 3همان، ج»(ریاضتهاستدیگروانداختن

نیکودیههبپسوبگریستگفتی،خوشترانهوشعروپادشاهاینندیمانازبودیکی«شاعري:
شعر: گفت،
خویشپیرهنازهمآمد                            دشمنتپیشتراکهاینبودچهشاهاي

) و....61: 1(همان، ج»آمد
احوال غالمان و کنیزان در دربار 

ویژه غالمان، عامل موثر و پر قدرت دربار به شمار هاي ایرانی پس از اسالم، بردگان بهدر حکومت
تند. آنها در اکثر کارهاي درباري، چه در امور مربـوط بـه بـزم و خوشـگذرانی و چـه در امـور       رفمی

شدند. براي اي از او جدا نمیکردند، و همیشه در کنار شاه بودند و لحظهسیاسی و نظامی، دخالت می
قـدرت و  رساندند. به خاطرشدند و مأموریت را با موفقیت به اتمام میانجام هر مأموریتی حاضر می

کرد بر ضـد آنهـا کـاري    بردند و کسی جرأت نمینفوذ زیادي که داشتند، درباریان از آنها حساب می
شـدند و در مقـام   انجام دهد. در نتیجۀ چنین شرایطی است که بسیاري از غالمان محرم اسرار شاه می

مقامـات بـاالیی ماننـد    گزاري تام خود، بـه  گرفتند و به خاطر خدمتعامل ترور مخالفان شاه قرار می
شود: ها و شرایط آنها پرداخته میرسیدند. ذیالً به برخی از ویژگیساالري میسپه

هـاي گونـاگون بـر    : غالمان و کنیـزان در موقعیـت  آداب صف بستن غالمان و کنیزان در دربار
یـز مشـخص   ها نکردند و جایگاه هر گروه از آناساس نظم و ترتیب خاصی در دربار حضور پیدا می
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گرفتنـد؛ هـر   هایی مشخص قرار مـی بود. آنان با ظاهري آراسته و وسایلی که همراه داشتند، در ردیف
رسد چینش و قرار گرفتن غالمان و کنیزان حتی ادوات و لوازم آنها، با توجه بـه نـوع   چند به نظر می

اسـت کردنـد، چـون صـبح     غَرّه این محرم روز شنبه بود پیش از روز کار همه ر«مراسم، متفاوت بود: 
دمید چهار هزار غالم سرایی در دو طرف سراي امارت به چند دسته بایستادند، دو هزار با کاله دو می

شاخ و کمرهایی گران ده معالیق بودند و با هر غالمی عمودي سیمین، و دو هزار بـا کـاله چهـار پـر     
هر غالمی کمانی و سه چوبه تیـر بـر   لنگ بر میان بسته و بودند و کیش و کمر و شمشیر و شغا و نیم

هاي صفه نزدیک سیصد از خاصگان در رستهغالمیدست و همگان با قباهاي دیباي شوشتري بودند. 
هاي دو شاخ و کمرهاي بزر و عمودهاي زرین و چند تن آن هاي فاخرتر و کالهامیر بایستادند با جامه

اه و شصت بدر بداشتنند در میان سراي دیلمان، بودند که با کمرها بودند مرصع بجواهر، و سپري پنج
هاي دو شاخ و کمر زر بودند، و  بیـرون سـراي   داران و حجاب با کالهو همۀ بزرگان درگاه و والیت

تخـت بـر اسـت، باغمیاندرکهتاجصفّهدرروزدیگر«)، یا 440: 2(همان، ج» داران بایستادندمرتبه
دارانسیاهوجايدورتاکران صفّهازایستادهغالمبسیاروشکوهبسختدادنیباردادبارونشست

).32: 1(همان، ج»باغدرتابیشماردارانمرتبهو
غالمان در رکاب شاه: غالمان همه اوقات و در همۀ شرایط همدم و ندیم مورد عالقه شاه بودنـد؛  

غالمیوعبداللّهبوباويتا،بیستمیغالبرنشیند باشکارببهانهبیند،صواباگر«از جمله در شکار: 
وبیـوزان بودنـد گرفتهبسیاربصحرا«)، یا 32همان: »(سازندتدبیرراکاراینوآیدایشاننزدیکچند

سـخت وگرفتنـد، مـی ودویدندباغ میدرغالمانومیانداختتیروبنشستخضرابرامیروسگان،
بودم،ويباوخوردمیشرابروزیک«در مجالس شراب: )، یا 725: 2همان، ج»(رفتشکارينیکو

برخـی  و... . )236: 1(همـان، ج »آوازخوشمطربان همهوایستادهبسیارغالمانوآراستهنیکومجلسی
شـادیاخ ازامیـر خفـتن نمـاز و«از این غالمان و خادمان، حق ورود به حرمسراي شاه را نیز داشتند: 

وپـیش درپیادهسیصدغالمیوسوارهمهخاصهسیصدغالمیوشیتحاازمردمبسیاربابرنشست
کـه خواصازدهخادمیبارفتحرمسرايفرودوآمدحسنکیکوشکبدینوسرایی،حاجبپنج
... .) یا623همان: »(دیدنديراحرمکهبوديروا

منابع مهم است. اگر چه مراتب غالمان: براي آشنایی با انواع غالمان درباري، تاریخ بیهقی یکی از 
توان تفاوتی اساسی پیدا کرد، ولـی بـر   میان این بردگان که همه در دربار مشغول خدمت هستند، نمی

هاي خاص خـود را داشـتند. ضـمن    اساس بعضی شواهد هر کدام از این غالمان جایگاه و مسؤولیت
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ه شده است. در اینجا با اشاره به هایی از تاریخ بیهقی به وضوح به تفاوت بین آنها اشاراینکه در بخش
هاي آنان می پردازیم: انواع غالمان درباري، به بررسی بعضی از ویژگی

گزیـد،  . غالم خاص یا خاصه: گروهی از غالمان که پادشاه به صورت ویژه براي خود بر می1
ز، طغـرل،  تـوان بـه ایـا   غالم خاص گویند. این غالمان همیشه در کنار شاه بودند، که از جمله می

فرمود تا پیل بداشتند و پیلبان از گردن پیل فـرود آمـد و شـاگردش و    «نوشتگین و ... اشاره کرد: 
)، غالمـان خـاص در دربـار    214: 2همان، ج»(غالم خاصی که با سلطان بود در مهد خالی کردند

جایگـاه  اند. البته بر اساس متن تاریخ بیهقی، گویاجایگاه ویژه و مسکن مخصوص به خود داشته
کار این پسر بساز تا با مودبی و رقیبی و وکیلی بسراي تو باشـد  «آلی نبوده: مناسب یا حداقل ایده

تر تواند داشت، که خداوند نگاهداشت دل ترا نخواست آن پسر بسراي که خویشتن را آنجا فراخ
).419همان: »(غالمان خاص باشد

وي به این طبقه). غالم سلطانی: (رك به: نگرش ویژة حاکمان غزن2
اي رسید. لشکرهاي عمـده . غالم سرایی: جمعیت این غالمان زیاد بود و به چند هزار نفر می3

شود. در تاریخ بیهقی در ذکـر جنـگ   داد، همین گروه را شامل میکه پادشاه از غالمان تشکیل می
جنگ مصاف ایـن  و من «امیر مسعود با ترکمانان، عدد این غالمان شش هزار نفر ذکر شده است: 

روز دیدم در عمر خویش، گمان بردم که روز به چاشتگاه نرسـیده کـه خصـمان برچیـده باشـند      
) این گروه، 899: 3(همان، ج» بود بیرون دیگر اصناف مردم.غالم سراییلشکر ما، که شش هزار 

بسیارپیادهباایشانآنازچندسواري«شبیه گارد ویژة سلطنتی بودند و همیشه ایام در کنار شاه: 
دانست؛مینیکفرّوکرّرسومکهبودایشانمقدمپوشیدهروسواریکوبه نیرو،آوردندحمله

»مالیدنـد مـی تیربـاز بـه راایشـان سراییغالمانورسـید ماپیلوبه مهدزوبینکهشدچنانو
رل آنها کار مشکلی به سبب جمعیت زیاد این غالمان و قدرتی که داشتند، کنت).682: 2(همان، ج

بود؛ بنابراین براي اینکه بتوانند کنترل آنها را همچنان در اختیار داشته باشند، معموالً یکی از اعیان 
غالمـان سـاالر و«گزیدند:و بزرگان مورد اعتماد و قابل احترام را به ساالري این غالمان بر می

درماننـد اینجـا بیمـاران کـه کنراستسراییغالمانکارکهگفتبگتغدي،حاجبرا،سرایی
). در میان این غالمان 670(همان: »قوياسبانهمچنانوروندمارایتباساختهدیگرانوقهندز

غالمـان مشـرفی داشـت کهییمشاهرهودبیريباروزگارآندرو«جاسوس نیز وجود داشت: 
ازچـه هروآمدنديويکنزدیوثاقهاحوائجکشانچنانکهپوشیده،سختبوداوبرسمسرایی
.)422(همان: » بگفتنديويباداشتیرازيغالمان
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ــان، مکــان   ــا طبقــه از درباری ــاریخ بیهقــی، هــر صــنف ی ــر اســاس ت ــه خصوصــی ب هــاي ب
داشتند؛ براي مثال هر جا سخن از دبیـران اسـت، بـه دنبـال آن نـام طـارم پـیش مـی آیـد. در مـورد           

انـدر سـاختند عظـیم سـخت تکلّفـی «نامیدنـد:  را وثـاق مـی  غالمان نیز گـویی محلـی بـود کـه آن    
بخوردنـد نـان وبکردنـد نثارهـا وبردنـد، آنجـا بـه جملـه  رانشـابور محتشمانزنانها ومیهمانی

برنشسـت شـادیاخ ازامیـر خفـتن نمـاز وندیـد کـس بـود مهدساکنکهراودیعتوبازگشتندو
ـ سیصـد غالمـی وحاشیتازمردمبسیاربا وپـیش درپیـاده سیصـد غالمـی وسـوار همـه هخاص

ازدهخـادمی بـا رفـت حـرم سـراي فـرود وآمـد حسـنکی کوشـک بـدین وسرایی،حاجبپنج
گـرد بـر گـرد کـه هـا بوثـاق غالمـان وخـدم ایـن ودیدنـدي، راحـرم کـه بـودي رواکهخواص

غـالم ششصـد وپانصـد جهـت ازبـود بسـاخته همـه آنحسـنک وزیـر کهآمدندفرودبوددرگاه
میانـه آنچـه وکردنـد هـا وثـاق درخیـاره، بودنـد غالمـانش آنچـه «)، یـا:  623(همـان:  » راخویش

و در هـر یـک، شخصـی بـه     ،)276: 1(همـان، ج » بخشـید راحاجبـان وغـازي بـود سپاهسـاالر  
سـراي غالمـان غوغـاي سـر کـه بچـه امیـر «عنوان سروثاق وجود داشت کـه مسـؤول آنجـا بـود:     

پیغامهـا ونمودنـدي بنـدگی وکردنـدي تقـرّب نهـان درسـروثاقان وسـرهنگان ازنتـ چندوبود
).623(همان: » فرستادندي

روابط غالمان نسبت به هم 
همچون دیگر اقشار جامعه، این طبقۀ خاص اجتماعی نیز در تعامل با یکدیگر داراي عملکردهـاي  

در کم و کیف آن نقش مستقیم داشت:رسد نوع رفتار صاحبانشاناند که به نظر میمختلفی بوده
شدند که گاه هایی میها، غالمان باعث فتنه: در بعضی از موقعیتخشونت و فتنۀ غالمان در دربار

شد؛ به همین جهت، جبران آن غیر ممکن بود و منجر به شکست حکومتی و آمدن حکومتی دیگر می
کردنـد بـه هـر طریقـی کـه      دند و سعی میدادرباریان نسبت به این غالمان حساسیت زیادي نشان می

ها اي از این فتنهها را کنترل کنند. ماجراي مرگ خوارزمشاه و شورش غالمان او، نمونهامکان دارد، آن
است. وقتی خبر مرگ خوارزمشاه در میان غالمانش افتاد، همه دست به شورش برداشـتند و نزدیـک   

ها و تهدیدهاي وي ایـن غائلـه   خواجه احمد و تطمیعبود درگیري خونینی شکل بگیرد؛ اما با زیرکی 
احمد ایشان را بسوگندان گران ببست و برفتند و با غالمان گفتند، جمله در شـوریدند و  «فرو خوابید: 

بانگ برآوردند و سوي اسب و سالح شدند. این مقدمان برنشستند و فرمود تا لشکر برنشست بجمله، 
کردند با مقدمان خـود و مقـدمان آمدنـد کـه قـرار گرفـت، از       چون غالمان دیدند، یک زمان حدیث

خواهند و سوگندي که ایشـان را نیـازارد و همچنـان داردشـان کـه بروزگـار       خواجه عمید عهدي می
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اید که در روزگار خوارزمشاه، رفتند و باز خوارزمشاه، خواجه احمد گفت: روا باشد، بهتر از آن داشته
چنین در جنگ دندانقان، تعدادي از غالمان سرایی ). هم491(همان: . .» آمدند و احمد سوگند بخورد..

غالمـان سـرایی از   «سلطان مسعود، به لشکر ترکمانان پیوستند و باعث شکست سلطان مسعود شدند: 
تر بودند، بهانـۀ آنکـه جنـگ    اشتر بزیر آمدند و اسبان ستدن گرفتند از تازیکان، از هر کس که ضعیف

یار اسب بستدند و چون سوار شدند، با آنکه بشب اسبان تازي و ختلی ستده بودند، خواهیم کرد و بس
هاي شیر بگشتند و بترکمانـان پیوسـتند و آن   باز شدند و به یک دفعت سیصد و هفتاد غالم با عالمت

غالمان که از ما گریخته بودند و بروزگار پورتگین بیامدند و یکدیگر را گرفتند و آواز بودند کـه یـار  
یار و حمله کردند به نیرو. کس کس را نه ایستاد و نظام بگسست از همه جوانـب، و مـردم مـا همـه     

).954: 3همان، ج»(روي به هزیمت نهادند
کردنـد؛  : گاه نیز نسبت به مملوك خود تعصـب داشـته، فـداکاري مـی    فداکاري و تعصب غالمان

گین و بازداشـت بـوعلی سـیمجور بـه     که دربارة به سرآمدن دولت سیمجوریان به وسیلۀ سـبکت چنان
و بوعلی به خوارزم افتاد و آنجا او را باز داشـتند و غالمـش ایلمنگـو    «وسیلۀ خوارزمیان آمده است:  

گرگـان ازکـه وقتآندر«یا: )،253: 1همان، ج»(قیامت بر خوارزمیان فرود آورد تا او را رها کردند
چـون محمـود امیرسراییغالمانازتنچندعنهما،هاللّرضیپسر،وپدرامیران،رفتندمیريسوي
امیرویافتندحاجبیعنه،اللّهرضیمسعود،امیرازآنازپسکهچابکحاجبوارسالنواغلنقاي
وکردنـدي تقـرّب نهـان درسروثاقانوسرهنگانازتنچندوبودسرايغالمانغوغايسرکهبچه

بـود خواسـته گویند،خوارانچاشتراآنکهبمنزلیروزادندي...یکفرستهاپیغامونمودنديبندگی
باشـد، هشیارخداوندکهآوردغالمانآنپیغاموبیامدپیرفرّاشساعتدر...را فروگیردپسرکهپدر

فرسـتاد کـس ساعتدروبشدجايازنیکمسعودامیردارد.میقصديتوبرپدرکهنمایدمیچنان
رويکهداریدخویشباسالحوکنیدزیناسبانوباشیدهشیارکهخویشغالمانوانمقدمبنزدیک

درجنبشوآمدند،وگويگفتدرنیزمحموديغالماناینوگرفتندجنبیدنایشانونمایدمیچنین
ونـرود پـیش کارآنکهدانستوفروماندرسانیدند،محمودبامیرخبرآنوقتدرافتاد ولشکرهمه
). 491: 2همان، ج»(شودبپايشرّيکهباشد

هاي خاص کنیزان و غالمان نام
خوریم. با سیري در این کتاب، به سیل عظیمی از انواع اسامی اشخاص، اعم از ارباب و برده بر می

در میان اسامی بردگان، اسامی جنس مذکر به دلیل تعدد و داشتن انواع مشاغل بسامد دارد؛ حال آنکه 
تک غالمـان،  شود. بیهقی، به دالیل مختلف از نام بردن اسم تککنیزان در این کتاب دیده نمینامی از

اي پرداخته است که در دیوان یا لشکر، نقش مهمی داشتند. با توجـه بـه   امتناع کرده و بیشتر به اسامی
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غالمـان تـرك   ژگی بردگان منطقۀ ترکستان، و به تبع آن تعدد چنین ویترك بودن سلسلۀ غزنوي و هم
کـه از جملـه   » تگـین «در این حکومت، اسامی غالمان ترك بسامد زیادي دارد و در این بین، پسـوند  

)، 34: 1389آرمـین،  آیـد(رك بـه:   دسـت مـی  بهآنازامیروغالممعنیدوکلمات اضداد است و هر
شـاره کـرد: آغـاجی،    توان بـه مـوارد زیـر ا   بیشترین جامعۀ آماري را دارد. از جمله اسامی غالمان، می

و... . بـه نظـر   قـراتکین ، قاي اغلن، سبکتکین، سارغ،ساتلمش، خمار تاش، بگتغدي، بایتکین، آیتکین
شـد؛ مثـل   نویسنده، نام برخی از غالمان، اسم اصلی آنها نیست و احتماالً از طرف ارباب گذاشته مـی 

سامی عربی مثـل سـالمه، بشـارت،    ساتلمش یا آیتکین و... . شایان ذکر است در این کتاب به برخی ا
صافی و .. نیز اشاره شده است.

عالمات ظاهري کنیزان و غالمان 
گذاشتند و احتماالً نقـوش  داغ را معموالً بر بعضی اعضاي بدن، مانند ران و دست میداغ داشتن:

حاجـب خلیفـت «مختلفی نیز داشت، یا اینکه هر خریداري طـرح مخصـوص بـه خـود را داشـت:      
سـوار چـه بودهندوبسیاروفرمایدمیراغالمان سراییويمثالازفرمودبایدآنچهتاکردبگتغدي

پیادگـان و همچنانساقه،ومیسرهومیمنهوقلببرکردهپراگندهنامدار،ساالرانباپیادهچهوداغی
).  935: 3، ج1381، ىبیهق»(درگاهی

ست کـه در تـاریخ ادبیـات، انـواع و بـه تبـع آن       هایی اکاله و کمر از جمله پوششکاله و کمر:
صفّهدرونو«توان به کاله و کمر غالمان اشاره کرد: کارکرد و فلسفۀ خاصی دارد، که از جملۀ آن می

مرصـع همهکمرهاي گرانونهادهسربرپرچهارهايکالهبودغالمدهتختچپوراستدستبر
)، و... . 935: 3، ج1381،ىبیهق»(مرصعحمایلشمشیرهاوبجواهر

هاي غالمان که در طول تاریخ، ثبت گردیده، ولی در این کتاب حتّی یک مـورد  از دیگر نشانه
است.» حلقه در گوش داشتن«بدان اشاره نشده است، 

نتیجه
خصـوص طبقـۀ بردگـان    هاي بارز تاریخ بیهقی، یادکرد طبقات مختلف جامعه، بـه ژگیاز جمله وی

اي وجـود دارد کـه در آن غالمـان نقشـی     ها، کمتر صحنه یا حادثـه این کتاب، غیر از خطابهاست. در 
توان به موارد زیر اشاره کـرد:  غـالم بـودن    هرچند اندك نداشته باشند، که از جمله دالیل این امر می

فتوحات محمود غزنوي و به تبـع آن تعـدد  بارگی سالطین غزنوي،مؤسس این سلسله، فرهنگ غالم
جمعیت این طبقه، خصوصیات ظاهري این طبقه، داشتن روحیۀ سپاهیگري و همچنین لیـاقتی کـه در   
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خصـوص  اند، تا این طبقه بـه دادند و... . مواردي از این دست، باعث شدهانجام امور از خود نشان می
غالمان، نقش مهمی را در حکومت غزنوي داشته باشند. 

هاي ارزشمندي دربارة طبقۀ بردگان از ها و روشنگريمنبع آگاهیدر واقع کتاب تاریخ بیهقی،
هـا، مشـاغل و   خیز، انواع و درجات غالمان، چگونگی به دسـت آوردن و ازدیـاد آن  قبیل: مناطق برده

است، کـه بـا دقّـت در    استعدادها، اسامی مختلف، عالیم ظاهري، چگونگی ارتقاي رتبۀ غالمان و ...
تـوان بـه وجـوب حضـور بردگـان در مرکـز حکومـت        به همان اندازه که میچگونگی این مناسبات،

ها و تأثیر سوء این طبقه شناسی فلسفۀ وجودي آنتوان به آسیبغزنوي پی برد، به همان اندازه هم می
ها را بـیش  در مناصب و مصادر کارها اشاره کرد و به موازات کارکردهاي مثبت، کارکردهاي منفی آن

رد.  از پیش روشن ک
کتابنامه
)چاپ هشتم، ارومیه: انزلی.هاي حرمسرايپشت پرده). 1377آزاد، حسن .
)اسـالمی، آزاددانشگاه.بیهقیتاریخدر»تگین«ترکیپسوندبررسی). 1389آرمین، حسین

.41-20صص .2فسا، سال اول، شمارة واحد
اپ دوم، تهـران چـ .اصطالحات دیوانى (دورة غزنوى و سـلجوقى) ).1373(انورى، حسن:

.سخن
چاپ هشتم، تهران: چاپ آفتاب.تاریخ بیهقی(سه جلدي)). 1381رهبر، خلیل(خطیب .
 )(متخلص به برهـان)پـنج جلـدي. باهتمـام    برهان قـاطع ). 1357خلف تبریزي، محمدحسین ،

اصغرحکمت و سعید نفیسی. اکبر دهخدا، ابراهیم پورداود، علیمحمد معین. مقدمه به قلم علی
: امیرکبیر.تهران

چاپ اول. تهران.تاریخ مستند ایران و جهان). 1380اهللا مقدم، احمد(خلیل .
 ،تهران: بنیاد دایره المعارف فارسی.3، جلددانشنامۀ جهان اسالم، 1375حداد عادل، غالمعلی .
)ترجمۀ احمد آرام و دیگـران. چـاپ دوم، تهـران:    1، جلدتاریخ تمدن). 1367دورانت، ویل .

.نتشارات و آموزش انقالب اسالمیسازمان ا
تهران: امیرکبیر.نامهلغت). 1342اکبر(دهخدا، علی .
جلد چهارم. تهران: امیرکبیر.1، قسمت ایرانىتاریخ اجتماع). 1367، مرتضی(ىراوند ،
________)1364 .(حیات اقتصـادي مـردم ایـران از آغـاز تـا      ىتاریخ اجتماع) ایران

وم. تهران: ناشر مؤلف.، جلد پنجم. چاپ دامروز)
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 ،تهـران . چـاپ ششـم  .علـی جـواهرکالم  ۀترجمـ .تاریخ تمدن اسالم).1369(جرجىزیدان:
.امیرکبیر

)تهران: فردوس..چاپ اولصور خیال در شعر فارسی.). 1370شفیعی کدکنی، محمدرضا
)چاپ اول. تهران: فردوس.شاهدبازي در ادبیات فارسی.). 1381شمیسا، سیروس
اد. ترجمۀ محمدرضـا  ). رسوم دارالخالفه1346الل ابن محسن(، هىصابتصحیح میخاییل عو .

. تهران: بنیاد فرهنگ ایران.ىکدکنىشفیع
) .جلدي. تهران: امیرکبیر.6). فرهنگ فارسی، 1361معین، محمد
)تهران: دانشگاه شهید بهشتی.نهضت صاحب رنج.). 1366ممتحن، حسینعلی
)تهران: آگاه.شهر سمک.). 1364ناتل خانلري، پرویز
با مقدمه به قلـم محمـدعلی فروغـی.    فرهنگ نفیسی(ناظم االطباء).). 1355اکبر(نفیسی، علی

تهران: کتابفروشی خیام. 
)فرّخی سیستانی. چاپ سوم. تهران: علمی.1370یوسفی، غالمحسین .(
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آن یار کز او گشت سر دار بلند
1سید علی اصغر طباطبایی نیا

ارشد ادبیات فارسی و دبیر آموزش و پرورش شهرستان مهریزکارشناس 
میترا حجتی
کارشناس نیروي انسانی دانشگاه علوم پزشکی یزد

چکیده
پژوهش حاضر که در بخش اول به تبیین زندگی و آثار حلّاج و در بخش بعد به تحلیل اتّهامات وارد بر 

داري از منابع ادبی، تاریخی، عرفانی و ... فراهم آمده او می پردازد، به روش کتابخانه اي و بر اساس فیش بر
است. پس از بازنمودن شرایط تاریخی، سیاسی و اجتماعی عصر حلّاج، در پی اثبات این مطلب است که 

گانه اي که متوجه این عارف نامتعارف است، برخاسته از عوامل چندي نظیر: دسیسه هاي اتّهامات هشت
قتدر، اختناق شدید این عصر، فقر و تحریف منابع و اسناد، حب و بغض مریدان و حامد بن عباس، وزیر الم

منکران و ... است که شخص و شخصیت او را، تدریجاً از دامن تاریخ به دامنه ي اسطوره کشانده است. اتّهام 
یت امام وحی فرستاده شدن به بنده، اسقاط وظایف هنگام وصول عبد به معبود، جادوگري و نیرنجات، باب

زمان و حتّی مهدویت و ارتباط او با قرامطه، کامالً منتفی، بی اساس و در پی تخریب چهره ي اوست. نسبت 
تسبیح و تقدیس ابلیس و فرعون و اعتقاد خاص او در مناسک حج، نیز با دیدگاه عرفانی او کامالً قابل توجیه 

و تأویل است.
ت درونی، تحلیل اتّهامات، عرفانحلّاج، اندیشه ها، تحوالها:کلیدواژه

مقدمه
عرفان اسالمی پدیده اي است بس درازآهنگ، فارغ از هر زمان و مکان که اول و آخر آن، چون اول و 
آخر آن کهنه کتاب، افتاده است. معرفتی که در پی آن است که به دور از پاي چوبین استداللیان، سالک را به 

مون شود و تهی از شناخته و شناسه و شناسا، پشتوانه ي تربیت معنوي و شهودي مستقیم از مبدإ هستی رهن
تقویت ابعاد روحی و روانی او باشد. عرفان اسالمی که بدون شک از قرآن، حدیث و سیره ي رسول 
اکرم(ص)، سرچشمه گرفته است، در نخستین لمعات خود، مشکات عارفان ایرانی بزرگی را چون: حسن 

عطا را برفروخت. این سترگان نیز متقابالً به نوبه ي شقیق بلخی، جنید، شبلی و ابنبصري، ابوهاشم کوفی،
مایه هاي اندیشگی عرفان اولیه ي بغداد در خود در قدبرکشیدن عرفان، بسزا بوده اند ولی تعالی و اوج بن

ر تفکّر بوسعید وجود حسین بن منصور حلّاج شیرازي بود و بعد از شهادت وي، باز هم در خراسان بزرگ، د
مهنه رخ نمود. 

1. sabooyeteshneh123@gmail.com
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ت شکل یافته ي حلّاج و امثال او برآیند سلسله علل و عواملی است که نه در یک برهه رسیر تطوشخصی
ي خاص تاریخی بلکه در ادواري مختلف با پشتوانه ي هنجارهاي گوناگون در جامعه متبلور می شود. 

و راه ممکن است: یکی بررسی گزارش هاي تاریخی ت تاریخی، حداقل از دهر شخصیي مطالعه درباره 
در پس پرده هاي خمول و که در مورد حلّاج، هر دو،او و دیگري بررسی آثار بازمانده از اويدرباره

در این میان آن چه بیش از همه، ابهام پیش روي می آورد، فاصله ي هزار ساله از مانده است.،پنهان گمنامی
سناد و تفسیر به رأي هاست که تحلیل شخص و شخصیت حلّاج را پس از گذشت او، فقر منابع، تحریف ا

بیش از هزار و نود سال، بسیار دشوار و پر از حدس و گمان و تقریب و تخمین نموده است. 
، حاشیه پردازي و منکراناز همان ابتدي مرگ و حتّی قبل از آن و مدت ها قبل از آن، حب و بغض مریدان

بستن ها، او را از دامن تاریخ به دامنه ي اسطوره و از محدوده واقعیت به فراخناي تخیل، تحریف و دروغ
زنی دخالت دارند از جمله این که دستگاه خالفت و در رأس آن کشانده است. عوامل بسیاري در این گمانه

امل آثار او را ،بالغ بر آوري و سوزاندن کحامد وزیر، پس از قتل وحشیانه و ددمنشانه ي حلّاج، دستور جمع
هزار جلد، صادر کرد و از تمام کاتبان و نسخه نویسان، تعهد گرفتند که این آثار، بازنویسی و منتشر نشوند. 
یاران حلّاج، متواري، زندانی، شکنجه و اعدام شدند. در کنار او، مریدش به نام هیکل یا شاگرد الحلّاج، نیز به 

دوست حلّاج، در طالقان قیام کرد و در بغداد دستگیر و به طرز فجیعی به قتل دار آویخته شد. بعدها شاکر، 
منصور نیز چون پس از دستگیري از مرام حلّاج اظهار برائت و ندامت نکردند،  رسید. حیدره، شعرانی و ابن

عوامل ). همه ي این6891: 1352به دار آویخته شدند و سرهایشان را بر سر دیوار زندان نهادند. (طبري، 
دست به دست هم داد تا این که بلنداي زندگی و مرگ حلّاج در هاله اي از ابهاماتی گوناگون در هم تنیده 
شود. شدت سبعیت در قتل حلّاج رابطه ي مستقیم با میزان هراس و کینه ي حکومت از او داشت. به گونه 

جرأت یادکرد از او نداشت. اولین کسی اي که تا صد و سی سال پس از قتل او، تا قرن پنجم، هیچ مورخی 
که از او به عنوان یک صوفی سرمست و عارف مسلمان نام برد، خطیب بغدادي در تاریخ بغداد بود. 

)299:1357(میرفطروس، 
در زمان حیات و مرگ او، پژواك شایعه سازي به قدري فربه می شود که حتّی نویسنده ي ساده دل و 

خون در روي مالیدن تا سرخ –یز، روایت مشابه بابک خرمدین در مورد حلّاج را باور تذکره االولیا نخوش
) از همان ابتداي مرگ او شایع شد که 250:1373کوب، جزو مصایب حلّاج نقل می کند. ( زرین-روي باشد

عبور هر قطره ي خونش که بر زمین می ریخت، نقش اهللا را رسم می کرد؛ در زندان از بین دیوارهاي سنگین 
یک اندام می کرد؛ با اشارت، زنجیرهاي آهنین بر دست خود و زندانیان را باز می کرد؛ در موقع مرگ از یک

او آواز انالحق می آمد؛ خاکسترش بر سر آب دجله اناالحق می گفت؛ چون خاکسترش در دجله ریختند، بیم 
طغیان مهار شد و مشابه آن ها. این غرق شدن بغداد از اضطراب دجله بود که با انداختن خرقه اش در آب،

تأویالت و تخیالت مریدپسندانه و خوش باورانه و شیطنت هاي مغرضانه، یا از طرف عمال حکومتی که 
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سخت در معرض اضطراب و هراس بودند، مطرح می شد، یا از جانب اصحاب علم کالم که باید با احتیاط و 
ه ماجراي حلّاج را به صورت گسترده تر در محافل عرفانی و تردید و تخمین بسیار با آن روبرو شد. آن چ

اخالقی و جامعه ي بسته ي دینی اهل سنّت آن روزگار، بر سر زبان ها انداخت، در پی ناخرسندي شدید 
عمرو مکی و به تبع آن ابویعقوب االقطع بود. آن جا که عمرو، او را مدعی نبوت و الوهیت، در پی معارضه با 

هم به سرقت گنج نامه ي خود خواند و در مکاتبه با مشایخ عراق و جبال، او را به الحاد، کفر، قرآن و متّ
االقطع نیز رابطه ي سحر، نیرنگ و زندقه منسوب کرد، جنید و یارانش را هم به شدت تحریک و ابویعقوب

ن بن منصور، آگاهی از ) براي روشن شدن معراج نامه ي حسی267:1377کوب، خود را با او قطع کرد. (زرین
نموده می شود. زندگی و احوال و آثار او، ناگزیر می نماید. لذا در این مقال، شمه اي از آن باز

زندگی، احوال  و آثار حلّاج
فاتک به دست ما رسیده است که در دو سال اخیر زندگی بسیاري از وقایع زندگی حلّاج از قول ابن

مشاهدات و سخنان حلّاج را بی غرض و تعصب و حتّی بدون آن که بفهمد، حلّاج، در زندان با او بود. 
) 63: 1362یادداشت می کرد. با این وجود، هرگز مورد سوء ظنّ مأموران خلیفه قرار نگرفت. ( ماسینیون، 

دانسته اند. ، فارسدر روستاي طور، در بیضاي م.) یا در حوالی آن، 858هـ . ق. (244تولّد او را در سال 
تاریخ تولّد او نیز به مانند بسیاري از موارد زندگیش در هاله اي از ابهام کم رنگ شده و از روي قراین و به 

به ظهور حلّاجی قیاس مسایل دیگر قابل حدس و تعمیم است؛ آن چنان که اختالف نظرات در مورد حلّاج، 
دیگر به نام حسن بن منصور حلّاج انجامید که بنا بر قول صاحب کشف المحجوب وي اهل بغداد، استاد 

و از اعقاب زردشتینیاي او محمی، ). 190: 1371زکریاي رازي و ملحد بوده است. ( هجویري غزنوي، 
احتمال ،را تناقض دانستهپیامبربودن نیاي حلّاج و انتسابش به صحابی مجوسیخی بر.بودابوایوبِ انصاري

همچنان که انتساب نیاي حلّاج به ؛باشدشمریداني ساخته ،برپیونددرا به ابوایوب،میاوکه اینامهنسباند داده
و جاي تأمل است؛ چون اکثر اهل فارس به هر تقدیر در نسب نامه ي ا.ورزي مخالفانمجوس،ناشی از غرض

) در شهرت او به حلّاج آورده اند که: در مدتی کوتاه، پنبه هاي 131: 1357کوب، مسلمان بوده اند. (زرین
: 1363) و (مستملی بخاري، 8/114مغازه اي در واسط را از دانه پاك کرد. (خطیب بغدادي، بی تا: ج 

) و ... در 59: 1358از راه حلّاجی پشم، روزگار می گذراند. ( نیلکسون، ) و نیز پیشه وري فقیر، که 4/1439
. از همان کودکی که از زادگاه خود فاصله کوچیدعراقاش به شهر واسط با خانواده. ق. هـ255سالحدود 

- بیگانه شد. حکایتی از فارسی ندانی او در شهر اصفهان نقل شده است. ( زرینگرفت، با زبان فارسی

)131:1357کوب،
ابتدا در تستر محضر سهل تستري را درك کرد و بعد از تبعید مراد خود به بصره، به آن جا رفت. (به سال 

دیشه ها بود. که در تکامل هـ . ق. در شانزده سالگی) این شهر کانون فعال و جوشانی از تضارب آرا و ان260
فرسا را از این اولین مرشد سیر اندیشگی او بسیار مؤثّر افتاد. حلّاج اصول تصوف و ریاضات سخت و طاقت

که صاحب طریقت سهلیه، هواخواه اهل حدیث و مخالف معتزله بود، آموخت.
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، عجز ریاضتزهد توأم با اظهار نشینی به سان موسی)، تعالیم آن مراد مبنی بر اربعین کلیم اهللا (چلّه
شدید در برابر خدا، انابه و طلب آمرزش و انقیاد مطلق بی چون و شرط، هرگز نمی توانست طبع او را آرام و 

هـ. .ق. عارف 296ه عمرو بن عثمان مکّی (متوفّی هـ. ق. در بغداد، دست ارادت ب262رام کند. درسال 
ي تصوف از دست او دریافت صحوي، از یاران جنید و ابوسعید خرّاز) داد و طی هجده ماه مصاحبت، خرقه

نمود. عمرو نیز چون سهل بر توبه و انابه و جبرگرایی و مجاهدت و ریاضت نظر داشت. در مخالفت با 
االقطع بود که مرید و مرادي آن دو، دیري نپایید. مضافاً این که آن مراد، اهل ازدواج حلّاج با دختر یعقوب

صحو و هوشیاري بود و این مرید، محو سکر و سرمستی. لذا حلّاج به خدمت شیخ المشایخ،، لسان القوم، 
تأثیر هـ. .ق.) پیوست. با وجود اختالف نظر، توقّف بیست ساله ي حلّاج نزد آن شیخ،298جنید، (متوفّی 

مایه ي اندیشه هاي حلّاج شد. تعالیم فراوان بر شخصیت او گذاشت؛ از جمله اعتقاد به وحدت وجود که بن
تر از دو مراد گذشته بود ولی باز هم نتوانست، روح خسته و روان تشنه ي او را صحوي جنید هر چند نرم

26هـ. ق. (در270مآبانه، در سال ید درمان و سیراب کند. در اثر غلبات شدید روحی و سرمستی هاي بایز
سالگی) در مسیر حج اولین شطحیات شورانگیز را بر زبان جاري کرد که ابویعقوب نهرجوري به بی دینی و 

اَنا اَري یابن منصور فی کَالمک فُضوالً «سحرش منسوب کرد و جنید در پاسخ سؤاالت جسورانه ي او گفت: 
- زود باشد که سر چوب«بینی جنید که ) و پیش585: 1371(هجویري غزنوي،» ا.کَثیراً و عبارات الطائل تحته

) از همین مناظرات برآمد. هر چند بعدها شیخ اقطع، حلّاج را ساحر و 611:1383، (عطّار، ،»پاره سرخ کنی.
و پرشور کافر خواند ولی کانون خانواده ي ام حسین و حلّاج، با سه پسر و یک دختر هم چنان تا پایان، گرم 

باقی ماند.
گسیخته مراجعت کرد. ترك خرقه ي در مراجعت به اهواز، از تصوف تسلیم هم به تصوف سرکش و عنان

صوفیانه و معاشرت بیشتر با ابناءالدنیا، احتماالً رهاورد دیدار با زکریاي رازي و آشنایی با فلسفه ي یونان و 
را بر حضر ترجیح داد و سیر آفاقی را به سیر انفسی اضافه هند و ادیان آن بالد بود. قریب به سی سال سفر 

نمود. سفر پنج ساله ي تبلیغی به خراسان و طالقان و ... نمود. که در آن شهر ها و بعد از آن در هندوستان و 
چین و ملتان و کشمیر، به تبلیغ اسالم پرداخت و دعوت خلق به خدا، ترك پیشینه پوشی و اقامت در خانقاه 

ابراز شطحیات کفرگونه و بی باکانه. در این سفر با پیروان مانی, مزدك و بودا نیز مالقات ها داشت که ها و 
در تکامل سیر اندیشگی او تأثیرات درخوري بر جاي گذاشت. اتهام جادو و نیرنجات نیز از سفر او به هند 

برآمد که به آن خواهیم پرداخت.
یا بابکر دست برنه که ما قصد کاري عظیم « وستش، شبلی، گفت: بعد از این سفر بود که در بغداد به د

) شبلی که طبعی لطیف و رفتاري 617: 1383(عطّار،» کرده ایم؛ چنان کاري که خود را کشتن در پیش داریم.
من همان می گویم که او گفت لیکن دیوانگی مرا « آمیز داشت، پس از فرجام کار دوستش، گفته بود: جنون

)154: 1370(جامی،» قل، وي را افکند.برهاند و ع
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پی خرقه پوشی و صحبت مشایخ بی اجازت آنان، گرایش مالمتی و عیارمآبانه، بی اعتنایی به درترك پی
رسوم، برگزیدن شطحیات و التزام عشق نه آداب خانقاه، رهاکردن چلّه نشینی و ریاضات و خلوت و 

از شور عاشقانه و سوز عارفانه اي است که برجان و روح او چنگ درآمیختن با ابناي دنیا، برخاسته و متأثّر
مرا بکشند و مرا بیاویزند و مرا « می زد. از همین جا بود که سرنوشت خود را پیش روي، چنین می دید که: 

ي بسوزانند و مرا برگیرند. صافیات من ذاریات (بادهاي تند) شود. آن گه در لجه ي جاریات اندازند، هر ذره ا
) تبلیغات 442(بقلی شیرازي، بی تا. .» که از آن بیرون آید، عظیم تر باشد از راسیات (کوه هاي بلند) ... 

) یا او را متّهم 358: 1363گسترده ي حلّاج و اندیشه هاي وي باعث شد که او را ملحد بدانند. (ابن ندیم، 
)275: 1352پندارد. (بیرونی، کنند که این که روح القدس در او حلول کرده و خود را خدا می 

از دیگر سو تفرقه و تشتّت امامیه بعد از شهادت امام حسن عسکري (ع)، غیبت امام زمان (عج) ادعاي 
جعفر کذّاب، مجادالت گسترده ي معتزله، زیدیه، اصحاب حدیث و سنّت با شیعیان امامیه، سیاست خشن و 

و فقر عمومی، ایجاد حکومت هاي خودمختار در اسپانیا و مصر مستبدانه ي مقتدر، خلیفه ي عباسی، قحطی 
و به خصوص قیام توده اي قرمطیان، بغداد و دستگاه خالفت را در معرض دگرگونی گسترده و مهارناشدنی 
قرار داده بود. تقدس شخصیت حلّاج و چهره ي اصالحگر و معترض وي، باعث شده بود که مردم آن 

مدارانی نظیر نعمان دوالبی، م مصلح و فریادرس از ظلم عباسیان ببینند و سیاستروزگار، حلّاج را به چش
)  35بکر ماذرانی و ... به او ، پیشنهاد خالفت نیز دهند. (ماسینیون، بی تا: حسین بن حمدان، نصر قشوري، ابی

و هواداران طلبان قرامطه از جمله بدر اعجمی و حسین بن حمداندو سال بعد کودتایی به دست اصالح
حلّاج شکل گرفت. آن ها عباس بن هاشمی وزیر را به قتل رساندند؛ مقتدر را خلع و عبداهللا بن معتز را به 
خالفت منصوب کردند. ولی نهایتاً در حمله به قصر مقتدر، کودتاچیان شکست خوردند؛ ابن معتز، خلیفه ي 

یر و کشته شد. مقتدر بار دیگر به خالفت رسید. یک روزه، که در شعر و ادب نادره ي دوران خود بود، دستگ
تعقیب، دستگیري و قتل کودتاچیان آغاز و باز فضاي سرکوبگرانه و اختناق حکمفرما گردید. حسین بن 

306حمدان، مقهور و مخفی شد و حلّاج نیز به اتّهام دوستی و مشاوره با حسین بن حمدان، ( مقتول به سال
تعقیب قرارگرفت. ي قرامطه و کارگزارِ مدعی خالفت در تونس و مصر، تحتهـ..ق.) به عنوان یک سرکرده

نمونه ي بارزي از این تفکّر از همان ابتدا در کتاب الشّامل امام الحرمین جوینی، درج شد بدین گونه که 
: 1377کوب،هدف حلّاج از رابطه با ابن مقفّع و ابوسعید جنابی، نابودي دولت مسلمانان بوده است. (زرین

) معتقدند که کشف کتاب ها، جزوات و نامه هایی که به خطّ رمزي مقرمط نوشته شده بود، ارتباط حلّاج 248
) البتّه برخی از محقّقان این اسناد و مکاتبات را 531و 619:ج ا، 1333را با قرامطه ثابت کرد. (براون، 

) پس از چهار سال 283:1377کوب،د. (زرینبرساخته، جعلی و جاسازي شده به دست عمال دولتی می دانن
هـ..ق. حلّاج در شوش به صورت اتّفاقی یا به دنبال 301متواري بودن، در بیست و پنجم ربیع االول سال 

، شناسایی، دستگیر و راهی بغداد شد. در زندان پس از مداواي مقتدر و ه نام حماد دباسخیانت یکی از یارانب
وب شد و هر چند محبوس بود ولی با خلیفه و بزرگان، ... معاشرت داشت. بهمادرش، شغب، بسیار محب



٤٧١٦

٤٧١٦

مجموعه مقاالت

،محاکمه اش را شروع کردند. قاضی القضاه بغداد، ابو عمر محمد بن یوسف، دو حادهام عقیده به حلول و اتّاتّ
جایز دانست و قاضی: ابن داوود فقیه ظاهریه و ابن سریج فقیه شافعی را به داوري خواند. که اولی قتل او را

دومی بدون موضع گیري مسأله را فروگذاشت و حلّاج موقتاً و تحت نظر آزاد شد.
به دلیل شورش هایی که در موصل و طبرستان رخ داد و نیز قیام دوباره ي قرمطیان، اختالفات شدید 

306ر سال دربار و تعویض و تغییر و دستگیري وزرا و رجال، محاکمه ي حلّاج چند سال مسکوت ماند. د
) متعصب، تندخو، مغرور و کینه توز جایگزین او 311-223هـ.ق. ابن فرات وزیر، عزل و حامد بن عباس (

گرایی هم می داد، عداوتی مضاعف به او می ورزید. به شد. با توجه به این که شطحیات حلّاج نشان از شیعه
یگر به رهبري ابن عطا، دوست حلّاج، به جریان دستور خلیفه پرونده ي حلّاج روي میز قرارگرفت. شورشی د

افتاد که در پی سرکوبی آن، ابن العطا، ابومحمد جریري و ابوبکر شبلی و گروهی دیگر دستگیر شدند. 
جریري پس از شکنجه ها و تهدیدها و تخویف ها معترف به ارتداد حلّاج و لزوم قتل او و شبلی نیز منکر 

ر و الحاد او شد. ولی ابن عطا در حمایت از حلّاج در همان جلسه ي دادرسی اندیشه هاي حلّاج و مدعی کف
اولیه به فرمان حامد وزیر به قتل رسید. 

در این میان حسد اطرافیان خلیفه باعث شد، اوراجی هجونامه اي را منتشر کند که به چشم بندي هاي او 
پی آن مریدان حلّاج نیز دستگیر و محاکمات از اشاره شده بود. لذا پرونده ي مسکوت، حلّاج گشوده شد. در

سر گرفته شد. حلّاج دعوي الوهیت و نبوت را صریحاً رد و بر بندگی خدا اصرار کرد. ولی در نامه اي که از 
در توجیه آن حلّاج این .» از رحمن، از رحیم، به فالن پسر فالن ... « وي یافت شد، سرآغاز آن چنین بود 

خواند که در این حالت، خدا می بیند و او فقط دستی است که سخن اهللا را می » لجمع اعین« مطلب را 
نویسد. در محاکمات بعدي اسراري از شعبده ها، اعمال خارق العاده و کرامات او توسط مریدان و یاران 

حامد مطرح شد ولی عقیده ي او در مورد طواف و مناسک حج که بعداً گفته خواهد شد، آخرین تیر ترکش
بن عباس بود که حلّاج را سربلند بر دار کرد. در همان دادگاه ابوعمر حکم قتل او را صادر و همه ي اعضاي 

دادگاه تأیید کردند.
هر چند مقتدر به سبب میل قلبی و ترس از شورش گسترده، موافق قتل حلّاج نبود ولی حامد بن عباسِ 

) چون کوکبه ي قتل او راست 47رگ می دانست. (ماسینیون، بی تا: وزیر، اعدام نکردن او را مسبب انقالبی بز
شد، دست اندازان و عیاروار می رفت؛ با سیزده بندگران. سنگسارش کردند. دستش جدا کردند و پایش 
بریدند. دستها در روي و ساعد مالید و همان سخنان بابک خرمدین را بر زبان می راند که خون در روي 

شما سرخ روي باشم. چشم هایش برکندند. زبان و گوش و بینی اش بریدند و در نماز مالیدم تا در چشم
). متصوفه ي بغداد، همدردي 620: 1383شام بود که در میان سر بریدنش تبسمی کرد و جان داد. (عطّار، 

مات وي را درخور و چندانی در مرگ حلّاج از خود نشان ندادند. ولی مریدانش، بعدها توانستند، طنین تعلی
)40:1383کوب،در صداي ابوسعید در خراسان بشنوند. (زرین
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آثار حلّاج: 
حلّاج محصول شور، وجد و شیدایی خود را در خدمت ارشاد خلق از شهري به شهري به کار می گرفت؛ 

، از بین ). که اغلب آن ها، توسط عمال عباسی609:1383(عطّار، » او را تصانیف بسیار است.«در همین راستا، 
: 1363ندیم، چهل و شش کتاب به نام حلّاج رقم خورده است. (ابن ندیم، رفته است. در الفهرست ابن

). در شرح شطحیات آمده که از قطب جاکوس شنیدم که حسین بن منصور هزار تصنیف کرد. 3/242
در گذر زمان و دور از ). ولی آثار معروف وي که 455بیشترین در بغداد بسوختند. (بقلی شیرازي، بی تا: 

چشم مأموران خلیفه، بر جاي مانده است، این موارد است: 
دیوان اشعار، طواسین، چند رساله براي مکّی و یوسف بن الحسن رازي و دیگران، کبریت احمر، قرآن 

این آثار القرآن حمل النّور و الحیاة و االرواح، نورالنّور، شخص الظّلمات، الصیهور فی نقض الدهور. اکثر 
دربردارنده ي شطحیات بلند پروازانه و مفاهیم عالی عرفانی و خالف ظاهر شریعت است. بسیاري از اقوال 
حلّاج در تذکره هایی نظیر: کشف المحجوب هجویري غزنوي، اخبارالحلّاج، طبقات الصوفیه، تذکره االولیاي 

عطّار، ترجمه ي رساله ي قشیریه و ... ذکر شده است.
انگیز از احساس، شور و هیجان و عواطف شدید و مناجات هایی سرشار از او مجموعه اي شگفتاشعار

خضوع و خشوع است. در بسیاري از موارد به شطحیات معماگونه و بلند پروازانه و ماورایی نزدیک می شود 
در ابیاتی از دیوان رایحه ي فکر حلول و اتّحاد« که بویی از حلول و اتّحاد هم از آن به مشام می رسد. 

حلّاج، هم انعکاس دردهاي نومیدانه اي است که در ریاضت هاي سخت در سال هاي جوانی، او را از 
سرمنزل اعتدال، به دور انداخته است و حق آن است که آن ها را باید از مقوله ي شطحیات شمرد که آن ها 

)148: 1377کوب، (زرین» را نمی توان با منطق عادي سنجید.
کتاب طواسین او مجموعه اي است به شعر منثور عربی در بیان تجارب روحی و حاالت عرفانی، به زبانی 

هـ .ق.) آن را به فارسی و عربی شرح کرده است. عنوان 606بسیار پیچیده که روزبهان بقلی شیرازي (متوفی 
از این اثر که در زندان نوشته شده، هر بخش طاسین نام دارد؛ برگرفته از طس ابتداي سوره نمل. یازده طاسین

به جاي مانده است؛ شامل هشت فصل در موضوع توحید، انبیا، خداوند و سجده نکردن شیطان. اشعار حلّاج 
تماماً به زبان عربی، بسیار ظریف و لطیف در بیان اشرافات و حاالت عرفانی اوست. ابیاتی از او.

ک لبیک یا قصدي و معناییلبیک لبیک یا سرّي و نجوایی         لبی
ادعوك بل انت تدعونی الیک فهل    نادیت ایاك ام ناجیت ایائی....

فکیف اصنع فی حب کلفت به        موالي قد ملّ من سقمی اطبائی
اینک من اینک من اي قصد و معناي من.اینک من اینک من اي سرّ و نجواي من.           

پس آیا من تو را ندا می کنم یا تو با من نجوا می کنی؟و مرا به خودت می خوانی.    بلکه تتو را می خوانم
چگونه بسازم در عشقی که مزاحم من است؟ اي موالي من، از بیماري من پزشکان ملول شوند.( 

)237: 1363ابوالحسن دیلمی، 
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اتهامات حلّاج:
-زمینه ي ذهنی، اتّهاماتی را که از سوي خامدر این جا با توجه به فضاي حاکم یادشده و با این پیش 

اندیشان و کژمداران روزگار حلّاج تا عصر ما، به او نسبت داده شده است ، بررسی می کنیم.
الف: شطح و طامه ي اناالحق

(رجایی بخارایی، » شطح، سخن مخالف ظاهر شریعت یا آداب است که از غلبه ي وجد و شور گویند.«
را نیز ادعاهاي بزرگ و دعوي کرامت و خوارق عادات که سخت عجیب و نادر نماید، ) طامات 369: 1373

نامه آن را جمع طامه و واژه اي قرآنی و کنایه از قیامت بیان کرده اند. ) در حافظ473گفته اند. (همان، 
ح، اتهام یا ترین شط) این دو واژه غالباً در مفهومی یکسان هستند. معروف1042: 2، ج 1372(خرّمشاهی، 

نیز » استغراق«امتیاز که همیشه اذهان را مشغول به خود می کند، همین قول است که در آراي همفکرانش به 
از آن یاد شد. این نظریه ي بایزید و حلّاج که بدعت و کفر تلقی شد، بعدها تحت تأثیر آراي ابن عربی و 

معتقَدات اصلی و بنیادین صوفیه به حساب آمد. موالنا به نام وحدت وجود، مطرح و معروف شد و از جمله 
-الجمع تعبیر کرد نه ربوبیت که فقط صوفیان آن را می شناسند. عینحلّاج این مقام را در دادگاه خود، به عین

الجمع از اسماء توحید است. آن را اهل این معنی دانند. حقیقتش فناي حدثان در جبلّت افعال حق و ظهور 
در کالم ) «628. قال اهللا تعالی من الشجره ان یا موسی انّی اَنا اهللا. (بقلی شیرازي، بی تا: صفت در حلیه است

) این عقیده ي حلّاج نه فقط متشرّعه ي اهل سنّت را به 1364،454کوب،زرین»( حلّاج انا به معنی هو است.
: 1386کرد. ( خیراندیش، سختی از وي ناخرسند بلکه شیعه ي امامیه را هم به شدت بر ضد وي تحریک 

313(
واکنش هاي مختلف به قول اناالحق حلّاج

الجمع توجیه و تفسیر کردند و مریدان و یاران موافق حلّاج این سخن را از مقوله ي شطح و با قانون عین
. رؤساي او را به سبب ارتقا به این مقام که این قول نشانه و نمود آن بود، از اکابر و ابدال و اقطاب دانستند

شیعه این سخن را قول به حلول و اتّحاد تلقی کرده، با آن شدیداً مخالفت نمودند.  معتزله از دید نیرنگ و 
افتعال و در منافات با منطق و عقل بدان نگریستند. ظاهریه که قبالً محمد بن داوود ظاهري، فقیه بغداد، او را 

تأکید بیشتري ورزیدند. جنید ضمن تأیید فتواي محمد بن شدیداً تکفیر کرده بود، بر الحاد و کفر حلّاج 
داوود، خود فتوي قتل حلّاج را صادر کرد و یاران او از صوفیه ي بغداد، نه به این شدت که کافرش خوانند، 
شطحیات او را افشاي سرّالرّبوبیه و جرم و گناه عنوان کردند. بسیاري از معاصران او در برابر این قول یا 

) 234: 1363خفیف آشکارا او را عالم ربانی می خواندند.(دیلمی، آمیز پیشه کردند یا چون ابنت رضایتسکو
در دربار، شخص خلیفه و مادرش، سیده شغب، به دلیل مداواي بیماري المقتدر، اعتقاد و عالقه به حلّاج 

سین بن حمدان و نصر قشوريِ داشتند و بعضی از درباریان پرنفوذ و صاحب منصب مانند علی بن عیسی، ح
حاجب، به سبب ارادتشان به حلّاج، در پی شورش فراگیر در دربار مورد سوءظنّ شدید، قرار گرفتند.
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ي انسان و خدا بر اساس عشق و محبت، فراتر از درك فقها و ي دو سویهي حلّاج مبنی بر رابطهاندیشه
انویان ثنویت گرایی چون ابن ابی العوجا و ابوالعتاهیه قایل به متکلّمین اشعري و معتزلی بود. لذا او را نظیر م

صاحب این مقام وحدت در کثرت و کثرت را در وحدت مشاهده می نماید و «نور و ظلمت پنداشتند. چون 
) در نظر حلّاج غیر 24:1371(شبستري،» نزد این کامل، وحدت آیینه ي کثرت است و کثرت آیینه ي وحدت.

ندارد که غیریت و تجانس این غیر حق، با حق مطرح شود. خالف نظر متکلّمان که حلول و حق اصالً وجود 
اتّحاد را رد می کنند؛ چرا که باعث ایجاد دوگانگی بین دو امر می شود. حلّاج آن چنان باطن خود را از 

ت انسانی فرومرده کدورت ها و تعلّقات زدوده بود که قلب و روح و سرّ او مظهر و مظهر حق شده بود. صفا
و تنها حق بر او مستولی بود. لذا سخنانی نظیر: اَناالحق، اَنا مهلک عاد و ثمود، اَنا مغرق قوم نوح، لَیس فی 
جبتی سوي اهللا، من الهو هو رب االرباب، المتصور فی کلّ صوره، من الرّحمن الرّحیم الی فالن و ... هرگز در 

یست بلکه در مقام جمع الجمع قابل تفسیر و تأویل است. آن چنان که نداي انّی اَنا اهللاُ نفی توحید نبوده و ن
) از شجره ي مقدسه. به هر تقدیر خطر و خوف زوال ایمان و آفت حلول و اتّحاد 143رب العالمین (اعراف، 

)231: 1373همواره گوشزد شده است. ( نجم الدین دایه، 
هـ..ق.) در حالت خلسه که 261آمیز بایزید بسطامی (متوفّی تصور بسیار جسارتبرداشت و«می دانیم که 

صبغه ي وحدت وجودي داشت، چه دالّ بر وحدت وجود، چه تجسید و تشبیه، آن قدر دستخوش تعبیر و 
) 40: 1383کوب، زرین» ( گرفت.تفسیرهاي پر طول و تفصیل شد که مورد قبول مسلمانان راست باور قرار

باز بود ... و این شخص مردي شعبده«از همان آغاز در مورد حسین بر منصور چنین عنوان می شد که ولی
ادعایش این شد که روح القُدس در او حلول کرده و خود را خدا دانست و به اصحاب و پیروان خویش، نامه 

شان المع و اصل اصیل و هایی که معنون بدین عنوان بود، می نگاشت: از هو هوي ازلی اول، فروغ درخ
حجت و رب االرباب و آفریننده ي سحاب و مشکاه نور و رب طور که در هر صورتی متصور می شود به 

)317و275: 1352(ابوریحان بیرونی، » بنده ي خود فالن کس.
صاحب کشف المحجوب نیز این حالت را نتیجه ي غلبه ي همان صفت می داند که بایزید گفت: 

بحانی سشأنی. (هجویري،س نویسنده ي شرح تعرّف نیز بر این است که چون 326:1371بحانی ما اعظم (
گشته، ... ایشان نباشند و گوینده حق باشد و قائماز صفات خویش فانی گشته اند و به صفات حق «عرفا 

با استناد به ) و اکثرا150:1363ً(مستملی بخاري، » زبان ایشان، آلت گفتار حق و حق جز راست نگوید.
حدیث قدسی: فاذا اَحببته، کنت له لساناً و سمعاً و بصراً و رجالًً و قلباً. فبی ینطقُ و بی یبصرُ و بی یسمع و 
بی یمشی و بی یعلم، این امر را طبیعی و در نتیجه ي غلبات مراتب عشق می دانند. شیخ کبیر ابوعبداهللا 

» چه که من از او دیدم، نه توحید بود، پس در دنیا موحد کیست؟اگر آن«خفیف در تأیید حلّاج می گوید: 
) و این مطلب هیچ منافاتی با اصل و فرع دین ندارد از آن که صاحب کشف 101: 1363(ابوالحسن دیلمی، 

اگر وي به دین، مطعون بودي، شبلی نگفتی که من و حلّاج  یک چیزیم و «المحجوب نیز بر این است که 
)190: 1371(هجویري، » گفت: هو عالم ربانی. او عالم ربانی است.محمد بن خفیف
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کاینات عالم هرگز از حق مفارق نیستند زیرا موجد آن ها، حق است. اما با حق هم مقارن نیستند؛ چرا که «
حادث با قدیم چگونه مقارن تواند بود؟ پس حق بدون تقارن با همه ي خلق، همه جا همراه است و الجرم

مفارق از آن ها هم نیست ... طرز بیان نشان می دهد که حلّاج در فهم حقیقت وحی، خود را از تنزیه و تشبیه 
مطلق بر کنار می دارد. با چنین طرز تلقّی که او از معیت حق با خلق، دارد، قول کسانی را که دعوي الوهیت 

ه تنزیه در کالم او به صراحت آمده است و بدو نسبت داده اند، چگونه می توان پذیرفت؟ خاصه که قول ب
قول به تشبیه تا حد دعوي الوهیت، سخنی است که مخالفان بدو نسبت داده اند و این دو قول را نمی توان 

)151: 1377کوب، (زرین» در یک مرتبه قرار داد.
نگاه، منکرانه و مغرضانه بعضی از شطحیات حلّاج با  بایزید و جنید تفاوت چندانی ندارد. ولی آن گاه که 

باشد، یکی قابل تأویل و توجیه و تفسیر است و دیگري شایسته غرابت و انکار و الحاد و تکفیر. جنید: الهی 
تو آینه گشتی مرا و من آینه گشتم تو را. و حلّاج: نزدیک کردي مرا به خود تا ظن بردم که من توام و تو من. 

لیس را در مشاجره با جنید تأویل می کنند که می گوید: یا جنید تو را چه این را منکرند و آن را مقر. سخن اب
صورت بندد که من غیر او را سجده کنم؟ و قول ابلیس را در عقبه ي طور در جواب موسی (ع) در نافرمانی 

انه، ) این تأویالت بر ساخته و مغرض154بر سجده ي آدم نمی پذیرند که گفت: آن ابتال بود نه امر. (همان: 
بهانه بود تا حلّاج وجه المصالحه ي ارباب قدرت و درباریان باشد. 

متعارف، بزرگانی چون شبلی و نوري، حضور داشتند، خالف سلیقه هاي این عارف غیردر حلقه ي جنید، 
کار بود. پیوسته در مکاتبات و محاضرات پیوسته اصرار می کرد که با مردم از روي جنید بیش از حد، محافظه

احتیاط سخن بگویند. احتیاطی که این سیدالطایفه به هنگام تعلیم به کار بست، او را از آن چه بعدها بر سر 
عطا آمد، نجات داد. در صورتی که آن چه او واقعاً تعلیم می کرد، نیز می توانست براي حلّاج و دوستش ابن

) 41ود مطرح می شود. (همان: الوجغیر اهل، از مقوله ي تشبیه صرف، به نظر برسد که در وحدت
ب: هم سویی، همانندي و همکاري با قرامطه 

چنان چه گفته شد، حلّاج در اندیشه و عمل، همانندي هاي فراوانی با قرامطه که در آن روزگار قدرت 
پوشالی معتضد را سخت تهدید می کردند، داشت. آن چنان که در همان ابتداي دستگیري، او را بر شتري 

(ابن » اینک اینک یک تن از عمال قرمطیان بیایید و وي را بشناسید.« بودند و منادي بانگ می زد که: نشانده
)357:1363ندیم، 

گوناگونی آرا و اندیشه هاي مذهبی و وجود آیین هاي زردشتی، مانوي، بودایی و عیسوي، زمینه را براي 
) از ابتداي حکومت ظالمانه ي بنی 266: 1383صل، قیام هاي عصر عباسی آماده ساخته بود. (کریمی زنجانی ا

الخصوص در ایران و خراسان به امیه، شورش هاي گسترده و متعددي عموماً در نواحی غیر عربی و علی
وقوع پیوست.
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ي نوعی اشرافیت سیاه و حاد را در سیاست کلّی بنی امیه و بنی عباس بر برتري عرب بر عجم سایه
اسالمی گسترانیده بود. انعکاس این تبعیض نژادي، تبلور نهضت شعربیه بود که در سراسر قلمرو حکومت

حقیقت اعتراض شدید ایرانیان در برابر اعراب بود. این نهضت با سرودهاي مقاومت خاندان یسار نسایی 
در تمام مبنی بر تحقیر اعراب و تفاخر به فرهنگ ایران، شکل گرفت ولی به زودي با سرکوب آن ها، مخفیانه

بالد مظلوم، با رویکردي بیشتر سیاسی، اقتصادي و اجتماعی، جریان و سریال خود را ادامه داد: نهضت 
آفرید، سنباد، استاذسیس، اعتراض ابن اشعث در زابل، شورش شعوبیه ي مخالف با سیادت عرب، قیام هاي به

خراسانی در براندازي بنی امیه، نهضت ماهان بازرگان، جنبش خداش با همگامی روستائیان، قیام ابومسلم 
مقنّع مزدك گرا، شورش بردگان بین النهرین (قیام زنج) به رهبري علی محمد برقعی و اینک نهضت بزرگ 

قرامطه: 
در شانزده سالگیِ حلّاج، شورش بردگان بین النّهرین (زنج) و گسترش تبلیغات قرامطه توسط ایرانیان 

اعی عجیبی را دامن می زد. صاحب الزّنج خود را از نسل زید بن علی بن اجتم-تندرو، التهاب سیاسی
الحسین (ع) می خواند. قیامشان شیعی نبود ولی لعاب و رنگ و بویی از آن داشت. در آغاز این نهضت، 
حلّاج یازده سال داشت و در واسط می زیست و در اوج قیامشان، او بیست ساله بود و در بصره زندگی می 

هـ.ق در خراسان و عراق سفلی، به رهبري حمدان قرمط آغاز شد. ابوسعید 260یام قرامطه در سال کرد. ق
جنابی (گناوه اي)، حمدان قرمط و زکرویه، از شعوبی هاي افراطی، این فرقه را که به اندیشه هاي مزدك، 

ران و قشر علمی جامعه بابک و اسماعیلیه نزدیک بودند، تأسیس کردند. براي جلب افکار عمومی با روشنفک
ارتباط برقرار می کردند و در مکاتبات خود از نوعی خطّ رمزي به نام مقرمط استفاده می نمودند. 

آنان به مکّه حمله کردند؛ حجاج را به قتل رساندند ؛ یازده روز در آن جا ماندند و حجراالسود و اشیاي 
. ناودان زرین کعبه را کندند، پرده اش را پاره پاره و قیمتی داخل کعبه را با خود به بحرین به غارت بردند

اسخفاف ها کردند. در حمله به بغداد سپاه سی هزار نفري مقتدر را شکست دادند. سرکوبی آن ها، هزینه ي 
بسیار گزافی (بیش از هفتصد میلیون دینار) براي دولت عباسی به بار آورد. آن ها در ایران نیز منفور حکومت 

د چنانچه نوح دوم سامانی آن ها را سرکوب کرد و انگشت درکردن محمود غزنوي و قرمطی جستن ها بودن
وي، در تاریخ بیهقی و نیز ذکر بردار کردن حسنک وزیر، نیازي به بازگویی ندارد. دالیلی براي قرمطی بودن 

شد. نظیر موارد زیر: حلّاج از همان آغاز، شایع شده بود و البته نشانه هایی از این هم سویی دیده می 
در نزدیکی اهواز بود. اهالی این » کرنبا«تنها همسر حلّاج، ام الحسین، دختر یعقوب االقطع، از محلّه ي 

محلّه که از عشیره ي بنو العم نهرتیري و از موالی بنی مجاشع بودند، در قیام زنجیان بین النّهرین، مستقیماً 
نبایی، فرمانده بزرگ بردگان شورشی در اهواز و شوش از همین محل فعالیت داشتند و محمد بن یحیی کر

بدعت مخمسه (یکی از مسالک غالیه) نیز این گروه را آلوده کرده بود. پیروان این «برخاست. از دیگر سو، 
مسلک افراطی، بسیار متعصب و پرجنبش بودند. درنگ حلّاج میان این گروه، شاید سبب بدنامی همیشگی 

عنوان یک سرکش) شده باشد. بدون شک بر اثر معاشرت با این گروه است که منصور حلّاج در وي (به 
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(ماسینیون، بی تا: » گري است.نوشته هاي خویش نکات عجیبی آورد که نشانه هاي غالی بودن او در شیعه
گیرشدن حسین ) ایرانی بودن حلّاج و ابوسعید جنابی (گناوه اي) به خصوص فارس بودن آن دو و نیز دست21

تر نشان می دهد. بن منصور در منطقه ي دبیرا، مرکز فعالیت شورشیان، این ارتباط را مستحکم
از دیرباز، در متون گذشته، چهره ي اعتراضی حلّاج و ارتباط و مکاتبات رمزي او با ابوسعید جنابی، رهبر 

جریان واکنش بود که صوفیه و در گرایش به تصوف نیز در حقیقت پیوستن به«قرامطه، ذکر شده است. 
) مؤلّف 261:1377کوب، (زرین» حقیقت زهاد صوفیه را به صورت جناح معترضی جامعه، درمی آورد.

الفهرست، حلّاج را نسبت به پادشاهان جسور و او را از هر کاري در واژگون کردن حکومت آنان رویگردان 
دیگر از همان کتاب، قصد او را براندازي دولت ها معرّفی می ) و در جایی358:1363نمی داند. (ابن ندیم، 

حلّاج با نهضت قرمطیان ارتباط نزدیک و مستقیم داشت و با آنان هم «) و باز می خوانیم که 269کند. (همان: 
) 141(ابن مسکویه، بی تا: » پیمان و هماهنگ و همداستان بود.
ده و شایعه سازي و شایعه پراکنی و افتراهایی است که از پردازي هاي گستراین مورد هم در راستاي دروغ

همان ابتدا در دستور کار حامد وزیر و اعوانش قرار گرفته است. در این میان کم شدن ارزاق و خواربار نیز 
در پی بسته شدن راه ها توسط قرامطه جلوه داده می شد و رفع آن با تبلیغات گسترده، همانا اعدام سرکرده ي 

ان، حلّاج، عنوان می شد. نویسنده ي شعله ي طور، معتقد است که هرچند حلّاج با بعضی از مقاالت قرمطی
صاحب الزّنج، موافق بود، در بین یاران او دوستان و خویشاوندانی داشت، با بردگان، اظهار همدلی و 

، خرسند بود، ولی همدردي می کرد و از اتّحاد دو فرقه ي متخاصم شیعه و خوارج، علیه یک دشمن مشترك
با این حال، اجتناب از خشونت و استغراق در پاسداشت احوال درونی، او را از ارتباط با آن ها بازداشت. این 
که بعدها گه گاه مخالفانش او را به ارتباط با صاحب الزّنج منسوب کردند، بی شک یک اتّهام بی بنیاد است. 

، هر گونه رابطه ي حلّاج با قرامطه منتفی دانسته شده است ) در کتاب شعله ي طور266: 1377کوب،(زرین
زیرا این شورش خود را به هیچ یک از قیود و حدود اخالقی و دینی رایج در عصر، محدود و مقید نمی 
دانست. هر چند حلّاج در جریان دومین حج خود، با بعضی از سرکردگان این قوم در بصره یا بحرین مالقات 

ی بر قبول همکاري و همفکري نمی تواند باشد؛ چنان که با زکریاي رازي نیز در بازگشت از کرده بود، دلیل
سفر پنج ساله در ري، دیدار کرد که از همین لون بود. ولی دیدارش با نصر قشوري در همان سفر و همان 

ن قرامطه، مشترك و شهر، به دوستی انجامید. بعضی از الفاظ حلّاج هم، نظیر قول اتّحاد و حلول با دعوتگرا
رایج بود که دستاویزي براي مخالفان در جعل این اتّهام شد. حلّاج آن ها را تأیید نمی کرد ولی با 
ستمدیدگانی که این نهضت به یاري آنها آمده بود، اظهار همدردي می نمود. از دیگر سو در زمان اولین 

ر بصره، حلّاج در مسیر سفر دراز خود، تازه به هـ.. ق د288پیروزي بزرگ قرامطه بر لشکر مقتدر در سال 
النّهر رسیده بود و یک سال بعد بود که به بغداد وارد شد.ماوراء
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جمع آوردن روایات مبالغه آمیز، ضد و نقیض و معقول و نامعقول در اقوال مورخان، این که نوشته اند 
زرد باشد، از باب تشّبه او به بابک آلود در روي مالید و نخواست روي حلّاج دو دست بریده ي خون

طلب جهانخوار خرّمدین است و بدینوسیله خواسته اند او را از مرتبه ي عشق الهی و مرد حق به یک قدرت
ي بازگشت پس از مرگ که در دهان حلّاج نهاده اند، دستاویزي است که بگویند شورشی تقلیل دهند. وعده

) 293: 1377کوب، ، به این عنوان تعقیب و مجازات نمایند. ( زرینهر کس را مزاحم و مانع حکومت ببینند
تهمت قرمطی بودن و برداشت مغرضانه از قول انالحق که یراد بِها الباطل هم دقیقاً در همین راستا بود.

ج: تبریه، ستایش و تقدیس ابلیس و فرعون
و گستاخانه به نظر می رسد، در حقیقت آمیز از ابلیس و توجیه عصیان او، گرچه بسیار تنددفاع ستایش«

برخاسته از ماهیت شدیداً توحیدي اسالم است... در میان مردمی که سابقه ي ذهنی دیرینه با جهان شناسی 
ثنوي داشتند،... ابلیس به راحتی می توانست، جاي اهریمن را بگیرد. اما در افکار این گروه از متفکّران 

ظاهراً نخستین ) «605:1368(مجتبایی،» به یگانگی نور الهی تبدیل می شود.صوفیه، دوگانگی نور و ظلمت
» کسی که از سجده نکردن ابلیس بر آدم (ع) دفاع و او را تبرئه کرد، حلّاج است و شیوع این تفکّر از او بود.

تحسین و ) ذوالنون، شبلی، حسن بصري، بایزید و ابوالقاسم کرکانی نیز از او با 38: 1377(شوقی نوبر، 
هسته ي مرکزي تمام دفاعیات صوفیه از ابلیس، بر محور آراي حلّاج می گردد ... و در «شگفتی یاد می کنند. 

» میان معاصران او کسی را نمی شناسیم که در این زمینه و این چنین بی پروا با او همراهی نشان داده باشد.
لّاج بود و روش و باورهاي او را که مبتنی بر عین القضاه، سخت شیفته ي ح) «151:1374(شفیعی کدکنی،

» اتّحاد و وصول به ذات واجب الوجود بود، پی گرفت و در توجیه و تفسیر سخنان وي کوشید.
) 204:1380(صبور،

بحث در باب ایمان شیطان و فرعون از دیرباز در میان فرق و نحل مختلفی چون خوارج، معتزله، مرجئه و 
آمیز از آن دو در آثار صوفیان دیده می شود. اشاعره او هایی همدردانه و حتی ستایشمعتزله رایج بود. نگرش

را مجبور و مقهور اراده ي الهی می دانند ولی معتزله، مختار و به همین دلیل، شایسته ي لعن. سنایی و موالنا، 
ه، محسود عشق و مقهور اراده گاه با نگرش متشرّعانه، ابلیس را منفور و ملعون می دانند و گاه با دید عارفان

ابن عربی تا آن جا پیش رفت که فرعون را یکی از اولیا خواند. احمد غزّالی تأکید می کرد که هر «ي الهی. 
کس توحید حقیقی را از شیطان نیاموزد، ملحد است. به نظر عین القضاه این موجود مفلوك ملعون در واقع 

بش در خریدن خذالن و سرزنش براي خود، درنگ نکرد. حلّاج در عاشقِ شیفته اي بود که به خاطر محبو
االزل و االلتباس، در وجود فرعون و ابلیس معلّم خود را می دید و آنان را به صراحت، شهسواران میدان طس

) که نمی خواهد بعد از هفتصد هزار سال سبوح سبوح و 95: 1383کوب، (زرین» عشق الهی می خواند.
)73:1376گفتن، چهره ي عبادتش را به ثنویت سیاه کند. ( غزّالی،قدوس قدوس

در دیوان او ابیاتی است در تقدیس این عمل ابلیس و سرنوشتی که از آن گریز و گزیر نیست. با لحن 
آمیزي می گوید آدم جز تو نبود؟ ابلیس در این میان چه کاره بود؟ این را نمی توان از مقوله ي جعل  شیطنت
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حسین بن منصور ) «149:1377کوب، حال خواند زیرا در شطحیات او نیز نظیر این معنی هست. ( زرینو انت
در شطح گوید که مناضلت با ابلیس و فرعون کردم در باب فتوت. ابلیس گفت: اگر سجود کردمی آدم را، 

ن و استاد من ابلیس و اسم فتوت از من بیفتادي. فرعون گفت: ما علمت لکُم من اله غیري .... صاحب م
فرعون است. به آتش ترساندند ابلیس را از دعوي بازنگشت. فرعون را به دریا غرق کردند از پی دعوي؛ 

) 4/373بازنگشت و به وسایط مقر نشد. (بقلی شیرازي، بی تا: 
یعنی از مالئکه و لیکن عین بر او -حسین گفت: در آسمان، عابدي و موحدي چون ابلیس نبود«

از لحاظ و الحاظ در سر هجران کرد. معبود را به تجرید پرستش کرد ... چون گفتند: -یعنی حقیقت-اشفتندبی
) حلّاج ابلیس را در 52:1360(بقلی شیرازي،» اُسجد، گفت: ال غیر و گفت: و انّ علیک لعنتی الی یومِ الدین.

و از سوي دیگر بینش موحدانه ي او که برابر محظوري می بیند که از یک سوي امر به سجده ي آدم است
راه را بر سجده ي آدم می بندد و ناگزیر امر الهی در برابر اراده ي الهی قرار می گیرد و او از آن جا که مشیت 
معشوق را می داند، امر به سجده را نوعی آزمون به حساب می آورد و نه یک فرمان؛ بدین سبب خود را 

) او آن 262:1380دهد و از نگریستن در غیر معشوق سر باز می زند. (صبور،هدف لعن و مالمت قرار می
گونه شیفته ي معبود ازلی است که غیرتش تحمل سجده بر غیر را برنمی تابد و روا نمی دارد که پیشانی بر 

متیاز (از سجده بر غیر خدا بساید. هرچند امر خدا، سجده بر آدم بود ولی اراده ي الهی، خالف آن بود و این ا
خودگذشتن براي جاري شدن خواست الهی) ابلیس را در معرض ابتال و او را مورد اعجاب و تحسین 

صوفیه، من جمله حلّاج قرارداد. 
د: سحر و جادو و نیرنجات

در کتب تذکره آورده اند که سفر او به چین و هندوستان احتماالً براي یادگیري سحر و جادو جهت تبلیغ 
بدعت گرایانه و جایگزین نمودن آن ها در اذهان عموم بود. چنان که در نهضت هاي مانی، اندیشه هاي 

) عده اي بر این باورند که 162: 1375مزدك، به آفرید و مقنع نیز مشابه آن ها را می بینیم. (میرفطروس، 
اندن آن ها در باور اندیشه هایی در ذهن حلّاج جریان و خلجان داشته است که به احتمال، براي به کرسی نش

و ذهنیت مردمان آن زمان، ناگزیر از اظهار کرامات و سحر و شعبده شد. این موضوع در مورد پیامبران گذشته 
) 160:1357و رابطه ي آنها با امت ها کامالً معمولی و بدون تنش در جامعه جاي باز کرده بود. (میرفطروس، 

ین سنّت تاریخی، اجتماعی و مذهبی، سفرهایی را آغاز کرد که از این رو معتقدند که حلّاج با آگاهی از ا
چنانچه در گزارش احمد محاسب که از سوي معتضد، خلیفه ي عباسی، به هندوستان فرستاده شده بود، 

) و نیز 426حلّاج را براي آموختن سحر و جادو و نیرنجات راهی هندوستان می بینیم (بقلی شیرازي، بی تا: 
» فت و شش سال در آن جا بماند و نیرنجات و مخاریق و احتیال ها و دعوي علم کیمیا کرد.به هندوستان ر«

)1376:82( حسینی علوي، 
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چهل اتّهام این چنینی توسط دختر ابوالحسن سامري، عروس حلّاج، به او نسبت داده شد. ( میرآخوري، 
: صص 1362صحیح دانسته است. ( ماسینیون، ) و خواجه عبداهللا انصاري نیز این اتّهامات را وارد و 70:1379

) خوارق عاداتی که در آثار مختلف نظیر تاریخ بغداد، وفیات االعیان، الفهرست ابن ندیم و ... به 260،258،97
او نسبت داده شده است، موارد زیر است: باز کردن کلید آتشکده ي تُستر به اشارت دست و خاموش کردن 

آینده، اشراف بر خواطر، برافروختن چهارصد چراغ با نور انگشت خود، آوردن آتش نامیراي آن، اخبار از
شیرینی هایی از محلّه ي زبیده ي بغداد در کوه ابوقبیس مکّه، آوردن سر بریان در همان کوه، حاضر کردن 

زده باغی محصور با غلّات و آب در برابر خویش، شفا دادن بیماران، خشک کردن دست کسی که به او سیلی 
بود، گشودن زنجیرهاي زندان و خالصی دادن زندانیان، حلّاجی کردن پنبه با اشاره ي انگشت، غایب شدن از 

)48:1377زندان، رطب فروریختن از اندام هاي خود، آوردن درهم هایی از غیب و ... (شوقی نوبر، 
د بدنام کردن حلّاج از کوب آموختن جادوگري را از مقوله ي شواهدي می داند که به قصدکتر زرین

جانب مخالفان، مخصوصاً حامد بن عباس وزیر، جعل و نشر شد و ناظر به آن بود که او را یک مدعی شیاد و 
گر که بر ضد خالفت فعالیت می کرد، نشان دهد. کارهاي حلّاج سحر نبود. تردستی و شگفت یک توطئه

مردم را گرد خویش بخواند و به دوستی و ارادت خود کاري بود. او کسی نبود که با این شگفت کاري ها
کاري او با دارو و درمان، به دعوت کند. آن چه او را به مسافرت هند فراخواند، معارف برهمنان بود شگفت

)213و275: 1377کوب، نجات بیماران دردمند می شتافت یا با دعا؛ چون او طبیب و کیمیاگر نیز بود. (زرین
حال آن جوانمرد را به سحر منسوب کردند، محال «حجوب نیز بر این باور است که صاحب کشف الم

است از آن چه سحر، نتیجه ي سخط خداوند است جلّ جالله .... و حسین (رض) تا بود، اندر لباس صالح 
)191:1371(هجویري غزنوي،» بود ... اگر اَفعال وي سحر بودي، این جمله از وي محال بودي.

ي بابیت امام زمان (عج) و مهدویتهـ : ادعا
 در تذکره ها آمده است که حلّاج در سفرهاي خود به مراکز عمده ي شیعه، خصوصاً قم و بغداد، طی
چندین سال طرفداران زیادي، چه در بین عوام و چه خواص و رجال درباري خلیفه جذب کرده بود. وي 

ول امام غایب معرّفی کرد و مردم را به امام محمد المهدي خود را مدعی نیابت، وکالت، بابیت و دلیل و رس
او خود را مهدي خواند و خلق بر او فتنه «) نمونه اي دیگر 38:1357(عج) دعوت می کرد. (شوشتري،

گروهی حلّاج را «) که الزمه ي این کار تشیع اوست که باز، آورده اند که 82: 1376(حسینی علوي، » شدند.
) وي مانند جابر بن حیان، سال هاي جوانی با حلقه 7:1374(طه عبدالباقی سرور،» ده اند.به تشیع نسبت دا

هاي شیعی ارتباط نزدیک داشت. هر چند مدتی هم کیمیاگر بود ولی عالقه ي صوفیانه اش به کیمیاگري 
)37:1383کوب، چربید. (زرین

د که سالیان دراز از طریق بابیت و واسطگی این ادعا، در عمل تهدید و اعالم جنگ به خاندان نوبختی بو
امام زمان شناخته شده بودند. از این خاندان، ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی، سومین نایب حضرت حجت 

. ق. در مقام وکالت و داللت بود. ابوسهل اسماعیل بن علی نیز همزمان با قیام حلّاج، هـ305(عج)، از سال 
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را براي حفظ اصول مذهبی و تأمین منافع آنان در دست داشت. باز در کتب تذکره می ریاست امامیه ي بغداد 
خوانیم که به دنبال این ادعا، هزاران شیعه ي امامی از عموم و درباریان و علما به حلّاج گرویدند. وي نامه اي 

ا به خود دعوت کرد. به سهل بن نوبخت نوشت و طی آن خود را نایب و وکیل امام زمان (عج) معرفی و او ر
سهل بن نوبخت در دو نوبت مناظره، در مقابله و تحدي با حلّاج، از او خواست که در راستاي کراماتش، 
موهاي سفید او را بی نیاز از زحمت خضاب کند و درهمی به او دهد که نام حلّاج و پدرش بر آن نقش شده 

ا این که حلّاج مردم آن سامان را طعام و شراب می داد باشد. این موضوع که در اهواز رخ داد، هم زمان بود ب
) سهل بن نوبخت به محمد بن داوود، 111-116: 1357و درهم القدره بین آن ها می پراکند. (اقبال آشتیانی، 

فقیه ظاهریه، متوسل شد که مدعی بود، می تواند هر حکمی را که بخواهد، از متن ظاهري قرآن استخراج 
هـ .ق. فتواي ضرورت قتل حلّاج را از او گرفت و تعقیب و گریز حلّاج تا چهار سال (در 296کند. در سال 

هـ .ق. ) طول کشید.301سال 
امامیه ي مخالف حلّاج، نظرشان بر این است که نخست وي حقّ دعوت تبلیغ عام را که فقط خاص نایب 

ی را براي خود قایل شده و ویژه ي خویش امام شیعه است، خاص خود کرده است و حقّ انشاي قواعد دین
خوانده است. سرانجام در آخرین سفر خود به مکّه، حقّ صدور امر و حکم نظیر خدواند را به خود مختص 
دانسته است؛ همان قدرت متعال ربوبیت را که فقط از آنِ خداست و حتّی به پیامبران خود تفویض نکرده 

)130:1362است. ( ماسینیون، 
نیابت امام زمان (عج) هم در پی همان شایعه سازي گسترده اي است که بنی عباس و مخصوصاً ادعاي

حامد وزیر جعل می کردند تا حلّاج را چهره اي شورشی و ضد خالفت جلوه دهند و اعدام او را ضامن دوام 
ساله ي بی یار و 65الوصول تر از پیرمرد سپیدموي قدرت و بقاي دولت خود عنوان کنند. و چه اعدامی سهل

یاور و سپاه و خدم و حشم که در روز قتل تنها گریه ي مریدان و آه دردمندان را به همراه و در پی داشت. 
این دسیسه هاي پنهانی و عوام فریبی هاي گسترده از دو سو متوجه حلّاج بود. با طرح ادعاي الوهیت و 

ا درافکندن دعوي مهدویت و بابیت، شیعیان را.ربوبیت، اهل سنّت را بر ضد او برانگیختند و ب
و: اعتقاد مخصوص حلّاج به مناسک حج

پرونده ي مسکوت حلّاج، در سال هشتم زندان، باز به جریان افتاد، در اسنادي که در اختیار ابن عباس 
اي ندارد، اگر وزیر بود، دستخطّی از حلّاج یافت شد؛ بدین مضمون که انسانِ خواستارِ حج که زاد و رحله

تواند در خانه ي خود مربعی بسازد و آن را از نجاسات، نگه دارد و هیچ کس را بدان راه ندهد و در ایام 
حج، آن خانه را طواف کند، و آن چنان که معهود است، مناسک زیارت بیت اهللا را به جا آورد. پس از آن سی 

سترس دارد، یتیمان را مهمان کند و دست هاي آن ها را یتیم را به آن جا ببرد و نیکوتر طعامی را که در د
خود بشوید و هر کدام را پیراهنی بپوشد و هفت درم به هر کدام ببخشد، این عمل قائم مقام حج باشد. و 
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وقتی این آداب انجام شد از انجام فریضه ي سفر به بیت اهللا الحرام معاف است و هیچ تکلیفی بر عهده ي او 
)54:1379یون، ماسین» ( نیست.

حسین بن منصور در جلسه ي دادگاه حامد وزیر اقرار کرد که این مطلب را در کتاب اخالص حسن 
بصري یا کتاب ابوعمرو عثمان مکّی خوانده است. قاضی گفت: اي کشتنی، ما خوانده ایم و این سخن، در آن 

ست. قاضی در پی اصرار کتاب نیست. چون حامد وزیر سخن قاضی را شنید، گفت بنویس که کشتنی ا
فراوان حامد، چنین حکمی صادر کرد و سایر علما از جمله قاضی مغنّی ابوالحسن اشنانی، نوشته ي او را 
تأیید کردند. حلّاج در توجیه این سخن، چنین استدالل کرد که نخستین حرمِ قدسی، حرمی است در مکّه؛ تا 

ی. اما آن گاه که به حقیقت، از آن دل برگیري، به کسی که آن زمانی که به این بیت دلبسته بمانی، از خدا جدای
ها را خلق کرده و پی افکنده است، خواهی رسید. پس با نظاره ي تخریب حرم در دل خود، در حضور 

) آن چه که در این میان اتّهام حلّاج را سخت تر می کرد، 54:1379حقیقی بانی آن خواهی بود. (ماسینیون، 
نوشته شده بود. از دیگر » اهدمِ الکعبه«او به دوستش، احمد بن شاکر، بود که در آن عبارت کشف نامه اي از

سو، این دستور با تفکّر و اقدامات عملی قرامطه درمورد کعبه و تبلیغات شدید در این مورد، هم خوانی 
، از مقوله ي اسناد گسترده داشت و به سهولت، حلّاج را به قرامطه منسوب می کرد. که چنانچه خواهد آمد

برساخته و جعلی حامد وزیر بود.
ز: وحی فرستادن به بنده

چون بنده به مقام معرفت رسد، به خاطر او وحی می فرستند و سرّ او نگاه دارند تا «حلّاج معتقد بود که 
)545:1374(رساله ي قشریه، » هیچ خاطر [در] نیابد او را مگر خاطر حق.

ي مخالفان به خصوص عمرو بن عثمان و دلیل آن، عشق مقدس حلّاج در طواسین، هاین اتّهام نیز برساخت
مخصوصاً طاسین السراج نسبت به پیامبر و ستایش فوق العاده از وي است که تصور این اقدام را اتّهامی ناروا 

)156:1377کوب، و مغرضانه جلوه می دهد. (زرین
ح: اسقاط وسایط در زمان وصول به حق. 

وي متّهم است به این قول که نماز عارف کامل و واصل در غلبات عشق، کفر است: 
اذا بلغَ الصب الکمال من الفتی       و یذهل عن وصل الحبیبِ من السکرِ«

)62: 1347(آرنالدز، » بانَّ صلوهَ العاشقینَ من الکُفرِ.فَیشهد صدقاً حیثُ اشهده الهوي  
دي به کمال برسد و به سبب مستی از باده ي وصال دوست از خود غایب شود،اگر عشق جوانمر-
گواهی دهد که نماز عاشقان، -آن جا که عشق، او را به شهادت دادن می طلبد-در این حال به صدق -

نوعی کفر است.
ت وجود معتقدند که اعتقاد به فراغت از تکلیف پس از رسیدن به کمال عرفان، ناشی از اعتقاد به وحد

در پس نظریه ي وحدت وجود، «) و گروهی خالف این عقیده را. در این که 46و45: 1340است. (تهرانی، 
) اختالف نظري 244: 1373(مدرسی، » گرایش شدیدي به لجام گسیختگی و بی بند و باري نهفته است.
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روزه در مدت چندین ساله ي نیست. روزه هاي یک ساله ي حلّاج در مکّه، مشاهده ي التزام او بر نماز و 
در گاهیعارف «زندان و نماز او پیش از اعدام، خود گویاترین دلیل بر ایمان اوست.باید توجه داشت که 

از جهان محسوس غافل می شود و تکالیف شرعی را انجام نمی دهد. او گناهکار نیست، ،صال به حقحال اتّ
)چون وحدت وجود وراي عقل، در جوالن است، لذا 458:1368(ابن سینا،» فین است.زیرا او در حکم غیرمکلّ

او تکلیف همان عمل کردن به مقتضاي وقت است و آن که در این مرتبه است، تکلیف از او ساقط است. 
. لذا ق می گیرد که از تکلیف آگاه باشدف است. زیرا که تکلیف به کسی تعلّنسبت به تکلیف ظاهر، غیرمکلّ

توجه به وحدت و از زبان حق است.آنچه می گوید در مقام
نتیجه گیري

حلّاج در دوره اي از تصوف ظهور کرد که ریشه هاي آن در فروپاشی اقتدار سیاه اموي، نهضت فرهنگی 
ایرانیان، ترجمه و نشر اندیشه هاي فلسفی یونان و هند و آراي عقل اندیشانه ي معتزله بود. در این زمان و 

ن گونه تفکّر در ذهنیت بایزیدها و حلّاج ها ساري و بر زبان ها جاري شد. با تمام زمین و زمینه بود که ای
سایه روشن ها و ابهاماتی که در معراج زندگی و مرگ حلّاج تالطم می کند، نباید به چهره ي واقعی او تک 

الش هاي بعدي و اعوارانه نگریست. تصور دوران سیاه حکومت زر و زور و تزویرِ مقتدرِ عباسی و ت
دادن پازل هاي مختلف در کنار هم، از حقایق فراوانی درباریان براي تثبیت پایه هاي این قدرت پوشالی و قرار

پرده برداري می کند و ما را به این باور رهنمون می سازد که دلیل اصلی شهادت او را باید در معادالت 
حامد بن عباسِ وزیر، براي پاسداري از سیاسی و دسیسه هاي پنهانی و نیرنگ هاي حکومت، مخصوصاً 

قدرت رو به زوال المتقدر دانست.
قول انالحق که بزرگ ترین شطح اوست، در گفته ي خود حلّاج به عین الجمع تعبیر شد. در نظرگاه او 
غیرحقّی وجود ندارد که با حق در تضاد و تنش باشد. قول بایزید سکري نیز چنین بود ولی نگرش منکرانه و

مغرضانه ي حکومت از سخن حلّاج، او را به مسلخ کشاند. بهانه اي براي نابودکردن حلّاج معترض و 
نامتجانس با سلطه ي زر و زور و تزویر. در سطحی دیگر هر چند بعضی از آراي حلّاج با قرامطه همانندي و 

و ... ولی از آن جا که قرامطه هم سویی هایی دارد، نظیر: دیدار با سرکردگان قرامطه، همدردي با ستمدیدگان
به هیچ اصلی پایبند نبودند، مخصوصاً در مورد آداب اسالمی و مناسک حج، حلّاج از آن ها بري بود و صرف 
تشابه آرا، نمی تواند دلیلی بر همکاري باشد. در ستایش از ابلیس و فرعون، استدالل اوست که ابلیس از 

نگریستن به غیر حق را نداشت. امر خدا را در مقابل خواست او شدت ذوب شدن در مشیت الهی، پرواي
فروگذاشت و به خاطر محبوب ازلی، خذالن و سرزنش ابدي را بر خود خرید. اتّهام جادو و نیرنجات نیز که 
به عقیده ي بعضی براي به کرسی نشاندن مدعا، نظیر عمل پیامبران در محاجه با امت هاست، باطل است؛ 

راي فراگیري معارف برهمنان و احتجاج با آنان، راهی هندوستان شد و شگفت کاري هاي او را زیرا وي ب
نباید از مقوله ي سحر دانست؛ چون حلّاج مدتی طبیب و کیمیاگر نیز بود. سفر حلّاج به مراکز شیعه 
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گیختن شیعیان علیه مخصوصاً قم و ادعاي بابیت امام زمان و مهدویت دقیقاً در راستاي بدنام کردن و بران
اوست که از این جبهه نیز او را بی یاور نمایند. در مورد مناسک حج، معتقد است، ترك دلبستگی به حرم و 
تخریب آن در دل عارف، او را در حضور حق می آورد و اهدمِ الکعبه، هم شعار این هدف است. اتّهام وحی 

او نسبت به پیامبر در طاسین السراج، تأیید و طرح آن را فرستاده شدن به بنده(خود) را ستایش فوق العاده ي
مغرضانه، جلوه می دهد و هر چند در پس نظریه ي وحدت وجودي او، گرایش به اسقاط وظیفه، در کمین 
است ولی غافل شدن عارف از جهان محسوس، تکالیف را از او سلب می نماید؛ چون او هنوز در عالم فنا و 

بقا و صحو و کثرت.   سکر و وحدت است نه
کتابنامه

قرآن کریم-1
1347فروشی مهر، آرنالدز، روژه، مذهب حلّاج، ترجمه ي عبدالحسین میکده، تبریز، انتشارات کتاب-2
1368ابن سینا، اشارات و التنبیهات، ترجمه و شرح دکتر حسن ملکشاهی، تهران،انتشارات سروش، -3
1369سم امامی، تهران، سروش، ابن مسکویه، تجارب االمم، ترجمه ي ابوالقا-4
1363ابن ندیم، الفهرست، ترجمه ي محمد رضا تجدد، تهران، امیرکبیر، -5
1321ابوریحان بیرونی، آثارالباقیه، ترجمه ي دانا سرشت، تهران، خیام، - 6
1384احمد بن محمد بن خلّکان، وفیات االعیان و انباء ابناء الزّمان، تهران، دارالکتب العلمیه، -7
1357قبال آشتیانی، عباس، خاندان نوبختی، تهران، کتابخانه ي طهوري، ا-8
1333براون، ادوارد، تاریخ ادبی ایران، ترجمه ي علی پاشا صالح، تهران، دانشگاه تهران، -9

بقلی شیرازي، روزبهان، شرح شطحیات، به تصحیح هانري کربن، پاریس، انستیتو ایران شناسی، -10
بدون تاریخ

1352وریحان، آثار الباقیه عن قرون الخالیه، ترجمه ي اکبر دانا سرشت، تهران، ابن سینا، بیرونی، اب-11
1340گویند؟، مشهد، چاپخانه ي خراسان، تهرانی، جواد، عارف و صوفی چه می-12
جامی، عبدالرّحمان، نفحات االنس، به تصحیح دکتر محمود عابدي، تهران، انتشارات اطالعات، -13
1370

ابوالمعالی محمد، بیان االدیان، به کوشش دکتر محمد دبیرسیاقی، تهران، روزنه، حسینی علوي، -14
1376

1372خرّمشاهی، بهاء الدین، حافظ نامه، تهران، علمی فرهنگی، -15
خطیب بغدادي، تاریخ بغداد، تهران، اسماعییان، بدون تاریخ-16
1386خیراندیش، سید مهدي، عشق و شهادت در عرفان، تهران، فانوس خیال،-17
دیلمی، ابوالحسن، سیرت شیخ کبیر ابوعبداهللا ابن خفیف شیرازي، ترجمه ي یحیی جنید شیرازي، -18

1363تصحیح آن ماري شیمل، به کوشش توفیق سبحانی، تهران، بابک 
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1373رجایی بخارایی، محمد علی، فرهنگ اشعار حافظ، تهران، انتشارات علمی، -19
ر منظر تاریخی آن، ترجمه ي مجدالدین کیوانی، تهران، کوب، عبدالحسین، تصوف ایران دزرین-20

1383سخن ، 
1357، جست و جو در تصوف ایران، تهران، امیرکبیر، -------------21
1364، سرّ نی، تهران، علمی، -------------22
1377، شعله ي طور، تهران، انتشارات سخن، -------------23
محمد برزگر و عفّت عباسی، تهران، انتشارات شبستري، شیخ محمود، شرح گلشن راز، به تصحیح-24
1371زوار، 

1374شفیعی کدکنی، محمدرضا، تصوف اسالمی و رابطه ي انسان و خدا، تهران، انتشارات علمی، -25
1357شوشتري، نوراهللا، مجالس المؤمنین، تهران، اسالمیه، -26
1377شوقی نوبر، احمد، گفت آن یار، تبریز، شایسته، -27
1380وش، ذره و خورشید، تهران، انتشارات زوار، صبور، داری-28
1352طبري، محمد بن جریر، تاریخ طبري، ترجمه ي ابوالقاسم پاینده، تهران، بنیاد فرهنگ، -29
1374طه عبدالباقی سرور، حلّاج شهید تصوف اسالمی، تهران، اساطیر، -30
یع الزّمان فروزانفر، تهران، ، ترجمه ي رساله ي قشیریه، به تصحیح بدعبدالکریم بن هوازن قشیري-31

1374انتشارات علمی و فرهنگی، 
عطّار نیشابوري، شیخ فریدالدین، تذکره االولیا، به تصحیح و تحشیه ي رینولد الّین نیلکسون، تهران، -32

1383اساطیر، 
1376غزّالی، احمد، مجموعه ي آثار فارسی، به اهتمام علی نقی وزیري، تهران، اساطیر، -33
ی اصل، محمد، اندیشه هاي سیاسی ایرانی از حلّاج تا سجستانی، تهران، انتشارات کریمی زنجان-34
1383کویر، 
ماسینیون، لویی، چهار متن منتشر نشده از زندگی حلّاج، ترجمه  و تدوین قاسم میرآخوري، تهران، -35

1379نشر یادآوران، 
هران، انتشارات ، قوس زندگی منصور حلّاج، ترجمه ي دکتر روان فرهادي، ت-----------36

منوچهري، بدون تاریخ،
الدین دهشیري، تهران، انتشارات بنیاد علوم ، مصایب حلّاج، ترجمه ي دکتر ضیاء-----------37

1362اسالمی، 
1368مجتبایی، فتح اهللا، دایره المعارف بزرگ اسالمی، تهران، مرکز دایره المعارف اسالمی، -38
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ات الشّیخ ابی سعید، به تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی، محمد بن منور، اسرارالتّوحید فی مقام-39
1376تهران، آگاه 

مدرسی، سید محمد تقی، مبانی عرفان اسالمی، ترجمه ي محمد صادق پرهیزگار، تهران، نشر بقیع، -40
1373

ابراهیم اسماعیل بن محمد، شرح تعرّف، با مقدمه و تحشیه ي محمد روشن، مستملی بخاري، ابو-41
1363انتشارات اساطیر، تهران، 
1357میرفطروس، علی، حلّاج، تهران، انتشارات کار، -42
نجم الدین دایه، مرصادالعباد، به اهتمام محمد امین ریاحی، تهران، شرکت انتشارات علمی و -43

1371فرهنگی، 
نیلکسون، رینولد الّین، تصوف اسالمی و رابطه ي انسان و خدا، ترجمه ي محمدرضا شفیعی -44
1358، تهران، توس، کدکنی
هجویري غزنوي، ابوالحسن علی بن عثمان، کشف المحجوب، به تصحیح ژوکوفسکی، تهران، -45

1371انتشارات کتابخانه ي طهوري، 



٤٧٣٢

٤٧٣٢

مجموعه مقاالت

هاي تعالی مایهبررسی تطبیقی بن
"جاناتان مرغ دریایی"و "ماهی سیاه کوچولو"در دو اثر 

١مهرناز طالئی

شگاه اصفهانکارشناسی ارشد زبان فرانسه دان
مولود طالئی

دانشجوي دکتراي زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان 
چکیده

هاي ملل مختلف حوزة جدیدي را با عنوان ادبیات ها و اسطورهها، افسانههاي مشترك میان داستانمؤلفه
-سازد. بنمیتطبیقی به وجود آورده که وظیفۀ آن بررسی عواملی است که دو فرهنگ را به یکدیگر نزدیک

رود و مایه اصطالحی است که در بیان کوچکترین عناصر مشترك تکرار شونده میان آثار مختلف به کار می
توسط » موتیف«خیزد. این اصطالح با عنوان میمایه آن دسته از عناصري است که از نوآوري نویسنده برنقش

توماشفسکی روسی ارائه شده است.
هاي آرمانی مقولۀ مشترکی بوده است که نویسندگان بسیاري طلب و انسانکمالاز دیرباز وجود قهرمانی 

اند. داستان کوتاه ماهی سیاه کوچولو، اثر صمد بهرنگی و جاناتان مرغ دریایی، اثر ریچارد باخ بدان پرداخته
هاي جهانی فراهم کرده است. زمینۀ مناسبی را براي بررسی این مؤلفه

هاي ی یافتن از هدف برتر و بیدار شدن از خواب غفلت، عزم سفر و ترك انسانهایی چون آگاهمایهبن
غافلی که به جز خور و خواب انگیزة دیگري در زندگی ندارند، مبارزة قهرمانانه با مشکالت و خطرات بر 

ك این دو هاي مشترمایهها و نقشمایهسر راه و در انتها مرگ قهرمان در رسیدن به هدف، سلسله مراتبی از بن
دهد. عالوه بر این فداکاري و به خطر انداختن جان خود براي نجات دیگران در ماهی سیاه اثر را تشکیل می

هاي قابل تأمل در این پژوهش کوچولو و درك عشق الهی و بعد عرفانی جاناتان مرغ دریایی، دیگر مؤلفه
مشترك را با دیدگاهی تطبیقی در بوتۀ نقد و هاي مایهاند تا در این جستار بنهستند. نگارندگان کوشیده

بررسی قرار دهند. 
مایه.مایه، نقشماهی سیاه کوچولو، جاناتان مرغ دریایی، بنها:کلیدواژه

مقدمه
هاي ادبیات تطبیقی رویکردي نوین در حوزة ادبیات است و به کشف و بررسی نقاط مشترك و زمینه

ها عالوه بر اینکه افکار دو کشور را به هم نزدیک پردازد. این همسانیفرهنگی مشابه میان ادبیات دو ملت می
کند. به دنبال ایجاد این تر جزئیات و زوایاي پنهان هر اثر نیز کمک میسازد، به درك هرچه بهتر و دقیقمی

ت. هاي گوناگونی در رابطه با شیوة مقایسۀ دو اثر و اهمیت عناصر مشترك ارائه شده اسرویکرد، نظریه
اند که در را به کار گرفته1»موتیف«هاي روس براي بیان کوچکترین واحد معنایی یک اثر واژة فورمالیست

تعبیر شده است و به فکر و محتواي مشترك میان آثار گوناگون » مایهنقش«و » مایهبن«زبان فارسی به دو واژة 

1. Setareh_13680@yahoo.com
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هاي دو مایهها و نقشمایهتا به بررسی بنشود. در این پژوهش برآنیمهاي مختلف گفته میحتی در فرهنگ
هاي این دو اثر، هاي دو اندیشۀ شرقی و غربی بپردازیم. تناظر شخصیتو نیز شباهت2اثر بهرنگی و باخ

طلبی، شروع یک سفر پر خطر به امید دستیابی به هدف واالي گیرد؛ کمالمیمحتواي اصلی پژوهش را دربر
باشد. ررسی در این دو داستان میهاي قابل بمایهخود، از بن

ها در مقام نیروي یاري دهنده و بازدارنده بخش دیگري از این مقاله به معرفی جایگاه هر یک از شخصیت
پردازد. می

چارچوب نظري
هاي نقد ادبی است که در بیان نظریات خود از دانش زبانشناسی بسیار الهام فورمالیسم یکی از مکتب

گذاري این مکتب و با نگاهی نو به محتواي آثار ادبی پردازان روسی در قرن بیستم با پایهیهگرفته است. نظر
تحولی عظیم در زمینۀ نقد ایجاد کردند. 

پرداختند که از میان شوند؛ گروه اول به تحلیل متون اثر میپردازان این مکتب به دو دسته تقسیم مینظریه
اشاره کرد و گروه دوم بررسی متون نظم را بر عهده داشتند که 4وفسکیو شکل3توان به توماشفسکیها میآن

هاي گوناگونی در این مکتب ارائه شده ها و تحلیلباشد. نظریهگر این گروه میترین تحلیلبرجسته5تینیانوو
تواند با نگاهی متفاوت عناصر و ساختار یک اثر را شرح دهد.است که هر یک می

کند. از نظر او استفاده می» موتیف«تر مضمون یک متن از واژة ح  بهتر و دقیقتوماشفسکی براي توضی
سازد. مضمونی که مفهومی اجمالی است که تحلیل اثر را ممکن می6مضمون و یا به عبارت دیگر درونمایه«

ها در کنار شود. بنابراین زمانی که موتیفنامیده می» موتیف«به واحدهاي کوچکتر حکایت قابل تجزیه نباشد، 
، کوچکترین »موتیف«) بنابراین Tadié, 1987: 22» (کنند.گیرند، مضمون کلی اثر را مشخص میهم قرار می

پردازد. باید به این نکته هاي اثر جدا کرده و به طور مستقل به بررسی آن میرویداد حکایت را از سایر قسمت
در نظر گرفته شده است که » موتیف«براي واژة » مایهنقش«و » مایهبن«اشاره کرد که در زبان فارسی دو معادل 

هاي مایهبن«شود. ها دیده میهاي اندکی میان آناگرچه هر دو برآمده از یک تعریف هستند، اما تفاوت
هاست ها، اشخاص، حوادث، مفاهیم، مضامین و اشیاء در قصهمعنایی از نوع کنش-داستانی عناصر ساختاري

) به طوري که ممکن 22: 1388(پارسانسب، » وار بدل شده است.به عنصري تیپیک و نمونهکه بر اثر تکرار،
مایه هایی پیدا کنیم. به بیان دیگر بنهاي مختلف زمانی، اشتراكاست بتوانیم در چندین داستان از دوره

ل تبدیل هاي مختلف به یک اصمحتوایی است که به سبب جذابیت و عمومیت آن در اعصار و حتی فرهنگ

1.Motif
2.Bach
3.Tomachevski
4.Chklovski
5.Tynianov
6.Thème
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- دو مضمون مرگ و عشق که همواره در طول تاریخ به عنوان مضمون«اي دارد، مانند پایهشده است و نقش

)Tadié, 1987: 21» (اند.هاي جهانی شناخته شده
مایه شود؛ نقشمایه مشخص میکند، در تعریف نقشمایه تمایز ایجاد میمایه و نقشاما آنچه که میان بن

شدگی را پذیرفته است، حالت شخصی و خصوصی دارد و که صفت تکرارشوندگی و تیپمایهبرخالف بن
گردد، به این معنی که شخصیت، رویداد و به طور کلی عنصر به کار رفته براي به خالقیت هر نویسنده بازمی

است. اولین بار توسط خود نویسندة حکایت، مطرح شده و پیش از آن مشابهش در سایر آثار به کار نرفته
ها شکل مایهها و نقشمایهاي از بنتوان گفت درونمایۀ یک اثر از کنار هم قرار گرفتن مجموعهبنابراین می

گیرد.می
موتیف مقید، «شوند. به گفتۀ توماشفسکی تقسیم می2و آزاد1مایه هر یک به دو دستۀ مقیدمایه و نقشبن

(سلدن » وجود موتیف آزاد از دیدگاه قصه ضرورت ندارد.طلبد، در حالی که موتیفی است که قصه آن را می
مایۀ مقید تحرك داستان است و معموالً روند داستان را از حالتی به مایه و یا بن) نقش53: 1387و ویدوسون، 

شود، در حالی که موتیف آزاد دهد و حذف آن باعث ایجاد اختالل در متن میحالت دیگر تغییر می
پردازد، به همین علت حذف آن چندان خللی هاي حکایت میو بیشتر به بیان توصیفچارچوب داستان است 

جا) و به جنبۀ (همان» هاي آزاد کانون بالقوة هنرنداز دیدگاه ادبی، موتیف«در روند داستان ایجاد نخواهد کرد. 
گردند.شناختی اثر بازمیزیبایی

تانی به داستانی دیگر و یا حتی از فرهنگی به فرهنگ ها اغلب از داسمایهبن«طور که اشاره کردیم همان
) بنابراین 28: 1388(پارسانسب، » شوند و به همین علت کمتر صورت ابداعی دارند.دیگر منتقل می

تواند راهی براي پیوند زدن آثار مختلف در هاي مشترك میان آثار ادبی ایران وجهان خود میمایهجستجوي بن
کند. ناگفته هاي مشترك میان اقوام و کشورها را مشخص میو از سوي دیگر ارزشهاي مختلف باشدفرهنگ

آورد. نماند که هر اثر ادبی همواره ارزش واقعی خود را در مقایسه با دیگر آثار بدست می
هاي مشابه در دو اثر ماهی سیاه کوچولو و جاناتان مرغ مایههاي مشترك و نیز گاهی وجود نقشمایهبن
ها از یک تفکر واحد مایهدهند بسیاري از بن، دو مصداق از هزاران آثاري هستند که به ما نشان می3یدریای

سرچشمه 
گیرند.می

هاخالصۀ داستان-1

1.Motif associé/ dynamique
2.Motif libre/ statique
3.Jonathan Livingston seagull
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ماهی سیاه کوچولو-3-1
شود. قصه از هایش روایت میداستان ماهی سیاه کوچولو از زبان یک ماهی مادربزرگ براي فرزندان و نوه

گیرد جویبار را ترك کند و به جستجوي شود که روزي ماهی سیاه کوچولو تصمیم میع میآن جایی شرو
کنند، یا جاهاي ها در آن زندگی میخواهد بداند دنیا همین جویباري است که آنانتهاي آن برود. او می

شوند، اما او راه ها مانع او میدیگري هم وجود دارد که او ندیده باشد. مادر ماهی سیاه، دوستانش و همسایه
هاي دیگر، قورباغه و افتد و با ماهیخود را انتخاب کرده است. ماهی سیاه در طول مسیر از آبشارها پائین می

ها توجهی گیرند، اما او به این حرفها نیز تصمیم ماهی سیاه را به تمسخر میشود. آنخرچنگ روبرو می
دهد که بتواند از خود در مقابل خطرات پیش رو دفاع کند. یندارد. مارمولک دانایی به ماهی سیاه خنجري م
ماهی و پس از آن با مرغ رسد، با ارهدهد. وقتی به دریا میاین خنجر او را از کیسۀ مرغ سقا نجات می

-کند و مرغ ماهیخوار را نیز از بین میشود؛ اما بار دیگر خنجر مارمولک به او کمک میماهیخوار روبرو می

دربزرگ جا قصۀ ماکند و در همینکس از ماهی سیاه کوچولو اثري پیدا نمیاز وقوع این حادثه هیچبرد. بعد
رسد.به پایان می

جاناتان مرغ دریایی -3-2
ها تنها مرغ دریایی است که از پرواز تکراري روزانه براي به چنگ آوردن طعمه جاناتان در میان گلۀ مرغ

تواند بسیار مفیدتر از آن چیزي باشد که او و کند زندگی میاست و حس میاز قایق ماهیگیرها خسته شده 
دهند. او عاشق اوج است و دوست دارد به جاي جستجوي طعمه، پرواز کردن در ارتفاع دوستانش انجام می

از را ها پروگیرد و هر روز به دور از بقیۀ مرغبیشتر و با سرعت باال را تجربه کند؛ بنابراین تصمیمش را می
تواند سد سرعت را بشکند. روزي رئیس گله او کند. جاناتان پیشرفت زیادي دارد، به طوري که میتمرین می

شکنی در گروه باید به جاي دوري برود. جاناتان در حین گوید که به دلیل قانونکند و به او میرا احضار می
برند که آن دو جاناتان را به جایی فراتر از زمین میشود.هایش با دو مرغ دریایی زیبا و نورانی آشنا میتمرین

، رئیس گروه، 1حکم بهشت را براي او دارد، زیرا تمام مرغان حاضر در آنجا با او همفکر هستند. سالیوان
گردد تا مرغان نوپا را دهد. جاناتان براي مدتی به زمین بازمیاي پرورش میوارد را به طور حرفهمرغان تازه
پیوندد.کند و به ابدیت مید و باألخره روزي جمع مرغان را ترك میآموزش ده

هاي مشترك دو اثرمایهها و نقشمایهبن-2
طلبی قهرمانانکمال-4-1

اند، رسیدن به کمال و هاي دو داستان که نویسندگان، اثر خود را بر آن بنا نهادهمایهترین بنیکی از برجسته
ها است که اطرافیان ماهی سیاه کوچولو و جاناتان لیوینگستون براي آننپذیرفتن شرایط پست و حقیري 

پنداشتند. دو نویسنده به منظور دیدند که همنوعانشان میها زندگی را فراتر از آن چیزي میاند. آنساخته

1.Sullivan
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مثالً اند. این مسئله فقط به این نویسندگان اختصاص ندارد، پیشبرد بهتر هدف خود از حیوانات بهره گرفته
نیز براي آنکه بتواند به راحتی و بدون ترس از سانسور شدن، مشکالت جامعۀ خود را به تصویر 1الفونتن

داد ها نسبت میگزید و اعمال نیکو و ناپسندیدة مردم را به آنبکشد، از میان حیوانات، قهرمانان خود را برمی
هایی هستند و اثر نیز ماهی و مرغ دریایی نماد انسانکشید. در این دها را به چالش میو بدین ترتیب رفتار آن

ماهی سیاه کوچولو «باشند. که زندگی مادي و یکنواخت را کنار زده و به دنبال اصل خود و کسب تجربه می
سیاه را بر خود آویخته است. این صورتک با ساز و کار فردي است که در دریاي بزرگ، صورتک ماهی

- ة آدمی نشانده شده است. انسان به دنبال چگونگی و علت وضع موجود خود میاي بر چهربسیار پیچیده
یابد. او ) جاناتان مرغ دریایی هویت واقعی خود را در اوج گرفتن می63: 1381(محمدي و عباسی، » گردد.

داند. تالش براي بدست آوردن مادیات زودگذر چشم آدمی را بر روي نیز زندگی را تنها خور و خواب نمی
بندد؛ بنابراین هر دو قهرمان علیه شرایط فعلی هدف واالیی که به خاطر آن به این دنیا گام نهاده است، می

هاي اطرافیان، قدم به دنیایی جدید و یک زندگی سراسر کنند و برخالف تهدیدها و ممانعتخود طغیان می
گذارند: تجربه و یادگیري می

غان دریایی تباه نکرد، بلکه تا پس از فرونشستن خورشید پرواز کرد. آن روز زمان را به گفتگو با دیگر مر«
وار چرخیدن، چرخش آرام، در اوج چرخیدن، گردش واژگون، با فشار سرد در هوا پیش رفتن و به دایره

)27و 26: 1369(باخ، » سرعت به گردش درآمدن را کشف کرد.
خواهم راه بیفتم و بروم ام، میها خسته شدهدشماهی سیاه کوچولو گفت: نه مادر، من دیگر از این گر«

)27: 1377(بهرنگی، » ببینم جاهاي دیگر چه خبرهایی هست.
ماهی سیاه کوچولو ترس آن دارد که همچون ماهیان دیگر پیر شود و قدمی به جلو برنداشته باشد. او 

دوستان خود از دورة پیري شرم اي انتخاب کند که همچون اجداد و تصمیم گرفته است راه زندگی را به گونه
نکند: 
خواهم اند. (...) من میکنند که زندگیشان را بیخودي تلف کردهها موقع پیري شکایت میبیشتر ماهی«

بدانم که زندگی یعنی اینکه تو یک تکه جا هی بروي و برگردي تا پیر بشوي یا اینکه طور دیگري هم توي 
)28(همان: » شود زندگی کرد؟دنیا می

بایست دهد که انسان میتقریباً در تمامی آثار باخ پرواز و میل به اوج گرفتن وجود دارد. جاناتان نشان می
هاي پاگیر گروهی از انسانوطلب باشد. او باید سدهاي راه پیشرفت و قوانین دستناپذیر و رهاییمحدودیت

د: متحجر و نادان را از میان بردارد و راه کمال را در پیش بگیر
توانم بکنم خواهم بدانم در هوا چه میام، مادر. تنها میدهم که مشتی پر و استخوان شدهمن اهمیتی نمی«

ارزشند، ماهی کولی را که چندان ها چه بیخواهم بدانم. (...) فکر کرد که همۀ اینتوانم. من تنها میو چه نمی

1.La Fontaine
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ن مدت را به یادگیري پرواز بگذرانم. چیزهاي بسیاري توانستم تمام ایآسان بدست نیاورده بود، رها کرد. می
)15: 1369(باخ، » براي آموختن هست.

ترین نمادهاي بیانگر تعالی، یکی از رایج«شود. مایۀ دیگري است که در هر دو اثر دیده میسفر کردن بن
: 1389همکاران، (کوپا و » آید.مضمون سفر تنهایی است که در خالل آن نوآموز به کشف طبیعت نایل می

باشد. ) این حرکت یک سفر معمولی نیست، بلکه حرکت به سوي آزادي و کشف استعدادهاي نو می55
کند، بنابراین خطرات راه  و ترك ماهی سیاه جویبار را مکان پستی براي مقام خود و همنوعانش تلقی می

اي روراند، برسد. جاناتان نیز به جزیرهپپذیرد تا به هدفی که همواره در ذهن میموقعیت پوسیدة خود را می
کند تا بتواند پرواز در اوج را بدون دخالت دیگران انجام دهد. دورافتاده سفر می

اي محکم را براي عالوه بر این حضور دوستانی که از جهت فکري با این دو قهرمان همسو هستند، انگیزه
سازد. ادامۀ راه قهرمانان مهیا می
ها از تجربه کردن هاي راه براي ماهی سیاه کوچولو و جاناتان اهمیتی ندارد. آنواريشکست و تحمل دش

ها است. اي رو به سوي هدف واالي آنبرند. هر شکست و هر خطر سرآغازي براي پیروزي و پلهلذت می
به راحتی مرغ هاي دیگر از ترس مرغ سقا جرئت همراهی با ماهی سیاه کوچولو را ندارند، اما او نه تنهاماهی

پردازد: ماهی و مرغ ماهیخوار میدهد، بلکه با درایت کامل در دریا به مقابله با ارهسقا را شکست می
) 45: 1377(بهرنگی، » ها را آسوده کنم.خواهم ماهیخوار را بکشم و ماهیمن می«

کند، بلکه با خود را کم نمیشود، اما نه تنها سرعتهایش چندین بار دچار حادثه میجاناتان نیز در تمرین
هاي بزرگی است که از لحظه به برد و این رسم و منش انسانسرعتی چند برابر، از پرواز در اوج لذت می

رسند.گیرند و با پختگی کامل به مقصد میهاي آن درس میلحظۀ زندگی و فراز و نشیب
دم جامعه هستند. اگرچه به ظاهر سفر و این افراد با افکار روشنفکرانۀ خود آموزگاري براي سایر مر

دارد و میماند، اطرافیان را به فکر وارسد، اما ردپایی که از آن بر جاي میها امري فردي به نظر میحرکت آن
گزینند. اي راه او را برمیدسته

شوند؛ ماهی ها و مرغان دریایی طرد میماهی سیاه کوچولو و جاناتان به دلیل افکار خود از جامعۀ ماهی
شود، اي دور تبعید میداند که با رفتن خود، حق بازگشت ندارد. از سوي دیگر جاناتان نیز به جزیرهسیاه می

-زیرا مایۀ ننگ اطرافیانش است؛ اما با گذشت زمان از همان جامعه افرادي مسیر آن دو قهرمان را در پیش می

ها در نقش کنند؛ آنگروهی را از خواب غفلت بیدار میگیرند. ماهی سیاه و جاناتان انقالبی برپا کرده و 
پردازند.آموزگارانی بزرگ، در جامعۀ خود به ایفاي نقش می

شود تو را فراموش کنیم؟ تو ما را از خواب خرگوشی بیدار کردي، به ما دوستانش گفتند: چطور می«
» باك.امید دیدار، دوست دانا و بیچیزهایی یاد دادي که پیش از این حتی فکرش را هم نکرده بودیم. به

)31: 1377(بهرنگی، 
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جاناتان مرغ دریایی براي آموزگار شدن به جهان آمده بود و راه شکوفاندن عشق این بود که حقیقتی را «
)65: 1369(باخ، » خواست بنمایاند.که خود دیده بود، به مرغی که تنها فرصتی براي دیدن حقیقت می

آیند اند، به سراغ جاناتان میکه همانند جاناتان از جمع مرغان دریایی طرد شده2یناردماو کرك1فلچرلیند
اند. ها نیز از مرغان دریایی اطراف خود به تنگ آمدهها بیاموزد. آنخواهند که پرواز حقیقی را به آنو از او می

گر راه ، براي نجات این مرغان طرد شده است: عمل جاناتان گشایش
ماینارد مرغ دریایی از گله آمد. در حالی که بال چپش را بر زمین کشید، پیش پاي گر کركشب دی«

) 86(همان: » جاناتان افتاد و گفت: کمکم کن، بیش از هر چیز در جهان عاشق به پرواز درآمدنم...
ا از سوي دیگر قصۀ سفر ماهی سیاه از زبان مادربزرگ، درسی است براي ماهی سرخ کوچولویی که ب

و زیباتري به نام دریا آشنا شده است. مکان وسیع
یازده هزار و نهصد و نود و نه ماهی سیاه کوچولو شب بخیر گفتند و رفتند و خوابیدند، اما ماهی سرخ «

)46: 1377(بهرنگی، » اش در فکر دریا بود...کوچولویی هر چقدر کرد خوابش نبرد، شب تا صبح همه
رسد مرگ، توان به آن اشاره کرد. به نظر میؤلفۀ مشترك دیگریست که میسرنوشت مبهم قهرمانان، م

خورد. ماهی سیاه کوچولو با فداکاري تمام و براي نجات ماهی کوچکی که غایتی است که براي آنها رقم می
خود گردد. قهرمان داستان عقیدةرود و در این راه قربانی میطعمۀ مرغ ماهیخوار شده بود، به جنگ با او می

شود. زمانی که جاناتان نیز از دهد و سپس به دست دشمنان کشته میرا با پذیرش هر گونه خطر نشر می
پیوندد. گویی قهرمانان براي انجام کند و به ابدیت میشود، زمین را ترك میآموزش دو شاگرد خود فارغ می

هدف واالیشان، به همان اصل معنوي اند و به محض تحقّق مأموریتی خاص از جانب خدا بر زمین نازل شده
گردند.خود بازمی
هاي مسیر براي رسیدن به هدف، مورد تمسخر و تهدید قرار طلبی قهرمانان داستان، پذیرش سختیکمال

هایی هستند که نه تنها در این دو مایهگرفتن از جانب مشتی کوردل و سپس مرگ نمادین قهرمان همگی بن
قهرمان «اعصار مختلف مشغلۀ ذهنی نویسندگان بوده است. طبق نظر توماشفسکی اثر، بلکه همواره در طی

) Tadié, 1987: 24» (دهد.هاي خاص را به هم پیوند مینقش یک رشتۀ ارتباطی را دارد، به طوري که موتیف
شود. البته فی میبنابراین هر آنچه که در ارتباط با قهرمان و اقدامات او باشد، به عنوان موتیف مقید یا پویا معر

باید به این نکته اشاره کرد که شیوة خاص ماهی سیاه کوچولو براي رسیدن به هدفش و جاناتان براي رسیدن 
آید.هایی هستند که از خالقیت نویسندگان دو اثر برمیمایهبه پروازي درخور یک مرغ دریایی، نقش

روزمرگی و نیروهاي بازدارنده-4-2

1.Fletcher Lind
2.Kirk Maynard
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پیشین اشاره کردیم قهرمان براي رسیدن به هدف خود با تنگناهاي زیادي روبرو همانطور که در قسمت 
در یک داستان همیشه عالوه بر قهرمان و هدفی که پیش رو دارد، نیروهایی هست که 1است. از نظر گرماس

شود. به توقف قهرمان و یا بالعکس تشویق او منجر می
اند و از فایدهوزمرگی و سرگرم یک زندگی پوچ و بیدوستان و آشنایان ماهی سیاه کوچولو غرق در ر

اند تا هاي بزدلی هستند که خود ار به نادانی زدهها نماد انسانتغییر و تحول در زندگی خود هراس دارند. آن
دار شود:  شان خدشهمبادا زندگی آرام و بدون دغدغه

شدند و تند تند هاي دیگر میم قاطی ماهیافتادند و گاهی همادر و بچه، صبح تا شام دنبال همدیگر می«
) 26: 1377(بهرنگی، » گشتند.رفتند و برمیتو یک جا می

ها نیز مانند دوستانش او را به شود که آنها روبرو میدر طول راه ماهی سیاه با جمعی از کفچه ماهی
دانند: نه میگیرند و زندگی واقعی را گردش روزانه در یک برکۀ کوچک و خواب شباتمسخر می

بچه جان! مگر به سرت زده؟ دنیا! ... دنیا! دنیا دیگر یعنی چه؟ دنیا همینجاست که ما هستیم، زندگی هم «
) 28(همان: » همین است که ما داریم...

گردیم؛ اما غیر از خودمان و زنی! ما هر روز از صبح تا شام دنیا را میاصالً تو بیخود به در و دیوار می«
) 32: 1377(بهرنگی، » بینیم.درمان هیچ کس را نمیپدر و ما

دهد. مرغان دریایی شود و سفر خود را ادامه میاي از ارادة ماهی سیاه کوچولو کم نمیبا این وجود ذره
دانند تا مبادا از گرسنگی بمیرند و نیز در داستان باخ پرواز کردن را تنها راهی براي به بدست آوردن غذا می

کنند. معنا تلقی میآن را امري غیر ضروري و بیباالتر از 
) 14: 1369(باخ، » براي بیشتر مرغان دریایی آنچه اهمیت دارد به چنگ آوردن طعمه است، نه پرواز.«

دهد: ها بهایی نمیشنود، اما به آنهاي مبهمی که جاناتان مدام از اطراف خود میو نیز زمزمه
» آیند!اي برخاست. مرغان دریایی هرگز در تاریکی به پرواز درنمیتاریکی! صداي تهی هشدار دهنده«

) 24(همان: 
آورند و این کنند، به تهدید روي میها پیدا نمیگاهی که اطرافیان دیگر راهی براي منصرف ساختن آن

کنند؛ پندارند، سرکوب میهایی که آنچه را مغایر با طرز تفکر و عقیدة خودشان میچنین، برخی از انسان
شود. کسانی که به ماهی سیاه کوچولو از طرف کسانی که تا آن روز دوست و همراه او بودند، تهدید می

- کنند و ماهی سیاه را به مرگ تهدید میمحض به خطر افتادن منافعشان دوستی و همسایگی را فراموش می
(بهرنگی، » دهیم...گر راهت نمیدر صورت پشیمانی، دی«گاه حق بازگشت ندارد. نمایند و اینکه دیگر هیچ

1377 :30 (

1.Greimas
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-ناپذیر میشکن مسئولیتشود، چرا که او را یک قانونجاناتان براي همیشه از گلۀ مرغان دریایی رانده می

- مرغان با یکدیگر به نجوا درافتادند: برادري در هم شکسته است و همگی با هم موقرانه گوش«پندارند. 

) 34: 1369(باخ، » پشت کردند.هایشان را گرفتند و به او 
هدف اصلی جاناتان اثبات توانایی، خودباوري و آزادي مطلق مرغان دریایی است، غافل از آنکه مسئولیت 

داند که تالش شود. جاناتان میبراي مرغان گله تنها در خوابیدن و به چنگ آوردن طعمه از دریا خالصه می
بیهوده است: براي تغییر ذهنیت پوسیدة همنوعانش کاري

جاناتان در شگفت بود: چرا دشوارترین کار در جهان اینست که دیگري را بر آن داریم تا بپذیرد آزاد «
)94(همان: » است!

کند، نیروهاي بازدارنده که سدي بر مسیر حرکت قهرمان داستان است و او را از ادامۀ راه منصرف می
شود و از سوي دیگر تغییر روند طبیعی داستان به مقصد میجنگیدن قهرمان با آنچه که مانع رسیدن او به

هاي مقید روبرو هستیم.مایهدهد که در این بخش با بنواسطۀ این عوامل نشان می
دهندهنیروهاي یاري-4-3

کند تا زندگی جدیدي را آغاز کنند، در وهلۀ اول آنچه که ماهی سیاه کوچولو و جاناتان را تشویق می
هاي دیگري نیز در دو اثر دیده ها است. عالوه بر این شخصیتی و پوچی زندگی جامعۀ آنهمان روزمرگ

هاست. این شوند که پیشرفت قهرمانان و تقویت ارادة آن دو براي ادامۀ مسیر در گرو رهنمودهاي آنمی
-زرگ و اسطورهاند که در طول تاریخ نامشان به عنوان معلمی بهایی را بر چهره زدهکنشگران صورتک انسان

شود. در هر عصر روشنفکرانی اي جاودان به یادگار مانده است و این سلسله مراتب در همۀ اعصار تکرار می
گیرند. خیزند و راه آموزگاران خود را پیش میاز میان مردم برمی

لزون شود که یکی از دوستانش به نام حاولین جرقۀ حرکت در ذهن ماهی سیاه کوچولو زمانی ایجاد می
زند. حلزون این سخنان را در پیچی از یکنواختی زندگی ماهیان جویبار و وجود دنیایی جدید حرف میپیچ

گیرد راه زندگی خود را تغییر کند، اما تنها ماهی سیاه کوچولو است که تصمیم میحضور همۀ ماهیان بیان می
عملی ساخته است. کشند، غافل از آنکه او هدف خود را ها حلزون را میدهد. ماهی

شود، نقش معلم دیگري را مارمولک عاقل و دانایی که ماهی سیاه کوچولو در طول مسیر با او آشنا می
سازد و با دادن خنجر کوچکی به ماهی کند. مارمولک، ماهی سیاه را از خطرات راه مطلع میبراي او ایفا می

دهد:سیاه، راه مبارزه را به او نشان می
دهم که اگر گرفتار فت: هیچ راهی نیست، مگر اینکه کیسه را پاره کنی. من خنجري به تو میمارمولک گ«

)35: 1377(بهرنگی، » مرغ سقا شدي، این کار را بکنی.
شود؛ اگرچه در داستان بهرنگی از اي متفاوت ظاهر میدهنده در جاناتان مرغ دریایی به گونهنیروي یاري

کند، در اثر باخ نیروي ان نیرویی خارجی وجود دارد که او را تشویق به حرکت همان ابتدا براي قهرمان داست
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گیرد، اما چیزي شود. جاناتان پرواز در اوج را به خوبی یاد مییاري دهندة خارجی از میانۀ داستان وارد می
خواند:  فراتر از پرواز او را به سمت خود می

ه صحبت کردند]: ما از گلۀ تو هستیم جاناتان؛ ما برادران تو دو مرغ دریایی درخشان با جاناتان شروع ب«[
)36: 1369(باخ، » ایم تا تو را باالتر ببریم؛ تو را به خانه بازگردانیم.هستیم. آمده

برند تا عالوه بر یادگیري پرواز به طور آن دو مرغ نورانی جاناتان را از دنیاي مادي به بهشتی زیبا می
کند و آشنا شود. سالیوان، سردستۀ مرغان نیز همواره جاناتان را تشویق می» عشق الهی«اي، با مفهوم حرفه

- تواند مرغان زیادي را تربیت کند؛ بنابراین بیش از دیگران او را آموزش میداند که جاناتان در آینده میمی
دهد: 
) 57(همان: » اي!جاناتان، تو در میان هزارها پرنده یگانه«

کند تا به گوهر وجودي خود پی ببرد: اش گوشزد میت او را با مرغان دریایی گلهو همواره تفاو
ها هزار مایل از بهشت ستیزند. آناند و با یکدیگر میاند، آوا سردادهمرغان سرزمین تو بر زمین ایستاده«

)65: 1369(باخ، » ها بنمایی!اند، به آنخواهی بهشت را از جایی که ایستادهگویی که میدورند و تو می
کند که به ، پیرترین مرغ دریایی، حکم معلمی بزرگ براي مرغان دارد. او جاناتان را تشویق می1چیانگ

اي باشد که نه تنها جسم که روح نیز تعالی پیدا کند: پروازي ساده قناعت نکند. از نظر او پرواز باید به گونه
زمان را آغاز کنیم، تا تو بتوانی در گذشته و آینده به توانیم کار بر رويچیانگ گفت: اگر بخواهی می«

ترین کار را آغاز کنی. آماده پرواز درآیی و آنگاه آماده خواهی بود تا دشوارترین، نیرومندترین و سرگرم کننده
) 64(همان: » ها به پرواز درآیی و معناي عشق و مهربانی را دریابی.خواهی بود تا به سوي اوج

و واالترین درس جاناتان و نقطۀ کمال او بود.و این آخرین
هایی روبرو هستند؛ حلزون و عوامل مؤثري که در رسیدن قهرمانان به هدف خود نقش دارند، با تفاوت

کنند و این خود ماهی سیاه است هاي خود ماهی سیاه کوچولو را تشویق به ادامۀ راه میمارمولک با صحبت
دهنده در اثر باخ تنها یک نیروي آموزد؛ در حالی که نیروهاي یاريو سپس میکندکند، خطر میکه تجربه می

نشینند و اگر حضور نداشته باشند، جاناتان به مرحلۀ واالي عشق معمولی نیستند، بلکه گاه به جاي قهرمان می
ناتان آشکار شود. سالیوان و چیانگ دو نیروي اصلی هستند که دنیایی جدید را براي جاو زیبایی نائل نمی

اي دهنده را که هدفی یکسان دارند، اما به شیوهتوان نیروهاي یاريسازند. بنابراین در این بخش میمی
هاي مقید در نظر گرفت.مایهدهند، به عنوان نقشمتفاوت قهرمانان را یاري می

1.Chiang
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گیرينتیجه-3
کند که دهد و گاه اثبات میمیها را افزایش هاي مشترك میان دو فرهنگ، تعامل میان آنکشف ارزش
رود. نمادگشایی و ها نه فقط محدود به یک یا دو فرهنگ، بلکه یک ارزش جهانی به شمار میبرخی از ارزش

هاي مشترك و مشابه ماهی سیاه کوچولو و جاناتان مرغ دریایی پرده از حقیقت وجودي برشمردن ویژگی
اند تا صحنۀ زندگی حقیقی صیت حیوان را دستاویزي قرار دادهدارد. بهرنگی و باخ، هر دو شخها برمیانسان

برند و طلب و کسانی که از بیهودگی و روزمرگی زندگی رنج میهاي کمالرا به تصویر بکشند. وجود انسان
کشانند، بلکه افراد دیگر را هدفی که نه فقط زندگی خود را به تباهی میهاي پوچ و بیها انساندر مقابل آن

مایۀ اصلی باشد. اوج، سفر و مرگ سه بنها و جوامع میاندازند، قصۀ مشترك همۀ فرهنگبه مشقت مینیز 
شود. در نظر باخ، افتد و در نهایت به دریا ختم میاین دو اثر است. اوج در اثر بهرنگی روي زمین اتفاق می

ها اوج قهرمان است. فتح آسمان
توان در مسیر رسیدن قهرمانان به هدف ن عناصر مشابه دو اثر را میتریها و به بیان دیگر جزئیمایهنقش

ها دانست.دهندة آنخود، فراز و فرودها و نیروهاي یاري
کتابنامه

الطیر عطار تا ). از منطق1389السادات حجازي و صالحه غضنفري مقدم. (کوپا، فاطمه، بهجت
.70-49. صص. 17جاناتان مرغ دریایی ریچارد باخ. جستارهاي ادبی. ش. 

) .جاناتان مرغ دریایی. ترجمۀ فرشته مولوي و هرمز ریاحی. تهران: شرکت 1369باخ، ریچارد .(
هاي جیبی با همکاري انتشارات امیرکبیر.سهامی کتاب

) .هاي صمد بهرنگی. تهران: فردوس.). قصه1377بهرنگی، صمد
) .اسطوره. تهران: چیستا.). صمد: ساختار یک 1381محمدي، محمدهادي و علی عباسی
) .راهنماي نظریۀ ادبی معاصر. ترجمۀ عباس مخبر. تهران: 1387سلدن، رامان و پیتر ویدوسون .(

طرح نو.
) .5ها، کارکردها و .... فصلنامۀ نقد ادبی. ش. مایه: تعاریف، گونه). بن1388پارسانسب، محمد .

.40-7صص. 
Tadié, Jean-Yves. (1987). La critique littéraire au XXe siècle. Paris: Belfond.
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تشبیهات اقلیمی در کلیدر دولت آبادي
1زهرا طالیی نیک

دانشجوي مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور
2دکتر ناصر کاظم خانلو

استادیار دانشگاه پیام نور همدان
3زهره شاهرخی

دانشجوي دکتري دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده

منطقهآنمردممراموهافرهنگخردهها،عادتباورها،طبیعی،محیطازبرگرفتهسرزمینیهرهنروشعر
واندیشهفکر،زبان،بربسزاییتاثیریابد،میپرورشآندرانسانکهمحیطیوطبیعتشکبدون. است
نویسندگانبنابرایندارند؛ایمانتاثیراینبهشناسانجامعهترینبزرگکهجاییتاداردويروانوروح

.نیستند) حیطه(دایرهاینازخارجنیزجنوب
درانکارناپذیرجایگاهیکهاستایراننویسیداستانسومنسلنویسندگانازآبادي،دولتمحمود

هايداستانزبان.استاقلیمیادبیاتحوزةدرنویسندهترینبزرگشکبیوداردایرانمعاصرنویسیداستان
درحسیگستردهتشبیهاتوخاصنحويهايساختمانبابومیوکهنعامیانه،هايگونهتلفیقديآبادولت
است. خاصتشبیهاتو واژگانیگراییبومی،اوآثارسبکیهايشاخصهمهمتریناست. ویژهنحويبافت

نویسان ابه داستانتشبیهاتی با تنوع ساختاري و و صبغه بومی و روستایی که کمتر با این بسامد در آثار مش
شود.اقلیمی دیده می

در این مقاله سعی شده است تشبیهات اقلیمی و ساختار آنها در رمان کلیدر بررسی شود.
ادبیات اقلیمی، تشبیهات اقلیمی و بومی ، کلیدر،محمود دولت آبادي ها:کلیدواژه
مقدمه: 

هنرمندانهِانیببهکلمات،ازاستفادهابکهاستیکیتکن،يهنريدستاوردهاازیکیعنوانبهاتیادب
القاراکشوريمعناکهاندازدمیيسعدگفتهنیاادیبهرامامیاقلواژهوپردازدمیاحساساتوها شهیاند
يمعنابهمیاقلترکاملیفیتعردراما»نگنجندمییاقلبهپادشاهدووخسبندمییگلبرشیدروده«:کندمی

. رودمیکاربه» کسانیییهواوآبتیوضعبانیمعمنطقهومروقلکشور،خطه،«
يریگشکلبهمنجرها دادنقیتطبنیاودادهوفقگوناگونيهواهاوآبباراخودهوشمندانه، بشر
باریکودرساکنانسانمثالًستیزنحوهکهيطوربهاست،شدهخاصيباورهاورسوموآدابفرهنگ،

1. Zahra.talaeinik@yahoo.com
2. Pnu.khanloo@yahoo.com
3.zshahrokhi60@gmail.com
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. کندمیفرقهمباجهان،بهنسبتهمدگاهشانیدواستمتفاوتکوهستاندرساکنسانانیزندگنحوه
خاستگاهدیباآنفهميبراالبتهکهکردمشاهدهییایجغرافمختلفمناطقیادبآثاردرتوانمیرانکتهنیا

.کردیبررسزینراشانیاجتماع
شاخهنیادریداستانآثاريبنددستهبهالقمند،عسندگانینوشدموجباتیادبدربومیومییاقلوجوه

ازینیرعابدیمحسن. استشدهمنتشروفیتالنهیزمنیادرزینکتابيتعداد. دهندنشانتوجهیادب
نحوهوپرداختهییروستاومییاقلاتیادببه،»رانیایسینوداستانسالصد«کتابدرکهاستیمحققان
.استکردهیبررسرانهیزمنیادرموجودآثاروگرامیاقليهاداستانيریگشکل

کردهیبررسییایجغرافنظرازرامکاتب» رانیادریسینوداستانهاي مکتب«کتابدرزینيریشقهرمان
جان،یآذربااصفهان،خراسان،هفتگانه مکاتبازیکیلیذدرتولدشانمحلبهتوجهبارایرانیاسندگانینوو

. استدادهيجامرکزوغربجنوب،شمال،
وتیروادرینقالنثر،دریشاعرانگ،یاجتماعسمیرئالچونییهایژگیوخراسانمکتببخشدريو

نیاشاخصسندگانینوعنوانبهگریدسندهینوچندوآبادي دولتمحمودازونمودهمطرحراییگراگذشته
. استبردهناممکتب
. دادقراریبررسموردکردیروچندابتوانمیرامییاقلاتیادب
برحاکممناسباتکهیمعننیابه،یکیزیفيایجغرافبریمبتناستیاتیادبمییاقلاتیادباولنظردر
یعیطبيایجغرافنهیزمباادبی نوشتههرتوانمیاساسنیابر.داردقرارهواوآبومیاقلریتاثتحتداستان

.دادقرارمییلاقاتیادبرمجموعهیزدررا
ياقتصادویمذهب،یاسیس،یاجتماع،یفرهنگازاعم،یانسانيایجغرافانعکاسبهتوجهيبعدکردیرو

. داردقرارعتیطبریتاثتحتمختلفمناطقساکنمردمیزندگرایز؛استمییاقلاتیادبسندگانینوآثاردر
...) وها نییآها،جشن،یاخالقرسوم(يرفتارهاي سنتوفرهنگهیپابرکهرایمتونتوانمیاساسنیابر

...) وها دانشواعتقادات،باورها،(يگفتارهاي سنت...) ومشاغل،يمعمارا،یاشکاالها،(يمادهاي سنت
.کردیبررسشاخهنیادراستتیاهمحائزیشناختجامعهویشناختمردمهاي جنبهنظرازوشدهنوشته
ازیبعضکهمعنانیابه. شودمیلیتحلتلفظولهجهولحنزبان،عنصراساسبرنمتوسومکردیرودر

ضمهوکسرهازاستفادهافعال،کردنشیپوپس،يسازواژهباوبرخوردارندسازمیاقلیزبانازسندگانینو
يبراراخاصمییاقل،نیابههیشبيمواردوها فرهنگخردهبهمربوطخاصيگفتاربردنکاربهباای

.کنندمییتداعخواننده
وزبانی؛انسانویکیزیفيایجغراف:کردتصورگانهسهیاضالعبریمبتنرامییاقلاتیادبیمبانتوانمی

.سندهینولیتخ
* پیشینه تحقیق در زمینه ادبیات اقلیمی
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رارانیامعاصریسینوانداستبرمییاقليایجغرافریتأثموضوعکهاستیکسنیاولسپانلو،یمحمدعل
اصطالحها،سالآنشدهچاپهاي داستانیبررسدر1358سالدر«کهاستنوشتهاو. استکردهمطرح
)47، ص 1366سپانلو،(».کردمشنهادیپراخوزستانمکتب

ركمشتخاستگاهازعمدتاًکهسانینوقصهازیگروهکاردرمشتركهاي یژگیوبربودناظراصطالحنیا
.گرفتمینشأتآنان

. استپرداختهرانیامییاقلاتیادبدربارهمفصلنظراظهاربهکهاستيمنتقدنیدومینیرعابدیمحسن
یواقعهاي سال«رابعدبهچهلهاي سال»رانیادریسینوداستانسالصد«مجلدنیاولازفصلنیآخردراو
یبرخزیتمابهشمال،وجنوبمییاقلاتیادبکیتفکباوشماردمی»رانیامییاقلوییروستاداستانشیدایپ

یتکاملریسدریفارسیسینوداستانچهل،هاي سالدر: «سدینومیاو. پردازدمیگریکدیازآنهاي یژگیواز
وجنوبخصوصبه(يامنطقهاتیخصوصيمبنابريمتعددهاي داستان. ابدیمیمییاقلگسترشخود،
هاي ارزشوها سنتشینماوینواحنیامردمانیزندگخاصهاي وهیشتجسم. شودمیتهنوش) شمال

هاي ارزشبهبازگشتینوعنشانگربوم،ومرزنیادریزندگرنگارنگهاي جلوهارائهضمنآنها،معمول
)303ص،1ج،1368،ینیرعابدیم.» (هستزینبومی
نیادررا50تا46هاي سالفاصلهدررانیامییاقلاتیدباییشکوفاعلتکتاب،نیادرینیرعابدیم
یزندگمعرفتواندنمیمتوسططبقهیزندگاندافتهیدرکهسندگانینوازیجمعدوره،نیادر«کهداندمی

معطوفکشورگوناگوننقاطدریماندگعقبمشخصهوجوهبهراخودتوجهباشد،رانیامردمتمام
کناروگوشهبهسفردراند،برخاستهيشهرمتوسططبقهانیمازخودغالباًکهندگانسینونیا.» کنندمی

هاي جاذبهوناشناختههاي آدمناگفته،هاي تیواقعبهخود،ستیزمنطقهمسائلدرتعمقباومملکت
دادنننشابهمعطوفراخودهمتخاطر،نیابه. استتأثروتعجبیهماکهخورندبرمیيدیجدیفرهنگ

دگرگونکشورمردمیستیزتیموقعازرايشهرمشتاقخوانندگانتصورتاکنندمیمردمنیایزندگوهیش
هاي تالشحاصل،یمیاقلاتیادبدستاوردنیترمهم«کهموضوعنیاطرحازپسآنگاهسندهینو. سازند

ویبرجستگعلتکهردازدپمیيابندریدرنجفوسپانلوهاي گفتهنقلبه.» استیجنوبسندگانینو
هاي تیملوصنعتوتجارتگذرگاهدرگرفتنقرارویفرهنگتنوعازیناشراجنوباتیادبشگامییپ

.انددانستهمختلف
کلدرخودمرسومیشناختجامعهمنظرهمانيمقتضابه،ینیرعابدیمران،یامییاقلاتیادبلیتحلدر
طیمحریتأثازندرتبهوگذاردمیانگشتیادبآثاردرمییاقلهايمشخصهبازتاببرهموارهکتاب،
کهاستاساسنیهمبر. دیگومیسخنها تیروايهنرساختارویانیببافتبرییایجغرافمیاقلویاجتماع

درونکهیاجتماعوییایجغرافموضوعاتحولبرشتریباوهاي تیحساسجنوب،مییاقلاتیادبلیتحلدر
نیزمازانییروستاشدنکنده: ازعبارتندموضوعاتنیا. استشدهمتمرکزدهدمیلیتشکراها تانداسهیما
نفتکارگرانوها نیکپرنشوستنیپ،جنوبمردمرسوموها نییآبهتوجهشهرها،درشدنصنعتیقربانو
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ونفتشرکتأمورانمهجومونفتکشفآبادها،یحلببرپاشدنويشهرکارانیبانبوهبهکشاورزانو
یزندگبايبدویزندگيتضادهابولدوزر،باها خانهبیتخروها نخلقطعوزیخنفتمناطقبهکشاورزان

وقاچاقبارحمل،یخارجيکارفرماهایزندگبانفتشرکتیرانیاکارگرانیزندگتقابلی،صنعت
ورفتهدستازهاي يدالورودهیتفتآفتابوایدرفارس،جیخليکشورهابهیقانونریغهاي مسافرت
....وگوناگونينژادهابااختالط

مربوطکهخودیگزارشمقالهکیازیبخشدرکهاستيمنتقدنیسومآژند،عقوبی،یزمانتقدمنظراز
برمییاقلهاي عاملریتأثاساسبرانقالب،ازپسوشیپهاي سالدریداستاناتیادبتیوضعبهاست

برآژند.استپرداختهيپهلوسلطنتهاي سالدریسینوداستانهاي سبکزیتماويبندمیتقسبه،اتیادب
. دادصیتشخرایگوناگونمکاتبوها سبکتوانمیانقالبازقبل،یداستاناتیادبدر«کهاستاعتقادنیا

يبراییهایژگیوتوانمیهکنیاگو. کرددایپیفیتعرتواننمیفعالًها،سبکومکاتبنیايبرایول
)13ص،1369آژند،(1.»گرفتنظردرها آنازکیهر

هاي ادبیات اقلیمی جنوبمایهدرون
منطقهآنمردممراموهافرهنگخردهها،عادتباورها،طبیعی،محیطازبرگرفتهسرزمینیهرهنروشعر

واندیشهفکر،زبان،بربسزاییتاثیرد،یابمیپرورشآندرانسانکهمحیطیوطبیعتشکبدون. است

نویسندگانبنابرایندارند؛ایمانتاثیراینبهشناسانجامعهترینبزرگکهجاییتاداردويروانوروح

.نیستند) حیطه(دایرهاینازخارجنیزجنوب

داغ،هايبادشرجی،اکسیژنکمونمناكهوايوسوزانوگرممحیطبهتوجهباجنوبنویسندگان 

.استمنطقهنمايتمامجلوهکهاندآثاري پدید آوردهو...درپیپیهايخشکسال

طبیعت

برجستهوروشنايجلوهجنوبآثار نویسندگاندربومیمحدودطبیعتکلیطوربهوطبیعتوصف

بهسفريخودالخیدرناخودآگاهخوانندههرکهاستنمایانآنچنانبومیطبیعتهاينمادوعناصر. دارد

)1383، انسانی دانشگاه تبریزنشریه دانشکده ادبیات و علوم(با تلخیص برگرفته از مقاله دکتر قهرمان شیري در ١١
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را... ووحشیسدربرهنه،هايتپهپرشقایق،هايدرهها،گزبوتهساحل،جاشو،قایق،دریا،وکندمیدیاراین

. بیندمینزدیکاز

،استآندآورندگانیپدمشتركستگاهیزدهیزائآن،مهمهاي مشخصهازيشمارکهجنوبادبیات اقلیمی 
عت،یطبرفتاربرحاکمهاي قاعدهباگانهیبهاي تیذهنبطندرکهییهاوهمتوتوفانوتبوگرماوایدر

اهان،یسوها بهیغربانشروحشرفضاها،یآلودگوهما،یدرغالبحضور. کاردمیيبدوانیبنیبيباورهابذر
نان،یکپرنشان،کاریبها،یقاچاقچها،یاغیکثرتها،لهجهوها لحنداشتنبومیتیهووها نامبودنیعرب

عصردرآنهاي بخشازیبعضبودنیاسیسمخالفاندگاهیتبعوهواوآبيبدها،کشخانهرهیشها،خانهقهوه
لیدلبهیخیتارهممعیوقاازيریگالهام،یاسیسخاطراتودیتبعاتیادببرمیمستقيرگذاریتأثويپهلو
ضدبررمهنایموها یدشتستانها،یتنگستانها،يلواردامیقمثليزیاستعمارستدرمنطقهداشتنتیمرکز

البتهويکارگراعتصاباتبهیسازماندهدرآنهافعالنقشوچپهاي سازماننفوذس،یانگليروهاین
فرهنگوشتیمعومعاشرتهاي وهیش،يالهجهراتیتعبواصطالحاتانعکاسعناصر،نیاهمهباهماهنگ

.استجنوب مییاقلاتیادببهدهیبخشقوامعناصرازیبخشزینرسوموآدابو
)روستاوشهر(مدرنیتهوسنتتقابل* 

وشهرموتیفاز،مدرنیتهوسنتتقابلدادننشانبرايمعموالًو شاعران ادبیات اقلیمینویسندگان
.گیرندمیبهرهروستا

موجباتوکنندمیدرازيدستوستاربهکههستندها شهرياینآباديدولتهاي داستاندراساساً
. شوندمیفراوانیمشکالتومصائب

روستایی. استشدهویرانشهریانوشهردستبهکهاستروستاییانیوروستاخوانمرثیهآبادي دولت
روستاییسربررابالهمینبازبیاید،روستابهشهرياگروشودمیعاربیوکاربیبیایدشهربهاگر
ازکاريشهريستممقابلدرروستایی. استیکساننتیجهصورتهردروکندمیاستثماررااووآوردمی

.کنندمیمردمبابیگانگانآنچهازاستنمادياینوبردنمیپیش
نویسی اقلیمی در ایران داستان

ات فارسی به شمار هاي رمان نویسی در ادبیترین گرایشنوشتن رمان تاریخی و اجتماعی هرچند عمده

هاي دیگري نیز در همین زمینه وجود دارد که گاه اهمیتی چشمگیر یافته است. از جمله این رود، جریانمی

) اشاره کرد. Regional Novelاي یا اقلیمی(توان به رمان ناحیهها میجریان
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دار بماند و به محیط و اي وفاهاي جغرافیایی و منطقهاي اثري است که به شرایط و ویژگیرمان ناحیه

کنند یابد. در این گونه رمان، مردمانی که در یک قلمرو یا ناحیه زندگی میقلمروي خاص اختصاص می

کوشد گیرند. صحنه داستان احتماالً منطقه، شهرك یا روستایی خاص است. نویسنده میوجهه همت قرار می

و فرهنگ توده و تاریخ این منطقه را نشان بدهد. به درستی و با دقت، آداب و سنن و باورها و اعتقادات 

اي و رمان روستایی را نوع واحدي به ). هرچند گروهی از منتقدان رمان ناحیه445ص 1366(میرصادقی، 

اي ) باید رمان ناحیه445اند. (همان، ص هاي این دو نوع را هم در یک ردیف قرار دادهحساب آورده و نمونه

اي رمان اي هم هست ولی هر رمان ناحیهیی دانست. یعنی هر رمان روستایی رمان ناحیهرا اعم از رمان روستا

اي است در محدوده رمان روستایی صادق چوبک با آنکه رمانی ناحیه» تنگسیر«روستایی نیست. مثالً رمان 

تایی و پس از اول رمانی روسآبادي در وهلهمحمود دولت» جاي خالی سلوچ«گیرد. در مقابل رمان قرار نمی

اي است. آن رمانی محلی یا ناحیه

محیط روستا هستند. از این رو با نوع معیشت، آداب و سنن و اي غالباً پروردههاي رمان ناحیهنویسنده

ظرایف و دقایق فکري و عاطفی مردم این نواحی آشنایی کامل دارند. امیلی برونته از این دسته نویسندگان 

بیش از هر چیز مدیون پرورش در محیط روستاست. » هاي بادخیز (بادگیر)بلندي«شتن است. توفیق او در نو

). 119-225، ص 1364(موآم، 

اي از عمر خود را در روستا به سر یاشار کمال هم یکی دیگر از نویسندگانی است که مدت قابل مالحظه

اینجه "فقیت چشمگیر یافته است. ) و به همین دلیل در نوشتن این نوع رمان مو52ص 1367برده. (آژیر، 

، رمان مشهور او از این نظر قابل توجه است. "ممد

فرهنگی دهه چهل به ویژه اصالحات ارضی و طرح مسأله غربزدگی، –در ایران نیز تحوالت اجتماعی 

ر جریان اي به مسائل زندگی روستایی بنگرند. البته این گرایش همچون هنویسندگان را واداشت تا با دید تازه

ادبی دیگر ریشه در گذشته داشت. صحبت از الغاي مالکیت خصوصی و تقسیم زمین میان دهقانان در آستانه
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انقالب مشروطیت به میان آمد اما همانطور که جنبش مشروطه نتوانست در میان دهقانان نفوذ کند، در ادبیات 

)108ص ،2، ج1368مشروطه نیز به مسأله زمین توجهی نشد. (عابدینی، 

دوره مصدق و حوادث پس از کودتا در شالوده بخشی به ادبیات اقلیمی، نقش اساسی دارد. با فراهم آمدن 

و توجه به فرهنگی خودي، هاي سیاسی همچنین حساسیت بر فرهنگ بومییک فضاي آزاد و فعالیت گروه

در مکان توجه قرار گیرد. هاي ساختاري اي از جاذبهباعث شد که فقر رعیت و حاکمیت زمین و مجموعه

) 31، ص 1380(صدیقی، 

هاي اجتماعی آل احمد و غالمحسین ساعدي بود. نگاريبا نگارش تکاما شروع جدي ادبیات اقلیمی

ها هجوم آوردند و به پرداختند متأثر از وي به سمت روستانویسندگانی که پس از آل احمد به ادبیات اقلیمی

دانش از روستاها پرداختند. این نویسندگان که گروهی از آنان به عنوان سپاهیثبت وقایع و مشاهدات خود 

هاي سنتی بر اثر هجوم تکنولوژي پرستی روستاییان و نابودي ارزششدند، فقر و خرافهبه روستاها وارد می

) 110ص ،2، ج1368کنند. (میرعابدینی، کننده روستاها را بازگو میها در فضاي کسلغرب و دلتنگی معلم

هاي مارکسیستی که طرفدار کارگران و کشاورزان بودند در توجه به مسائل عالوه بر این، تأثیرپذیري از گروه

به بعد بعضی از عملکردهاي دولت همچون تأسیس مدارس و 40سالهاي تأثیر داشت. در فاصلهاقلیمی

هاي دیداري و شنیداري و دازي رسانهانو کیفی سطح تحصیالت، راهها و تالش براي ارتقاي کمیدانشگاه

انجام اصالحات ارضی و کاستن از انسداد سیاسی، عالوه بر آگاهی دادن به جامعه، سطح انتظارات جامعه را 

به بعد دوران اوج و شکوفایی ادبیات اقلیمی1340) بدین ترتیب سالهاي 28، ص 1387افزایش داد. (شیري، 

نویسی در ایران پرباري از داستانشاخه1340-50هاي جنوب ایران در سالشمال و هاي اقلیمیاست. داستان

(اصالحات ارضی، طرح مسأله غربزدگی و 1340فرهنگی دهه -تحوالت اجتماعی«دهد. را تشکیل می

بازگشت به زندگی ساده و سنتی روستا) نویسندگان را واداشت تا با دیدي تازه به مسائل زندگی روستایی 
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-مشخص می» ادبیات روستایی و اقلیمی«اي گردند که آن را تحت عنوان وجد گرایش ادبی تازهبنگرند و م

)108، 2، ج1368(عابدینی، » کنیم.

و آشنایی با نویسندگان آننویسی اقلیمیتعریف داستان

رشهري محیط و فضاهاي غیشود که دربارههایی اطالق میبه داستانهاي اقلیمی ادبیات روستا یا داستان

کند. اند و نویسنده، جامعه محدود روستا را براي بیان داستان خود انتخاب میجامعه ایران نوشته شده

) 123، ص1379(عبداللهیان، 

معاصر ایران، در تعریف داستان اقلیمی هاي اقلیمی بازتاب یافته در داستانهاي اقلیمی با توجه به ویژگی«

به دو شکل تزیینی و –و محیطی به سبب بازتاب گسترده عناصر اقلیمیتوان گفت؛ داستانی است که می

اي خاص است و این عناصر دارد و متعلق به ناحیهدر طی حوادث و ماجراها، رنگ محلی و بومی -پویا

ها، شکل معماري منطقه، عبارتند از فرهنگ مردم، شامل معتقدات و آداب و رسوم، مشاغل و حرفهبومی 

ها و ها و زبان محلی (شامل لهجه و ساختار زبانی، واژگان و اصطالحات محلی، ترانهپوششها،خوراك

ها و مناطق بومی، محیط و طبیعت بومی، صور خیال سرودها) شیوه معیشتی و اقتصادي و تولیدي، مکان

) 118، ص 1390هاي سیاسی و اجتماعی منطقه. (صادقی شهپر، و مناطق بومی، تحوالت و جنبشاقلیمی

آیند. پیدایش ادبیات روستا نویسندگان ادبیات روستا از نسل سوم و چهارم نویسندگان ایران به شمار می

را باید در دهه سی دانست و شکوفایی آن در دهه چهل و پنجاه بود. بیشتر منتقدان عقیده دارند که 

جامعه گیالن را در آستانه انقالب که فضاي1331(م.به آذین) از سال » دختر رعیت«نویسی روستا با داستان

دهد، آغاز شد. مشروطه و پس از آن نشان می

احمد را نیز در که درباره مشکالت روستایی خیالی و نمادین است، جالل آل» نفرین زمین«، 1335در 

قرار داد و از دهه چهل نویسندگان دیگري همچون ساعدي، امین فقیري وشمار پیشگامان ادبیات اقلیمی 
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) البته این گرایش همچون هر جریان 123، ص 1379آبادي به این جریان پیوستند. (عبداللهیان، بعدها دولت

ادبی دیگري، ریشه در گذشته دارد. 

انقالب مشروطیت و مطرح شدن الغاي مالکیت و تقسیم زمین بین دهقانان، از سوي متفکران در آستانه

ي به دهقانان در دوره رضاشاه و رونق بزرگ مالکی، نویسندگان اجتماعی و در پی آن افزایش ظلم و تعد

1309جلیل محمد قلی زاده در » تسبیح خان«سعی کردند مسائل روز را در آثارشان بگنجانند. از قبیل داستان 

که منظره سیاهی از فشار خان و خرافات حاکم بر روستائیان آذربایجان را ترسیم کرد و نیما یوشیج در داستان 

) روستا را به عنوان محل نابودي نوجویان به دست کهنه اندیشان توصیف کرد. چند سال 1309» (مرقد آقا«

کشاورز را به عنوان اعضاي طبقه» روزگار سیاه کارگر«قبل از آن نیز احمد علی خداداده تیموري در رمان 

).108ص 2، ج1368اجتماعی معینی مورد توجه قرار داده بود. (عابدینی، 

را از آغازگر جنبش ادبیات اقلیمی، به مهمترین اثر روستایی سالهاي » دختر رعیت«که با این اوصاف باید 

کوشد تبیینی زیبایی شناختی از موضوع نفوذ جنبش مشروطه در تغییر عنوان داد که نویسنده آن می30-1320

بین دهقانان ارائه دهد. 

خراسانهاي ادبیات اقلیمیمایهدرون

یسینوداستانریسدراست،داشتهگذشتهفرهنگوخیتاردرمهمیتیموقعکهسانهمانبه؛ سانخرا«
تر،برجستههمهازودانشوررضازاده،یعلغزاله،یالهاصغرانوش،یکمحمودچونیسندگانینوبازیننینو

اصولنیترشاخص. استداشتهنگهمحفوظخوديبرارانیشیپممتازتیموقعهمان،يآباددولتمحمود
،یخیتارنگرشازعبارتنددهندمیوندیپگریکدیبهراسندگانینونیاهاي داستانادیبنکهیمشترک
بهیبخشیزندگ،ییگرااعتدالکهن،زبانامکاناتازگستردهاستفاده،یمذهبهاي آموزهبهيمندعالقه

ازشیبرامشتركيمحورهانیاشهیر. محتواوصورتدرییگراسنتکالم،کیدروشدهيسپرروزگاران
ازکهکردجووجستمنطقهمییاقليفضابرحاکمیفرهنگویخیتارراتیتاثدردیبايزیچهر

شرقبارانیايتجارویاسیس،یمذهب،یفرهنگشاهراهدرگرفتنقراربرعالوهامروز،بهتادورهاي گذشته
درنیهمچنواست؛بودهزیناعرابحملهازبعدیرانیالیاصیحکومتهايسلسلهنینخستگاهیپادور،

برعالوه. انیموریتومغوالنوترکمانانقزاقان،چونياگانهیباقوامبهنیتمکویطوالناریبسکشمکش
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شیري، » (.استانیعیشامامنیهشتمزبانیمزینویفارساتیادبوزبانیاصلخاستگاهمنطقهنیانها،یا
)234ص، 1387

خراسان عبارتند از: هاي اقلیمیو روستایی بازتابیده در داستانهاي اقلیمی مهمترین عناصر و ویژگی

ها و آداب و ها و مناطق بومی، باورطبیعت و محیط بومی، صور خیال اقلیمی، زبان و گویش محلی، مکان

جتماعی و سیاسی منطقه. (مشتاق مهر، ها، مسائل دهقانی، تحوالت ارسوم، شکل معماري منطقه، پوشش

) بیابان و کویر با بادهاي بنیان کن، هواي گرم و آفتاب سوزان تابستانها و سردي 93، ص 1389صادقی شهپر، 

نشینان و... از چادرهاي ایالت و زندگی پر از خشونت ایلهاي شتران، سیاهزارها و گلهزمستانهاي کویر، شوره

خراسان است که در آثار نویسندگان این سرزمین نمود یافته است؛ و بومیجمله مشخصات بارز طبیعی

ها و اعتقادات و باورهاي بومی، بازتاب آداب و سنن و رسوم محلی و المثلها همچنین ضرباستفاده از ترانه

ها ها که متناسب با شرایط آب و هوایی ساخته شده؛ نوع تفکرات و حساسیتتوصیف شکل روستاها و خانه

و تعصبات اخالقی و انسانی مردمان منطقه، نوع پوشش و گویش همچنین بازتاب تحوالت سیاسی و 

هاي هایی از طبیعت آن منطقه در پیوند با زندگی و آرمانها به همراه توصیفاجتماعی هر منطقه در داستان

) 94-103خراسان است. (همان، ص نویسی اقلیمیهاي داستانمردم، از جمله ویژگی

» کلیدر«آبادي و رمان * محمود دولت

اند. (میرعابدینی، نویسی فارسی خواندهدر حوزه داستان» تبلور هنري یک دوره«آبادي را محمود دولت
کوش به اوج ) از این رو ادبیات داستانی روستایی به دست این نویسنده پرکار و سخت550، ص2، ج1368

هاي تاریخی و اجتماعی نیز در آثار او انعکاسی ملموس ت. زمینهشکوفایی هنري و تپندگی خود رسیده اس
هاي زیبا و دقیق او به جزئیات زندگی هایش به ویژه به مدد توصیفدارد و خواننده با مطالعه داستان

هایی چون عشق و نفرت، مرگ و مایهبرد. درونروستانشینی و چادرنشینی ایلیاتی خطه خراسان پی می
فروشی و رسنگی، شجاعت و حقارت، اندوه و شادي، عزا و عروسی، تعهد و مسئولیت، آدمزندگی، فقر و گ

آبادي بازتابی گسترده دارند.هاي دولتخیانت و چاپلوسی در داستان
زیند. در میان آنان افرادي را داري و کشاورزي میبه گله-کردان کوچیده به خراسان-قهرمانان او بیشتر

کنند. شوند و ایفاي نقش می(شخصیت نوعی) ظاهر می» تیپ«ه هر یک در هیأت یک توان سراغ گرفت کمی
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اي است که حقیقت زندگی مردمان چنان آیینه» جاي خالی سلوچ«و » کلیدر«آبادي به ویژه اغلب آثار دولت
ها ه این آدمتاباند. به نحوي که گویی خواننده شانه در شانروستاهاي این سرزمین و به ویژه خراسان را بازمی

، 1380کند.(رحیمیان، در متن زندگی آنان حضور دارد و از نزدیک مسائل خاص زندگی آنان را لمس می
) 250-1صص 

آبادي بیشتر تالش خود را به بررسی زندگی و جامعه مردم کشاورز یا کارگر به ویژه در غرب دولت
آبادي در دوران کودکی او و در جامعه خراسان و حوالی سبزوار اختصاص داده است. بافت فکري دولت
نویسد شخصیت داستانی او روستاییانی روستایی سبزوار شکل گرفته است و حتی اگر درباره شهر می

بینی هایش از جهانآبادي در داستانکنند. دولتشوند که در محیط شهر احساس غربت و سرگردانی میمی
اي است خواهد چیزي را اثبات کند. بیشتر در پی نقل حادثهیهایش نمکند و در وراي نوشتهخاصی دفاع نمی

اي آورد ریشه در واقعیت یا شایعههایش میتا خواننده خود را به اعجاب وادارد. بیشتر حوادثی که در داستان
از روي زندگی واقعی یک یاغی نوشته شده است.» کلیدر«مشهور دارند. داستان 

آید. او با خلق رمان ده جلدي چهره ادبیات روستایی ایران به حساب میترین آبادي برجستهمحمود دولت

تر قرار داد. او که خود روستازاده بود براي ملموسنویسان سبک اقلیمی نام خود را در صدر رمان» کلیدر«

و آبادي که بیشتر تالش خود را به بررسی زندگی کردن اثرش به میان ایالت کُرد شمال خراسان رفت. دولت

روستایی اش در دوران کودکی و در جامعهداد، بافت فکريجامعه مردم کشاورز یا کارگر اختصاص می

سبزوار شکل گرفته است. او از جامعه روستایی و کشاورز آگاهی فراوانی دارد و به همین دلیل کمتر دچار 

بینی روستایی یز یک جهانآبادي نبینی دولتها و خلق افراد داستانی است. جهاننقص در شناخت شخصیت

نهد و از نظر سبک، او را متأثر از است. او همیشه به واقعیت وفادار است و بر اساس آن داستان خود را بنا می

) 128، ص 1379اند. (عبداللهیان، نویسندگان رئالیست اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیست روسیه دانسته

هاي فردي و درونی ددي نقش دارند در این میان عالوه بر انگیزهدر تکوین سبک هر نویسنده عوامل متع

هاي بیرونی و مرتبط با محیط زندگی و اجتماعی فرد به طور خودآگاه یا ناخودآگاه بر ذهن شماري از محرك

و قلم نویسنده تأثیرگذارند. عوامل جغرافیایی همچون محیط زندگی اعم از شهر، محله، طبیعت و... در کنار 

لی چون خانواده، مردم شهر، منطقه، مدرسه، جغرافیاي شهري و طبیعی منطقه، زبان و گویش محلی و عوام

فرهنگ و باورهاي منطقه، پیشینه تاریخی و قومی، تحوالت سیاسی و اجتماعی، شیوه معیشت مردم و اقتصاد 
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ین ترتیب تأثیر ) بد11، ص 1387منطقه باعث به وجود آمدن سبک خاص یک نویسنده خواهد شد. (شیري، 

بخشی اثر وي و استحکام اسلوب نوشته او انکارناپذیر است. لذا هر نویسنده در شالودهخاستگاه اقلیمی 

اي صرف تعلق به منطقه جغرافیایی خاص و با قرار گرفتن در شعاع این موثرها آن را در ذهن و نویسنده

-و ژرف ساخت آثار هنري خویش کنشناخواه در صورت ظاهريکند و خواهضمیر خویش حل و فصل می

تواند دهد، آنگاه است که فراوانی این مشترکات میاقلیم خود بروز میهاي مشابهی با دیگر نویسندگان هم

)11ها متمایز سازد. (همان، ص سبک یک اقلیم را از دیگر اقلیم

ین ترتیب نویسنده وقتی تواند متضمن فضاي روستایی، شهري یا هردو باشد. بدمیهاي اقلیمیداستان

کند؛ نوعی از ادبیات را کند، تصویر میفرهنگ آداب و رسوم و جغرافیاي محیطی را که در آن زندگی می

هاي آن اقلیم در اثرش، وجوه مشترکی با آثار دیگر نویسندگان آن کند که به دلیل نشان دادن ویژگیخلق می

-هاي یک منطقه به چشم میدهد که در آن ویژگیرا شکل میناحیه دارد. این آثار در مجموع ادبیات اقلیمی

) 40، ص 1381خورد. (جعفري، 

قادر است حوادث اي نیز توجه کرد و آن اینکه ضمیر ناخودآگاه آدمیدر این خصوص الزم است به نکته

ایاند به گونه و حکایات مختلفی را حتی در اوان کودکی به خاطر خود سپرده سالها بعد از طریق تداعی بازنم

انسان یابی این امر غافل باشد. عالوه بر ناخودآگاه شخصی، ناخودآگاه قومیاي که خود شخص نیز از ریشه

گیري شخصیت او تأثیر قابل توجهی دارد. به بیان دیگر چه بسیار از کردارها و گفتارهاي ما که نیز در شکل

اي محدود به شمار آورد که توان پدیدهرا نمیذهن آدمیتاریخی اجدادمان دارند. از این روریشه در پیشینه

تنها انبار خاطرات و حوادث زمان حیات صاحب خود است؛ حافظه هر یک از ما حافظه قوم ما نیز هست. 

شخصی توان در گذشتهآبادي را میهاي دولتبسیاري از گرایش) با این توضیح، رگه98، ص 1352(یونگ، 

اي که حافظ خاطرات کهن و تاریخی مردم خود آبادي به عنوان نویسندهکرد. دولتوجو او و قومش جست
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بسیار گرانبها بهرهاز این گنجینه» کلیدر«است و شخصاً نیز ارادتی خاص به آنها دارد، در پرداختن به رمان 

برده است. 

ز معدود نویسندگانی است که آبادي ااجتماعی این رمان است. دولتجنبه» کلیدر«هاي قابل بحث از جنبه

جاي خالی «) دو رمان 38ص 1367اند. (ابوالمحمد، هاي گوناگون آن بررسیدهرا در کلیت و جنبهجامعه

خصوصیات روحی و اجتماعی و المعارفی هستند انباشته از اطالعاتی دربارههمچون دایره» کلیدر«و » سلوچ

چادرها، روند زیستن در صحرا و سیاه، از بازسازي نحوههاي کوچککیفیت زندگی مردم دهات و شهرستان

زندگی روستایی، دام و چرا، چشم انتظاري بارش و درو خرمن گرفته تا شکل پوشاك، نوع خوردوخوراك، 

ها، مراسم عروسی، خانهکشها، شیرهخانهها، قهوهها، پیشکشکردنوپزها، قربانیهاي اربابی، پختمیهمانی

هاي مذکور به صورت هاي جزئی دیگر. از این رو رمانقص، موسیقی محلی و بسیاري صحنهحنابندان، ر

که خود شناسانه درباره روستانشینی و کردهاي ساکن شمال شرق ایران درآمدهاي از اطالعات جامعهمجموعه

ن. (دنیاي نمایش مستندي است از سیماي انسانی، اقتصادي، فرهنگی و خلقیات بخشی از مردم این سرزمی

رمانی «تاحدي است که برخی این اثر را » کلیدر«) اهمیت جنبه اجتماعی 25ص30ي سخن، شماره

تر آبادي در این زمینه واقع بینانهرسد داوري دولت) به نظر می5ص 1369اند. (بهارلو، خوانده» اجتماعی

- (دولت» ام.امعه شناسی ایلی هم پرداختهام به جمن در این رمان تا آنجاکه توانسته«گوید: باشد آنجا که می

) 301، ص 1368آبادي، 

محلی این رمان و محلی و روستایی آن است. جنبهجنبه» کلیدر«هاي مهم و قابل تأمل در از دیگر جنبه
-آبادي تا حدي است که گروهی نویسنده آن را در ردیف نویسندگان ادبیات روستایی شمردهسایر آثار دولت

بخواهیم به مقایسه قوت و غناي تصویرهایی که توسط نویسندگان مختلف از روستا و مردم آن ارائه اند. اگر
هایی که به وسیلهآبادي برتر از دیگران قرار خواهند گرفت؛ تصویرتردید تصاویر دولتشده بپردازیم، بی

هاي او نیستند. استاننویسندگان دیگر از این فضا ترسیم شده هرگز به صمیمیت، عمق و برد عاطفی د
پرداز قدرتمند زندگی و طبیعت روستا است.چهره» کلیدر«نویسنده 
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دهد، سرزمین پهناوري است که از شمال به رشته در آن روي می» کلیدر«اي که داستان قلمرو جغرافیایی

د. شرایط شوکوه بینالود، از جنوب به کویر نمک، از شرق به نیشابور و از غرب به سبزوار محدود می

در تناسب کامل » کلیدر«تاریخی و فرهنگی آن با روح کلی حاکم بر فضاي این پهنه، همچنین پیشینهاقلیمی

هایی آب، واحهاست گو این که برخی در سرتاسر این خطه جز چند دهکده نیم ویران، تعدادي چشمه کم

آبادي ) با آنکه دولت114، ص 1367د، اند. (مؤیهایی سخت و سنگالخی چیزي ندیدهها و کوهسوزان و تپه

اي از تنها چند سال اول زندگی خود را در این منطقه به سر برده تصویر دقیق، کامل و در عین حال شاعرانه

ها، مسیر حرکت و محل ها، روستاها و فواصل آنها از یکدیگر، راهها، دشتدهد.  موقعیت کوهآن بدست می

با » کلیدر«آب و هوایی و نوع معیشت مردم، همه و همه مسائلی هستند که در اتراق عشایر به عالوه موقعیت

» کلیدر«ظرافت تمام و در ارتباط نزدیک با دیگر عناصر داستانی بیان شده است. به گفته خود دولت آبادي، 

ی که محمد است دیگر زمینه روستایاي که قهرمان محوري آن گلعشیرهاصلی دارد: یکی زمینهسه زمینه

آبادي، اش ستار است. (دولتاش بابقلی بندار است و سوم زمینه شهري که قهرمان محوريقهرمان محوري

آنها را با عناصر دیگر آبادي ضمن تالش براي درهم پیچیدن این سه زمینه، مجموعه) دولت304، ص 1368

از جمله داستان، طرح و شخصیت پردازي نیز درآمیخته است. » کلیدر«

سرشار از وصفهایی است که با ارائه طبیعت در وضعیتی خاص ذهن خواننده را متوجه حاالت » یدرکل«

سازد. توصیف آسمان گرفته، ابر پرابسته، طبیعت آبستن و منتظر هاي داستان میروحی و عاطفی شخصیت

اي است از ) نمونه389، ص1389آبادي، انجامد. (دولتمحمد و مارال میاي که به وصل گلآغاز صحنه

هاي این اثر. تناقض میان توصیف زیباي صدها توصیف طبیعت در همراهی با حاالت روحی شخصیت

) نیز از جهتی دیگر به 622مهتاب با تصویر حرکت نادعلی دل مرده و سوار اسب در دل شب (همان، ص

آبادي را از شمار ولتتوان دبخشد، از این جهت میاحساس وجود ارتباط این دو، در ذهن خواننده قوت می

را به درون عالم انسانی بکشانند. کوشند عنصر زمینهنویسانی دانست که میرمان
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آن با دیگر تشبیهاتتشبیه اقلیمی و تفاوت 
هاي ترین صور خیال در شعر و دیگر گونهتوان دریافت که صمیمانهبا مقایسه و تطبیق آثار ادبی می

اند و همین امر ه از بوم و اقلیم و محیط زندگی شاعر و نویسنده الهام گرفته شدهاند کنوشتاري، انواعی بوده
)177، ص 1390خانی؛ موجب اثرگذاري بیشتر آنها شده است.(نوري و قره

معتقد است مهمترین رکن تصویري شعر، استفاده از » صور خیال در شعر فارسی«شفیعی کدکنی در 
یعنی «از اقلیم و محیط زندگی نویسنده و گوینده اخذ شده باشد. تشبیهات به ویژه تشبیهاتی است که 

در طبیعت و عالم خارج -هاي خاصبا ویژگی ها و به اصطالح وجه شبه-تشبیهات حسی که مشبه به آنها
هایی، ارتباط تصویري و تشبیهی مناسبی برقرار کند که وجود دارد و شاعر توانسته بین مشبه و چنین مشبه به

)177(همان، ص » ز او دیگران نتوانسته باشند چنین ارتباط و تشبیهی بیافرینند.قبل ا

هاي تشبیهات اقلیمیویژگی

دو ویژگی عمده دارد که به همین دلیل به این نام مصطلح شده است؛ نخست اینکه نویسنده تشبیه اقلیمی 
منظور نویسنده از کاربرد این کند به این مفهوم کهاز ساخت این نوع تشبیه هدف خاصی را دنبال می

خواهد به اثرش تشخص سبکی و تشبیهات، صرف خلق صور خیال در اثرش نیست بلکه او ازین طریق می
اي ببخشد و آن را به عنوان یک اثر شاخص در حیطه اقلیم و ناحیه خاصی معرفی کند.ناحیه

هاي محیطی و اقلیم هات را از پدیدهچون نویسنده این تشبی«این است که ویژگی دیگر تشبیهات اقلیمی
توانند معرف فضا، زمینه و مکان رخ دادن حوادث کند به تنهایی میخاص محل زندگی خود انتخاب می

به سبب داستان و تلویحاً معرف محل زندگی رشد و بالیدن خود نویسنده نیز باشد. همچنین در تشبیه اقلیمی 
مکان رخ دادن داستان نسبت به با محیط، فرهنگ و شرایط اقلیمی رابطه نزدیک و عاطفی راوي و نویسنده 

) 180(همان، ص » تشبیهات دیگر صمیمیت باال و در نتیجه باورپذیري و اثرگذاري در اوج است.

هاي آن را شناخت. بنابراین براي شناخت و معرفی این تشبیهات نخست باید منطقه آفرینش اثر و ویژگی
شود مانند باد کویرنشین براي براي تشبیهاتش اغلب از عناصري که در کویر یافت میبه طور مثال نویسنده 

کند در مقابل بیابان، خشکی کویر، شن و ماسه یا حیواناتی همچون عقاب، باز، باشه، شتر و... استفاده می
رف نویسنده اهل شرجی جنوب از نخل و دریا و گرماي شرجی و بلم و کرجی و بوي نم و نفت و... ح

زند.می
»کلیدر«در صور خیال اقلیمی
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تأثیر محیط و آب و هوا بر روحیه و اخالق مردمان موضوعی قابل تأمل است و باید پذیرفت که زبان و 

هاي زندگی برکنار نیست و بسیاري از شگردهاي بالغی و ادبی به کار ذهن هنرمند از تأثیر محیط و تجربه

به هاي اقلیمیناآگاهانه محیط طبیعی و اجتماعی اوست. در بررسی داستانرفته در آثارش، بازتاب آگاهانه و

اي خاص است که با ذهن و اندیشه نویسندهو محیطی منطقهخوریم که متأثر از عناصر اقلیمی تشبیهاتی برمی

ر صور خیال هاي دیگر متفاوت است. بیشتآن اقلیم، سازگارتر و با صور خیال به کار رفته در داستانهاي اقلیم

به دلیل سهولت استفاده و دم دست بودن عناصر، از این نوع تشبیه است که در » کلیدر«به کار رفته در بومی

) 96، ص 1389گیرد. (مشتاق مهر، صادقی شهپر، مشبه به قرار میآن معموالً یک عنصر بومی

هر کدام به سویی خمانده بودند، هاي نزار خود را،شده و گردناي جمعمردم به این حال که در گوشه«

» اي میش گرمازده بود که از رمه بر زده شده و در آغلی به گرو نگاه داشته شده باشند.براي مارال یادآور بیله

) 5، ص 1389آبادي، (دولت

) 9(همان، ص » چشمان آبی تیره همچو آسمان سپیده دم«

) 22(همان، ص» وتري میان خود گرفته بودند.دستهاي پیر و پهن پیرخالو، قوري قرمز را مثل کب«

) 66(همان، ص » شود و زبان و دهان کاریزیست به هم در فرو ریخته.که کالم سنگ میاما هنگامی«

) 612(همان، ص » ها، خارهاي خشک بیابانمژه«

) 630(همان، ص » شیر تازه میش، رنگ آسمان چنین بود.«

) 652(همان، ص » کبوتر.زیباي دشت در برف کشیده، سینه«

)720(همان، ص » هر نگاهش، خرمنی سوخته از حسرت.«
از نوع انسان، حیوان و جماد است.تشبیهاتی که در آن غالبا مشبه به یک عنصر طبیعی و اقلیمی

آبادي قریب به اتفاق همه از نوع تشبیه محسوس و عینی است. به این صورت که هاي دولتتشبیه
کند ري، حالتی یا شخصی را به عنصري از طبیعت که قابل دیدن و حس کردن است، تشبیه میآبادي امدولت

کند.و کمتر از تشبیهات انتزاعی استفاده می
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ها و تازگی خود را از ها، زیباییجویی پیوسته، جاذبهشلکوفسکی بر این باور است که زبان در پی بهره«
شود. اي تبدیل میهاي ادبی مکرر و کلیشهیازهاي روزمره یا لذتدهد و تنها به ابزاري براي رفع ندست می

هاي زبانی، سنن و مواریث ادبی، طراوت و هاي لفظی و معنوي در اثر کاربردهاي مکرر تقلیدي و عادتآرایه
گراید... براي اینکه زبان از خودکاري دور دهد و به تباهی، ابتذال و انحطاط میبکارت خود را از دست می

» فاصله گرفت.-که دستمالی و تکراري شده-ود باید به زبان تشخص داد و از قواعد ناظر بر زبان معیارش
)352(اسحاقیان، ص 

شفیعی کدکنی انحراف از قواعد حاکم بر «انحراف از قواعد حاکم بر زبان هنجار، هنجارگریزي است. 
هنجارگریزي مستعمل انحرافی است که بر اثر کند. از نظر اوزبان را به مستعمل و خلّاق تقسیم بندي می

) 52(همان، ص » کثرت استعمال مبتذل شده و به تدریج در زبان هنجار نیز به کار رفته است.

پذیرترین سطح زبان بیش از دیگر سطوح زبان در برجسته سازي ادبی مورد حوزه معنی به عنوان انعطاف«
هاي اساس قواعد معنایی حاکم بر زبان هنجار تابع محدودیتگیرد. همنشینی واژگان براستفاده قرار می

خاص خود است... صنایعی از قبیل استعاره، مجاز، تشخیص، پارادوکس و جز آن که به صورت سنتی در 
» شوند بیشتر در چارچوب هنجارگریزي معنایی قابل بررسی اند.چارچوب بدیع معنوي و بیان مطرح می

)55-6(همان، ص 

یابد که عالوه بر امکانات زبانی همچون واژگان، ترکیبات و دبی زمانی امکان حضور و تولد میهر اثر ا«
نحو از امکانات ادبی نیز برخوردار باشد. شاید بخش عمده اي از ادبیت هر متن ادبی برآمده از میزان و نحوه 

جموعه عناصر بالقوه اي است برخورداري آن متن از عناصر ادبی باشد. این امکانات همچون امکانات زبانی م
تواند از آن گزینش کند بنابراین با نوع گزینش و کیفیت ترکیب و بسامد کاربردي که از که خالق اثر ادبی می

زند. هر نویسنده یا شاعر بر حسب هاي ادبی سبک متن خویش را رقم میدهد، شاخصهآن صورت می
ن و تمایالت ذوقی خویش، انتخاب و گزینش خاصی را اهدافی که از خالقیت خود دارد و نیز بر حسب توا

) 156(پورآالشتی، ص » دهد.صورت می

پردازي و بسامد استفاده از صور خیال در این شاید بتوان مهمترین وجه افتراق شعر و داستان را در خیال
بیش ن خیال، نظمیاز یونان باستان به این طرف همواره معتقد بوده اند که شعر بدو«دو گونه ادبی دانست. 

اند و اکثر کسانی که به شعر از نظر ماهوي اعتقاد دانستهنیست و فرق شعر و نظم را خیال درون آن می
)8(شفیعی کدکنی، ص » اند منظورشان مجاز، تشبیه، استعاره، کنایه و... بوده است نه چیز دیگر.داشته

پردازي در اوت است و آن اینکه در داستان خیالپردازي در شعر متفپردازي در داستان با خیالاما خیال
به استفاده از تشبیه و کنایه و مجاز و سایر شود و لزومی گر میها و... جلوهطرح داستان، حوادث، شخصیت

سازند هستند ها فاقد صور خیالی که ماهیت هنري شعر را میصناعات بیان و معانی نیست. بسیاري از داستان
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یابد اما در داستان که پردازي در شعر تبلور میگیرند از سوي دیگر خیالهنري خیالی قرار میاما در زمره آثار
هاي داستان با افکار و ذهنیت هاي اصلی و فرعی برخوردار است، افکار و اندیشهاز تعدد شخصیت

هاي تهاي دیگر داستان متفاوت است. داستان اشکال مختلف خیالی و ذهنی را در قالب شخصیشخصیت
کشد. چندگانه به تصویر می

گیرد که بتواند ابعاد مختلف شخصیت انسان را نشان دهد در حقیقت یک داستان واقعی زمانی شکل می«
(شفیعی کدکنی، ص » از جمله بعد خیال پردازي او را که در آفرینش تصویرهاي ذهنی نقش بسزایی دارد.

ه است بخشی است که کیفیت ارتباطات عناصر خیال را در آنچه از صور خیال مورد مطالعه قدما بود) «87
کند و ایشان به گونه اي کار خود را در حوزه تشبیه و مجاز و کنایه و استعاره هاي خاصی محدود میقالب

)53(همان، ص » کردند.محدود می

ه تشبیه و تمثیل و عبدالقاهر جرجانی دربار«هاي مطرح در بیان، تشبیه معروفیت بیشتري دارد.از بین آرایه
گردد و به منزله گوید: اینها بمانند مرکز و نقطه هایی هستند که تصرفات در معانی بر گرد آنها میاستعاره می

تشبیه یادآوري ) «45(شفیعی کدکنی، ص » کند.اقطاري هستند که از جوانب مختلف آنها را احاطه می
دو چیز مختلف وجود دارد. چنانکه گفته اند تشبیه اخبار همانندي و شباهتی است که از جهاتی یا جهتی میان 

) 45(همان، ص » است و آن عبارت است از اشتراك دو چیز در یک یا چند صفت.» شبه«از 

آبادي زیباترین تشبیهات را کند. دولتهر شاعر یا نویسنده در استفاده از تشبیه هدف خاصی را دنبال می
آبادي است. به کار برده است. تشبیه مهمترین شاخصه ادبی نثر دولتبراي واقعی تر کردن داستان خود 

آبادي از تشبیه براي ذکر عنصري که اصلی ترین عامل انتقال معنی و مفهوم مورد نظر نویسنده است. دولت
کند.جزئیات و توصیف استفاده می

چشمگیر مظاهر طبیعت و کند، انعکاس آنچه در نگاه نخستین به ساختار تشبیهات کلیدر جلب توجه می
آبادي در کلیدر، پیوند عمیقی با طبیعت دارد و مجردترین و انتزاعی ترین مفاهیم در در آن است. دولتبومی 

یابد. در جمع تشبیهات کلیدر، مشبه به به عنوان جزیی برگرفته از عالم طبیعت و کالم او نمودي طبیعی می
تر کردن داستان آبادي از تشبیه براي واقعیبرخوردار است. دولتزندگی روستایی و عشایري از اهمیت بسیار

سود برده است. تشبیهاتی ناب و جدید که مختص خود اوست. در کلیدر انواع تشبیهات درونی و بیرونی 
گذارد به کار برده شده است.عناصر ها و حاالت روحی آنها را به نمایش میجایی که دنیاي درونی شخصیت

هاي بی جان کلیدر هستند که در بسیاري از موارد یکی از ارکان تشبیه را تشکیل له شخصیتطبیعی از جم
دهند. می
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است در در نوشته حاضر انواع تشبیهات به کار برده شده در کلیدر را که یکی از طرفین از عناصر بومی
یا عقلی بودن طرفین تشبیه تشبیه و از نظر طرفین تشبیه؛ حسی چند قالب بررسی کرده ایم. در حوزه عمومی

در چهار شاخه: تشبیه عقلی به عقلی، تشبیه حسی به حسی، تشبیه عقلی به حسی و تشبیه حسی به عقلی را 
بررسیده ایم همچنین در زمینه ذکر یا حذف وجه شبه و تشبیهات مفصل و مجمل را نشان داده ایم. البته به 

ا با توجه به مشبه به از نظر طبیعی، حیوانی و... بررسی کرد.را تنهشد تشبیهات اقلیمیشیوه دیگري نیز می

آبادي سعی هاي خاص کاربرد تشبیهات دولت آبادي، حسی بودن این تشبیهات است. دولتاز ویژگی
دارد درك خود از واقعیات را به طرزي زیبا و محسوس بیان کند از این روي تشبیهات حسی بدیع و زیبایی 

ها به افلیج ها، آفتاب به شکمبه افعی ها بیشتر حسی و ملموس هستند. درختها و مشبهبهکند. مشبه خلق می
ها به کویر و کنده خشکیده، ابرها به بره آهو، آدم بیابان به عقاب، قره آت به مار روي گنج، زن به سایه، لب

سیاه و... تشبیه شده اند.

به هایی از جمله حیوانات و عناصر طبیعی که در نکته مهم در این تشبیهات استفاده نویسنده از مشبه
شود است؛ مانند باشه، عقاب، چغوك، موش کور، مار، افعی، شتر مناطق خشک و کویري خراسان یافت می

و... .

اساس تشبیه در نظرگاه قدامه این است که تشبیه میان دو چیزي واقع شود که در معانی و اوصافی «
گانه خواص و صفات ویژه خود را نیز داشته باشند و بدین گونه بهترین نوع مشترك باشند و هر کدام جدا

(شفیعی کدکنی، ص » تشبیه تشبیهی است که صفات مشترك آن بیشتر باشد چنانکه یادآور نوعی اتحاد گردد.
نمایدبدوي طبانه معتقد است که هرچه جهات اختالف بیشتر باشد تشبیه زیباتر است زیرا این کار می) «56

که هنرمند نسبت به ارتباطات موجود میان عناصر طبیعت و اشیا حساس تر است و حقایق نهفته را دقیق تر 
هاي او غیرمعمول و مختص خود آبادي ازین نوع است. تشبیه) تشبیهات دولت57(همان، ص » کند.ادراك می

کند که به ظاهر هیچ ار میآبادي گاهی تشبیه را بین عناصري برقراوست. ساخته ذهن خالق اوست. دولت
شود. در واقع وجه شبه در مشبه به سنخیتی با هم ندارند و به گونه اي اغراق معموالً در مشبه به دیده می

آشکارتر و قوي تر است و رابطه و شباهت بین طرفین تشبیه را باید با مسامحه پذیرفت.

هاي خیال شاعرانه هنري یا نوعی از صورتتواند نوعی بیاننقش دعوي یا اغراق که خود مستقالً می«
تواند جنبه خیالی موضوع را وسعت هاي ذوقی و هنري برخوردار باشد میباشد، در صورتی که از پایه

» آید.بیشتري دهد و انتخاب یا قدرت بر خلق این مایه از اغراق، کاري است که از عهده هر کسی برنمی
قدر در تشبیه خود از زمینه واقعیت به دورتر رود، توانایی او بر هر هنرمند هر ) «71(شفیعی کدکنی، ص 

خلق خیال و پیوند تصویرها بیشتر خواهد بود و در مواردي که عناصر خیال واقعی یا نزدیک به واقعیت 
رسد که علتش این است که شود و به نظر نگارنده میها به زودي مبتذل میباشند بی گمان آن خیال
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میان عناصر عادي و ساده طبیعت بدون تصرف خیال در اجزاي عناصر سازنده پیوندهایی که پیوندهاي ممکن 
شود که هر گاه آن عنصر در زمینه رسد و این امر باعث میبه ذهن اغلب شاعران و شاید مردم عادي می

جزیی ذهنی شاعري قرار گرفت آن نوع خاص تداعی، آن شیوه مخصوص ایجاد ارتباط با اختالفاتی بسیار 
» هاي شاعر یکسان باشد.که اغلب به شیوه تقریر وابستگی دارد و نه نوع تخیل در همه شاعران و همه ذهن

آبادي با کاربرد تشبیهات خاص خود نوعی برجسته سازي زبانی و معنایی ) در واقع دولت75(همان، ص 
است عالوه بر هنجارگریزي همراهکرده است. تشبیهات او از آن جایی که اغلب با کاربرد مظاهر بومی

معنایی، نوعی هنجارگریزي واژگانی نیز در خود دارد. 

آبادي را به اسحاقیان در پژوهش خود در زمینه کلیدر، به این هنجارگریزي اشاره و ارزش تشبیهات دولت
یرنشین که سخت نیکو افتاده و تلفیقی خالقانه از زبان و محیط زندگی کو«داند آنها میدلیل رنگ بومی

) 363(اسحاقیان، ص » خراسانی، زندگی ایلیاتی، روستایی و طبیعی است.

* انواع تشبیه از نظر ذکر وجه شبه

تشبیهات مفصل در کلیدر

به شبیهی که در آن وجه شبه ذکر شده است، تشبیه مفصل گویند. این نوع تشبیه نسبت به انواع دیگر 
رفته است.تشبیه در کلیدر کمتر مورد استفاده قرار گ

توان نام برد که نویسنده در آن حاالت ظاهري افراد و از زیباترین تشبیهات کلیدر، تشبیهاتی را می
حیوانات را به چیزي حسی یا غیر حسی یا یکی از عناصر طبیعی تشبیه کرده است.

اهی چون هاي بلند و نگعبدوس ... با دست«تشبیه نگاه عبدوس به نگاه اسب از حیث آرامش و دقت: -
) 9(دولت آبادي، ص » نگاه اسب. آرام و پر. خود بود.

بعضی آفتاب را «تشبیه پف زیر چشم به آب دهن گاو از نظر افتادگی و سرد و بی رمق بودن هر دو: -
شناسم؛ و هاي بی بی میشناسند و بعضی آفتاب را با سرما. من... من... آفتاب را با پف زیر چشمبا تشنگی می

(دولت » آورد. مردنی و بی رمق و سرد. مثل آب دهن گاو.هاي بی بی آفتاب را به یاد من میزیر چشمپف 
) 1980آبادي، ص 

نگاه «تشبیه صورت به فطیري که تازه از تنور درآورده باشند از حیث گُرگرفتگی، گردي و سرخی آن: -
مانست نودرآمده از تنور، تش کوره، به فطیري میشیدا بار دیگر رفته به چهره گرد و نابالغ نبات که در هرم آ
) 1428(ص » بی آنکه غبار خاکستر توانسته باشد آن را تز سکه بیندازد...
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ها به عناصر طبیعی است و تشبیه شخصیتاز دیگر تشبیهات کلیدر، تشبیه عناصر طبیعی به اعضاي آدمی
ها معموالً شخصیت پردازي ده از تشبیه شخصیتکه هر یک در روند داستان تأثیر شگرفی دارند. هدف نویسن

کند که صحنه پردازي را قوي است. گاهی نویسنده در توصیف مکان ها، آنها را به چیزهاي دیگري تشبیه می
تر کند.

دالور ... دلش «تشبیه دالور به کوزه ترك برداشته و همچنین نیش زبان و نگاه افراد فضول به سنگریزه: -
او را ببیند. عرق شرم هنوز به تنش بود. خود را چون کوزه ترك برداشته اي احساس خواست کسی نمی
کوشید خود را از نیش زبان و نگاه فضول، از شر هر کرد که هر آن نزدیک بود بشکند. همین بود اگر میمی

) 1011(ص » سنگریزه بدزدد.

همپاي شیرو، «یرو و نوع ایستادن: تشبیه خان محمد به کرکس از حیث در بر گرفتن و محاصره کردن ش-
بلقیس هم به درون چادر واپس کشید و بر آستانه درگاه رودرروي خان محمد که اینک چون کرکسی به 

) 1827(همان، ص » غوش بر در مانده بود، ایستاد...

ها خارهاي خشک زد. مژهها بود که موج موج خواب را دمادم واپس میتنها چشم و نگاه کلمیشی-
) 612(همان، ص » آرمیدنشان نبود.یابان، پاسدار بیداري چشمان. سیخ سیخ ایستاده و مجال دمیب

* تشبیهات مجمل در کلیدر
شود که وجه شبه در آن ذکر نشده باشد. تصویر خیالی این نوع تشبیه از تشبیه مجمل به تشبیهی گفته می

کند تا به دنبال وجه شبهی براي ده را مشغول میتشبیه مفصل قوي تر و خیال انگیزتر است زیرا ذهن خوانن
تشبیه باشد. تنوع و تعدد این تشبیهات زیبایی خاصی به کالم داستان بخشیده اند و نیز در ایجاد واقع گرایی 
و تأثیرگذاري عناصر داستان نقش بسزایی دارند. اکثر این تشبیهات در فضاسازي توصیف حاالت درونی و 

کند. نه پردازي داراي نقش هستند و اغلب به پیشبرد طرح داستان کمک میها و صحروانی شخصیت
پیرمرد کنار کرسی یخ روي جایش به «هاي بال شکسته: هاي کربالیی خداداد به خرمگستشبیه چشم-

هاي بی رمقش چون دو خرمگس بال شکسته در پیچید، چهره چروکیده اش درهم شده و چشمخود می
) 496(همان، » زد.یها دست و پا مکاسه
مانند کردن چهره خان عمو به گلی در آفتاب و چشمان داغ گل محمد از حیث لبخندهاي کوتاه و گذرا -

نرم خنده اي چهره مکعب مرد را واشکفت «به شکفتن گل در گرماي سوزان آفتاب و پژمرده شدن سریع آن: 
) 1672(همان، ص » و درهم پژمرد؛ چنان که گلی در آفتاب.

هاي بی چه بسیار آدمیزاد که مزرعه لگدمال شده میثاق«مانند کردن آدمیزاد به مزرعهلگدمال شده: -
) 1839(همان، ص » بندد...باخود و در خود میها که آدمیسرانجام؛ چه بسیاري پیمان
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یر گنبد درد... نعره اي به زخورد. از هم میآسمان جر می«تشبیه رعد به شیون صحرا در فصل بهار: -
پوید. غریو شیون کوبد. و عربده آسمان به گریه میشکند. باران فرومیشود. به هم در میکلیدر؛ تکه تکه می

) 885(همان، ص » شبانه صحرا
* تشبیهات از نظر بیان ادات تشبیه

شود.تشبیه از جهت بیان ادات تشبیه به دو نوع مؤکدو مرسل یا صریح تقسیم می
کلیدر: به تشبیهی که در آن ادات تشبیه بیان نشود تشبیه مؤکد گویند. بسیاري از تشبیه مؤکد در -

آبادي بدیع تشبیهات کلیدر از نوع مؤکد هستند که هر یک زیبایی خاص خود را دارند. عموماً تشبیهات دولت
و بکر بوده و در ادبیات معاصر کمتر نویسنده اي اینگونه از تشبیه بهره برده است. 

) 65(همان؛ ص » ي به هیأت سنگی؛ پرشکستگی و الخ الخ.مرد«-
) 66(همان، ص » شود و زبان در دهان کاریزي است به هم در فروریختهاما هنگام که کالم سنگ می«-

تشبیهات مرسل در کلیدر
است که به واسطه وجود ادات تشبیه به راحتی قابل تشخیص » تشبیه مرسل«یکی دیگر ازانواع تشبیه 

است.
خان عمو عقابی را مانند از زیر ابروهاي پر و زمختش به علی اکبر حاج «تشبیه خان عمو به عقاب: -

)156(همان، ص » پسند نگاه کرد...
ستار اما خار در چشمان «تشبیه ستار به شاخه اي خشک و سمج و نگاه او به برکه خشک کویري: -

ب نشسته است و درفش نگاه در دل شب دوخته دارد. همچون شاخه اي خشک و سمج؛ راست بر زین اس
هاي کویري از پس گداز تموز طوالنی ها واخشکیده اند؛ چنان چون برکهاست... نگاهش در گودال کاسه

) 1938(همان، ص » پرآفتاب تابستان
* تشبیهات بلیغ در کلیدر

شوند بلکه مشبه و م بیان نمیشود که در آن وجه شبه و ادات تشبیه هیچکداتشبیه بلیغ به تشبیهی گفته می
ایند و وجه شبه نیز در هر دو رکن یکسان است. نام دیگر تشبیه بلیغ، اضافه مشبه به در آن در یک ترکیب می

تشبیهی است. تشبیه بلیغ در کلیدر زیباتر و رایج تر از سایر تشبیهات است. 
شدند. دستهایش لته. ش خاكنگاهخشت شد. زبانش شد. سست شد. کنده شد. بند دلش سست می«-

) 578(همان، ص » . خالی از خود، بر زمین مانده ماند.روي کویر. لبهایش خار
شود.تشبیه بلیغ عالوه بر زیبایی بخشی به کالم، موجب اختصار و ایجاز در کالم نیز می

دنش همه... گل محمد اما چنین نبود. او چهل جان در خود و با خود داشت. رفتنش همه بود و بازآم-
) 739(همان، ص » . بسته این و آن و نشسته به قلب کسانقوچ زیباي میشکالی

* انواع تشبیه به اعتبار مفرد، مقید و مرکب بودن در کلیدر



٤٧٦٥
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

شود: مفرد، مرکب و مقید.تشبیه از حیث تعدد مشبه به به سه نوع تقسیم می
شد و صفت یا صفاتی که وجه شبه اند از همان * تشبیه مفرد: تشبیهی است که مشبه به آن یک چیز با

یک چیز استفاده شود. این نوع از تشبیه به فروانی در کلیدر به کار رفته است.
(همان، » ماه درویش تاب نگاه مارال را نیاورد. گل میخی در نگاهش بود.«تشبیه نگاه مارال به گلمیخ: -
) 38ص 
ها صاف کرد و رو به عباسجان ان بلخی پالتواش را روي شانهپهلو«تشبیه عباسجان به هراسه (مترسک): -

)2188(همان، ص » که چون هراسه اي سر جایش ایستاده بود، گردانید...
* تشبیهات مرکب در کلیدر: تشبیه مرکب تشبیهی است که وجه شبه آن از دو یا چند چیز باهم درامیخته، 

یز یا بیشتر از دو چیز است. شود. در تشبیه مرکی طرفین تشبیه دو چگرفته می
(همان، » شود.پاشد. خرمن گلی که باز، بازتر میگسلد. از هم میگله را بنگر که یک تختگی ش می«-
) 897ص 
هاي نوپر به بابقلی بندار دستهاي بلندش را باالنید و بچه ها، جوجه«هاي نوپر: ها به جوجهتشبیه بچه-

) 665(همان، ص » زمین  فرورفتند.دهانه در خزیدند و در تیرگی زیر
ها یک بار از نظر جثه به جوجه و بار دیگر از این نظر که در روستا معموالً ماکیان را در در این تشبیه بچه
ها در تاریکی زیرزمین تشبیه شده اند. کنند، به فرو رفتن جوجهزیرزمین نگهداري می

بلقیس اما چشمانی شعله ور داشت که گویی شاهینی به «تشبیه نگاه بلقیس به شاهین در حال پرواز: -
) 1733(همان، ص » هجوم از عمق چشم هایش بال گشوده بود و در فضاي زیر سقف در پرواز بود.

* انواع تشبیه از حیث حسی و عقلی بودن طرفین
ه شده تشبیهات حسی به حسی: هرگاه مشبه حسی و مشبه به نیز حسی باشد، تشبیه حسی به حسی ساخت

است. 
به صداي پاي شیرو، مارال پیشانی از پناه یال اسب باال «هاي کبود: هاي مارال به کژدمکتشبیه چشم-

)1892(همان، ص » هاي کبود چشم هایش شسته در اشک، آرام و زالل...آورد و در او نگرست... کژدمک
وع عقلی است و با حواس پنج گانه * تشبیهات حسی به عقلی: در آن مشبه از نوع حسی و مشبه به از ن

شود. درك نمی
» هر نخی، تار اندیشه اي. هر انگشت، راهبر اندیشه اي...«تشبیه نخ و تار قالی به تارهاي اندیشه: -

) 1051(همان، ص 
گردبادي سیاه، پیچان و شتابان. چیزي مثل هول. سر در «تشبیه نادعلی سوار بر اسب به گردباد و هول: -

آمد. گلوله اي پشم سیاه که در آن، رشته و گشوده ن نهاده، پشت خم کرده، در تاختی بی امان پیش میقاچ زی
) 736(همان، ص » شدمی
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به راهی که گل محمد نشان داده بود، نادعلی هی کرد و تنه بر اسب نشسته او چون گرهی از دود در «-
) 428(همان، ص » سایه روشن گنگ سپیده دم دور شد.

شبیهات عقلی به حسی: مشبه یکی از حاالت درونی انسان است. * ت
) 729(همان، » آید.مرگ مثل زمستان است. باالخره می«-

* تشبیه عقلی به عقلی: هرگاه در تشبیه، مشبه و مشبه به هر دو غیر حسی و انتزاعی باشند تشبیه عقلی به 
خورد و پیدا ع تشبیه در کلیدر بسیار کمتر به چشم میشود. این نوع از تشبیه از سایر انواعقلی نامیده می

کردن شاهد مثال کاري دشوار است.
خاموشی، مردان مرده اند. شب بر ستاره «تشبیه هراس و ترس به تب خون آلود در توصیف شهر بیهق: -

در به تمامیرسد... هجوم. فغان در و دیوار. فغان ویرانه ها. تب خونالود هراس. شهر پیروز آمده. شب می
) 432(همان، ص » غلتد. سر به دارانبهت و شب درمی

به کار رفته در کلیدر را در سه قالب توان انواع تشبیهات اقلیمیهاي یاد شده میعالوه بر تقسیم بندي
دیگر نیز بررسی کرد:

از نظر اینکه وجه شبه یکی از عناصر طبیعت یا آب و هواي منطقه باشد-الف
باشدینکه وجه شبه از مظاهر بومی از نظر ا-ب
از نظر اینکه وجه شبه از حیوانات و جانوران منطقه باشد-ج

* وجه شبه از عناصر طبیعت یا آب و هواي منطقه باشد:
پس باحال و رفتاري بی شکل و بی هویت چون لغزش سنگی بر یخ، بی رغبت و نارضا از خود، قدم «-

) 1632ص (همان، » از در به ایوان گذاشت.
)893(همان، ص » لبخند زمختی، چهره کویري خان عمو را گشود.«-
)1666(همان، » نجف ارباب همچون گره پیچ کُنده اي، بی تکان و سخت بر جاي نشسته بود.-
(عمان، » لبخندي بر چهره، خشک چینی بر خاك بایر، عبدوس گفت: هر اسبی فراخور مردي است.«-
) 1613ص 

باشد:که وجه شبه از مظاهر بومی * از نظر این
) 418(همان، ص » که هر جنبنده اي را پیدا و ناپیدا به زیر بال گرفته بود.شب خیمه خیسی بود«-
(همان، » تن پوشانده بودنمدي سربی رنگهواي بی آفتاب رو به شب داشت و آسمان، سر به سر در -
) 416ص 
از چون باد بیاباننی که وانهی زندگانی ات به گونه روزهایت تهی، تو ثقیل تر، کاري تر و تواناتر از آ«-

) 367(همان، ص » کنارت بگریزند.
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» گرفته شده بود.اي از کُرك بز گلولهتوانست بر زبان بیاوردشان. راه گلویش گویی با مارال نمی«-
) 8(همان، ص 

) 110(همان، ص » کند.ها را کور می. مگر نیاید! وقتی آمد چشمعشق مثل همین بادهاي کویري ست«-
(همان، » دادند.ساییدند و صدا میبر هم میدستها چون دو پاره بید خشکیده دستهایش را بر هم مالید. «-
) 695ص 

* از نظر اینکه وجه شبه از حیوانات و جانوران منطقه باشد:
» شوند.ه وقت تهاجم، بر میستار حس کرد موهاي کنار صورت گل محمد، آشکارا، چون پر خروس ب«-

)1618(همان، ص 
)417(همان، ص » چموش عاقلی بود صوقی«-
آمد... حرف زدنش، قارقار گرسنه صدایش خش داشت. هر کلمه گویی از خشکی بی پایانی برمی«-

) 410(همان، ص » کرکسان آسمان کویر بود.
ن برخاستن دیگر نداشت. چون کلپیسه اي ماه درویش همچنان بر جاي خسبیده و خپیده بود. گویی توا-

)612(همان، ص » بیل خورده، خود را به پناه دیوار کشاند.
)14(همان، ص » آدم بیابان همچو عقاب است. آزاد و ناپرابسته.«-
(همان، » همچنان در کنج چادر بلقیس، چون بزغاله اي بیمار، چمبرك زده و سر بر خاك گذاشته بود.«-
) 403ص 
) 630(همان، ص » ر تازه میش، رنگ آسمان چنین بود.شی«-
) 652(همان، ص » دشت نیشابور. دشت باز، پهناور. دشت در برف کشیده. سینه زیباي کبوتر.«-
)1648(همان، ص » اي از راه پله درون هشتی فرود آمد.جمل به چاالکی بزغاله«-
) 1638همان،ص » (گل محمد دستها را، دو بال شاهین، از هم گشود.«-
)1605(همان، ص » خوران کشیده شد.اي در پی پاهاي اسب، کشالهبوژدنی بر سان بال باشه«-
)1604(همان، ص » علی چخماق، سر و پوز را چون اسبی به باال گرفت.-
) 74(همان، ص » باریکه جوي آب مثل ماري خمیده، افتاده بود.«-

گیرينتیجه
انکارناپذیردرجایگاهیکهاستایراننویسیداستانسومنسلیسندگاننوازآبادي،دولتمحمود

هايداستانزبان.استاقلیمیادبیاتحوزةدرنویسندهترینبزرگشکبیوداردایرانمعاصرنویسیداستان
درحسیگستردهتشبیهاتوخاصنحويهايساختمانبابومیوکهنعامیانه،هايگونهتلفیقآباديدولت
است.ویژهنحويبافت
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وار) کلیدر با تمام قد افراشته خود، یک اثر سترگ در زمینه نثر شعرگونه (فرزند خلف نیاي خود؛ بیهقی
است. تشبیهاتی با تنوع خاصتشبیهاتو واژگانیگراییبومیاین اثر،آثارسبکیهايشاخصهمهمتریناست.

شود. نویسان اقلیمی دیده میین بسامد در آثار مشابه داستانساختاري و و صبغه بومی و روستایی که کمتر با ا
اي دوچندان آبادي در کلیدر با تشبیهات بجا و نیکوي او جلوهفخامت و جزالت و درازگویی دلچسب دولت

یافته است. تشبیهاتی که هم از نظر ساخت و هم از دیدگاه تناسب با نوع کالم و سبک بیانی کلیدر هماهنگی 
گی نثر این اثر شده است. تشبیهاتی که در نوع خود هاي استوار ادبیت و شعرگونهرد و یکی از پایهفراوان دا

آبادي در ساخت تشبیهات کلیدر، تفضیل و نظیر و حاصل تجربه شخصی و ملموس نویسنده است. دولتبی
تر و آشکارتر از ها قويهبشبه در بیشتر مشبهاغراق و برتري را نیز از نظر دور نداشته است طوري که وجه

مشبه است. 
بخشی و آبادي به تشبیه در کلیدر ،موجب شده رسالت اصلی تشبیه که همان لطافتنگاه وصفی دولت

انگیزي کالم است به معناي واقعی کالم، رخ بنماید طوري که اگر تشبیهات اقلیمی را از کلیدر بگیریم خیال
هاي اصلی بنا را برداشته باشیم .ماند که یکی از پایهدرست این را می

توان به استفاده از تشبیهات اقلیمی با استفاده از عناصر بومی اشاره کرد از دیگر ویژگی هاي این رمان ، می
اي که مکان و جایگاه تألیف بخشی به اثرش از عناصر بومی به عنوان آینهآبادي در راستاي تشخص؛ دولت

تر دیگر نیز دارد و آن اینکه سبک تر و کلیرده است اما او یک هدف شخصیاثر را بازتاباند استفاده ک
تر کند و از تشبیه در این راستا نیز نهایت بهره را برده است و از آنجایی که گونهنوشتاري خود را بیهقی

.موفق به ساخت تشبیهات زیبایی شده استتر به مسائل و طبیعت کلیدر داشته است،نگاهی موشکافانه
تشبیهات کلیدر عالوه بر اینکه بیشتر از نوع مرکب و بلیغ هستند، به طرزي ماهرانه با عنصر اغراق 

تر از مشبه است .به بسیار قوياند و وجه شبه در مشبهآمیخته
منابع

شمارهدوم،دورهسوره،مجله،"انقالبازبعدوقبلدریداستاناتیادبوضع"1369؛عقوبیآژند،-

. فنداس،12

شمارهخاوران،ماهنامهترجمه: تركبزرگسندهینوکمالاشاریباگفتگو) 1369ماهید(رضا؛ر،یآژ-

دوم

)1367خرداد(24شمارهنه،یآد: »رانیادریاسیسرمان«د؛یعبدالحمابوالمحمد،-

اسحاقیان، جواد؛ -
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تهراننگاه،انتشارات،دومچاپ: شده»تمام«نسلسرگذشتدریکل،1369محمد؛بهارلو،-

مجلۀ(کاوشنامه، آباديدولتمحمودازاثرسهدرروایتزبانهايویژگیپورآالشتی، حسن؛ -

1386تابستانوبهار،14شمارةهشتمسال) یزددانشگاهادبیاتدانشکدةپژوهشیعلمی

، کتاب ماه ادبیات و یدر قلمرو ادبیات اقلیم1382، فروردین 1381جعفري قنواتی، محمد؛ اسفند -

فلسفه

معاصرفرهنگانتشاراتتهران،،دریکل،1389آبادي، محمود؛ دولت-

(ادوار نثر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت): انتشارات ادبیات معاصر نثر،1380رحیمیان، هرمز؛ -

سمت، تهران

ت نگاه، تهران: چاپ دوم، انتشارانویسندگان پیشرو ایران1366سپانلو، محمدعلی؛ -

، تهران؛ انتشارات آگاهصور خیال در شعر فارسی، 1389کدکنی، محمدرضا؛ شفیعی-

چشمهنشرتهران،،رانیادریسنویداستانهايمکتب1387قهرمان؛،يریش-

، نشریه دانشکده ادبیات نویسی در ادبیات معاصر ایرانهاي داستاندرامدي بر مکتبپیش؛1383-، -

189ش انسانی دانشگاه تبریز،و علوم

34-30صدوم،شماره،یداستاناتیادبماهنامه،النیگاتیادببريمرور،1380،یقیصد-

همدان،آزاددانشگاهعرفانوادبمجله،"کرمانشاهیمیاقلیسینوداستان"،1390رضاشهپر،یصادق-

147-115صص،7شماره

اولچاپتهران،معاصر،نثرمهکارنا1379د؛یحمان،یعبدالله-

20دنیاي سخن، شماره»: کلیدرچند کلمه درباره) «1368علوي، بزرگ؛(بهمن و اسفند -



٤٧٧٠

٤٧٧٠

مجموعه مقاالت

، مجله "نویسی اقلیمی و روستایی خراسانداستان"، 1389شهپر، رضا مشتاق مهر، رحمان و صادقی-

168جستارهاي ادبی دانشگاه فردوسی مشهد؛ شماره 

یک نامه، سال هفتم، شمارهایرانتأملی در کلیدر:) 1367(پائیز موید، حشمت؛ -

و1جتهرانتندر،نشراول،چاپج،2: رانیادریسینوداستانسالصد،1368حسن؛،ینیرعابدیم-

2

تهرانشفا،انتشاراتاول،چاپ): رمانکوتاه،داستانقصه،(یداستاناتیادب1366جمال؛،یرصادقیم-

، ترجمه ابوطالب صادقی، چاپ اول انتشارات انسان و سمبولهایش1352، کارل گوستاو؛ یونگ-

امیرکبیر 

انتشاراتچهارم،چاپدهگان،کاوهترجمه: کوتاهداستانورماندرباره1364سامرست؛موآم،-
ر،تهرانیرکبیام
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صور خیال در آثار پرویز شاپور
1دکتر فریدون طهماسبی

و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتراستاد یار  زبان 
الله نظري
کارشناس ارشد ادبیات فارسی و دبیر دبیرستان هاي اهواز

چکیده 
اي نو در ادبیات فارسی است که به عنوان شگردي ادبی، قدمتی طوالنی دارد اما کاریکلماتورنویسی شیوه

اپور و با گوشه چشمی به جمالت قصار غرب وارد ) توسط پرویز ش1346به عنوان قالبی مستقل از سال (
ي ادبیات فارسی شد. این نام به پیشنهاد احمد شاملو، بر جمالت کوتاه و طنزآمیز شاپور گذاشته شد.  پیشینه

نزدیک است، با این تفاوت که » طرح«ها به رسد و در میان کوتاه نوشتهاین شیوه به ادبیات طنز می
ي توصیفی ندارند. در هشت مجموعه کاریکلماتور پرویز شاپور به رح الزاماً جنبهکاریکلماتورها برخالف ط

) بوده است.90/33عنوان پیشرو این قالب طنز، نقش صور خیال (تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه) حدود (%
با اي که بعد از خواندن و آشنایی کامل هایش سبکی مخصوص به خود دارد، به گونهشاپور در نوشته

اند. ارزش کار شاپور در پدید هایش حتی بدون نام، قابل تشخیصهاي وي، به احتمال زیاد، نوشتهمجموعه
اي نو در ادبیات فارسی است اما در مقایسه با بعضی کاریکلماتورنویسان بزرگ امروزي، آوردن و رواج شیوه

آثار امد صور خیال ذکر شده؛ درهاي وي ابتدایی و ضعیف است. در این مقاله هدف ما بررسی بسنوشته
شاپور است.
کاریکلماتور، طنز، هایکو، طرح، پرویز شاپور، صور خیال. ها:کلیدواژه

مقدمه -1
یکی از اهدافی که در ادبیات معاصر ما قابل اهمیت است ؛ آشنایی هر چه بیشتر مردم سرزمینمان با 

ره است. یکی از این آثار ارزشمند، مجموعه ادبیات معاصر و پیوند با پدید آورندگان آثار این دو
کاریکلماتورهاي پرویز شاپور است. شاپور در این هشت مجموعه، با زبانی ساده و طنز، جمالتی زیبا و 

ها، به اي نو در استفاده از آنمتنوع آفریده و با خالقیت در استفاده از صنایع بیانی و بدیعی و رسیدن به شیوه
ها است. وي از صنایع بدیع معنوي بیشتر بهره برده است و با خالقیت در کاربرد آنسبکی خاص خود رسیده

به باال رفتن ارزش آثار خود کمک کرده است. او از بیان ـ تشبیه و استعاره به شکل اضافی ـ براي ترکیب 
د اختصاص داده آفرینی استفاده کرده است و مجاز از نوع اسناد مجازي هم سهم باالیی از آثار او را به خو

اي جدید و به سبک خاص خود ، استفاده کرده است. است. شاپور از کنایه و ایهام،به شکل تلفیقی و به شیوه

1 . drftahmasbi@yahoo.com
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شاپور در کنار استفاده از صنایع ادبی، از محتوا هم غافل نبوده است. او با نگاهی تیز و دقیق به 
کند که همه را به تعجب از میان کسانی انتخاب میاطرافش، مانند کارگردانی است که نقش آفرینانش را 

آفریند که خاص خود اوست. او با آفرینش این دنیاي خاص، گاهی انسان را براي دارد؛ و دنیایی میوامی
مند است؛ که یا از ي یک انسان گلهکند. گاهی نمایندهاي کوتاه هم که شده، وارد دنیاي آرزوها میلحظه

ي این موارد کند. او به همهاند شکایت میهایی که عادت شدهیا مرگ و یا بعضی ظلماش یا زندگیمعشوقه
گذارد. ما در این ي خواننده میها را به عهدهکند؛ و تأمل و تعمق در آنبا زبانی طنز، گذرا و کوتاه، اشاره می

اي از ادبیات هم گوشهخواهیم با بررسی کاریکلماتورهاي شاپور از نظر  کاربرد صور خیال،مقاله می
ي آن اي طوالنی دارد اما در ادب معاصر به شکلی جدید وارد شده، و هم ترویج دهندهمعاصرمان را که سابقه

در ادب معاصر، یعنی پرویز شاپور را که یکی از بزرگان این عرصه است؛ معرفی کنیم.باید یادآور شد که تا 
و تنها در سال هاي اخیر، معدود مواردي مقاله درباره کنون در این زمینه پژوهشی انجام نشده است

کاریکلماتور انجام شده است.
بحث و بررسی -2

زندگی نامه شاپور -2-1
)، در قم به دنیا آمد و مرداد 1303پرویز شاپور طنزنویس و کاریکاتوریست ایرانی، متولد پنجم اسفند (

خاك سپرده شده. شهرت شاپور به دلیل نگارش ) زندگی را وداع گفت و در قطعه هنرمندان تهران، به1378(
» کاریکلماتور« )در نشریه خوشه به سردبیري احمد شاملو 1346هاي کوتاه و طنزآمیز اوست که سال (نوشته

ها چاپ شد که شامل ) اولین آن1350نامگذاري شدند. شاپور هشت مجموعه کاریکلماتور دارد که سال (
بود و توسط انتشارات نمونه به چاپ رسید. و هشتمین و آخرین 50تا 37هاي او از سال ها و نوشتهطرح

به همت انتشارات مروارید چاپ شد. » پایین آمدن گربه از درخت«) با عنوان 1382مجموعه وي سال (
کرد و با زبانی ساده و طنز توان شاپور را متفکري طنزگو دانست. او به خیلی چیزها دقیق و عمیق فکر میمی

کرد. ان میبیانش
کاریکلماتور چیست؟ -2-2

اي ادبی است که در دوره معاصر وارد ادبیات فارسی شده است. این شیوه به عنوان کاریکلماتور شیوه
) شاملو بر 1346) به دست آورد. سال (1346شگرد ادبی قدمتی طوالنی دارد؛ اما استقالل خود را در سال (

شد، نام کاریکلماتور نهاد و از آن پس، این نوع اپ میجمالت مخصوص شاپور که در مجالت آن زمان چ
ادبی هویتی مستقل یافت و پس از آن تا به امروز طرفداران خود را یافته و با گذشت زمان و با توجه به 

هاي آدمی و بالتبع کم حوصله شدن، این شیوه که ایجاز و طنز از ها و درگیريشرایط زندگی امروز و مشغله
اي کوتاه باشد؛ طرفداران بیشتري به خود جذب کرده است. چرا که وقتی جملهسی آن میهاي اساویژگی

ي خواندن یا شنیدن ي امروز را که حوصلهحوصلهباشد و در عین حال با شوخ طبعی همراه باشد انسان بی
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کند و اینگونه یکشاند و با نشاندن لبخندي بر لبانش، با او همدردي مهاي طوالنی را ندارد، به خود میحرف
یابد. براي این شگرد ادبی تعاریفی ارائه شده که آنچه از است که ، این نوع ادبی هر روز پیروان بیشتري می

شود این است که: کاریکلماتور جمالتی کوتاه و طنز هستند که در آن نویسنده با ي آنها دریافت میهمه
آید. ها به شمار میها اصلی آنز ویژگینگرد و طنز و ایجاز ادیدگاهی متفاوت به دنیا می

کاریکلماتور و طنز -2-3
گیرد و از آنجا که شاپور در این قرار می» طنز«ي هایی است که زیر مجموعهکاریکلماتور یکی از قالب

اي جدید را وارد ادبیات فارسی کرده، این قالب و شکل نوع ادبی (طنز)، تقریباً ابداع کرده است و شاخه
آید و شاپور به عنوان مبدع این سبک است. از نظر منتقدان فرنگی طنز سبک خاص او به شمار میابداعی، 

بندي اینگونه شود. در انواع ادبی دکتر شمیسا این تقسیمبه دو نوع رسمی یا مستقیم و غیر رسمی تقسیم می
اً با خواننده سخن ممکن است مستقیم» من«در طنز مستقیم سخنگو اول شخص است. این «شود: بیان می

شود. در طنز مستقیم ي کس دیگري که در اثر، مطرح است و اصطالحاً حریف نامیده میبگوید و یا با واسطه
ها از اسم طنزنویسان معروف رومی، هوراس و دو نوع اثر در ادبیات غربی معروف است که عنوان آن

زیرك است که با طنزهایش بیشتر باعث جوونال گرفته شده است. در طنز هوراسی، سخنگو فردي مؤدب و
گیرد و سرگرمی و تفریح است تا خشم و رنجش. زبان او نرم و مالیم است و گاهی خودش را به سخره می

دهد. در طنز جوونالی، سخنگو یک معلم جدي اخالق است. سبک و زبانی موقر دارد، هدف انتقاد قرار می
کند و باعث تحقیر و رنجش جدي هستند، بدون گذشت، مطرح میها و خطاها را که به نظر او کامالًمفسده

شود. برخی از طنزهاي دکتر جانسون از این قبیل است اما طنز غیر مستقیم، طنزي است که در آن قهرمانان می
گیرند. گاهی هم نویسنده با تفسیرهاي خود و با سبکی روایی، اثر، خود و عقاید خود را به سخره می

هاي وراج پرحرف که فخرفروش و دهد. در این شیوه، گروهی از شخصیتتر نشان میمسخرهجریانات را 
هاي شوند؛ طی مکالمات و بحثمتفاضلند و نمایندگان نحله هاي مختلف فکري و فلسفی محسوب می

ي گیرد ـ عقاید و آراء و نقطه نظرهاي روشنفکرانهي خود که ـ معموالً در یک مجلس صورت میگسترده
) 240-239: 1386(شمیسا، » گیرند. ولتر از این قبیل است.دیگران را به نفع خود به باد انتقاد و مسخره می

بندي، جزء طنز مستقیم هوراسی بدانیم؛ چرا که سخنگوي توان کاریکلماتور را در این تقسیمبنابراین می
سرگرمی و تفریح ندارد، اما کاریکلماتور هم فردي زیرك و مؤدب است و در سخنانش گرچه صرفاً قصد

اي از ادبیات جهان را به خود اختصاص داده؛ اما در دوره قصد رنجش کسی را هم ندارد. طنز بخش گسترده
اند. شود و طنزپردازان بزرگی با آثار  طنز خود به شهرت رسیدهمعاصر به عنوان نوعی مستقل ادبی شناخته می

تواند تصویري، تمثیلی، داستانی و می»شود:هاي مختلف ظاهر میطنز به عنوان نوع مستقل ادبی به گونه
اي (کاریکلماتور) قالب اختیار کند. اي تا طنز یک جملهتواند از رمان چند صفحهژورنالیستیک باشد. طنز می

کسوتی نامه، فیلم کارتونی، نیمه نمایشی، نیمه روایتی و خالصه در هرتواند به شکل نمایشنامه، فیلمطنز می
ي هنرمندانه به ارائه شود. در یک کالم، ادبیاتی که در آن عیوب فردي و اجتماعی در پوشش ظرافت و خنده



٤٧٧٤

٤٧٧٤

مجموعه مقاالت

ها را هدف خویش قرار سازي اعمال و افکار انسانتصویر کشیده شده و گوینده اصالح این عیوب و دگرگون
ن طنزنویس در ادبیات قدیم فارسی، عبید تری) بزرگ99: 1384(نورانی، » داده باشد، ادبیات طنزگونه است.

زاکانی است که از او آثاري به نظم و نثر در طنز به جا مانده است و اما طنزنویس بزرگ معاصر ـ دوره 
هاي تأثیرگذار و مشروطه ـ شادروان علی اکبر دهخدا صاحب چرند و پرند است. یکی دیگر از شخصیت

پور است که با هنرمندي، قالب جدیدي در طنز باب کرد و سبکی مبدع ادبیات طنز فارسی، مرحوم پرویز شا
که با نام شاپور » کاریکلماتورنویسی«خاص خود آفرید که امروزه طرفداران زیادي پیدا کرده است و شیوه

هاي خاص سبکی و همچنین نیاز و سلیقه مردم این روزگار، مورد توجه عموم همراه است، به دلیل ویژگی
کنیم و در حاشیه هاي مختلف براي هم ارسال میهایی که از شیوهدر مکالمات روزمره، پیامقرار گرفته و

تر شود و روز به روز نقشش پررنگها و ... جاي پاي این شیوه دیده مینامهها و هفتهمجالت و روزنامه
شود. می
ترین کوتاه نوشته به کاریکلماتورنزدیک-2-4

طرح به نوعی در «است. » طرح«و » هایکو«که به کاریکلماتور شباهت دارد هاي کوتاه شعر فارسی از قالب
دوره ساسانی، در نواحی مشرق ایران رواج داشت. شاعر در این نوع شعر، به یکی از اجزاء طبیعت در 

یابد که آن را با بیانی دقیق، کوتاه و قانع افکند و به کشف خاصی از آن دست میاي خاص، نظر میلحظه
کند که طرح نه تنها درباره طبیعت بلکه ) ضمناً اشاره می66: 1380(رستگار، » کشد.، به تصویر میکننده
ترین و موجزترین کوتاه«کند.و اما هایکو هاي مادي، فلسفی، اجتماعی و ... اظهار نظر میي اندیشههمهدرباره

ع. پاشایی به ادبیات فارسی نیز راه هاي احمد شاملو و شعر غنایی در ادبیات ژاپن است که توسط ترجمه
اي طبیعی و شود و برخورد آن شاعر را با شیئ یا منظرهیافت. این نوع شعر در اصل از هفده هجا تشکیل می

اي شهودي دست اي خاص دفعتاً به تجربهکند؛ شاعر با دیدن شیء یا صحنهحتی پیش پا افتاده منعکس می
رسد. در شعر کالسیک فارسی و سبک و جان آن شی یا صحنه مییابد و به ادراکی عمیق از هستیمی

نامیده و قابل » هاها و نگاهلحظه«ها را شعر شود که شمیسا آناي یافت میهاي توصیفیخراسانی، دوبیتی
شود، بلکه شاعر نگاه خاص خود را به داند. در این گونه اشعار مطلب خاصی بیان نمیمقایسه با هایکو می

» کند.کند و عموماً به کمک تشبیه به خواننده منتقل میاي خاص بیان میز اجزاي طبیعت در لحظهیکی ا
اي شاعر و دقت به پیرامون توان گفت، طرح به هایکو، شباهت دارد؛ به خاطر نگاه لحظه)می1390(کردبچه، 

کلماتورنویس به پیرامون خود، خود، اما کاریکلماتور هم شباهت بیشتري به طرح دارد. نگاه هایکوسرا و کاری
بیشتر به طبیعت نظر دارد اما کاریکلماتورنویس الزامی در این » هایکوسرا«شباهت به هم نیستند، گرچه بی

مورد ندارد؛ اما در کاریکلماتورهاي شاپور به طور خاص، توجه دید وي به طبیعت اطراف خود مثل رنگین 
شباهت به نگاه هایکوسرایان نیست. شود که بیدیده میکمان، آسمان، ستاره، پرندگان و حیوانات،
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است که در کاریکلماتورها الزامی نیست و اساساً هایکو » وزن«اما تفاوت هایکو و کاریکلماتور در ویژگی 
گیرد و کاریکلماتور در گروه نثرهاي ایجازي است. عالوه بر این، آنچه در ي شعر قرار میجزء مقوله

اولویت دارد ـ با توجه به نام آن ـ کاریکاتوردر کلمات یا بازي با کلمات است. یعنی کاریکلماتورنویسی
آورد. ضمناً این ارتباط باید مفهومی طنز بیافریند ارتباط میان کلمات است که یک کاریکلماتور را به وجود می

اي شاعر، است؛ و نگاه لحظهاولویت با ذهنیت شاعرانه » هایکوسرایی«تا یک کاریکلماتور واقعی باشد. اما در 
ي هایکوسراست. از میان همهاي دائمی از یک صحنه کلی، هدفبیان آن به سادگی و روشنی و ایجاد خاطره

هاي این دو شود که تفاوتتر است. البته این نزدیکی باعث نمیها، کاریکلماتور به طرح نزدیککوتاه نوشته
ها، ایجاز است که در این ي کوتاه نوشتهژگی مشترك و روشن همهقالب را نادیده بگیریم. به طور کلی وی

شود که ها دیده میهایی اساسی، میان کوتاه نوشتهمیان کاریکلماتورها و جمالت قصار موجزترند. اما تفاوت
کوتاه اند و بعضی جزء ها در گروه نثر ایجازيشود؛ مثالً بعضی از کوتاه نوشتهها از یکدیگر میباعث تمایز آن

ها نیست. و کاریکلماتور هم هاي اصلی آنهاي موجزند؛ بعضی طنزآمیزند و گروهی طنز جزء مؤلفهسروده
شوند و به هم مرتبط ي طنزآمیز است که در آن کلمات به شکلی کنار هم چیده میاي کوتاه نوشتهگونه

) ؛ 235شاپور »(یحتاج زندگی استمرگ ما«شوند که مفهومی طنز بیافرینند. مثالً در این کاریکلماتور می
واقعیت «داند و یک اصل ساده و روشن یعنی شاپور با ارتباط میان سه کلمه، زندگی را مایحتاج مرگ می

کند. بنابراین هدف کاریکلماتورنویس به عنوان یک طنزپرداز، در گام اول، را به شکلی طنزآمیز بیان می» مرگ
ي انسانی و شاید این لبخند را براي التیام دردها و مشکالت جامعهنشاندن لبخند بر لبان خواننده است 

خندد، فقط اوست که از شاید من از همه بهتر بدانم که چرا فقط انسان می«داند. به قول نیچه ضروري می
ترین و ناشادترین حیوان، چنان که شایسته است، فرط رنج عمیقش مجبور شده خنده را ابداع کند. غمگین

)111: 1384( کریچلی،»ن حیوان نیز هست.شادتری
بیان در آثار شاپور: -2-5

ها و رسوم زبان آموزیم و با اسرار و آیینمادر علم بیان راز و رمز و چم و خم این زبان مخصوص را می«
شویم. بحث از تصویرهاي شاعرانه، موضوع علم بیان است. در قدیم بررسی این و تفکر ادبی آشنا می

ي مجاز و تشبیه و استعاره و کنایه محدود کرده بودند، اما امروزه تصویرهاي در چهار مقولهتصویرها را
اداي معناي واحد به طرق «دیگري هم در علم بیان مطرح است. از قبیل: سمبل، اسطوره، ... . بررسی 

مختلف از هايهاي سنتی است در حقیقت یعنی بررسی همین نقاشیکه تعریف علم بیان در کتاب» مختلف
) ما در این مقاله به بررسی 15-13: 1381(شمیسا، » یک موضوع یا نقاشی یک مطلب به انحاي مختلف.

پردازیم.چهار نوع شگرد بیانی ذکر شده در آثار شاپور می
ها و جمالت را در معناي اصلی به کار نبرند، در ادبیات مرسوم است که واژه«الف) مجاز در  آثار شاپور: 

اي به دست دهند تا مقصود آنان فهمیده شود و ثانیاً باید بین معناي اولی و ثانوي لغت، الً باید قرینهاما او
گویند. قدما مجاز را به شرعی، عرفی، عقلی می» عالقه«اي وجود داشته باشد. که در علم بیان این رابطه رابطه
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د مجازي، به دلیل کاربرد فراوان در آثار شاپور ) (مجاز عقلی یا اسنا23-21(همان: »اند.و لغوي تقسیم کرده
اسناد فعل به فاعل غیر حقیقی یا اسناد صفت غیر متعارف به موصوف و به طور «مورد بحث ماست) و آن 

ي ابریم و پسرخوانده کلی اسناد هر مسندي به مسندالیه غیر طبیعی و غیر متعارف است. مثل: ما جگرگوشه
ي اسناد مجازي است (اي ابر گه صوم (فروغ) .گفتگو با طبیعت نیز در حوزهکوه (بهار)، سالم اي شب مع

بگریی و گه بخندي (مسعود سعد). در تشبیه اگر ادات و وجه شبه ذکر نشود تشبیه به صورت اضافی نباشد 
پروردم شود. (من اگر خارم اگر گل چمن آرایی هست که به هر شیوه که میبه اسناد مجازي شبیه می

م) (حافظ). خار بودن و گل بودن به مسندالیه غیر متعارف اسناد داده شده است. رویمی
حسامیزي نوعی اسناد مجازي است؛ و حس مختلف را به هم نسبت دادن یا یکی را صفت دیگري 

) 293-289: 1379(شمیسا، » آوردن: نگاه سرد.
د باالیی دارد. نویسنده براي اینکه دنیاي ي قدما، در آثار شاپور اسناد مجازي بساماز انواع مجاز به شیوه

هاي اصلی آن موش، گربه، ماهی، ي ذهنش را به تصویر بکشد ـ یعنی دنیایی که شخصیتساخته شده
کند .او از مجاز استفاده چندانی نبرده است؛ خورشید، رنگین کمان و ... است ـ از اسناد مجازي استفاده می

ساده و روشن اوست. بنابراین او از میان انواع مجاز، اسناد مجازي را عالقگی، زباني این بیشاید ریشه
گزیند تا زبانش در عین روشنی، مخیل هم باشد.بهار پشت در باغ از سرما سیاه شده بود. (کتاب اول: برمی

ي زمین نشسته بود.( کتاب سوم.: ي جاذبه) سقوط روي زانوي قوه48)گل شبنم گریست. (کتاب دوم: 16
ها در مسیر رودخانه، با پل به ) خشکی173کند.( کتاب چهارم:آسانسور صعود و سقوط را نشخوار می)156

کشد. (کتاب ي زمستان به دوش می)زمان، جسد تابستان را تا سردخانه201دهند. (کتاب پنجم: هم دست می
)366نویسی کردند.( کتاب هفتم: )نجواها در اتحادیه فریاد، نام268ششم: 

گرید. (کتاب هشتم : )قلب، اشک شوق ریزان خون می449سپارد. (ص:لی، دریا را به خاك میخشکسا
44(

ي مجاز در آثار شاپور به این نتایج رسیدیم که سهم اسناد مجازي در آثار از بررسی انجام شده درباره
از است.) سهم مج74/14مورد) جمعا (% 9) است و در کنا موارد اندك مجاز(65/14شاپور،(%

ي شاپور بوده است، تشبیه است. ب) تشبیه در آثار شاپور: یکی از شگردهاي بیانی که مورد استفاده
نویسنده از میان انواع تشبیه، تشبیه بلیغ را به عنوان سالح کار خود برگزیده؛ که از  زیباترین تشبیهات است . 

خواهد از او نوشتن جمالتی تشبیهی نیست او میاو از این نوع تشبیه بیشتر به شکل اضافی بهره برده. هدف 
تشبیه هم براي ترکیب آفرینی استفاده کند و بهترین وسیله براي این کار استفاده از تشبیه بلیغ اضافی است. 

تواند به هدفش که ترکیب آفرینی است برسد و هم با استفاده از تشبیه زیباآفرینی چرا که بدین وسیله هم می
آمیزد و باتی تشبیهی بیافریند و سخن خود را زیبا کند. و گاهی این ترکیبات را با طنز میکند؛ یعنی ترکی

خلق می کند.تشبیهات در آثار شاپور اغلب به » آپارتمان جدول ضرب و چرخ خیاطی قلب «ترکیباتی نو مثل: 
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غیر اضافی، است. پس از آن تشبیه بلیغ» عقلی به حسی«و » حسی به حسی«صورت اضافی است و از نوع 
ها کاربرد بیشتري دارد. و از بقیه انواع تشبیه، در مواردي اندك استفاده شده است که در جدول، آمار دقیق آن

) مورد تشبیه دیده شد که 430ي این هشت مجموعه، () جمله9704را ارائه خواهیم داد. در مجموع از (
باشد. ) می43/4معادل (%

هایی نو، موفق اضافی، ترکیب آفرینی کرده، اما نتوانسته در آفرینش ترکیبشاپور با استفاده از تشبیهات
تري ارائه دهیم باید باشد و در بسیاري موارد از ترکیباتی تکراري استفاده کرده است. اگر بخواهیم آمار دقیق

مشاهده شد ) مورد تشبیه اضافی تکراري 200) مورد تشبیه این هشت مجموعه، تقریباً (430گفت از مجموع (
رساند. ي نویسنده به استفاده از این نوع تشبیه را میکه این آمار، میزان توجه و عالقه

هایی، به آمار دقیق انواع تشبیه در این هشت مجموعه خواهیم پرداخت. در ادامه پس از ذکر مثال
تشبیه بلیغ اضافی/ حسی به حسی/ مفرد به مفرد: 

ي پیله)84ي جسم (ص: )کتاب دوم: پیله35پرتگاه زبان (ص: )60کتاب اول: اتوبوس ماه (ص: 
)94مغز (ص: 

)دریاي اشک 188ي دل (ص: ) کتاب چهارم: آینه149ي لب (ص: )غنچه143برف پیکر (ص: کتاب سوم:
)191(ص:

)کتاب ششم: 249)پرچم روشنایی (ص: 230ي قلب (ص: ) آینه218کتاب پنجم: آسایشگاه شب (ص: 
) آسمان چشم 344)کتاب هفتم: آپارتمان جدول ضرب(ص: 320)تخته سیاه شب (ص: 323ابر پلک (ص: 

)446) الماس باران (ص:497ي سراب (ص: ) آینه490)کتاب هشتم: آتش تنهایی (ص:375(ص: 

تشبیه در هشت مجموعه کاریکلماتور شاپور-1

8جلد 7جلد 6جلد 5جلد 4جلد 3جلد 2جلد 1جلد نوع تشبیه
جمع 

کل
درصد

97/3%25462113475312259386تشبیه بلیغ اضافی
تشبیه بلیغ غیر 

اضافی
10632327-33 %34/0

04/0% 14-1--11-تشبیه مؤکد
04/0% 4-11----2تشبیه مجمل 

04/0% 24-1----1تشبیه مطلق
72/2% 303417830287938264حسی به حسی
1/ 47% 6166417274324143عقلی به حسی 
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19/0% 19-2412235حسی به عقلی
04/0% 4-3---1--عقلی به عقلی
43/3% 27402012334210455333مفرد به مفرد
55/0% 7114131017154مفرد به مقید
18/0% 228418-1-1مقید به مفرد
13/0% 32113-2311مقید به مقید

01/0% 1------1-مرکب به مقید

ي شباهت است که به آن استعاره ترین نوع مجاز، مجاز به عالقهمهم«) استعاره در آثار شاپور: ج
شود. آن مشبه به ذکر و مشبه، حذف میترین نوع استعاره است که در گویند.استعاره نوع اول یا مصرحه، رایج

» استعاره مکینه و تخیلیه«استعاره نوع دوم یا استعاره مکنیه یا بالکنایه است. قدما روي هم، اینگونه استعاره را 
استعاره مکنیه «گاه این دو، یعنی کنایه و تخیل از هم جدا نیستند بهتر است به آن اند؛ چون هیچخوانده
)70-58: 1381(شمیسا،» شود.ین استعاره به دو شکل اضافی و غیر اضافی دیده میبگوییم. ا» تخیلیه

ها عالقه دارد؛ از آنجا که ایجاز استعاره از تشبیه بیشتر است، بیشتر مورد توجه شاپور که به کوتاه نوشته
خواسته ن شیوه هم ،میقرار گرفته است. شاپور از انواع استعاره، از استعاره مکینه اضافی، بهره برده. او با ای

ي تشبیهی بهره برده در استعاره هم از نوع اضافی براي ترکیب بیافریند. همانطور که در تشبیه از اضافه
خواسته آفرینش ترکیب استفاده کرده است. بسامد انواع دیگر استعاره در آثار شاپور بسیار پایین است. او می

ها از گیرد و در بیشتر موارد، این نوع ترکیباز استعاره مکینه مدد میهایی خیال انگیز بیافریند بنابراینترکیب
اند. نوع جاندارانگاري

) مورد استعاره به کار رفته است که معادل 1173از مجموع جمالت هشت مجموعه کاریکلماتور، (
) که 79/11معادل (%باشد.از میان انواع استعاره، استعاره مکینه پرکاربردترین بوده است، چیزي) می08/12(%

هاي اضافی، آن دسته که تشخیص ي مکینهبیشتر به صورت اضافی هستند؛ قابل توجه است که میان استعاره
شود که هایی دیده می)اند؛ آمار بیشتري را به خود اختصاص داده و در موارد کمتري اضافه(جاندارانگاري

استعاره مکینه، استعاره مصرحه در مواردي اندك در هر بعد از ». ي دوست داشتنقله«جانبخشی نیستند، مثل 
جلد دیده شد. 

هایی از استعاره در هشت مجموعه: الف) استعاره مکینه تخیلیه اضافی (جاندارانگاري) ب) استعاره مثال
اضافی: مکینه تخیلیه

)36هاي قفس (ص: چنگ میله)50) چشم وجدان  (ص: 20کتاب اول: الف: پاي شبنم (ص: 
)19شیر فکر (ص: )30سیفون ابر (ص: ) 35: باطري خورشید (ص: ب
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)88رگ حوض (ص: )111پرچانگی قلب (ص: )86کتاب دوم: الف) آغوش تونل (ص: 
)82ي زندگی (ص: قله)132درِ سالم (ص: )125ب) پرواز افکار (ص: 

) 157پاي ابر (ص: )152هاي رنگین کمان (ص: بوسه)156کتاب سوم: الف) اشک آسمان (ص: 
)169ي باد (ص: ب) قله

)174پاي خداحافظی (ص: )176)انگشتري بهار (ص: 191هارم: الف) اسکلت سالم: (ص: کتاب چ
)188ي شب یلدا (ص: قله)176ي اقیانوس (ص: ب) قله

)227(ص: ابانگشت شه)239) آغوش خورشید خانم (ص: 209م: الف) آرامگاه بهار (ص:کتاب پنج
)251ها (ص: غروب غم)233)درِ ستاره (ص: 234ي پرواز (ص: ب) پیمانه

)300جسد آب (ص: )267آغوش سیل (ص: )303کتاب ششم: الف) آرزوي نگاه (ص: 
)306ي کاهلی (ص: ) قله279ي هستی (ص: )ریشه293ب) بن بست زندگی (ص: 

)   جسد خستگی 357ک خاکستر (ص: پل)345کتاب هفتم: الف) آستین سیاه شب (ص: 
)407(ص: 

)366ي شکیبایی (ص: ) قله367طلوع فریاد (ص: ) 347ي نشستن (ص: ب) دامنه
)      صورت خورشید 510جسد عزرائیل (ص: )501کتاب هشتم: الف) جان دریا (ص: 

)565(ص:
)571ي پاییز (ص: درِ ورود)444)  درِ خروجی پرواز (ص: 47ب) تیک تاك ضربان قلب (ص: 

بررسی استعاره در هشت مجموعه کاریکلماتور پرویز شاپور -2
جمع کل8جلد 7جلد 6جلد 5جلد 4جلد 3جلد 2جلد 1جلد 

نیه
 مک

اره
ستع

411=23/4%1648433679566370اضافی (الف)*ا
581=16/5%6131292827495اضافی (ب)*

153=57/1%31612821192630غیر اضافی 
24=24/0%37115214استعاره مصرحه
4=04/0%--21--1-استعاره مرکب 

جمع کل هر 
مجموعه 

567557471161061175991173

08/12%59/573/692/917/922/1183/1063/610/22درصد 
اي که مشبه به آن غیر ونیفیکاسیون . *اضافی ب = اضافه* اضافی الف = تشخیص، جاندارانگاري، پرس

جاندار باشد.
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کنایه در آثار شاپور:کنایه به دلیل پوشیدگی، مورد توجه شاپور قرار نگرفته؛ از آنجا که زبان شاپور، )د
اي خواهد خیلی روشن و به سادگی دنیي کار او نیست. او میپوشیده سخن گفتن الزمهساده و روشن است،

دهند؛ به تصویر بکشد و در این میان، کنایه هایی را  که آزارش میها و ضعفخیالی و آرزوهاي خود و یا غم
ي خود با کنایه بینیم که درکنایاتی هم که استفاده کرده است، به شیوهجایی ندارد. در تأیید این مطلب می

ظاهري آن بیشتر مورد توجه است. او با کنایات اي از این کنایات بهره برده که معنی شوخی کرده و به گونه
کند. که البته این خود یک شگرد است که شاید اگر نویسنده ، مانور بیشتري روي اینگونه جمالت بازي می

کرد. در هشت مجموعه کاریکلماتور پرویز شاپور، تر میي قوت، کار او را برجستهداد، به عنوان نقطهمی
) از کل هشت مجموعه متعلق به کنایه است. 63/2شد، یعنی معادل (%) مورد کنایه یافت256(

نکته قابل توجه در کنایات شاپور این است که در بعضی جمالت برخالف تعریف کنایه که معناي ظاهري 
مورد نظر نیست، نویسنده با هنرمندي و براي ایجاد طنز در جمله، معنی ظاهري کنایه را مد نظر گرفته است 

ي اول، معنی ظاهري مورد اي معروف را در جمله آورده، اما به جاي معناي درونی آن، در درجهنایهیعنی ک
اي معروف، ذهن خواننده را از معناي اي در کنار کنایهنظرش است؛ در بعضی جمالت هم، با آوردن جمله

که قرار گرفتن باد و » ند.کعاشق بادي هستم که کاله برداري نمی«دهد مثالً کنایی به معنی ظاهري سوق می
کشاند. در این جمالت معنی کنایی مورد نظر نیست. در کاله در کنار هم، ذهن ما را به معنی ظاهري جمله می

شود ـ از آید و اینجا شبیه به ایهام میبعضی جمالت ابتدا معنی ظاهري و سپس معنی کنایی به ذهن می
در این » ام.ام که سر از قوزك پایم در آوردهخود فرو رفتهآنچنان در «جهت صحیح بودن دو معنا ـ مثل: 

کشاند و تصویر شخصی که از ناراحتی سرش تا جمله قوزك پا ذهن ما را به معنی ظاهري این جمله می
رسد، سپس معنی کنایی. به شود. پس ابتدا معنی ظاهري به ذهن میپایش پایین آمده؛ در ذهن نقش بسته می

هاي معروف و با هنرمندي خود و چاشنی کنایات هم بازي کرده یعنی با استفاده از کنایهطور کلی شاپور با
» کنایه طنزآلود«طنز، نوعی کنایه آفریده که مشابه آیرونی است؛ به همین دلیل این دسته از جمالت شاپور را 

نامیم. می
)سیاهی لشکر: گروه افراد 58: کنایه در کتاب اول:  هیچ موجودي به اندازه شب سیاهی لشکر ندارد. (ص

)* در این جمله معنی ظاهري سیاهی لشکر مورد نظر 980: 1383بی خاصیت و فاقد کارایی الزم. (انوري،
است، یعنی لشکري از سیاهی که همان سیاهی شب است؛ در حالی که در کنایه معنی ظاهري مورد نظر 

نیست.
)آب از آب تکان خوردن: برقرار بودن 111. (ص: خوردکتاب دوم: در خشکسالی آب از آب تکان نمی

)* در این جمله هم برخالف تعریف کنایه، معنی ظاهري مورد نظر است. 1آرامش و سکون (انوري: 
ي کسی قرمز )سرخ شدن رنگ چهره166کتاب سوم: گل خجالتی وقتی پرنده را دید سرخ شد. (ص: 

)927ها. (انوري: د آنشدن یا به قرمزي زدن بر اثر خشم، خجالت یا مانن
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)چوب الي چرخ چیزي گذاشتن: مانع 196کتاب چهارم: چوب الي چرخ  گردون گذاشتم. (ص: 
)426پیشرفت کار او شدن، اشکال تراشی یا کارشکنی کردن براي او (انوري: 

: )سبز شدن252شود. (ص: ي بهاري سبز میي پاییزي سر راه شکوفهکتاب پنجم:  عاقبت گل پرپر شده
) در این جمله دو معنی، هم معنی ظاهري و هم 882ظاهر و پیدا شدن، معموالً به طور ناگهانی (انوري: 

درونی جمله مورد نظر است. 
خواهد مراحل زندگی را پشت سر کند، شتبازده میترها میاي که پا توي کفش بزرگکتاب ششم: بچه

دخالت کردن و با او در افتادن یا سر به سر او )پا توي کفش کسی کردن: در کار او 277بگذارد. (ص: 
) 175گذاشتن (انوري: 

)آب خوش از 408دهد آب خوش از گلوي آتش پایین رود. (ص: کتاب هفتم:  هیزم تر فرصت نمی
)5گلوي کسی پایین رفتن: زندگی را به آرامش و بدون درد سر گذراندن (انوري: 

ورودي زندگی سکونت دارد، فرصت سر خاراندن ندارد. (ص: ي درِاي که در آستانهکتاب هشتم: قابله
468(

)1151فرصت سر خاراندن: کمترین فرصت ممکن (انوري: 
بررسی کنایه در هشت مجموعه کاریکلماتور شاپور-3
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شاپور با استفاده از شگردهاي بیانی به دنبال شیرین کردن و تأثیرگذاري کالم خود بوده است. او با ذوق و 
هایی را که الزم میان شگردهاي بیان، آنکند. البته وي از هاي بیانی به سبک خود استفاده میخالقیت از شیوه

ي ذهنش را به تصویر دانسته، انتخاب کرده؛ مثالً براي اینکه دنیاي ساخته شدهو متناسب کار و هدف خود می
هاي اصلی آن موش، گربه، ماهی، خورشید، رنگین کمان و ... است ـ از بکشد ـ یعنی دنیایی که شخصیت

عالقگی، زبان ساده ي این بی.او از مجاز استفاده چندانی نبرده است؛ شاید ریشهکند اسناد مجازي استفاده می
گزیند تا زبانش در عین روشنی، مخیل و روشن اوست. بنابراین او از میان انواع مجاز، اسناد مجازي را برمی

ر با استفاده فراوان ) کاربرد دارد. شاپو08/12ترین نوع مجاز است در آثار شاپور (%هم باشد. استعاره که مهم
پردازد و کالم خود را خیال به شکل اضافی، به ترکیب آفرینی میاز نوع دوم این شگرد یعنی استعاره مکینه،
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کند. البته او در کنار استفاده از این شگرد به شکل اضافی، از صورت غیر اضافی آن نیز بهره برده انگیز می
ي شاپور بوده است، تشبیه است. نویسنده از میان انواع تشبیه، است. شگرد بیانی دیگري که مورد استفاده

تشبیه بلیغ را به عنوان سالح کار خود برگزیده؛ که از  زیباترین تشبیهات است . او از این نوع تشبیه بیشتر به 
ی خواهد از تشبیه هم براي ترکیب آفرینشکل اضافی بهره برده. هدف او نوشتن جمالتی تشبیهی نیست او می

تواند استفاده کند و بهترین وسیله براي این کار استفاده از تشبیه بلیغ اضافی است. چرا که بدین وسیله هم می
به هدفش که ترکیب آفرینی است برسد و هم با استفاده از تشبیه زیباآفرینی کند؛ یعنی ترکیباتی تشبیهی 

آپارتمان جدول «آمیزد و ترکیباتی نو مثل: طنز میبیافریند و سخن خود را زیبا کند. و گاهی این ترکیبات را با
حسی «خلق می کند. شاپور از میان تشبیهات حسی و عقلی، بیشتر از تشبیهات » ضرب و چرخ خیاطی قلب 

بهره برده. و اما کنایه؛ به دلیل پوشیدگی، مورد توجه شاپور قرار نگرفته؛ » عقلی به حسی«و سپس » به حسی
خواهد خیلی ي کار او نیست. او میپوشیده سخن گفتن الزمهر، ساده و روشن است،از آنجا که زبان شاپو

دهند؛ به تصویر هایی را  که آزارش میها و ضعفروشن و به سادگی دنیاي خیالی و آرزوهاي خود و یا غم
تفاده کرده است، بینیم که درکنایاتی هم که اسبکشد و در این میان، کنایه جایی ندارد. در تأیید این مطلب می

اي از این کنایات بهره برده که معنی ظاهري آن بیشتر مورد ي خود با کنایه شوخی کرده و به گونهبه شیوه
کند. که البته این خود یک شگرد است که شاید اگر نویسنده ، مانور توجه است. او با کنایات بازي می

کرد. تر میقوت، کار او را برجستهي داد، به عنوان نقطهبیشتري روي اینگونه جمالت می
) از شگردهاي بیانی، بیشتر به دنبال ترکیب آفرینی، در کنار زیبایی و 90/33بنابراین نویسنده با استفاده (%

هاي اصلی کاریکلماتور است فراموش تخیل در کالمش بوده است؛ او در این میان، طنز را که یکی از ویژگی
یانی، طنز را عجین کرده و بدین شکل سبکی خاص خود آفریده است. ي شگردهاي بنکرده و با همه

نتیجه گیري-3
ي ادبیات طنز معاصر است. او با زبانی ساده، روان و طنز، در پرویز شاپور، یکی از نوآوران در عرصه

و ـ ) به پیشنهاد احمد شامل1346قالب جمالتی کوتاه، سبکی جدید آفرید و نام این شیوه را ـ  سال (
)، آغاز کرد و قبل از آن 1350هاي خود را به شکل کتاب، از سال(کاریکلماتور گذاشت. شاپور چاپ نوشته

کرد. زبان کاریکلماتورهاي شاپور نرم و روان است ودر جمله هاي خود را در مجالت چاپ میکوتاه نوشته
کاریکلماتورنویسی است اما این ترین ویژگیشود. گرچه طنز اصلیهاي وي پیچیدگی و دیرفهمی یافت نمی

اند یا طنز خفیفی ها یا کامالً خالی از طنز بودهي جمالت شاپور دیده نشد و بعضی از جملهخصیصه در همه
هایش بوده است؛ اما وي طنز را به ها و طرحدارند؛ اما به طور کلی طنز، آلت اصلی شاپور در نوشته

به شکل بازي با کلمات و گاه در قالب مفاهیم و گاهی حتی، بازي هاي مختلف به کار برده است، اغلب شکل
آید که نام آن را ها در آثار وي به چشم میها. مخصوصاً بازي با کنایهها و مثلبا شگردهاي ادبی مثل کنایه

معنی ها بیشتر مورد قبول است و گاه دو اي هستند که معنی نزدیک آننهادیم؛ زیرا کنایه» ي طنزآلودکنایه«
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). 181» (روز، روي شب را سفید کرد.» «گذارد.باد کاله سر کسی نمی«دور و نزدیک پذیرفتنی است؛ مثل: 
هاي اوست اما در بعضی جمالت رعایت نکرده؛ و در هاي اصلی نوشتهایجاز و کوتاه نویسی نیز از ویژگی

آدم «تر کرد؛ مثالً: معنی و مفهوم کوتاهاي را، بدون ایجاد خللی در توان جملهبیشتر این موارد به راحتی می
)؛می توان گفت:خسته از خواب حرف شنوي 395» (خسته، از خواب بیشتر از بیداري حرف شنوي دارد.

دارد. 
ي طنزنویسی است نه توان گفت هدفش جملهایجاز کار شاپور در این است که به جمله اکتفا کرده؛ می

تر بنویسد. توانست کوتاهف کوتاه نویسی بود خیلی از جمالتش را میالزاماً کوتاه نویسی، چرا که اگر هد
حتی در اصطالحات خاص خودش که خیلی زیاد هم به کار برده؛ ایجاز را رعایت نکرده؛ مثالً به جاي تولد، 

به حال ... اشک «اي مشابه، ؛ به جاي افسوس یا واژه»در خروجی زندگی«؛ به جاي مرگ، »در ورودي زندگی«
و ... . اینگونه موارد » واپسین دم حیات» «ي بینفاصله«، »حاصل جمع اعداد«و مواردي دیگر مثل » ریزم.می

هاي کوتاه هاي شاپور جملهکاهند. البته در میان جملهکنند و از ارزش کار وي میکالم وي را کسالت بار می
» سکوت، ساکن گورستان است.«هاست؛ مثل: ي آنخورد که نام کوتاه نوشته برازندهفراوانی نیز به چشم می

کنند اما در کنار آن، مواردي که ذکر شد، هم ها قدرت نویسنده را در کوتاه نویسی ثابت می).این جمله344(
ي، علم  بیان  شود. بررسی دیگري که بر کاریکلماتورهاي شاپور شد از جنبهباعث کاهش ارزش کار وي می

مودار ارائه خواهیم داد؛ ترتیب فراوانی در کاربرد استفاده از این صنایع، به این بوده است. همان طور که در ن
- 4) 43/4تشبیه(%-3) 08/12استعاره(%-3)65/14اسناد مجازي(%-2)09/0مجاز (-1شکل است:

د و ان) از نوع استعاره مکینه20/11) کاربرد استعاره، (%08/12ي جالب اینجاست که از (%). نکته63/2کنایه(%
اند و مجاز در این هشت مجموعه از نوع مجاز عقلی ) تشبیه بلیغ اضافی97/3) کاربرد تشبیه، (%43/4از (%

شود دیده می» بازي با کنایه«هاي شاپور همان طور که قبالً گفته شد، به نوعی (اسناد مجازي) است. در کنایه
معنی دوم کنایه، معنی اول و ظاهري آن و یا هر دو نامیم، چرا که یا به جاي می» کنایه طنزآمیز«ها را که آن

ي کنایه طنزآمیز (آیرونی) قرار گیرند. توانند زیر مجموعهمعنی مورد نظر است، بدین ترتیب می
شاپور با استفاده از تشبیه و استعاره به شکل اضافی، ترکیب آفرینی می کند و با تلفیق آن  ها با طنز، 

یند و همچنین با استفاده ( هر چند محدود) از کنایه هاي طنزآمیز، به خاص بودن ترکیباتی خاص خود می آفر
کالم خود کمک می کند و سبکی می آفریند که شبیه هیچ کس نیست؛گرچه الهام گرفته از جمالت قصار 
است اما تقلید نیست .اگر شاپور در آفرینش ترکیب هاي جدید، کنایه هاي طنز آمیز و همچنین محتواي 

تش دقت بیشتري نشان می داد؛جمال
مسلما شاهد مجموعه اي قوي تر از آثار او می شدیم.با این حساب خدمت بزرگی که شاپور به ادبیات 
معاصر ما کرده ( ابداع کاریکلماتور نویسی) قابل انکار نیست و عامل ماندگاري نام  وي در میان بزرگان 

معاصر است.
ر شاپوربیان در هشت مجموعه کاریکلماتو-4
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الملوك غزالینصیحه اندیشه ي ایرانشهري در 
بیژن ظهیري ناو
دانشیار گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده
پردازد و مباحثی ایرانشهري در نصیحه الملوك غزالی میهاي ي حاضر به بررسی و تحلیل اندیشهمقاله

مانند: شاهی آرمانی، فره ایزدي، عدالت، توأمان بودن دین و ملک، تساهل و تسامح، خرد و دانش و ... را 
شود. شاه مدنظر هاي ایرانشهري به وضوح دیده میدهد.درنصیحه الملوك تأثیر اندیشهمورد مطالعه قرار می

نند ایران باستان پیکري دوگانه دارد: پیکري طبیعی و پیکري ناشی از لطف یا فره ایزدي . شاه به غزالی، هما
شود ولی به اعتبار فره ایزدي موجودي سان دیگر افراد بشر تلقی میاعتبار پیکر طبیعی خود انسان و فردي هم

دارد. پادشاه نصیحه الملوك قدرت ممتاز است که اراده و مشیت او در تقدیر و دگرگونی جهان تأثیر مستقیم 
را در دست دارد و داراي شأن، شوکت و هیبت خدایان است و حافظ نظم کیهانی است. اوست که خاستگاه 

هاست هر گاه که او عدالت را در جامعه حکمفرما کند جهان در آبادانی و خوشی روزگار ها و بديتمام نیکی
آورد. در واقع تی، پلشتی، آز، نادانی، فساد و تباه رو به جامعه میگذراند، اما چون ظلم در میان باشد زشمی

گردد اما با از میان رفتن او سستی، پادشاه نیک، سبب انسجام و یکپارچگی اجتماعِ مورد نظر غزالی می
شود.گسیختگی و آشوب در جامعه حاکم می

فره ایزدي، عدالت.   آرمانی،هاي ایرانشهري، شاهینصیحه الملوك، اندیشهها:کلیدواژه
. مقدمه                                                                                                                      

اي از احیاءالعلوم است، فضائل ي مکاتیب، کیمیاي سعادت که خالصهالملوك در کنار مجموعهنصیحه
رسائل حجه االسالم از آثار فارسی امام محمد غزالی، از متکلمان و متفکران بزرگ قرن پنجم هجري االنام من 

) که براي پادشاه سلجوقی 174: 2536، (زرین کوب، »یی از اندرز و قصه بودمجموعه«الملوك است. نصیحه
و تاریخی داراي مقام سلطان محمد بن ملکشاه یا سلطان سنجر سلجوقی تألیف شده است که از لحاظ ادبی 

نصیحه الملوك... از جهت جودت و حسن انشاء و بالغت و اصالت نثر قدیم فارسی و نیز از «شامخی است. 
» حکمت عملی«ي اسالمی ي جامعیت اخالق مذهبی و معارف عرفانی و آنچه را که در اصطالح فالسفهجنبه
ي ناس ي عامهم دینی و دیوانی و بیان اخالق فاضلهگویند اعم از امور انفرادي یا اجتماعی و آداب و رسومی

نظیر مانند نباشد، قدر مسلم کمي معتبر فارسی اگر بیاز اعالی و ادانی و پادشاه و رعیت مابین آثار باقی مانده
: ده). غزالی در این کتاب از مسایل سیاسی، اجتماعی و اخالقی سخن به 1361(همایی، » و نادرالمثال است

هاي خود به عنوان حاکم ، آورد و براي اینکه تلنگري به حکومت سلجوقیان وارد کند تا به مسئولیتمیان می
جوید و در واقع او حکومت سلجوقی را به هاي گذشته استناد میدرست عمل کنند ،به اخباري از ملت

براي سلطنت بیمار ي سودمند شفا بخشیک نسخه«دهد تا رویکرد ایرانیان باستان در امور سیاسی سوق می
هاي خود را به کار برد تا غارتگران لذتجویی را که خاطرشان جز با سلجوقی تهیه کند و آخرین کوشش
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شود به راه آورد و راه را تا آنجا که ممکن هست براي تحقق عدالت اسالمی هاي نفسانی خرسند نمیشهوت
ي اندیشه ي لی در نصیحه الملوك بر پایه). در واقع نظرات سیاسی غزا174: 2536(زرین کوب،» بازکند

ي خالفت قرار دارند.             ي سیاسی او دربارهایرانشهري و در چالش با نظریه
-اندیشه-)ایرانباستان(هایایرانشهريدر این مقاله به بررسیاندیشه

-شتههاییکهازمجرایمتوناوستاییوکتبعصرساسانیودیگرآثار،هویتایرانیراهمراهیکردهوگذ

-شود تانشانداده شود کهفرهنگایرانباستانبادورهپرداخته می-شودیاصیلیبرایایرانیانمحسوبمی

هاي اندیشه ها و ویژگیشود. از مؤلفههایمتأخرپیوندیناگشودنیداردوهمچونسندیدرخشانومعتبرهموارهحفظمی
ه بدانها پرداخته خواهد شد) هاي ایرانشهري که غزالی در نصیحه الملوك بدانها استناد جسته( در متن مقال

توان به موارد ذیل اشاره کرد:              می
یایرانشهریقرارداردوهمهچیزبرحولمحوراوکهدرکانونتأمالتاندیشه» شاهیآرمانی«
» یایزديفرّه«گیرد.چرخد؛بهطوریکهدگرگونیجهانازدگرگونیسرشتاونشأتمیمی

ي یخداوندبررویزمینبودهوبهوسیلهیآنهمچونسایهست.دارندهکهدرایرانباستانعنایتایزدیومخصوصشاهانبوده ا
گردیدهاست.شدهوآنموجبتداومقدرتوفرمانرواییاومیآن،حکومتاوالهیمحسوبمی

ي ایرانشهري سراسر هستی بر است. در چهارچوب اندیشه» عدل و داد«هاي اصیل ایرانشهريمایهاز بن
توأمان «تاده و این اندیشه از قدیم االیام با او گره خورده است.ي داد استوار است.پادشاه زیرعلم داد ایسپایه

ي تنگاتنگی میان آن دو برقرار است و مکمل یکدیگر ند و در عین حال هر دو که رابطه» بودن دین و ملک
ي بزرگترین و زیباترین زیورهایی که پادشاهی یک از دسته» خرد و دانش«هستند.» دانایی«ي زیرمجموعه

ها سر فرو دهد آن است که به حق بگراید و نگهبان خرد و دانش باشد و در برابر آنرا زینت میپادشاه 
یمواردمذکوردرکتابنصیحه که در ایران باستان از اصول کیش مزدایی بوده است. همه» تساهل و تسامح«نهد.

-جایکتابکهبهنوعیمرتبطبااینمواردباشدآوردهمیشودوشواهدیازجايالملوك بررسیمی
توان گفت آید. به عبارتی، میود؛زیرابسیاریازهمینمفاهیمسیاسیبهکارمردانسیاستدرحکومتاسالمیآمدهاستومیش

ي سیاسی  ایرانشهري یکسره خاموش نشد بلکه در که با پذیرش دین اسالم توسط ایرانیان، مشعل اندیشه
هایی از این اندیشه را پیدا کرد. توان رگهمتون مختلف ادب فارسی می

.بحث2
ي ایرانشهري قرار است که در کانون تأمالت اندیشه» شاهی آرمانی«ي ایرانشهري محور اصلی اندیشه

ي سیاسی دوران باستان ایران و آبشخور خاستگاه اصلی اندیشه«چرخد. دارد و همه چیز بر حول محور او می
هاي زرتشتی بود و به طور عمده اندیشهي باستانی ایران و ي شاهی آرمانی ناشی شده از اندیشهآن، نظریه

: 1368(طباطبایی،» ي شاهی آرمانی استوار استنامیم بر اندیشهي سیاسی ایرانشهري میآنچه را که اندیشه
ها و ي تمام قدرتترین عنصر جامعه است، او هدایت کشور را بر عهده دارد و سر رشته). شاه مهم109
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لطان، اس اساس ملک است، خیر و برکت و آبادانی ملک از عدل و داد س«شود. ها به وي ختم میمسئولیت
ي ایرانشهري ).   شاه در اندیشه96(همان: » خیزد و کار خلق با کار سلطان زمانه پیوسته استملک بر می

زانی ي خود ارگزینشی الهی بود: یعنی خداي یگانه، اهورامزدا، (داناي هستی بخش) مقام شاهی را به برگزیده
ي خالفت، اقتدار خلیفه به طور بالواسطه ناشی از خداوند نیست، بلکه در نظریه«داشت در حالی که می

نامه منبعث از بیعت، استخالف یا حتی استیال و تغلب است و مشروعیت خلیفه یا امام در نظر شریعت
). غزالی نیز در زمان خود 141: 1385(طباطبایی، » گرددنویسان جز از مجراي اجراي احکام شرع درست نمی

کرد در نصیحه الملوك که بحران روابط میان نهاد سلطنت و خالفت یکی از فرازهاي حساس خود را طی می
دانسته، مقامی که از سوي پروردگار و به تأیید به این اصل ایرانشهري معترف بوده و پادشاه را نایب خدا می

بیعت، استخالف و استیال و تغلب بر ظاهر و باطن آدمیان حکومت يواسطهالهی مستعد و آراسته گشته و بی
بدان و آگاه باش که خداي تعالی از بنی آدم دو گروه را برگزید و این دو گروه را بر دیگران فضل «کند: می

یند و نهاد؛ یکی پیغامبران و دیگر ملوك. اما پیغامبران را بفرستاد به بندگان خویش تا ایشان را به وي راه نما
پادشاهان را برگزید تا ایشان را از یکدیگر نگاه دارند و مصلحت زندگانی ایشان در ایشان بست به حکمت 

شأن طرازو هم).در این فقره، غزالی ملوك را هم81: 1361(غزالی،» خویش و محلی بزرگ نهاد ایشان را
اند. ي خدا در این جهان بودهنمودار و نمایندهها مؤید به تأیید الهی بوده و لذاداند که همانند آنپیغامبران می

ي ایزدي در میان رعایا همین گزینش الهی سبب شده بود تا در ایران باستان، شاه را همسان خدا و به مثابه
: 1380(ویسهوفر،» بلکه باید او را با صفات الهی بشناسند«قلمداد کنند و شاه را نه به عنوان شاه معمولی 

ها نیز مشاهده ي همسان باوري شاه و خدا مختص به ایران نبوده بلکه در میان سایر ملتریه). البته نظ207
ي دنیا، تحت حکم خدایی بود که به مملکت مصر، حتی همه«شود. مصریان نیز  معتقد بودند که  که می

ورشید صورت فرعون تجلی یافته بود. از این رو فرعون را گاهی با خدایشان، حوروس، و گاهی با خ
). به همین 343: 1381، (ادي، »دادند)،و گاهی با این دو و چندین خداي دیگر عینیت میRaعالمتاب، رع(

جهت، فرعون همانند خدایان، بر کمربندش دم حیوانی را وصل کرده بود که از پشت کفلش آویخته شده بود 
- نیز از آن جا که شخصیتی ایرانیبخشید. غزالی و ریشی مصنوعی بر چانه داشت که وجهی الهی به او می

ي اي از دو بنیاد ایرانشهري و اسالمی را در هم تنیده است تا به نحوي به هر دو وظیفهاسالمی دارد، آمیزه
ي الهی بودن پادشاهی را این ي عمل بپوشاند. وي با استناد به نص محکم ،نظریهاسالمی خود جامه-ایرانی

را خداي تعالی دین داده است، باید که مر پادشاهان را دوست دارد و مطیع پس هر که «کند: گونه بیان می
باشد و بداند که این پادشاهی خداي دهد و آن را دهد که او خواهد؛ قوله تعالی: قل اللهم مالک الملک تؤتی 
الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدك الخیر انک علی کل شیء

ي پیامبرانه در نزد پادشاهی در نزد ایرانیان همانند وظیفه«توان گفت که ). بنابراین می82: 1361،(غزالی،»قدیر
ي ایرانشهري، شاه آرمانی باید از نژاد و ). در اندیشه278: 1380(ویسهوفر،» اي الهی بوداسرائیلیان ودیعه

داشته باشد. هخامنشیان براي شاهان ایرانی سه ي شاهی باشد تا شایستگی تکیه بر اورنگ سلطنت راتخمه
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الف ) پدر شاه هخامنشی باشد، ب) مادر شاه هخامنشی باشد، ج ) اگر مادر شاه «اصل کلی معین کرده بودند: 
). از سوي 70: 1381ادي، »(ي بزرگ پارس باشداز خاندان شاهی نیست، الاقل از خون یکی از هفت خانواده

نهد که دند، که اهورامزدا، خداي یگانه و یکتا، همواره تاج شاهی را بر فرق شاهانی میدیگر، بر این عقیده بو
اي به چند طریق به سلطنت خود نبشتههخامنشی، پارسی و آریایی باشند. چنانچه داریوش در سنگ

به قوم ي هخامنشی و به عالوه از لحاظ نسبش، یعنی تعلقش به طایفه«ها بخشد که یکی از آنمشروعیت می
). اگر شاهی این سه شرط اساسی را احراز نکند پادشاهی او 77: 1380(ویسهوفر، » پارس و به آریاییان است 

غیرقانونی و نامشروع است لذا باید الزامات شاهی چون تاج و تخت و قبا را وداع گوید. نژادگی نه تنها براي 
است. غزالی نیز بدین اصل توجه کافی مبذول داشته ي طبقات امري الزامی امر پادشاهی  بلکه براي قوام همه

ي را درباره» اصالت نژادي«ي و هر چند که مستقیماً پادشاه را خطاب قرار نداده اما به طور غیر مستقیم نظریه
و پادشاه باید که کار «ها به کار برده است. ي اطرافیان پادشاه و صاحبان منصبپادشاه و به طور مستقیم درباره

ش به دست ناسزاواران باز ندهد و اندر دست خداوندان اصل و نسب نهد که اگر به دست ناسزا دهد خوی
(غزالی، » هاي بسیار پدید آید از هر   روي و هر جنسیملک خویش به باد دهد و مملکت ویران شود و خلل

نباشد اما هرگز ). غزالی معتقد است انسان با اصل و نسب اگرچه ممکن است پرهیزگار144-143: 1361
و لکن بسنده کن به خداوندانِ اصل و نسب که اگر پرهیز نکنند باري مردم را گرامی دارند و «کند: خطا نمی

چنین با استناد به مثلی عربی تفاوت عمیق مردم با اصل و ).وي هم143(همان: » اصل پاك هرگز خطا نکند
اند کردن و تغافل نمودن راست نیاید که اندر مثل عرب گفتهبا مردم بد احتمال«کند: اصل را موکداً بیان میبی

العبد یقرع بالعصا و الحر تکفیه االشاره یعنی که تا بنده را چوب بر سر نزنند از خواب غفلت بیدار نشود و 
). 148، (همان: »اندآزاد مرد را اشارتی تمام بود و این مثل با مردم با اصل و بی اصل گفته

چنان که در جهان هستی، نیروهاي هم«هاست ها و بديباستان پادشاه خاستگاه تمام نیکیدر ایران 
در برابر هم قرار » شاه خوب«و » شاه بد«ي انسانی نیز اند، در جامعهاهورایی و اهریمنی با هم در کشاکش

و آیین و عامل ترین کس به خداست و حافظ نظم گیرند. این یک، بهترین آفریدگان اهورایی و نزدیکمی
ي ترین کس به اهریمن، مایهخیر و سعادت و آبادانی است و آن دیگر، پرگزندترین موجودات و نزدیک

گونه فرمانروِ شهریاري نیکو و پادشاهی بد را این» دینکرد) «121: 1352(مجتبائی، » آشوب، فساد، شرّ و گناه
ي فرمانروایی اش، زمانهو راستی و نکویی است. زمانههمانا فرمانروِ شهریاري نیکو، دانایی «کند: توصیف می

خیزد... اي است که از آن برمیاندر جهان و آبادانی و شادمانی» داد«اش، گستردگیِ ستودگان است. آشکاري
اند؛ تودگان راست، فراخی و شادمانی... اند و، کهتران به کهتريِ خود شایستهمردم سزاوار مهتري در مهتري

یاري نیکو، نابودي سرتاسرانه تازش اهریمنی و، فرا رسیدن زمانِ نوسازي دو جهان، و فروآمیزي فرجام شهر
زنی باشد. فرمانروِ پادشاهی بد، کژآگاهی و دروغدوباره به همان نیروي آغازیی که از آن شاخه گرفته بود، می

داد و ش، آلودگی جهان از راه بیاي آشکاريي سر برآوردن دیوان است. نشانهاش، زمانهو بدي است. زمانه
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-باشد... مردمِ سزاوارِ مهتري سر به کهتري میآیند آن میاي در زندگی تودگان است که پیشراري و ویرانی

یابند؛ تودگان راست، تنگی و دشواري؛... فرجامش، نابودي گذارند و، برزینانِ الیق کهتري منصب مهتري می
آذر فرنبغ، »(باشد؛ این است راز آشکاري دین بهیاز گوهر او دارد میي هر چه که بن و بهرهسرتاسرانه

1381 :176.(
گذارند و نیکی و راستی سراسر جهان را پر کرده بنابراین، اگر جهان، در آبادانی و خوشی روزگار می

ی از جهان فرماست و زشتی، پلشتی، آز، شهوت، نادانی، فساد و تباهاست و جامع صفات الهی در جهان حکم
رخت بربسته است؛ بیانگر وجود حاکمی نیکوکار و عادل است که با اجراي عدالت بساط ظلم را برچیده و 
ظالم را به کیفر اعمال خویش رسانده است. به همین جهت ایرانیان باستان، نزول باران، فراخی نعمت، آبادي 

نیز این اندیشه را باور داشته و در این زمینه دانستند. غزالیشهر و کشور را منوط به وجود پادشاهی نیک می
پس، بباید دانستن که آبادانی و ویرانی جهان از پادشاهان است، که اگر پادشاه عادل «خوانیم: از زبان او می

گور و کسري انوشیروان بود، جهان آبادان بود و رعیت ایمن بود، چنان که به وقت اردشیر و افریدون و بهرام
ن پادشاه ستمکار بود، جهان ویران شود، چنان که به وقت ضحاك و افراسیاب و یزدگرد بزهکار و بود، و چو

ي فوق حکایتی را از زمان نوشیروان عادل ذکر ). غزالی براي تبیین اندیشه83: 1361(غزالی، » مانند ایشان 
یی برآمد؛ دیهی دید و سخت روزي نوشروان عادل به شکار رفته بود و از لشکر جدا مانده به باال«کند: می

یی رفت و آب خواست. دخترکی بیرون آمد و او را بدید به خانه تشنه شده بود، بدان دیه شد و به در خانه
باز آمد و یک تا نیشکر بکوفت و در آب آمیخت و قدحی پر کرد و بیاورد و به دست او داد... نوشروان ... 

کی. نوشروان از آنجا به تعجب بازگشت و چون به حشم رسید گفت: آن آب از چند نیشکر گرفتی. گفت از ی
ي خراج آن دیه بخواست، اندکی بود، اندیشه کرد و گفت دیهی که از یک نیشکر چندان آب آید، جریده

در نیت کرد که خراج آن دیه به زیادت کند. پس وقتی دیگر !دخلی بدین بسیاري و خراجی بدین اندکی
انه تنها گذر کرد و آب خواست؛ همان دختر بیرون آمد، او را بدید، بشناخت به بدان دیه رسید، سوي آن خ

خانه آمد تا آب بیرون آورد و دیر بماندو نوشروان...گفت: چرا دیر آمدي؟ دخترك گفت زیرا که از یک 
ود. نیشکر آب چندان نیامد که تو بخوري و امروز سه نیشکر بکوفتم تا چندان آب آمد که از آن یکی آمده ب

ام که چون پادشاه را بر رعیت نیت بد گردد نوشروان گفت این از چه افتاد؟ گفت از نیت پادشاه؛ که شنیده
برکات از همه چیزها بشَود، نوشروان بخندید و باز نیت نیکو بکرد و آن دخترك را به حالل بخواست که 

- ب انسجام و یکپارچگی اجتماع می). در واقع، پادشاه نیک، سب140-142: 1361(غزالی، » سخت زیرك بود
شود. گردد، و با از میان رفتن او، سستی و گسیختگی و آشوب در جامعه حکمفرما می

هاي اعتقادي در نزد ایرانیان باستان، فره ایزدي است. پادشاه ایرانشهر باید داراي از دیگر مولفه
شود و این ممکن نیست مگر اینکه از فروغ پشتیبانی فرازمینی باشد تا طومار حکومت به نام وي نگاشته

مند گردد تا بدین وسیله به نبوغ و رستگاري رسد. این اندیشه امري الزامی جهت گزینش مینوي و ایزدي بهره
الهی او به عنوان تاجدار قانونی است. پادشاهان براي انجام رسالت الهی که به آنان تفویض شده، داراي 
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ي آن ي افتخاري شمرده شده که همیشه همراه پادشاهان آریایی بوده و نشانههالهو این مانند «خورنه هستند
).پس مشروعیت شاهان 42: 2535(احتشام، » دانسته شده که این شاهان در آسمان، در کنار خداي جاي دارند

ی موهبت ي نوراننشانه«مندي ایشان بود. اساس فر نور و درخشش است. بر این اساس خوارنه وابسته به فره
ي ارزش و اهمیت نور است که در عین حال عاملی ملکوتی و قدرت واگذار شده از سوي خداوند و جلوه

).با ظهور شاه 10: 1384(کربن، » دهداست درونی از قدرت حیات و نیرویی که موجود را به زندگی پیوند می
زیرا فرّ خاستگاه و «شودي میگردد؛ خوبی جایگزین بدداراي فره ایزدي همه چیز دستخوش دگرگونی می

(طباطبایی، » ي هماي خجسته و فرخنده استي آن همچون سایهي بخت و خوبی و زیبایی و سایهسرچشمه
ي آتش است و مظهر ناسوتی نوع پنجم آتش یعنی سپنیشته، تجلّی ویژه» فر«). در ایران باستان 130: 1385

ایرانیان آتش را «). در واقع 104: 1384(کریستنسن، » سوزددر بهشت در حضور اهورامزداه می«آتشی که 
).اما باید گفت فره ایزدي 84: 1363(سجادي،» انددانستهي خدا بر روي زمین میمظهر نورانیت خدا وخلیفه

آید، تنها آن کس که از آنِ راستان و نیکان است. در واقع فره، چون قبایی است که بر تن هر کس راست نمی
تافتن فر در کسی باز «شود. مند میصفات اهریمنی را از خود دور کند از این نور الهی بهرهامیال پست و 

تواند داشت... فره ها تیره شده است، هرگز تابشی نمیبسته به پاك جانی اوست. سرشتی که از آالیش بدي
داد گرایید، فره ایزدي از او یابد اگر فرمانروایی به کژي دچار آمد و به بیایزدي تنها نیکان وپاکان را در می

هر گاه فرمانروایان «).بنابراین 177: 1380(کزازي، » دور خواهد شد؛ فروغ فره در او تیرگی خواهد گرفت
ها انحراف پیدا کرده و از گفتار نیک، کردار نیک و پندار نیک سر باز زنند، دروغگو شوند، فره ایزدي از آن

) چون جمشید که منی کرد و در نتیجه نور 20: 1384(کربن، » شوندبریده شود و گرفتار بدبختی و فالکت
مند درخواست کرد تا او را ار فر بهره» آناهیتا«یزدانی او سر به نیستی گذاشت. یا چون افراسیاب تورانی که از

ساخته بود. ي ایرانشهري را نیز نصب العین خویش گرداند، اما آناهیتا او را کامیابی نبخشید. غزالی این اندیشه
ي فر را به کار برده است:      مرتبه واژه3وي به طور کلی در کتاب نصیحه الملوك 

: 1361غزالی، »(پس بباید دانستن که کسی را که او پادشاهی و فر ایزدي داد، دوست باید داشتن«-ا
82.(

).                      127، (همان: »فر ایزدي بدان شانزده چیز است«-2
و روشنایی جان و پاکیِ تن و فزونی خرد و دانش و بزرگیِ اصل فر ایزديزیرا که آنک بزرگانند به «-3

). اما باید اذعان 127(همان: » اندخویش و به دولت قدیم که در خاندان ایشان بوده است پادشاه و ملک بوده
وك به همان مفهوم ایرانشهري به کار نرفته است؛ زیرا در دوران در نصیحه المل» فره ایزدي«داشت که مفهوم 

قبل از اسالم و در آیین زرتشت اهورامزدا خالق فر است و امشاسبندان پرتو و فره ایزدي را به پادشاه ارزانی 
ی چنین براي فر نمادهایی نظیر قوچ، باز، گوي بالدار ساده، گوي بالداري که از بطن آن آدمکدارند. هممی

اند لذا هاي باد وزیده، سر قوچ، شمسه، نیلوفر و... قائل بودهریش بلند بیرون آمده، دیهیم، دستار، سربند، دنباله
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کردند را مجسم و ممثل می1ي فري پادشاه و اهورامزدا یا یکی از ایزدان بخشایندهها چهرهها و کتیبهدر سکه
نمادهاي فوق را از اهورامزدا یا یکی از ایزدان دریافت که پادشاه براي مشروعیت پادشاهی خویش یکی از 

دارد(تصاویر زیر):    می

ي اردشیر اول : سنگ نگاره1ي شاپور دوم در طاق بستان،                      تصویر: سنگ نگاره2تصویر 
هاي حدود سالدر نقش رستم، ربع                                                     

ي تأیید اهورامزدا حلقه3ي تأیید  را در دست دارد                   دوم  از  قرن اهورامزدا حلقـــه379-309
را 

ي فر ظاهر شده است.                        تا به شاپور دوم بخشد . همچنین ایزد  مهر به عنوان بخشاینده
در دســـــت دارد .

: داریوش و ولیعهــــدش با نیلوفر (نماد فر)3تصویر 
ق.م6-5ي تخت جمشید، در دست، خزانه

جایگزین » ظل اهللا فی االرض«ي بعد از اسالم تصویر خداوند جایز نبود، عبارت جا که در دورهاز آن«اما 
). غزالی نیز 68: 1384(سودآور، » کردي فرّ خدایان تجسم مییافت کنندهنقشی شد که پادشاه را به صورت در

ي رایج روزگار ي ایرانشهري  و براساس شیوهزیست علیرغم آشنایی با اندیشهچون در  دوران اسالمی می
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ه شنوي کدر اخبار می«کند: بیان می» ظل اهللا«را به تبعیت از دوران اسالمی در قالب » فر«خویش مفهوم 
ي ي هیبت خداي است بر روي زمین یعنی که بزرگ و برگماشتهالسلطان ظل اهللا فی االرض، سلطان سایه

خداي است بر خلق خویش. پس بباید دانستن کسی را که او پادشاهی داد، دوست باید داشتن و پادشاهان را 
ي تعالی گفته است: اطیعواهللا و متابع باید بودن و با ملوك منازعت نشاید کردن و دشمن نباید داشتن که خدا

بزرگ و «). از سوي دیگر باید گفت که عبارت 81-82: 1361(غزالی، » اطیعوالرسول و اولی االمر منکم
ي آن چیزي بود که سنگ در حقیقت نماینده«ي مذکور، در فقره» ي خداي است بر خلق خویشبرگماشته

: 1384(سودآور، » را تفویض مسئولیت از جانب ایزدان بودکردند که پادشاه هاي ساسانی باید القا مینگاره
همانند نظامی 2171ي چنین در صفحهي فوق و هم). ذکر این مطلب نیز ضروري است  که غزالی در فقره68

اي قائل را به پادشاه تفسیر کرده و میان پادشاه و پیامبر واسطه» اولی االمر«عبارت 3عروضی در چهار مقاله
ي سیاسی ي نویسندگان ایرانی، به تبع اندیشهمانند همه«ن مبین این نکته است که غزالی نیز نشده و ای

: 1385(طباطبایی، » تافته استي خالفت را بر نمیدانسته و نظریهایرانشهري، پادشاه را جانشین پیامبر می
هاي نیک و در واقع جامع تمام ). غزالی با آگاهی از این مسأله که فر از آن راستان و نیکان است، ویژگی140

فر ایزدي بدان که شانزده چیز است: خرد و دانش و تیز هوشی «دارد: عرضه می» فر«صفات کمال را در قالب 
و دریافتن هر چیزي  و صورت تمام و فرهنگ و سواري و زین افزار  کار بستن و مردانگی با دلیري و 

ي و گشاده دستی و دوستی و مهتري نمودن و احتمال مدارا آهستگی  و نیک خویی و داد دادن  ضعیف از قو
به جاي آوردن و رأي و تدبیر در کارها و اخبار بسیار خواندن و سیر الملوك نگاه داشتن و بر رسیدن از 

اي است که فارابی براي ). این فقره یادآور فضایل چهارگانه127-128: 1361(غزالی، » کارهاي ملوك پیشین
این فضایل در هم تنیده عبارتند از: فضایل نظري، فکري، «ي فاضله قائل است. س اول مدینهفیلسوف با رئی
توان این گونه بیان کرد:). در یک طبقه بندي این فضایل را می145: 1378(قادري، » خلقی و عملی

فضایل نظري: تیز هوشی، فرهنگ، دوستی، بر رسیدن از کارهاي ملوك پیشین.
دانش، دریافتن هر چیزي و صورت تمام، رأي و تدبیر در کارها.فضایل فکري: خرد و

دستی، احتمال مدارا به جاي آوردن.فضایل خلقی: مردانگی با دلیري و آهستگی، نیک خویی، گشاده
فضایل عملی: سواري، زین افزار کار بستن، داد دادن ضعیف از قوي، مهتري نمودن، اخبار بسیار خواندن، 

داشتن.سیر الملوك نگاه 
شود که داراي بنابراین در نظر غزالی، شاه که مؤید من عنداهللا باید باشد، زمانی به نور الهی منور می

شود. اما ي غزالی در قالب خصال نیک پادشاه متبلور میخصایص فوق باشد. به عبارتی دیگر، فر در اندیشه
- اي بر گردن پادشاه میکند بلکه رسالت عمدهنمیغزالی تنها به شاهی که مؤید به تأیید الهی باشد، بسنده 

ي ي جهان آدمی است. واژهگذارد و آن رعایت عدالت است؛ چرا که عدالت فضیلت اولیه و خمیر مایه
توان یافت. عدالت همچون عدالت چنان جالیی دارد که در قاموس بشري هیچ واژهاي همانند آن را نمی
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یکدیگر است، اما چون این رشته از هم گسست و ظلم در جامعه رواج یافت، ي افراد به اي پیوند دهندهرشته
بخشد ي بشري را زندگانی و معنا میعدل و قسط اصلی است که جامعه«آورد. آن جامعه رو به اضمحالل می

ماند که درخت وجود انسانی (فرد) و وجود جمعی او، یعنی جامعه، بدان زنده و پایدار و و به سان آبی می
). در 13: 1380(جمشیدي، » دهدخشکد و حیات خود را از دست میسرسبز و خرم است و بدون آن می

ي دوران تاریخی مطلوبیت ذاتی داشته است. ایرانیان باستان بر این ها در همهي انسانواقع عدالت براي همه
در ایرانشهر نباید توانا بر ضعیف زور باور بودند که پادشاه ایرانشهر باید عدل و داد را در جامعه برقرار سازد. 

گوید، باید گرگ و میش در کنار هم روزگار سپري کنند؛ چه در غیر این صورت دوام و بقاي حکومت در 
هاي دوام حکومت، عدالت است. اگر این پایه سست شود و گیرد؛ چرا که یکی از پایهمعرض خطر قرار می

گردد و در نهایت، حکومت متزلزل میان رفته و شهرها ویران میجور و ستم در جامعه حاکم شود امنیت، از 
» داردرعایت عدالت و دوري از ظلم، عاملی است که نظام سیاسی را از فروپاشی مصون می«شود. می

ي عدل کند، چه ). پس ضروري است که پادشاه که قطب و مرکز هستی است افاضه178: 1385(طباطبایی، 
دادگري و رحم بهترین و «ي ملک از زوال و اختالف است و و نگهدارندهي خیر عدل فراهم کننده

). بنابراین 52: 1385(رضایی، » باشدي شاهان میگرانبهاترین تاج سرافرازي و بزرگی است و زینت برازنده
ي ارته«چنان که سوشیانت یا بختیار پایان زمان که هم«شاه مسئول گسترش عدل در سراسر گیتی است

کند، شاه خوب و ) نام دارد با ظهور خویش عالم هستی را پر از عدل و راستی میAstvatéréta(»مجسم
).                          145: 1352مجتبائی، »(دیندار و فرهمند نیز مظهر عدل است

ک چنان ایمان داشت و پایبند بود که از هفت باب کتاب نصیحه الملوك ی» عدالت«ي  غزالی به اندیشه
در عدل و سیاست ملوك و «باب را به عدالت اختصاص داده و براي ارج نهادن بدان باب اول را با عنوان 

70همچون حسن مطلعی بر کتاب قرار داده است. او از تعداد » ذکر پادشاهان پیشین و تاریخ هر یکی
ل آورده است و حتی حکایت را در خصوص عد25حکایتی که کتاب نصیحه الملوك را بدانها آراسته است، 

داند. در جاي جاي کتاب خویش از هر مبحثی به عدالت گریز زده و پایبندي بدان را براي پادشاه ضروري می
اي میان داده است که رعایت عدالت را فریضهغزالی به رعایت عدالت در امر سیاست آن چنان اهمیت می

که از هر چه حرامست دور باشی و هر چه فریضه کردارها که شاخ ایمانست آنست«داند: پادشاه و خلق می
است به جاي آوري. و این دو قسم است: یکی میان تو است و حق تعالی چون نماز و روزه و دور بودن از 

» حرام خوردن و حرام کردن و دیگر میان تو و خلقست و آن عدلست بر رعیت و دست بداشتن از ظلم
کند: اي را بیان میگانهنصیحه الملوك براي عدالت اصول ده). غزالی در کتاب13-14: 1361(غزالی، 

آنست که والی نخست قدر والیت بداند و خطر آن نیز بداند که والیت نعمتی است که هر «اصل اول: 
). حق والیت از نظر غزالی 14-15(همان:» که بحق آن قیام کند سعادتی یابد که وراي آن هیچ سعادت نبود

رساند داند که آدمی را به سعادت میت چنانچه فارابی، فیلسوف مشهور، فلسفه را علمی میرعایت عدالت اس
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شود پس موجود باید به سیاست بپردازد؛ اما بقاي سیاست عدل و علم به نظام سعادت در مدینه حاصل می«و 
). 168: 1362(داوري، » عدل است

» ین و حریص بود بر شنیدن نصیحت ایشانآنکه همیشه تشنه باشد به دیدار علماي د«اصل دوم: 
ي یکی از مفردات اساسی اندیشه» توأمان بودن دین و ملک«ي ). این اصل یادآور نظریه27: 1361(غزالی، 

ارکان ضایع و ي اساس و اساس بیي ارکان است و دین به مثابهسلطنت به منزله«ایرانشهري است. در واقع 
ترین ). مجتبایی بهترین و کامل125-126: 1382(مهاجرنیا، » تقیم و خراباساس غیرمسناتمام و ارکان بی

ها را از نظر دین بهی، حکومتی دانسته که در آن دین و دولت توأم باشند و شهریار دیندار حاکم حکومت
درآیین بهی، شاهی دین است، و دین شاهی است... بزرگی شاهی در بندگی دین مزدائی است و «باشد. 

ین مزدائی در شاهی، برازندگی و بهبود آفریدگان در آنست که با یکی شدن شاهی و بهدینی، شاهی بزرگی د
- راستین پدید آید و شاهی راستین با دین بهی یکی شود. چیزي که اهریمن با سرسختی بسیار با آن پیکار می

ا که نابودي او در به هم ي بهدینی است به نیروي تمام در یک تن، زیري شاهی و خورهکند، گرد آمدن خوره
). غزالی نیز به این اصل اعتقاد راسخ داشته است. وي در این زمینه 98: 1352(مجتبایی،» پیوستن این دو است

و نیکوترین چیز که پادشاه را بباید، دین درست است، زیرا که دین و پادشاهی چون دو برادرند از «نویسد: می
ي فرایض به وقت خویش و از هوا ي مهم در کار دین بود و گزارندهرندهیک شکم مادر آمده باید که تیمار دا

). این اصل 106: 1361(غزالی، » ها و ناشایست و آنچه در شریعت نقصان آورد دور باشدو بدعت و شبهت
در نزد غزالی چنان ارزشی دارد که وي خواهان نشو و نمو اسالم و دین اسالم نه تنها در میان نظام حاکم 

باشد. او حتی راهکارهایی براي برپایی دین در جامعه و زوال بد دینی براي پادشاه ه در تمام والیت میبلک
و اگر بشنود [پادشاه] که اندر والیت او کسی متهم و بد دینست، بیاوردش و تهدید نمایدش «دهد: ارائه می

پاکیزه بود از اهل هوا و بدعت و تا توبه کند، یا عقوبت کند یا نفی کندش از والیت خویش تا مملکت او 
-ها میها و پلیدي). پس توأمان بودن دین و ملک سبب از میان رفتن تیرگی106(همان: » اسالم عزیز باشد

- دهد و در نتیجه نظم در اجتماع حکمفرما میگردد و در مقابل قسط و داد و راستی را در جامعه رواج می
شه به علماي دیندار نزدیک بود تا راه عدل به وي آموزند و خطر این و والی بدان سالمت یاود که همی«شود. 

). غزالی حتی در حکایتی، پدیدار شدن نسل خوب را در گرو 26-27(همان:» دارند دمادمکار بر وي تازه می
سلیمان بن عبدالملک خلیفه بود. مگر روزي اندیشه کرد...حال من در قیامت «داند: ارتباط با علماي دین می

چون باشد. پس کس به بو حازم فرستاد که عالم و زاهد بود گفت از آنچه روزه بدان گشایی مرا چیزي 
یی سبوس بریان کرده بدو فرستاد...چون سلیمان آن بدید بگریست...سه روز روزه فرست. ابو حازم پاره

رد پسر وي بداشت...سوم شب بدان سبوس روزه گشاد. چنین گویند که آن شب با اهل خویش صحبت ک
ي جهان بود و در عدل مانند عمر خطاب بود و عبدالعزیز آمد و از عبدالعزیز عمر بن عبدالعزیز آمد که یگانه

).                                                                          32-34همان: »(اند که از برکات نیت نیکو بود که از آن طعام خورده استگفته
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ي غزالی جهان اسالم با هجوم نیروهاي صلیبی، منازعات سیاسی داخلی و خطرهاي از آنجا که در دوره
دانست که ضرورت مجاهده با تجاوزگران را به سلطان فرقه گرایی مواجه بوده، لذا غزالی بر خود واجب می

اما بر آن بود تا پادشاه را براي 4دکرخاطر نشان سازد. وي اگرچه با آثار خویش با این تهدیدات مبارزه می
که شاید اگر «ي اسماعیلیه بود ي غزالی وجود فرقهحفظ کیان اسالم تحریض نماید. نخستین خطر در دوره

دید اما این خطر اصل شریعت را تهدید کرد غزالی آن را مهم نمیتنها خالفت و حکومت وقت را تهدید می
بسیار داشت. از همین جهت بود که حتی در روزهاي عزلت و انزوا از نمود و این در نظر غزالی اهمیت می

- (زرین» آوردي انزواي خویش بر ضد آنها صداي اعتراض برمیمبارزه با آنها رو گردان نبود و از گوشه
عراق و آذربایجان در این ایام به تحریک «). خطر دوم اختالفات خانگی سلجوقیان بود 159: 2536کوب،

هاي صلیبی ) و خطر سوم جنگ163(همان:» ي منازعات خونین بین اوالد ملکشاه بودطلب صحنهوزیران جاه 
توانست دنیاي اسالم را پایمال تجاوز ترسایان ببیند ي با نفس نمیغزالی که با وجود استغراق در مجاهده«بود 
پندار مالمتگران وقتی برخالف «) غزالی 163(همان:» شک از این خبر نگرانی سخت یافت و جاي آن بودبی

تأمل زنگ خطر را به صدا درآورد و بدون مداهنه و ها و بیت المقدس آگهی یافت بیي صلیبیاز واقعه
آسانی و عشرتجویی سلجوقیان که با وجود جوانی و قدرت یا از سبب منازعات خانگی مسامحه نسبت به تن

). پس غزالی 165(همان: » انگ اعتراض برداشتپرواي حال مسلمانان را در برخورد با فرنگان نداشتند ب
باید در دفاع از مرز و بوم خویش توانایی » اندر دین باصالبت بود«معتقد بود که پادشاه در کنار آنکه باید 

جهاد داشته باشد.                   
ن و گماشتگان آنکه بدان قناعت نکند که خود از ظلم دست بدارد و لیکن غالمان و چاکرا«اصل سوم: 

و نایبان خود را مهذب دارد و به ظلم ایشان رضا ندهد که او را از ظلم ایشان بپرسند چنانکه از ظلم وي 
) چرا که تنها در این صورت است که آرامش 36: 1361(غزالی،» بپرسند و ایشان را از ظلم وي بنپرسند

ي نظام آرامش عمومی در سایه«آرمندمیي عدل پادشاه گیرد و رعیت زیر سایهعمومی در جامعه شکل می
-هاي حاکم در جامعه] و بدون آن امکاناجتماعی مرهون عدالت است [البته اجراي آن توسط تمامی بخش

-عدالتی و ظلم منفورِ خاص و عام بوده و مورد مواخذه قرار میپذیر نخواهد بود. در هر زمان و مکان بی

).82: 2535(احتشام، » گرفته است
آنست که والی غالب آن باشد که متکبر بود و از تکبر خشم غالب شود و وي را به انتقام «اصل چهارم: 

ي دعوت کند و خشم غول و عدوي عقلست... اما چون این خشم غالب شود باید که جهد کند تا در همه
).    39-40: 1361غزالی، »(کارها میل به جانب عفو کند و کرم و بردباري پیش گیرد

یی که پیش آید، تقدیر کند که او رعیت است و دیگري والی؛ و هر چه  به آنکه در هر واقعه«اصل پنجم: 
).             46(همان: » خود نپسندد هیچ مسلمان را نپسندد و اگر بپسندد غش و خیانت کرده باشد در والیت



٤٧٩٦

٤٧٩٦

مجموعه مقاالت

آنکه انتظار ارباب حاجات را بر درگاه خویش حقیر نشناسد و از آن خطر حذر کند و تا «اصل ششم: 
ي نوافل فاضلتر است مسلمانان را حاجتی بود به هیچ عبادت نوافل مشغول نشود که گزاردن حاجات از همه

).                                                   47(همان: » 
هاي نیکو پوشد و آنکه خویشتن را عادت نکند که به شهوات مشغول شود بدان که جامه«اصل هفتم: 

).48همان: »(قناعت عدل ممکن نشودهاي خوش خورد بل باید که در همه چیزها قناعت کند که بیطعام
).                                         49(همان: » آنکه همه کارها تا تواند به رفق کند نه به درشتی«اصل هشتم: 

است. تساهل و تسامح از » تساهل و تسامح«ي اصل اصل چهارم، پنجم و هشتم غزالی در برگیرنده
شود. تساهل و زبان فارسی از آن با عنوان  رفق و مدارا یاد میاصطالحات رایج در فرهنگ غرب است. در 

-افزار و آشتیي جنگتسامح در ایران باستان از اصول کیش مزدایی بوده است. دین زرتشت دور نگهدارنده
هایتان را به دارد که خشم و نفرت را باید از خود دور کنید. اندیشهدهنده است. دین زرتشت بیان می

هاي منش پاك و نهاد سازش و آشتی از ویژگی«توزي نباشید. م گرایش ندهید. به دنبال کینهخشونت و ست
» باشند، داراي دلی سنگ و منشی زشت هستندروشن است و کسانی که مایل به کینه و ستیزه جویی می

مرگ و درد پرهیز کردن از«). در دینکرد نیز توصیه به مدارا و سازش شده و آمده است: 55: 1385(رضایی، 
پرهیزیم، در رفتار و کردار نیز، گونه که از ایجاد زخم و درد براي خویشتن میبراي هر کس؛ درست به همان

باید هرگونه آسانی و خشنودي را بر همگان روا داریم؛ زیرا ي زخم و درد براي دیگران نشویم. میانگیزه
دارد، گسترش داد ي آسانی و خشنودي روا مییستهکسی که، در رفتار و کردار آسانی و خشنودي به مردمِ شا

ترین اصل تساهل ترین و اخالقیترین، برجسته). قدیمی138: 1381، (آذرفرنبغ، »را در نظر خواهد آورد
است. پایبندي به این اصل در ایران باستان کاربرد » داري بر دیگران نیز روا مدارآنچه بر خود روا نمی«عبارت 

ي خود، فرزند خویش، زرتشت، را به رعایت این اصل انچه  آذر باد مهر اسپندان در پندنامهفراوان داشت چن
). 293: 1385(رضایی،» پسندي براي دیگران نیز نپسنداي پسر من، آنچه براي خود نمی«کند: سفارش می

ورد خطاب او بند بوده و در سه مورد از این عبارت سود جسته و در هر سه مغزالی نیز به این اصل پاي
پادشاه بوده است:                                

ي خداوندي سبحانه و تعالی و بنده اویی به حقیقت؛ چرا از خود آن پسندي که و تو اي ملک آفریده«-1
).                                                              3: 1361(غزالی،» ي خویش نپسندي؟از بنده
یی که پیش آید، تقدیر کند که او رعیت است و دیگري والی؛ و هر چه به خود نپسندد در هر واقعه«-2

).                                                                                              46(همان: » هیچ مسلمان را نپسندد
هر چه میان تو و حق تعالی است آن کنی از فرمان برداري که روا داري که بندگان و اصل آنست که در «-3

تو در حق تو کنند و هر چه میان تو و خلق است آن کنی که اگر تو رعیت باشی و دیگري سلطان، روا داري 
ا، در جهان ). بنابراین باید گفت که در نظر غزالی، تساهل و تسامح یا رفق و مدار14(همان: » که با تو کند
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سیاست، ضرورت علمی و سیاسی و اصلی عینی و فراگیر است و در عین حال تکلیف اخالقی و اجتماعی 
). در واقع 129: 1382(ژاندرون، » تساهل یک فضیلت انسانی و نیز یک فضیلت اجتماعی است«باشد. نیز می

ایرانشهر و شاه مورد نظر غزالی گردد. پادشاه تساهل هم از حقوق بشري و هم از تکالیف بشري محسوب می
» تساهل جزء ذات خداشناسی است که شهریاران باید آن را رواج دهند«باید به صفت تساهل آراسته باشد. 

تواند آن را باز پس گیرد. اما ). تساهل ناشی از لطف شهریار است که هر لحظه می126: 1382(ژاندرون، 
هاي پادشاه را زیر ها و صالحیتت زیرا عدم تساهل تواناییشهریاري که تساهل ندارد دیگر شهریار نیس

کند و سبب طغیان و شورش علیه برد. پادشاهی که بردباري ندارد، لشکر و رعیت را از خود دور میسؤال می
تساهل رفتاري نیست که از «گردد. تساهل، نشان از توانایی و قدرت پادشاه است خود و پادشاهی خود می

). اما از 3: 1383(جهانبگلو، ». فعال انجام گرفته باشد، بلکه عملی مثبت، پویا و قدرتمند استروي ضعف و ان
-ها را براي پادشاه امري ضروري میالملوك رعایت آنهاي تساهل که غزالی در کتاب نصیحهزیرمجموعه

-ت و انسانیت رفتار میداند.در ایران باستان ،شاهنشاهان هخامنشی با عموم رعایاي کشور پهناور خود با محب

هاي انسانی احترام گذاشته ي ایران زمین برقرار بود. کوروش به ارزشکردند و لذا صلح و آرامش در گستره
در پرتو ابراز مهربانی و رأفت نسبت به رعایا و زیردستان خود «داشت و و مقام انسانی را سخت بزرگ می

ي حلم و بردباري داشته باشد و غزالی پادشاهی را که قوه). 37: 2535(احتشام، » شخصیت ممتازي پیدا کرد
اما چون این خشم غالب شود، «دهد بر خشم و نفس خویش مالک باشد در ردیف انبیا و اولیاي الهی قرار می

باید که جهد کند تا در همه کارها میل به جانب عفو کند و کرم و بردباري پیش گیرد و بداند که چون این 
: 1361غزالی، ».(نند انبیا و اولیا باشد و چون خشم راندن پیشه گیرد مانند سباع و ستوران باشدپیشه گرفت ما

). غزالی براي اینکه آراستگی پادشاه را به صفت حلم تأکید کند به سخن حکما استناد جسته است. وي در 40
اند که سه کار از سه یمان گفتهو پادشاه باید که حلیم بود و شتاب زده نبود و حک«نویسد: این باره چنین می

). بنابراین با 139(همان: ». گروه زشت باشد: تندي از پادشاهان و حریصی از عالمان و بخیلی از توانگران
ساز عدالت است و در توان گفت که غزالی معتقد بوده است که مدارا و حلم زمینهتوجه به این سه اصل، می

-تسامح و تساهل که از انصاف و عدالت برمی«ي عدالت است یهواقع تساهل جزء ذات اصلِ اساسی نظر

). پس مبناي تساهل، 419: 1384(سروش، » اي بر سر قانون و چون روحی در تن آن استخیزد، چون سایه
ي ابعاد زندگی خواهد شد.   عدالت است و مراعات آن سبب حصولِ عدالت در جامعه و در همه
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» ا همه رعیت از او خشنود باشد با موافقت شرع بهمآنکه جهد کند ت«اصل نهم: 
). غزالی معتقد است که حکومت تا زمانی دوام خواهد داشت که مردم خواهان برقراري آن 50: 1361(غزالی، 

شوند باشند. زمانی که پادشاه، ظلم و جوري در حق رعیت انجام دهد مردم از وي و حکومت وي گریزان می
که در «داند هاي پادشاه مظفر را این میتابند. افالطون نیز یکی از نشانهی خود برنمیو وي را به عنوان حام
یابد.                    ) که این امر تنها با رعایت عدالت در جامعه تحقق می151(همان: » دل مردمان شیرین بود

). 50(همان: » آنکه رضاي هیچ کس طلب نکند برخالف شرع«اصل دهم: 
سزاوارترین کسی به جاه «ي توأمان بودن دین و ملک است. اصل نهم و دهم غزالی بیانی دیگر از نظریه

داران و خردمندانست و رأي او از ي او آرامگاه دینو پادشاهی آنست که دل او جایگاه عدلست؛ و خانه
ي ارج نهادن . غزالی درباره)150(همان: » خداوندانِ دانش است و با مردمان عاقل و مشیر او را صحبت بود

هر پادشاهی که دین را بزرگ دارد، رعیت او را «کند: به دین توسط پادشاه از زبان حسن بصري چنین نقل می
).150(همان: » بزرگ دارد و هر که با خداي تعالی آشنا گردد همه خلق با وي آشنایی جویند

ین غزالی اهمیت وافري دارد و تأثیر عمیقی در جامعه چناما مسأله عدالت در نزد ایرانیان باستان و هم
-هر یک از افراد مقامی ثابت داشت و کسی نمی«داشته است. در ایران باستان عدالت عبارت بود از اینکه 

: 1384کریستنسن، »(اي مشغول شود، مگر آنچه از جانب خدا براي آن آفریده شده بودتوانست به حرفه
کردند. چه اگر باید همان را بر تن میلباس خاصی در نظر گرفته شده بود که می). حتی براي هر طبقه 230

دهد این نظم و نظام رعایت نگردد و هر کس به کار خویش اشتغال نورزد، تداخل و تزاحم در کارها روي می
شد که داده نمیتر اجازه ي پایینبه هیچ فردي از افراد طبقه«گردد. بنابراین نظریهو اساس اجتماع پریشان می

اي لیاقت بخصوص بروز دهد. در این به طبقات باالتر وارد گردد مگر وقتی که یکی از افراد چنین طبقه
گرفت و پس از ي موبدان و هیربدان انجام میصورت پس از تحقیقات دقیق و آزمایش داوطلب، که به وسیله

شد و فرد مذکور مراتب به شاه گزارش میرسید، آنکه استعداد و لیاقت داوطلب به تصویب و تصدیق می
). غزالی اگرچه عدالت را در این معناي 30: 2535(احتشام، » ي باالتر اجتماع وارد گرددتوانست در طبقهمی

الملوك به کار نبرده است اما وي در جاي جاي این کتاب به تأثیر عدالت در امور ایرانشهري در نصیحه
حکیمان جهان راست «داند: جهان را در گرو اجراي عدالت به نحو احسن میجامعه اشاره کرده و آبادانی 

اند که دین به پادشاهی و پادشاهی به سپاه و سپاه به خواسته و خواسته به آبادانی و آبادانی به عدل گفته
دالت ). پادشاه، اگر در جامعه ع100: 1361(غزالی، » استوار است و به جور و ستم کردن همداستان نبودندي

باید بفرماید تا کارها بی شهریار می«رود را برقرار کند، تهیدستی، تنگی، نیاز، ناخوشی و بیماري از بین می
است که کشور به » داد«در شهرها گسترده گردد؛ که از راه » داد«که تر از همه اینعیب انجام شود... و مهم

مسري و خشکی و یا نیز: جذام و بدبختی و نیاز از هاي رسد؛ تنها از این راه است که بیماريآبادانی می
و از کسان خویش «نویسد: ). غزالی نیز می79-80: 1381(آذرفرنبغ، » تودگان سرتاسر، زدوده خواهد شد
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ها ویران دانستندي که مردمان با جور و ستم پاي ندارند و شهرها و جايبیداد کردن روا نداشتندي از آنکه می
زند و به والیت دیگران شوند تا آبادانی ویران گردد و پادشاهی به نقصان اوفتد و دخل شود و مردمان بگری

مزه گردد و رعیت پادشاه را دوست ندارند و همیشه بر کم شود و گنج تهی شود و عیش بر مردمان تلخ و بی
).101: 1361غزالی، »(وي دعاي بد کنند تا خداي تعالی ایشان را برخورداري ندهد و زود هالك شوند

پادشاه ایرانشهر باید به زیور خرد و دانش آراسته باشد. 
- یخردورزیودانشاینپویاییوبالندگیتنهادرسایه. فرهنگوآیینایرانیان،هموارهدرپیپویاییوبالندگیبودهوهست

- آنکهخردمنداستهموارهدرپیدانش. خردورزیرکناصلیبینشوفرهنگایرانیاست. گردداندوزیمیسرمی
-فضایلوکماالتالهیدرنتیجه.هدرکجهانهستیوشناختآنبدوندانشامکانپذیرنیستاندوزیاست؛چراک

بنابراین. گذاردیآزوشهوتبرخردفضایلوکماالتآدمیروبهتباهیمیپیونددودرصورتغلبهیداشتنخردبهآدمیمی
غزالی ).56: 1352مجتبایی،» (کندحفظمی) شهوت» (ورن«و» آز«راازتازشدیو» خوره«خردنیروییاستالهیکه«

هاي مختلف به تمجید از این دو الملوك با بیاننیز به ارج و ارزش خرد و دانش واقف بوده و در نصیحه
ایدون گویند که همه چیزها به مردم قیمت گیرد و مردم به خرد و دانش. و با «گوهر ارزشمند پرداخته است: 

این شادي را پایداري بود و هر کجا پادشاهی از دانش و از خرد بهتر هیچ چیز نیست که آن عز را بقا بود و 
خرد و دانش بود آنجا دوازده چیز گرد آید: عفت و ادب و پرهیز و امانت و راستی و شرم و رحمت و 

). بنابراین خرد و 160: 1361(غزالی،» نیکوخویی و وفا و صبر و مدارا و حلم و این همه هنرهاي ملوکست
ي همین براي مردمان به ویژه پادشاهان است؛ زیرا به واسطهي زندگی و همچون زیوري آراسته دانش الزمه

یابند. ابن سینا نیز نخستین صفت ها میها و افزودن بر نیکیخرد است که راهکارهایی براي کاستن از بدي
ي عقل، الزم است که از ي مفروض پس از قوهخلیفه«داند. می» ي عقلقوه«خلیفه را که در مقام پادشاه است 

» اشه«مزدا اهوره در پرتو ). «159: 1378(قادري، » اخالقی داراي شجاعت، عفت و حسن تدبیر باشدلحاظ 
-الملوك در این باره می). در نصیحه58: 1375(اوستا، » نگاهبان نیرومند کسی شود که دانا از نادان بازشناسد

که هیچ چیز پادشاه را و غیر نوشروان گوید من چگونه خرد را رد کنم وآنچه خرد فرماید نکنم«خوانیم: 
» پادشاه را بهتر از خرد نیست، که به روشنایی خرد زشت از نیکو جدا شود و نیک از بد، و دروغ از راست

(اوستا، » سرانجام خرد تست که [نیک و بد را از یکدیگر] جدا خواهد کرد«).بنابراین 255: 1361(غزالی، 
ي تشخیص خوب نصیب باشد قوهي فطري ـ بیگانی و قاعده). پس کسی که از خرد ـ معیار هم66: 1375

هاي کند که داراي ویژگیاز بد، خیر از شر، صواب از ناصواب را ندارد. دینکرد، فردي را خردمند تلقّی می
؛ و در کار و کرفه، بخردانه گزین و راد و نیکومنش باشد؛ وز بهر سود »گوید«سخن به دانایی «زیر باشد: 

ي منترهاي دین اورمزد، بینا و کوشا رفتار کند؛ زمان یزشِ ایزد چونان پارسایان، و زمان زمزمههاي آفریده
ها سرآمدترین چونان ردان و سرآمد زمزمه کنندگان، و بسیار از آن منترها آگاهی دارند، و در انجام فریضه

یان هفت خصلت براي خردمند ). غزالی نیز از زبان حکیم پارس182: 1381(آذر فرنبغ، » سروران دینی باشد
اول انکه گناه کسی اندر گذارد که برو ستم کند، و تواضع کند با کهتر از «شمارد که عبارتند از: برمی
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دستی کند بر کارهاي خیر از کسی که از وي برتر بود، و همیشه با ذکر خداي بود، سخن به خویشتن، و پیش
(غزالی، » و چون سختی پیش آید دست به درگاه خداي زندعلم گوید، و منفعت سخن بر جایگاه او بداند 

-شود از دینکرد کاملالملوك عاقل بدان شناخته میهایی که در نصیحه). به گمان نگارنده خصلت248: 1361
هاي دین بررسی کرده و حال آن که غزالی تر است؛ زیرا دینکرد خردمند را تنها از لحاظ دینی و برابر آموزه

توان این گونه بندي میهاي دینی، اجتماعی و فرهنگی کاویده است که در یک طبقهز تمامی جنبهخردمند را ا
بیان کرد:

دینی: همیشه با ذکر خداي بود، چون سختی پیش آید دست به درگاه خداي زند.
اجتماعی: گناه کسی اندر گذارد که برو ستم کند، تواضع کند با کهتر از خویشتن، پیش دستی کند بر 

کارهاي خیر از کسی که از وي برتر بود.
فرهنگی: سخن به علم گوید، منفعت سخن بر جایگاه او بداند.

خرد را از پایگاه فرود خرد مردم را به پایگاه بلند رساند و مردم بی«در اهمیت خرد همین بس که 
لبته باید اذعان داشت که در کشد.ا) و در واقع خرد آدمی را از حضیض به اوج می251: 1361، (غزالی، »آورد

ي زندگی خود به همراه داشته باشد. از این میان پادشاه حتماً ي دانش را در توبرهکنار خرد، فرد باید توشه
ترین چیز براي شاهان عار داشتن از آموختن و شرم از زشت«مند باشد؛ چرا که مایه بهرهباید از این بن

). ایرانیان باستان نیز به امر 263: 1380(ویسهوفر، » زد خردمند نیستآموکه نمیپژوهش در علوم است. آن
- ایرانیان باستان، تربیت همگانی و فرا گرفتن دانش و هنر را که از پایه«داشتند. دانش توجه زیادي مبذول می

هاي مذهبی شمرده شده، بر خود هاي نخستین پرورش هوش فطري است و در دین مزدیسنا یکی از بایستگی
بردند و پسران و دختران خود را دیدند و براي تربیت فرزندان کوشش شایان نگرشی به کار میبایسته می

). غزالی نیز 5: 1385(رضایی، » فرستادندبراي آموختن دانش، ادب، هنر، ورزش و اخالق نیک به دبستان می
دانش یک ساعته را بها «کند: ذکر میداند و ارزش آن را سازي میآرایی و جهاني جهاندانش را ستون و پایه

پدید نیست؛ و همه کارها به دانش بازبسته است و دانش اسیر رأي و تدبیرست و رأي و تدبیر با خرد مادر 
). غزالی سلطان عصر 259: 1361(غزالی،» زادست و هر که را خداي تعالی خرد داده بود خیر بسیار داده بود

و پادشاه چنان باید که بر نهاد و روش آن «ه تحصیل علم و دانش دارد: دارد که نهمت بخویش را بر آن می
هاي ایشان برخواند که ایشان را زندگانی بسیار اند به نیکوکرداري؛ و پندنامهپادشاهان رود که پیش از او بوده

یرتی کتب اند و انوشروان با همه نیکو سهاي بسیار افتاده است و نیک از بد بدرآوردهبوده است و تجربت
هاي ایشان درخواستی و بر سیرت ایشان رفتی. پس پادشاهان این زمانه مقدمان فرو خواندي و حکایت

اندوزي را بنا به روایت طبري ).کریستنسن اشتیاق وهرام پنجم به دانش112(همان: » سزاوارتر که چنان کنند
خت نشست، در تحت هدایت منذر تعلیم شاهزاده وهرام، که بعد به نام وهرام پنجم به ت«نویسد: چنین می

مرا استادان از خداوندان دانش و فرهنگ بیاور تا مرا دانش و فرهنگ و «یافت. روزي به مربی خود گفت: می
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ها را ندانی و تو کار کودکان تو هنوز کودکی و این«منذر گفت: » تیراندازي و سواري و (سخن فقه) بیاموزند
آري من به زاد خُردم اما «وهرام گفت: ». ها بیاموزندم کسانی را که تو را اینگاه بیاورکن تا بزرگ شوي آن

پس منذر استادان و دانایان و تیراندازان جلد و هر گونه دانشمندان و فرزانگان ». خردم، خرد بزرگان است
ي تمام شهعلم و دانش ری«). شایان ذکر است که 298: 1384کریستنسن، »(روم و پارس گرد کرده، بفرستاد

). پادشاه نه 15: 1382نیا، (عیسی» ي انسان استدارندهها بوده و همانند قلعه و پناهگاهی حافظ و نگهخوبی
هر «تنها خود باید بدین زیور آراسته باشد در عین حال باید از مردان دانش و بانوان هنر پشتیبانی نماید 

آنست که خرد به وي نزدیک بود تا خردمندان به وي پادشاهی که پادشاهی بر وي بخواهد ماندن عالمت او 
کار بود تا دانایان او را بدانند، و هنرها بزرگ دارد تا هنریان بزرگ شوند و نزدیک شوند و دانش را طلب

ها دور شود؛ و هر پادشاهی که این ادیبان را بپرورد تا ادب شاخ زند و عیب جویان را دور دارد تا از عیب
نبود از پادشاهی خویش شادي نبیند و نزدیکان و همنشینان او اگرچه چنین باشند چون ها اندرو خصلت

- ها از بیدانشی پدیدار آید و همه عیبپادشاه را دانش نبود بر دست او هالك شوند که هالك شدن از بی

یاده باشد توان گفت که هر کس در میدان خرد و دانش پ). بنابراین می151-152: 1361(غزالی،» خردي خیزد
ي همه«همدمی جز جهالت و نادانی نخواهد داشت چنین شخصی مجمع شر و آفت است، به عبارتی دیگر 

ي اندیشه و گفتار و کردار بد و زشت ي دانش و شناخت است و همهاندیشه و گفتار و کردار نیک، نتیجه
).104: 1385(رضایی، » خردي استي نادانی و بینتیجه
گیري. نتیجه3

هاي ایرانشهري و به فرهنگ اسالمی در امر سیاست به اندیشه-ي ایرانیغزالی به عنوان یک نویسنده
بند بوده و اخالق و سیرت ایرانیان در وجود او عجین گشته بود. او براي پاسداري از فرهنگ ایران باستان پاي

گردد. آرمانی ایران باستان بازمیهیي اسالمی از خطرات متعدد، به الگوي شاغنی ایرانشهري و نجات جامعه
داند که مؤید به تأیید الهی است اما در ي خدا بر روي زمین میغزالی همانند ایرانیان باستان، پادشاه را نماینده

نزد وي مشروعیت پادشاه از طریق تابندگی رخسار وي نیست بلکه وي با آگاهی از این مسأله که فر از آن 
دارد. او معتقد هاي نیک و در واقع جامع صفات کمال را در قالب فر عرضه میویژگیراستان و نیکان است، 

است نه تنها پادشاه که داراي قدرت مطلق و اختیارات تام است باید نژاده باشد بلکه اطرافیان وي نیز باید 
زالی عدل یکی از اصالتی پادشاه و درباریان اسباب شر و فساد در جامعه نشود. در نزد غاصیل باشند تا بی

براي پادشاهان است و همچون "تر موهبتیتر حلیتی و نفیسعدل ثمین"ترین مفاهیم سیاسی است.کلیدي
اي براي کنترل قدرت شاهی است تا پادشاه از شاهراه راستی به بیراهه کشیده نشود. چرا که ظلم و ستم وسیله

دانست، ي خداي میطور که شاه را نمایندهلی هماني تباهی دولت و حکومت است. به عبارتی دیگر غزامایه
معتقد بود که وي باید الگوي عدالت محوري و نظم خداوند بر روي زمین باشد. غزالی دین و ملک را با هم 

ي دینیاري و رزمیاري را با هم و در کنار هم داشته داند و معتقد است که پادشاه باید دو جنبهدر پیوند می
هایی چون مطابق تعالیم روحانی رفتار کند و اصول و سنن دینی را انجام دهد و با ویژگیباشد. وي باید
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آرمانی زمانی کاران را از کشور خویش دور دارد؛ زیرا شاهیقدرت و دلیري و نیرومندي گزند دشمنان و ستم
در کنار دادگري، الملوكشود که قدرت حکومت با عدل و دین و حکمت توأم باشد. پادشاه نصیحهمحقق می

باید به صفت حلم آراسته باشد. او باید در کنار انذار و تنذیر، با رفق و مدارا با رعیت برخورد نماید؛ زیرا 
هاي برد. تساهل موجب اقتدار کشور از جنبههاي پادشاه را زیر سؤال میها و صالحیتعدم تساهل توانایی

گرا هستند و این کشورها خواهان پیوستن به کشور تساهلها وشود. تمدنسیاسی، اجتماعی و فرهنگی می
خود وسعت قلمرو پادشاه را به دنبال دارد. 

ها.پی نوشت4
توان به مهر فراخ چراگاه، اپم نپات و ناهید اشاره کرد.ي فر میاز ایزدان بخشاینده-1
اما قدر مهتران بباید «نویسد: ن میاي قائل نشده است، چنیغزالی در اینکه میان پادشاه و پیامبر واسطه-2

دانستن، و بر کهتران ستم نباید کردن، و حق بزرگ داشتن سلطان را واجبست که نگاه دارند و به هیچ حال 
اندرو عاصی نشوند، تا قول خداي را کار بسته باشند چنانکه پیش از این یاد کردیم: اطیعواهللا و اطیعوالرسول 

یی نهد و محلی چنین بزرگ که طاعت خویش و خداوند تعالی کسی را مرتبهو اولی االمر منکم. پس چون 
).171: 1361(غزالی، » طاعت رسول به اطاعت او پیوسته کند، واجب بود او را مطیع بودن و ازو ترسیدن

پادشاهی خود چیست و پادشاه کیست و «... نویسد: ي چهار مقاله چنین مینظامی عروضی در دیباچه-3
یف از کجاست، و این تلطیف مر کراست، و این سپاس بر چه وجه باید داشتن، و این منت از چه این تشر

روي قبول باید کردن؛ تا ثانی سید ولد آدم و ثالث آفریدگار عالم بود، چنانکه در کتاب محکم و کالم قدیم 
ه، قوله عزوجل: آللی این سه اسم متعالی را در یک سلک نظم قرار داده است و در یک سمط جلوه کرد

اطیعواهللا و اطیعوا الرسول و اولی االمر منکم که در مدارج موجودات و معارج معقوالت بعد از نبوت که 
اي وراي پادشاهی نیست، و آن جز عطیت الهی نیست، ایزد ـ عز و عال ـ ي انسانست، هیچ مرتبهغایت مرتبه

واجب داشته تا بر سنن ملوك ماضیه رود و رعایا را پادشاه وقت را این منزلت کرامت کرده است و این مرتبه
). 19: 1382(نظامی عروضی،» برقرار قرون خالیه همی دارد

هاي صلیبی نگاشته را در خصوص جنگ» الملوكتحفه«را در رد باطنیه و » المستظهري«غزالی کتاب -4
است.

کتابنامه
ن فضیلت، تهران: انتشارات فرهنگ دهخدا.) کتاب سوم دینکرد، فریدو1381آذر فرنبغ فرخزاد ( -1
هاي جیبی.) ایران در زمان هخامنشیان، تهران: شرکت سهامی کتاب2535احتشام، مرتضی (-2
) دین و سیاست، اراك: انتشارات نویسنده.1382اختر شهر، علی و دیگران ( -3
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، تهران: شرکت انتشارات ايي فریدون بدره) آیین شهریاري در شرق، ترجمه1381ادي، سموئیل( -4
علمی و فرهنگی، چاپ دوم.

) توضیح جلیل دوستخواه، تهران: انتشارات مروارید، چاپ سوم.1375اوستا (-5
ي امام خمینی و انقالب اسالمی.ي عدالت، تهران: پژوهشکده)نظریه1380جمشیدي، محمدحسین( -6
ر مرکز، چاپ دوم. ) تفاوت و تساهل، تهران: نش1383. جهانبگلو، رامین( -7
ي اسالمی، تهران: نشر پژوهشگاه علوم انسانی و ) فارابی، مؤسس فلسفه1362داوري اردکانی، رضا( -8

مطالعات فرهنگی، چاپ سوم.
) سرشت و سیرت ایران باستان، تهران: انتشارات در، چاپ سوم.1385رضایی، عبدالعظیم( -9

مدرسه، تهران: انتشارات امیر کبیر، چاپ دوم. ) فرار از2536کوب، عبدالحسین (زرین-10
ي عباس باقري، تهران: نشر ي غرب، ترجمه) تساهل در تاریخ اندیشه1382ژاندرون، ژولی سادا( -11

نی، چاپ دوم.
ي اشراق، تهران: انتشارات ) شهاب الدین سهروردي و سیري در فلسفه1363سجادي، سید جعفر (-12
فلسفه.
ي فرهنگی صراط، چاپ دوم.)آیین شهریاري و دینداري، تهران: مؤسسه1384لکریم( سروش، عبدا-13
) فره ایزدي در آیین پادشاهی ایران باستان، تهران: نشر نی.1384سودآور، ابوالعال( -14
) خواجه نظام الملک، تبریز: انتشارات ستوده، چاپ دوم.1385طباطبایی، جواد( -15
ي سیاسی در ایران، تهران: دفتر نشر ) در آمدي فلسفی بر تاریخ اندیشه1368( 16

فرهنگ اسالمی، چاپ دوم.
الملوك، با تصحیح مجدد و حواشی و تعلیقات و مقدمه تازه به خامه ) نصیحه1361غزالی، محمد (-17
الدین همایی، تهران: انتشارات بابک.جالل

سیاسی در اسالم و ایران، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم ي) اندیشه1378قادري، حاتم( -18
ها (سمت).انسانی دانشگاه

ي محمود بهفروزي، ي سهروردي، ترجمههاي آیین زرتشت در اندیشهمایه) بن1384کربن، هانري( -19
تهران: نشر جامی.

فرهنگ و ادب ایران، تهران: نشر اي دیگر: جستارهایی در ) از گونه1380الدین(کزازي، میرجالل-20
مرکز، چاپ دوم.

ي رشید یاسمی، تهران: نشر صداي )ایران در زمان ساسانیان، ترجمه1384کریستنسن، آرتور( -21
معاصر، چاپ چهارم.

) شهر زیباي افالطون و شاهی آرمانی در ایران باستان، تهران: انتشارات 1352اهللا( مجتبایی، فتح-22
یران باستان، .   انجمن فرهنگ ا



٤٨٠٤

٤٨٠٤

مجموعه مقاالت

تصحیح مجدد و شرح -) چهار مقاله، تصحیح محمد قزوینی1382نظامی عروضی، احمد بن عمر( -23
و گزارش از رضا انزابی نژاد و سعید قره بگلو، تهران: انتشارات جامی.

اپ ي مرتضی ثاقب فر، تهران: انتشارات ققنوس ، چ) ایران باستان، ترجمه1380ویسهوفر، یوزف (-24
چهارم.
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زبانشناسی فرهنگی با نگاهی به آیین ازدواج 
نشین رویین اسفراین و لویه رودباردر دو منطقه تات

1زهرا عابدي

ي ایرانشناسی فرهنگ و مردم و آداب و رسومکارشناسی ارشد رشته
2دکتر مریم سادات فیاضی

دکتري زبانشناسی و عضو هیات علمی دانشگاه گیالن
چکیده

ي زبان و فرهنگ و چگونگی شود رابطهشناختی به آن اشاره میهاي مردممواردي که در پژوهشیکی از 
دهد. شناسی فرهنگی راتشکیل میهاي زبانی انسان، بخشی از انساني ویژگیتاثیر گذاري آنها است. مطالعه

شد و ماندگاري فرهنگ و هاست و انسان با بکارگیري از زبان باعث رفرهنگ متکی به زبان و نمادها و نشانه
ها و از ها و گویشي جهانی شدن سبب خاموشی بسیاري از زبانهاي اخیر مسألهشود.در سالانتقال آن می

-اي مردمشناختی به پدیدهمیان رفتن آداب و رسوم گذشته مردم شده است.پژوهش حاضر با نگاهی زبان
نشین رویین اسفراین و لویه رودبار به روش ه تاتهاي ازدواج در دو منطقهاي زبانی آیینشناختی مشخصه

ها حاکی از آن است که انجام مراسم آوري شده است. یافتهمیدانی و از طریق مشاهده مشارکتی مستقیم جمع
ي اجرا بسیار مشابه است و از نظر زبانی اصطالحات بکار ازدواج در این دو منطقه از نظر ساختار و نحوه

شود.وت و تشابه کمی دیده میرفته در مراسم متفا
آیین، تاتی، روئین، زبان، فرهنگ، ، لویهها:کلیدواژه

مقدمه-1
ي زبان و فرهنگ و چگونگی شود رابطهشناختی به آن اشاره میهاي مردمیکی از مواردي که در پژوهش

دهد. را تشکیل میشناسی فرهنگیهاي زبانی انسان، بخشی از انساني ویژگیتاثیرگذاري آنها است. مطالعه
اي برخوردار ها از اهمیت ویژهي تاریخ و ساختمان شفاهی زبانشناسی، مطالعهدر این شاخه از علم انسان

ها از جهات گوناگون با یکدیگر اختالف دارند. شناس زبان در پی آن است دریابد چگونه زباناست و انسان
شمالی و استان گیالن با نشین در استان خراساني تاتپژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی دو منطقه

هاي مشترك یا شود که چه ویژگیهاي ازدواج صورت گرفته است و همچنین مشخص مینگاهی به آیین
نشینان دو منطقه وجود دارد از سوي دیگر عوامل تأثیرگذار بر تنوعات گویشیِ احتمالی در متمایزي میان تات

شناسی در یک منطقه ابتدا باید به درون آن جامعه براي انجام تحقیقات مردمنماید.دو منطقه را مشخص می
ایست بسیار کهن هاي نفوذ به درون آن آموختن زبان مردم آن جامعه است. زبان پدیدهنفوذ کرد و یکی از راه

چیز بوده شناسان معتقدند که تکامل زیستی یا بیولوژیک انسان در ظرف ده هزار سال گذشته بسیار نامردم

1. zahraabeddi@yahoo.com
2. msfayyazi@guilan.ic.ir
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اگر زبان از جامعه انسانی گرفته شود چرخ "تر شده است.ولی در عوض تکامل اجتماعی روز به روز سریع
شود. زبان ایستد، جامعه انسانی از هم گسیخته و تمدن و فرهنگ بشري نابود میاجتماع از حرکت باز می

(باطنی، "ع بدون زبان غیر ممکن استچنان در تاروپود زندگی اجتماعی ما تنیده شده است که تصور اجتما
آید و زبان را نوعی رمز به گفته فردینان دوسوسور زبان عنصراساسی سنت به حساب می"). 25-27: 1385

شناسان فرهنگی، طرفداران شناسان و مردم). جامعه36: 1390(ریویر، "دانستو محصول روح انسانی می
ان به دنبال کلید فهم زندگی اجتماعی همگی به زبان نظر ها در جستجویشدورکیم و برخی از مارکسیست

هایی با اشکال زندگی قانونمند، شناسانه خود فرهنگ را متشکل از فرهنگگیرتز در کار مردم"دارند. 
هاي ارتباطی با استفاده از نمادهاي بیند. فرهنگ در متن نظامهاي فرهنگی میگانه از نظاماي چندمجموعه

شناسانی چون بواس و ا. انسان"). 80: 1380(بیلینگتون، "آیندي مادي و رفتاري به اجرا در میشناسانهزبان
بینی آن، اهمیت بیشتري از پژوهش بر ساپیر بر آن هستند که مطالعه بر تأثیر زبان بر اندیشه یک قوم و جهان

- ها و استراتژيجتماعی تنوع زباناشکال و قواعد زبان دارد. این گرایش که به همراه خود مطالعه بر شرایط ا

-شناسی زبانهاي گوناگونی در انسانهاي گفتمانی در تولید معنی را نیز داشت، خود به پیدایش گرایش
هایی همچون: چگونگی روابط میان ها شامل موضوعشناختی معاصر دامن زد. مسائل مطرح در این گرایش

یر معانی در گفتمان از طریق مطالعه بر واژگان و روابط میان زبان و فرهنگ با حرکت از مطالعات میدانی، تأث
) دگالس عقیده 1978-1970). در نمادهاي طبیعی(37: 1390(ریویر، "باشدزبان و ساخت اجتماعی می
کند، اومعتقد است که توجه به نحوه شناسانه برنشتاین مطرح میزبان-شناسانهمراسم را بر اساس کار جامعه

عنوان وسیله ارتباط مفید است مراسم بیانگر باورها، اعتقادات و عواطف جمعی است از این اجراي مراسم به
مانند برنشتاین، "رو رساننده اطالعات اجتماعی هستند بنابراین باید به مراسم به عنوان یک فرهنگ بنگریم 

به صورت موجودات شود. مادگالس نیز معتقد است که فرهنگ عمدتا از طریق درونی شدن گفتار منتقل می
- سازد تطبیق میکند و هویت ما را میهایی که جامعه تعیین میایم که خود را با نقشاجتماعی به دنیا آمده

). از 87: 1380(بیلینگتون، "ها همراه با یادگیري سخن گفتن در زبان ما گنجانده شده استدهیم که این نقش
شود در بررسی فرهنگ ناگزیر باید به از طریق زبان میسر میآنجایی که مهمترین راه انتقال و شناخت فرهنگ

گیرد، براي همه اهل فضل و دانش هاي رفتار انسانی را در بر میفرهنگ که آشکارترین جنبه"زبان بپردازیم 
شناسی به هاي آینده زبانشناس اهمیت بسیاري دارد.پژوهششناس، مورخ و زباناعم از روانشناس، جامعه

ي زبان در شرایط و فضاي فرهنگ حاکم بر آن انجام خواهد شناسی بر پایه مطالعهشاخه معناویژه در 
هاي هاي جمعی و به تبع آن، از میان رفتن فاصلههاي اخیر نفوذ رسانه). در سال23: 1384(مالینوفسکی، "شد

گوناگون شده. در روستاي ها در مناطق هاي بنیادین در مراسم و آیینساز تغییر و دگرگونیفرهنگی، زمینه
هاي دیگري چون ترکی، کردي و تالشی و از سوي دیگر جایگزین روئین و لویه با توجه به مجاورت زبان

کند چراکه زبان هاي مختلف آهنگ این تغییر را تندتر میها و لهجهها، گویششدن زبان فارسی به جاي زبان
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روستاي سازد. امر انجام پژوهش حاضر را اجتناب ناپذیرمیاند؛ و همین اي در هم تنیدهو فرهنگ هر جامعه
1390کیلومتري جنوب شرقی بجنورد قرار دارد.(نمازي، 52کیلومتري شمال شهر اسفراین و 26روئین در 

است که به دلیل محدودییت پلکانیاز لحاظ تیپولوژي روستایی دره اي و از نظر مورفولوژي روستایی )15:
منطقه ). و13: 1366ستقرار خود نیزرشد طولی پیدا کرده است. (فدایی، امتداد دره ي محل اتوسعه کالبدي در 

کیلومتري شهر رشت می باشد. لویهمنطقه ي کوه پایه اي با آب و 55کیلومتري شهرستان رودبار و3لویه در 
نشین قه تاتهواي معتدل می باشد ومعیشت مردم باغداري و محصوالصلی آنان زیتون می باشد.این دو منط

هاي مشابه پژوهش بر مبناي دو پرسش شکل گرفته است: آیا ویژگیبیش از هزار کیلومتر با هم فاصله دارند. 
شود؟ چنانچه هاي خراسان شمالی و گیالن دیده مینشین استانیا متمایزي میان مراسم ازدواج در مناطق تات

یابد مردم دو منطقه انعکاس میها در زبانیا این ویژگیهاي مشابه یا متمایزي میان مراسم وجود دارد آویژگی
- ي مشارکتی مستقیم صورت گرفت است.گونهها به روش میدانی و از طریق مشاهدهیا خیر؟ گردآوري داده

ي زمان از کهنساالن نحوهایم و همها، را از طریق حضور در مراسم ضبط کردههاي فرهنگی، مشخصاً آئین
- شناختی پژوهش، پس از ضبط شفاهی اصطالحات و واژهایم. در بخش مطالعات زبانیا شدهانجام آنها را جو

ها خواستیم تا هاي مختلف براي باال بردن دقت آوانگاريِ اصطالحات زبانی، از آزمودنیهاي مربوط به آئین
چه وجود داشت) را بیان کنند.در هر مورد هم صورت رایج و هم صورت زبانی قدیمی (چنان

شناسیِ عمقی و هاي پژوهش نیز به دو روش صورت پذیرفت. بخش مراسم به روش مردمي دادهتجزیه
دژ در استان خراسان ي کوچک و محدود روستاي روئینژرفانگر انجام شد که در آن پس از ورود به جامعه

ن، به برسی مراسم نشیي آماري روستاهاي تاتلُویه در استان گیالن به عنوان جامعهشمالی و منطقه ي 
هاي زبانی شناختی ویژگیتحلیلیِ زباني دوم با استفاده از روش توصیفیازدواج  پرداختیم. در مرحله

گفته را مورد مطالعه قرار دادیم. این پژوهش در سه قسمت مقدمه، تات و تاتی، مراسم روستاهاي پیش
ازدواج دو منطقه تدوین شده است.

هایی تاتموقعیت تاریخی و جغرافیا-2
هایی از مردم باشد. لفظ تات به گروهتات لفظ ترکی به معناي عناصر خارجی ساکن سرزمین ترکان می"

وازه تات "). 3: 1363(عبدلی، "کنندایرانی نژاد ساکن ایران و قفقاز اطالق شده که به لهجه تاتی تکلم می
در مغولستان مشاهده گردیده که » اُرخون«به هاي قرن هشتم میالدي موسومبراي اولین باردر تاریخ در کتیبه
). در 128: 1386(نوزانی، "ترجمه شده است» بندگان خارجی اغوزهاي غربی«بنا به پیشنهاد تامسون به عنوان 

به "گوید: اند پیتر دالواله در گزارش خود از دوره شاه عباس میها ایرانیان قدیم شمردهبرخی منابع، تات
گویند منظور این است که طرف از طبقه نجبا شود، در فارسی وقتی تات میطالق میرعیت لفظ تات نیز ا

ها ایرانی االصل و ساکنان واقعی این سرزمین را ها هستند. تاتتر از قزلباشنیست ولی در حقیقت آنان اصیل
است در توصیف هجري به ایران سفر کرده 13تانکوانی که در قرن "). 375: 1390( دالواله، "دهندتشکیل می

ي ایرانیان ها را جمعیت بومی و بازماندهها) و جمعیت بومی ایران، تاتها و کردها و عرباقوام فاتح (ترك
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نماید چرا که این گروه در تاریخ ها این توصیف درست میخواند. با توجه به واقعیت زندگی تاتقدیم می
نویسد: تاتی ظاهرا در آغاز اورانسکی می"). 12: 1386(عمویی،"انداي به حکومت نرسیدهایران در هیچ دوره

شده است. قبایل صحرانشین که اکثرا ترك بودند مردم زراعت پیشه و تخته اي اطالق نمیبر نژاد و قبیله
خواندند برخی دیگر کلمه تات را با قاپوي ایران زبان را که در زیر انقیاد خویش درآورده بودند تات می

واژه تاجیک مرکب از دو کلمه تات و ").در نظر مقصود حاجی اف17: 1380دانند(عبدلی، تاجیک مربوط می
ها نه یک قومند، نه یک طایفه و نه یک تات").14: 1378(حاجی اف ، "جیک به معنی تات کوچک است

).34: 1378( ستوده، "اندایل بلکه جماعات مختلفی از ایرانی زبان
خه شاخه شدن و نبودن  معیار واحد هر نقطه تات زبان به عنوان یک لهجه با توجه به شفاهی بودن و شا

"کند:هاي تاتی را به صورت زیر دسته بندي میآید.. عمویی گویشتاتی به حساب می

-3استان زنجانجنوب استان قزوین و قرب استان تهران 2-هاي آذربایجان شرقی، اردبیل و اطراف استان1-
استان تهران(دماوند، کرج و شمال 5-هاي مرکزي، قم و سمناناستان4-موت و طارمجنوب استان گیالن و ال

شمال استان اصفهان،این تقسیم بندي که بر مبناي پژوهش محوري بر 6-شمال استان خراسان 6-استان تهران)
-هاي تاتی ایران میروي پراکندگی تات زبانان در ایران صورت گرفته است که در برگیرنده تمام گویش

).36: 1386(عمویی، "باشد
اند به حکومت برسند و تصور تاریخ مستقل اي هرگز نتوانستهها به دلیل نداشتن نظام ایلی و طایفهتات"

نماید از سوي دیگر گویش تاتی به دلیل گسترش و فراگیر شدن زبان براي آنها در تاریخ ایران بسیار بعید می
-51(همان: "افتادگی دچار شدم غیر ایرانی به تک افتادگی و دوري اقوااهل خراسان (فارسی دري) و هجمه

نشینان و مهاجمان و مهاجرانی که به دالیل ها، کوچها همواره مجاورانی  از ترك). در طول تاریخ تات53
اند را در کنار خود داشته اند خصوصا در استان خراسان شمالی و گیالن. شدهسیاسی  به این مناطق تبعید می

هاي این قوم از فارسی زبانانی تات"هاي شمال خراسان آورده است: مویی به نقل از خدایی در مورد تاتع
و هستند که بعد از کشتار دسته جمعی شهر اسفراین در اواخر قرن دهم و آغاز قرن یازدهم به تعداد سی

د به روستاهاي دور دست ناحیه اي که بر سر بستگانشان آمده بوهفت خانوار باقی ماندند و متوحش از بلیه
- گفتند و فرهنگ خود را حفظ کردهاسفراین مهاجرت کردند. اینان به همان لهجه قدیمی محلی سخن می

-نشینی است که در سفرنامه رابینو به آن و زبان). در مورد گیالن منطقه رودبار از مراکز تات15(همان: "اند.

آباد، رودبار و عمارلو به زبان تاتی و کردي و در ساحل دریا به در رحمت"هاي اقوام مجاور اشاره شده است
).262: 1350( رابینو، "گویندزبان ترکی و در شهرها به زبان فارسی سخن می

توان با توجه به این ساختارها هاي تمام نقاط کشور ساختار مشترکی دارند که فرهنگ آنها را میتات
اي شوند، نظام ایلی و عشیرهپیرامون خود به عنوان تات ملقب میهايتعریف کرد، از جانب خود و گروه

ندارند، نظام سیاسی قوي و تأثیرگذار در تاریخ ایران نداشتند، نداشتن ادبیات مکتوب و شاعر بزرگ تات 
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زبان، داشتن نظام متکی بر اقتصاد کشاورزي و به تبع آن یکجانشینی، داشتن عناصر غیر بومی و غریبه مانند 
هاي مشترك ك، کرد، گیلک و فارس در کنار خویش، یکپارچه نبودن و داشتن مذهب واحد از ویژگیتر

هاي کشور است.  تات
آیین ها و مراسم ازدواج -3

ترین مراسم در طول زندگی هر انسان است که در مناطق ترین و شیرینازدواج یکی از هیجان انگیز
ترین مراسم مربوط به ازدواج بوده و اما در گذشته پر تفصیلگیرداي خاص انجام میمختلف کشور به شیوه

دانستند اما امروزه به گاهی سه تا هفت روز ادامه داشت چون ازدواج را مرحله گذر به دوران جدیدي می
سازي صورت گرفته و دلیل مسائل و مشکالت اقتصادي و جهانی شدن تقریباً در بیشتر کشور نوعی همسان

گیرد. رتر صورت میاین مراسم مختص
گرفته است. از سخنان در روستاي لویه در گذشته مراسم ازدواج بسیار پرشور و با تفصیل انجام می

شود که در امر ازدواج عالوه بر ساده گرفتن مراسم در به هم رساندن کهنساالن منطقه این گونه استنباط می
ري و همدلی وجود داشته که حضور و همراهی ي لوازم ازدواج نوعی همکادو شخص براي ازدواج و تهیه

ي آنهاست. فامیل و آشنایان از ابتداي امر تا پایان مراسم از جمله
گزید ولی هنوز پسر آمادگی ازدواج مادري دختري را براي پسر خود برمیوقتی: [nišundâr ]نیشوندار

و او را براي هرفتمیري به خانه دختر انگشتهپسر براي اینکه دختر را از دست ندهد به همرامادرِشت،ندا
.خواندندصیغه محرمیت میود(نامزد) که اگر دختر کم سن و سال بردکهنگام عقد) نشان میتا پسر خود (
و فقط گاهی در روزهاي خاص مثل اعیاد آشکارا به منزل دختر برودستتوانهنگام عقد نمیتاولی داماد 

یگران ببیند.توانست دختر را دور از چشم دمی
رمقطع د[qat’ederm] : را با »انگشتردستاکون«بعد از اینکه مادر داماد عروس را پسندید قرار بله برون یا

رفتند و بعد از گذارد در این مراسم خانواده داماد به همراه بزرگان فامیل به خانه عروس میمادر عروس می
شد و به تایید مشخص میه آن مبلغ مهریه، شیربها، طال و غیرشد که درازدواج نوشته میيقباله،گرفتن بله

معادل »ط درمخ«یا »قطع درم«کردند. مراسم عقد میدختر و پسر رارسید و روز بعدافراد دعوت شده می
خواند می1مهر یادرِمپور این مراسم را تعیین شیربها یا پیشاکبرهمان بله برون یا جواب گرفتن است.

).125: 1385گنجه، (اکبرپور
آمد به شهر مشکل بود مالي وعقدکنان: مراسم عقدکنان در روستاها بسیار ساده بود چون وسیله رفت

شد عقد خود را در دفترخانه گاه که میسر میکرد و زن و مرد بعد از عروسی هرمحل خطبه عقد را جاري می
خانه عقد شد عروس و داماد را در دفترر میسر میرسمی و ثبت میکردند و زمانی که وسیله براي رفتن به شه

گرفتند و به مهمانان که تنها فامیل نزدیک کردند و اگر خانواده تمکن مالی داشتند مراسم مختصري میمی
دادند.بودند ناهار می

1drem
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آمد ود به خانه عروس رفتیکشنامزدي که داماد خجالت میيدر دوره: dastešurne][دسته شورونه
به خانه داماد راشیرینی و قند و میوهباد چند جوان از دوستان داماد به همراه پدر و مادر او جمع شده وکن

ریزد و باي بود که داماد خجالتش و این مهمانی بهانهنددادآنها شام میبه بردندو خانواده عروس عروس می
ه همراه داماد آمده و شام خورده و در پایان ند کفتنگمی»برارتدس«دوستان داماد بهدر خانه عروس بماند
. دیرسد و مهمانی به پایان میشنتگذاپولی هم سر سفره می

يمادر داماد فامیل و آشنایان را دعوت کرده  و پارچه،قبل از عروسی:čâdorboroškoni][چادربرشکنی
دادند.ن شاباش به عروس میزدند و فامیل هم مبلغی را به عنواچادري را سر عروس انداخته و برش می

[یشکنرُواسبلَ [lavâsboroškoni:مرغ، قند، فامیل داماد جمع شده و هدایایی مانند لباس عروس، تخم
به خانه عروس بود سینی یا مجمع گذاشته 9یا 5،7را که مادر داماد در غیره پارچه پیراهنی، حنا، میوه و

اید یک عدد فرد باشد زیرا در غیر این صورت بدشگون خواهد بود. ها بو معتقد بودند تعداد مجمعبردندمی
نکَپیشونیآچ[pišuniyačokan]: آوردند به عنوان شاباش کسانی که مجمع به خانه عروس میپیشانی به

گرفت. ترین پول را میرا در دست داشت بیشعروس بستند و کسی که لباس پولی می
من آرد، 4داماد این بوده که قبل از شب حنابندان اقالمی را از جمله از وظایف: [xordeâbâr]خوردآبار

دو من برنج، دو کیلو قند، شکر، چاي، فلفل، لپه، پیاز،قیسی، آلو برغان، روغن نباتی، و اگر توان مالی داشته 
« یا» خورشت شیرین«تا شب حنابندان دادهباشد یک گوسفند به عنوان کمک خرجی به خانواده عروس می

مروزه بخاطر کوتاه شدن مراسم ازدواج و ادرست کرده و با آنان از مهمانان پذیرایی کنند. » افشره قاتوق
شود.عروسی به سبک کالن شهرها و اجراي مراسم در تاالر پذیرایی در شهر رودبار این رسوم کمتر انجام می

همراه تعدادي از دوستان و صبح روز حنابندان عروس را به : [hamumqoruqkoni]یکنوقرُحمومقُ
دادند. بقیه دخترها بیرون به او میاطالعاتی شب زفاف يدربارهو ند برددختران طی مراسمی به حمام می

و روز عروسی داماد با ساز و دهل به همراه شدند تا عروس بیرون بیایدحمام به آوازخوانی مشغول می
کرد. دي به تن میرفت و لباس داماجوانان و دوستانش به حمام می

آوردند داماد حنا را تزیین کرده و به خانه عروس میيخانواده:[hanâbandun])اوگوري(حنا حنابندون
بستند و داماد اجازه شرکت در حنا میي خودشان جدابستند و داماد را در خانهو عروس را جدا حنا می

اي براي رفتن داماد و دوستانش نقشه،خانه عروسدر حین حنابندان در مراسم حنا بندان عروس را نداشت
شد بدون اینکه خانواده عروس کشیدند. اگر داماد موفق میبه خانه عروس و حنا دزدیدن از دست عروس می

شد شد و چنانچه موفق نمیمتوجه شوند حنا را از دست عروس بدزدد نوعی ظفرمندي براي او محسوب می
تنها دو در قدیمخورد. طبق گفته هاي روستاییانکتک مفصلی مید و شیو توسط خانواده عروس گرفته م

هنوز هم این خاطره در یادها مانده است.وموفق به این کار شدند با پوشیدن لباس زنانهنفر
]برنجآوجین berenǰâveǰin]: آوجین به معناي پاك کردن است. قبل از روز عروسی آشنایان داماد براي
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-داماد میيبه خانهغیره داماد و پاك کردن برنج با هدایایی چون کله قند، شیرینی، برنج وکمک به خانواده 

ریختند. رفتند و خانواده داماد در عوض در سینی آنها کشمش می
شمردند و عروس را میزصبح روز عروسی قبل از بردن عروس جها:[mâlsuratkoni]کُنیمال صورت

يمیزان هزینهزیرا با این کار د. این امر باعث سربلندي پدر عروس بوده کردنقیمت اجناس را محاسبه می
.ه است)شدشد(قیمت تک تک اجناس نوشته میپدر مشخص می

است. قبل از اینکه عروس را از »اش آبادانخونه«ریشه این کلمه به معناي :[xunâšâvdun]نوخوناشاود
دهند تا در زندگی خود موفق شود و ن هدیه به عروس میخانه پدر ببرند ظرف یا کاسه یا چیزي به عنوا

-ي عروس میگاهی نیز اقوام داماد شیئی را از خانه".سفت و به اصطالح براي همیشه در خانه شوهر بماند
).83: 1389(بشري و طاهري، "شدتر تلقی میتر صورت گیرد پر شگوندزدید این سرقت هر چقدر ماهرانه

بست و مانع آمدند برادر عروس در را میداماد دنبال عروس میيوقتی خانواده:[barepoštune]برپشتونه
شد و آنها اجازه کرد و بعد در باز میشد. در این جا پدر داماد با مبلغی پول او را راضی میبردن عروس می

که معموالً با زن در پشت درب خروجی و ممانعت از خروج عروسایستادن برادریافتند عروس را ببرند.می
از آنجا که برادر زن و "شوخی و خنده همراه است عاملی در کاهش تضاد بالقوه در بین آنهاست. 

گردند و به عبارتی زن شوهرخواهر معموالً داراي روابط خاصی بوده، چرا که داراي منافع مشترکی می
شود واگذار کردن این ه داماد میشود که در اثر ازدواج متعلق بي مشترك هر دوي آنها محسوب میسرمایه

پور (مصطفی"رساندعمل به برادر زن در کاهش حس تضاد در منافع مشترك مؤثر بوده و آن را با حداقل می
).117: 1379خیبري، 
هفتهلی ل[hafte li leh]:ند هفت دبرداماد میيپدرش به سمت خانهيوقتی که عروس را از خانه

ها یک س عروس، حنا، صابون، قند، برنج، آجیل و میوه و در هرکدام از این سینیمجمع یا سینی حاوي لبا
شاید یکی از دالیل قرار دادن فانوس روشن اعتقاد به نور و تأثیر آن در روشن دادند.فانوس روشن قرار می

را براي شد فانوس کردن زندگی زوج باشد و شاید به خاطر این که در گذشته این مراسم در شب انجام می
روشن کردن مسیر همراه داشتند و با گذر زمان به صورت عادتی قدیمی در میان مردم باقی مانده است این 

شود و فقط هنگام بردن عروس به منزل داماد آینه و شمعدان را پیشاپیش عروس داماد رسم امروزه انجام نمی
یینه است. دارند که نمادي از روشنی راه زندگی و پاکی زوج مثل آنگه می

براي دعوت آشنایان و فامیل » چیسورخان«چند روز قبل از مراسم عروسی زنی با عنوان :روز عروسی
چی به شد. سورخانشد از طرف خانواده عروس و داماد مقداري شیرینی و کشمش و نقل داده میخوانده می

کرده آنها راي شرکت در مراسم دعوت میداده و از آنها بخانه اقوام رفته و مشتی کشمش و شیرینی به آنها می
بندانداختن بعد ازعروس را دادند. نیز در قبال این خبر خوش به او جوراب یا پولی به عنوان مشتلق می

پوشاندند. لباس صورتی ساتن و دامن ابریشمی سفید و جلیقه صورت و آرایش کردن آماده کرده و لباس می
کردند و صورت او را با را سوار بر اسب میاو عروس ادر و دایی بروشاندند. پدوزي به عروس میزري
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کسی هم آینه را در جلو عروس نگه و دفتنگمی»دارچربه«دار اسب به غاشیهو پوشاندندمییسفیديپارچه
دادند و هنگام سوار کردن باید در قبال این کار به آنها پولی میو کردندمییمراههداشت و عروس را می
و نددرکداماد از کمر عروس باز میيند و بعد از رسیدن به خانهستبوس شال سیدي را به کمر عروس میعر

زدند که هر گره به موقع بستن دور کمر عروس، بر پارچه یا دستمال چندین گره می"دندداپولی به سید می
عروس به داماد و به تعبیري دیگر، نیت به دنیا آوردن یک فرزند بود. این کمربند نشانی از ابراز وفاداري 

نیز بستن کمر عروس براي آن "). 95: 1389(بشري و طاهري، "کردکمربند عفت بود که داماد آن را باز می
آورند تا در شود و او را به عنوان یک عضو جدید به خانه میاست که کمر همت بر کمر عروس بسته می

).42: 1386زاده، (شاهی"ت کندي داماد با سعی و همت فعالیکارهاي خانه
اماد هم به همراه درسیدندمیداماد يهاي مسیر خانهوقتی تا نیمه:[nârenǰzani]نارنج زنی

رسیدند(حد اوسط) عروس را نگه آمد و وقتی به میانه راه میدوستان و فامیل خود به استقبال عروس می
کرد، کسی که طرف عروس و همراهانش پرت میج و کله قند و بهنداشتند و داماد از حد خود نارمی

گفتند.کرد که به این مراسم نارنج زنی میشد کله قند را بگیرد به زودي ازدواج میموفق می
شد تا شد و پیاده میکردند و داماد سه مرتبه سوار بر اسب میسپس عروس را از روي اسب پیاده می

ي شرعی و دینی دارد براي این که گرماي بدن دند این عمل جنبهبرخی معتقچاالکی خود را به اثبات برساند.
شود، عروس از روي زین اسب از بین برود و این گرما به بدن مرد نامحرمی که بعد از عروس سوار اسب می

نرسد.
روزي به «فت: گد و میرقبل از ورود عروس به داخل حیاط مادر داماد بر سر عروس نان را پاره می ک

زد به این معنا که من هم در این خانه و بعد با یک کفگیر بر سر خود وبرسر عروس می»به سرسر، روزي
( بشري و "سپرداز این به بعد کدبانوگري خانه را به عروس خود می"وروزي داشتم تو هم خواهی داشت

). 89: 1389طاهري، 
ریختند که به نوعی جمع رامیربه چارچوب دباالي سر عروس هنگام ورود عروس به خانه مشتی سکه 

اند که روي آن پارچه کردهمیدبعد از اینکه عروس وارد خانه شد با تشک چهارتختی آماده ردنکشاباش می
ند شتگذامیعروس پسر در آغوش و بعد از نشستن عروس و داماد کودکی را ترجیحاًبودندقرمز پهن کرده

شود و عروس میدر آیندهپسر یاور پدر است و کمک دست پدرندبودتا فرزندانش پسر باشند زیرا معتقد
شخصی از د.فتنگمی»شگون دارد«به معنی 1»اقورداره«د که به این عمل ابه آن کودك هدیه یا پولی می د

بستگان عروس کفش عروس را از پاي او درآورده و از میخی که باالي سر عروس و داماد کوبیده شده 
ختش باالي سرش بماند و خوشبخت باشد.کرد تا بآویزان می

کردندکرد. این چاي را به این صورت تهیه میپسر نوجوان یا جوانی چاي دورنگی تهیه می:چاي دورنگ

1oqor dare
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ریختند و به آن چاي که ابتدا آب جوش را به همراه مقدار زیادي شکر با یکدیگر هم مایع را در استکان می
آمد را چاي افزودند در این صورت مایعی که به دست مید چاي پررنگمیزدند تا مایع غلیظ بدست آید بعمی

این چاي دو رنگ را عروس و داماد داد.آورد پول میداماد به شخصی که چاي را میخواندند ودورنگ می
خورند.نیت یکرنگی با هم می"به

او زمین یا باغی از عروس را بدهد پااندپدر داماد شود تاماند و وارد اتاق نمی:عروس در حیاط میپاانداز
شد.کرد و عروس وارد اتاق میرا طبق رسم موجود به عروسش هدیه می

بیند  باید پولی به ي عروس را میدارد و چهرهرونما:وقتی داماد روبند عروس را از صورت او بر می
عروس بدهد.

روند که عروس و داماد به حجله می:بعد از پایان عروسی، در آخر شب[anbunesarbaste]انبون سربسته
دهد که ، مادر داماد مقداري پلو و مرغ سرخ کرده و نان شیرمال را داخل بقچه اي گذاشته و به عروس می

باعث قوت عروس و داماد باشد.
آمد و از صندوق عروسی لباس و روز سوم بعد از عروسی مادر عروس به خانه عروس می:سه روزه

گذاشتند ده داماد، مادرشوهر، و پدرشوهر و خواهر و برادر داماد چیزي به عنوان هدیه میپارچه براي خانوا
امروزه نیز این رسم در بین برخی از گذاشتندفرستادند و آنها نیز در قبال آن پول میمیبه منزل آنهاو

ها در این منطقه رایج است. خانواده
خواهد به خانه داماد و سپري کردن مدتی در آنجا وقتی میعروس بعد از آمدن :[ǰâdani]جادنی یا پاگشا

- به پدر و مادر خود سري بزند یا توسط آنها پاگشا شود چون اولین بار است بعد از ازدواج به خانه پدر می
پزد و با و تخم مرغ به تعداد فامیل نزدیک عروس میهرود مادرشوهر نان شیرینی همراه مرغ سرخ کرد

رود مقداري از آن نان و مرغ را یند و عروس به منزل هر کدام از خانواده خود که مکعروس همراه می
دهنده خوشی زندگی عروس و مهربانی مادرشوهر است و فامیل در قبال امر نشاننکند و ایپیشکش می

دهند.دریافت پیشکش عروس و داماد را دعوت کرده و هدیه اي به آنها می
ویینمراسم ازدواج در روستاي ر

ي پسر زن سالمندي را براي کدخداگري :بعداز پسندیدن دختر مورد نظر، خانواده[vastunden]وستوندن
، هاي ابتدایی اگر دختر تمایل به ازدواج داشت با کسب اجازهفرستند بعد از صحبتي دختر میبه خانه

ز فامیل پسر براي جواب گرفتن با شود. در شب بعد مادر و پدر وچند نفر اقراري براي شب بعد گذاشته می
روند و پس از رضایت دختر با تعیین میزان مهریه، قطعه زمین یا چند کله قند و شیرینی به منزل دختر می

گفتندکه با توجه به سطح خانوادگی عروس متغیر است و می» باشلُق«کردند و به آن ملکی را پشت قباله می
شود و شود و قرارداد ازدواج با تأیید بزرگان مجلس نوشته میت تعیین میمیزان شیربها که معموالًپول نقد اس

شود.با امضاي جمع، رسمی شده و بعد از آن با شیرینی از مهمانان پذیرایی می
:بعد از این که دختر رضایت خود را براي ازدواج اعالم کرد مادر پسر [nešunkordan]نشون کُوردن
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کند (این رسم در گذشته کند و به این صورت دختر را براي پسر نشان میمیانگشتري را در انگشت دختر
شد) و براي این که مردم روستا هم از توانستند دختر را عقد کنند انجام میبراي پسرانی که به هر دلیلی نمی

موماً این موضوع اطالع یابند پسر موظف است یک هفته در امورات منزل عروس به یاري پدر زن برود و ع
برد.ي عروس میمرسوم بوده هیزم براي خانواده

بعد از نوشتن قرارداد و تعیین مهریه » بله برون«یا » خواستگاري«:در شب [qandšukândan]قند شوکاندن
ي شود به این صورت که سفرهي داماد با خود آوردند توسط دایی عروس شکسته میهایی که خانوادهقند

هاي نشینند و دایی عروس یا برادر عروس کله قندکنند و فامیل اطراف آن میپهن میزیبایی را وسط اتاق
گیرد و پدر داماد با گذاشتن ماند و از پدر داماد اجازه شکستن میگیرد و منتظر میتزئین شده را در دست می

و خویشان پولی را کند و بعد از او اعضاي خانواده دامادمقداري پول روي سفره رضایت خود را اعالم می
رود ، ي داماد میقند به دستش بیفتد ، به سرعت به خانهکنند تا قندها شکسته شود هر کس سر کلهشاباش می

شودزیرا کند بقیه قندها بین افراد حاضر در مجلس پخش میدهد و مژدگانی دریافت میآن را به داماد می
یمن است.شمعتقدند خوردن قند عروسی و بردن آن به خانه خو

ي عقد، شیرینی، ي داماد سفرهخانواده» عقدکنون«:روز بعد، و قبل از مراسم xenčabuori]  [خنچه بوري
لباس عقد، کفش، حلقه عروس، دو عدد کله قند،شاخ نبات، صابون، چادر سفید عروس را در مجمع هایی که 

رفتند تا عروس را براي مراسم منزل عروس میانداز به گذاشتند و به همراه بندبا چادر شب تزئین شده می
آماده کنند.

شدند و قبل از صرف :آشنایان و فامیل براي این مراسم به منزل عروس دعوت می[aqdkonun]عقدکُنون
کردند کردند. اتاق کوچکی را براي عقد حاضر میشام عاقد که در قدیم همان مالي ده بوده را دعوت می

و روي آن قرآن، نان و پنیر و سبزي، نُقل، یک ظرف عسل، یک کاسه آب، آیینه و ي سفیدي را پهن سفره
یمنی به امانت سر سفره شمعدان (اگر خریداري شده باشد و اال شمعدان عروس خوشبختی را براي خوش

ن دادند)، هدایت معتقد است خوردن نان سبزي و پنیر سفره عقد باعث افزایش برکت و مانع از دنداقرار می
چیدند. مال ابتدا در ) دو سر کله قند و مقداري گردو و میوه را روي آن می30: 1342درد است (هدایت، 

-خواند و بعد از بله گرفتن به اتفاق داماد و پدر عروس به اتاق عقد میاتاقی دیگر خطبه را براي پسر می

ي یس بود را مقابل موالً سورهي از قرآن کریم که معنشست و عروس صفحهرفتند. داماد کنار عروس می
کنند تا قرآن هدایتگر آنها در زندگی داشت و هنگام خواندن خطبه هر دو به آیات قرآن نگاه میخود نگاه می

گرفتند و زن ي سفید نازکی را باالي سر عروس و داماد میو عاملی براي تداوم ازدواجشان باشد. پارچه
دختران دم بخت و زنان مطلقه یا نابارور به اتاق عقد ممنوع بود و سابید و در ضمن ورودخوشبختی قند می

گرفتند و ها را به صورت کامال باز مقابل خود میحین جاري شدن خطبه تمام افراد داخل اتاق باید دست
د افتد. بعکردند زیرا معتقد بودند به زندگی عروس و داماد گره میها و انگشتان را به هم قفل مینباید دست
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کرد و افراد حاضر هلهله و از پایانِ خطبه، داماد روبند عروس را کنار زده و حلقه را به انگشت عروس می
"ي پیمان ناگسستنی و اتحاد و وابستگی استاین عمل یعنی حلقه زدن به انگشت، نشانه"کردند شادي می

حفظ خود یا قبول کردن پیشکش حلقه زدن یا به انگشت دیگري حلقه زدن ، یعنی").124: 1385(دادور ، 
ي آشنایی هاي ایرلندي، حلقه بعنوان وسیلهدر افسانه"دیگري و به مثابه گنجی انحصاري و یا دو طرفه است. 

تواند آن را از هم بگسلد،. طبق سنت در مراسم رود و نماد قدرت یا پیوندي است که هیچ چیز نمیبکار می
کنند. این عمل بدین معنی است که ارتباط ارباب و برده بین و بدل میها را رد ازدواج، زوج و زوجه حلقه

( شوالیه، "زوج و زوجه به نحوي دو برابر در دو جهت مختلف در مناظره اي بسیار ظریف برقرار می شود
1388 :20-22-23.(

(ساقدوش »بِرا«:بعد از جشن عقد براي اینکه خجالت داماد بریزد numzadbezi][نومزدي(نومزَد بِزي)
ي عروس همراهی میداماد که دوست صمیمی داماد نیز است) به مدت یک هفته هر شب داماد را تا خانه

کند. در این مدت داماد موظف است هر شب کادویی براي عروس ببرد و قبل از اذان صبح باید منزل عروس 
شب اول داماد پولی را زیر لحاف را ترك کند تا چشم پدر عروس به داماد نیفتد (نمادي از حیا و شرم) و 

کند به نوعی تشکر کند.گذارد تا از کسی که براي اولین بار تشک عروس و داماد را جمع میمی
ي چادر :در دوران نامزدي، داماد مادرِ خود را به همراه تعدادي از فامیل براي تهیهraxtburi][رخت بوري

زنند و همراهان ي سر عروس را برش میین روز پارچهفرستد. در اي عروس میو لباس عروس به خانه
ي کنند. عروس باید با همان چادر قدم به خانهکنند و برایش آرزوي خوش بختی میعروس را شاباش می

داماد بگذارد. 
:قبل از عروسی،  داماد به همراه شماري از اقوام خود یک گوسفند، مقداري برنج، [toyloq ]تُوي لُق

ي عروس کمک کند. برد تا در مخارج عروسی به خانوادهي عروس میرا به خانهروغن و چاي
ي عروس را کنند تا جهیزیههاي عروس و داماد قبل از عروسی فامیل را دعوت میجِهیز سیهه:خانواده

و کنندنویسند و در آخر جمع کل را محاسبه میها را میببینند و در عین حال فهرست اجناس و قیمت آن
کنند که هم میزان خرید طرفین مشخص باشد و هم اگر خداي نکرده بزرگان مجلس با امضا آن را تاّیید می

کار زوج به طالق کشیده شد، حقی ضایع نشود. درپایان، جهت شگون و تشکر از فامیل به خاطر حضور در 
ن این روستا به داشتن دهند چوبافت محلی به زنان و جوراب به مردان، هدیه میمراسم دستمال دست

ها و شغل اصلی بیشتر آنهاست از چادرشب مشهور و شناخته شده و یکی از مهمترین منابع درامد خانواده
دهند. سویی اهالی روستاي روئین اصالت خانوادگی خود را با بافت چادرشب نشان می

کرد و این سه روز را ت می:سه شب مانده به عروسی، داماد دوستانش را دعو[damusoltân]دموسلطان
گذراندند. روز سوم (حنابندان) جوانان و دوستان داماد دست و پاي به شادي و گچه بازي (گل یا پوچ ) می

بردند و کشان (هلهله و شادي وفریاد زنان) به حمام میبستند و او را با شور و سرور و غُويداماد را حنا می
شدند. بعد از بیرون آمدن داماد از حمام (دامادسلطان منتظر خروج داماد میکوبی دم درِ حمام با رقص و پاي
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خواند و بِرا (ساقدوش) لباس نَمه) را میکردند). به این صورت که یکی از بزرگان شعر مخصوصی (اَذنمی
پوشاندندکرد وکت وشلوار به او میداماد را عوض می

کنند و ابتدا هدایایی که داماد و داماد فامیل خود را دعوت می:خانواده عروس[xenčaborun]خنچه برون
خریده از قبیل لباس، چادر، کفش، کیف، پارچه و لباس عروس و قند و غیره روي خوانچه (مجمع: سینی 

ي ها را به خانهگذارند و جوانان خوانچهچینند و وسط آن یک کله قند و یک شاخه اسپند میگرد بزرگ) می
- ي عروس لوازم را از خوانچه برمیگذارند. خانوادهرند خوانچه اول را آیینه و قرآن و شیرینی میبعروس می

اند از قییل دهند و لوازمی که براي داماد خریدهدارند و به جوانان نفري یک دستمال سنتی (دست بافت) می
فرستند.ي داماد میند و به خانهگذارپیراهن، کت و شلوار، و پارچه و قند و برنج و غیره را در خوانچه می

:قبل از عروسی از طرف داماد بندانداز براي آرایش عروس به منزل عروس می[henâbestân]حینا بِستان
کرده با کند. از طرف داماد یک ظرف حنا و یک قابلمه پلو کشته (برنج دمرود و او را براي حنا بندان آماده می

برند. براي حنا بستن دست عروس چهار ي عروس مییرایی از مهمانان به خانهي زردآلو و آلو) براي پذبرگه
نشاندند و زنی سفیدبخت و کردند و عروس و داماد را روي آن میتختی یا صندلی با روکش سفید آاماده می

اي را داخل حناي کف گذاشت و سکهاوالددار از فامیل مشتی از حناي تزئین شده را کف دست عروس می
کرد حنا را از دست مشت ایستاد و سعی میبرد پسري نابالغ از فامیل داماد باالي سر عروس میت فرو میدس

داد که معموالً بعد از کمی اي به او میشد باید داماد هدیهي عروس بدزدد اگر موفق به این کار میشده
علت این رسم چنین "معتقدندکرد تا او بتواند حنا بردارد بعضی شوخی و خنده عروس مشتش را شل می

زاده، (شاهی"گیرد فرزند پسر باشداست که اولین فرزندآنها پسر باشد و اولین کسی که از دست او پول می
کنند و براي هر فرد مقداري برنج ها را تکه می). بعد از این که دست عروس را حنا بستند، نان42: 1386

ورند. این غذا بسیار خوشمزه است و همه از خوردن آن لذت خریزند و بدون قاشق آن را میروي نان می
شستند و مقداري از آب حنا را چهار هاي او را میبرند. بعد از رنگ گرفتن دست عروس با حنا، دستمی

بخت و سعادتمند شود و بالیا از او و زندگیش دور شود.طرف خانه می پاشیدند تا خوش
خواهند عروس را ببرند چند تن از خویشان داماد اقدام به اد میي دامعقل عروس:هنگامی که خانواده

کنند یعنی باید چیزي از منزل پدر عروس مانند گلدان، کاسه، قاشق، و هر چه دم دزدیدن عقل عروس می
ي عروس متوجه نشود و در مقابل خویشان عروس باید مواظب باشند دست باشد بردارند طوري که خانواده

- ه این کار نشوند چون اعتقاد دارند با دزدیدن عقل عروس، داماد همیشه بر عروس مسلط میتا آنان موفق ب
شود. 

اي جز اهالی روستا ازدواج کند روز :اگر دختري از این روستا با شخص غریبه[kamandandâz]کمندانداز
) بلندي را سر راه خواهد ببرد جوانان روستا کمند (طنابعروسی بعد از نارزنی وقتی داماد عروس را می

ترین جوان کشتی بگیرد و او را خواهند یا با قويشوند و از داماد میگیرند و مانع بردن عروس میداماد می
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زمین بزند و یا با مبلغی پول آنها را راضی کند تا اجازه دهند عروس را ببرد .
ق و نان و پنیر بود به کمر ي نان)که داخلش قاشبعدازخوردن ناهار پدر عروس یک دستار خوان (سفره

کردند. در بست و با دعا کردن و آرزوي خوشبختی براي او تا دم در با دایی عروس همراهیش میعروس می
قدیم عروس به جاي لباس توري ، لباس و چادر سفید پوشیده و روي او را با روبند قرمز می پوشاندند و 

).29: 1342(هدایت، "که بر شوهرش مسلط باشدروي زین نشستن عروس این است"کردندسوار اسب می
بستند که بعد از باف خاص منطقه می:به گوش اسب دو عدد دستمال سنتی دست[jelokeŜi]جلوکشی 

رساندن عروس به منزل داماد سهم همراه عروس(براکه) بود. براکه (ساقدوش) پولی را داخل کفش عروس 
گرفت و داد و سر آن را میتمال سفیدي را به دست عروس میگذاشت تا راضی شود با او برود بعد دسمی

کرد.عروس را سوار بر اسب کرده و تا منزل داماد همراهی می
]نارزنی ǰelokeši]رسد داماد در بلندي میماند وقتی عروس میشان منتظرعروس می:داماد جلو در خانه

کند و با هر پرتاب اند به طرف همراهان پرتاب میایستد و از انار و سیب و چند تکه قند که داخل سبد چیده
کند. زودي ازدواج میکشند و هر کس موفق شود قند بگیرد بهجوانان غو (فریاد) می

شوند. پدر :بعد از اتمام مراسم همه براي خوردن شام در منزل پدر داماد جمع می[nârzani ]سردیگی
-رود به آشپزها پول میهاي پلو مینواده داماد سر دیگعروس براي تشکر از آشپزها و به نوعی زحمات خا

دهد.
ماند. مادر یا عمه عروس شب حجله :شب زفاف عروس براي اداي احترام به مادر شوهر در منزل آنها می

شد. زنی آگاه از فامیل دادند و عروس وارد حجله میهایی را به او میقبل از حجله رفتن عروس آموزش
کردند تا نتیجه را به مادر دختر و مادر شوهر ستگان عروس شب را پشت در حجله سر میداماد و یکی از ب

تر بر روي این شد براي همین مادر عروس بیشاطالع دهد و این گونه پاکدامنی عروس به همه ثابت می
همین ي دخترش نباشد. این رسم امروزه نیز باکرد تا در آینده حرف و حدیثی متوجهموضوع پافشاري می

گیرد.شیوه ولی نه براي همه انجام می
ي عروس و نزدیکان را دعوت :شب بعد از عروسی خانواده داماد ، خانواده[kafgirvadast]کفگیر وِدست

دهند برند و کفگیر را به دستش میخواهند برنج را آبکش کنند عروس را سر دیگ میکنند، زمانی که میمی
کنند و ي داماد را به او محول میي آشپزي در خانهدهند و به نوعی وظیفهبه او میتا برنج را هم بزند و کادو

آید.ي داماد به حساب میاو دیگر عضو خانواده
-پاي انداز :عروس بعد از ورود به حیاط و گذشتن از روي خون قربانی در حیات منزل روي تشتی می

دهد تا عروس از روي تشت پیاده شود. اغی را هدیه میانداز زمین یا بایستد و پدر داماد به عنوان پاي
دارد و پولی به عروس می دهد.رونمایی: داماد هنگامی که روبند عروس را از روي صورت او بر می

:روز سوم بعد از عروسی مادر عروس و داماد آشنایان و فامیل را [jahez vamenan]جِهیز وامنَن(پاتختی)
ند تا مهمانان منزل و وضع زندگی زوج جوان و لوازم و جهیزیه عروس را ببینند کنبه منزل عروس دعوت می
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اي به عروس ي نوخانهشوند و کادو یا مبلغی پول به عنوان هدیهو مدعووین با شیرینی و میوه پذیرایی می
دهند.می

ماد آنها را براي :در اولین فرصت بعد از عروسی، فامیل عروس و داghombexana]قُوم به خَنَه (پاگشا)
اند تر با عروس و داماد که به تازگی وارد جمع فامیل شدهکنند تا بیششام یا ناهار به منزل خود دعوت می

دهند.آشنا شوند و کادویی را به مناسبت پا گشا به آنها هدیه می
ي بینی و کردند که رودر قدیم عروس بعد از شب عروسی تا چند ماه یشموق (روسري را طوري سر می

اي نیز تا تولد کردند و عدهزدند و از صحبت با پدر شوهر و مادر شوهر پرهیز میدهانشان پوشیده باشد) می
ي موي شدهدادند و در این مدت گاهی اگر که یشموق نزده بودند سرِ تابیدهاولین فرزند این کار را ادامه می

.گرفتد تا ناخودآگاه صحبت نکنندخود را در دهان می
در روستاي روئین رسم جالبی که نشان دهنده سطح فرهنگ باالي ساکنین این :[âšomeǰi]آش اومجی

اجراي آن نامعلوم است يهاي خونگرم رایج است که تاریخچهمنطقه است بین مردم و جوانان و خانواده
ایست که از طرف فره. سفره اومجی سکنیمرا در این قسمت نقل میولی به دلیل زیبا بودن این آئین آن

-دوستان و فامیل براي پسري که شکست عشقی خورده و یا موفق به ازدواج با دختر مورد نظر نشده پهن می
شود.
گفته »مجو«ه آن نوعی غذاي محلی روئینی است که به دلیل استفاده از عدس که در زبان محلی ب» آومجی«
در فصول سرد به دلیل گرم بودن معموالً» جیوما«ي محلی شود. غذااین غذا به این نام شناخته می،شودمی

براي پسران ناکام روئینی، امکان دارد وسط تابستان » ومجیاسفره «شود ولی استثنائا سال در روئین تهیه می
اطالع شود در حالی که دختر از موضوع بیانداخته شود.هنگامی که پسرروئینی عاشق دختري روئینی میهم 

آن موقع است شرایط پسر براي ازدواج مساعد نباشد و یا به هر دلیلی با پسر دیگري ازدواج کند باشد و یا
اندازند تا عشق آن می»سفره اومجی«شوند و براي پسراقوام ودوستان پسر عاشقپیشه ناکام دورهم جمع میکه

. ی دهندازتحمل فراق خالصها و لطیفه پسر را از افسردگی ناشیدختر را از دلش بیرون بیاورند و باشوخی
شود هایی که مراسم عروسی یکی از دختران روئینی در این روستایبرگزار میشبجالب اینکه معموالًينکته

در ایام که معموالً» ومجیاسفره «شود. باید گفترسم جالب پهن می» ومجیا«همزمان در چند خانه هم سفره 
شود از لحاظ روانشناسی و اجتماعی بسیار اي روئین برگزار میعید و شادي و در خانه پسر ناکام در روست

کند.پسندیده است و زندگی را براي پسر از نو تعریف می
نتیجه
ي نوعی تشابه هم در اجراي مراسم، ترتیب و آداب مربوط به ازدواج است ولی در دهندهها نشانیافته

توان علت این امر را به اختالط زبانی بوده است و میکار رفته در مراسم تشابه زبانی کمهاي بهمورد واژه
لق در روئین اهالی دو منطقه با خانواده زبانی دیگر چون ترکی و گیلگی و کردي دانست براي نمونه واژه توي
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اي ترکی است و یا برنج آوجین و خوردآبار به گیلکی شباهت دارد الزم به ذکر است به دلیل مشابهت واژه
یلکی و تاتی تشخیص ریشه کلمات دشوار است شاید بر مبناي سخنان گذشتگان این مطلب زبانی بین گ

گفتند و از همین روي باید درست بنماید که تاتی یک زبان نیست بلکه دیگران به زبان ایرانیان قدیم تاتی می
تاتی هر منطقه را با شود تا جایی که ها معنادار میهاي تاتی نه گویش تاتی. بنابراین این تفاوتگفت گویش

نام همان منطقه نامگداري و شناسایی کردند چون تاتی رودبار زیتون، تاتی گرینکان، تاتی الموت و غیره.
مراسم مشابه ازدواج در هر دو منطقه به صورت موازي با هم تدوین شده است تا  شباهت و تفاوت 

تر مشخص شود. گفتاري دو منطقه راحت
هاي ازدواج در روئینآیینلویههاي ازدواج در آیین
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1349تابان، 
شهر، ها مطالعه موردي مشکینزاده، رامین ، آداب و رسوم مراسم عزاداري و جشنشاهی.10

1386پایان نامه کارشناسی، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی، 
شوالیه، ژان ، الن گر بران ، فرهنگ نمادها، ترجمه سودابه فضایلی،کتابخانه ملی ایران و .11

1388تهران انتشارات جیهون،چاپ سوم، 
1363، تهران، چاپ اول، عبدلی، علی، فرهنگ تاتی و تالشی، انتشارات دهخدا.12
ــــــــــــــ، فرهنگ تطبیقی تالشی، تاتی، آذري، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ .13

1380اول،
1386ها، دانشگاه شهید بهشتی،عمویی، صدراهللا، موقعیت تاریخی و جغرافیایی تات.14
تهران ، قلم، ي فرهنگ، عبدالحمید زرینمالینوفسکی، برونسیالو، نظریه علمی درباره.15

1384انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد،گام نو، چاپ دوم،  
ي تهران در باب تولد، پور خیبري، مرجان ، بررسی باورها و آداب و رسوم ارامنهمصطفی.16

1379ازدواج و مرگ، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی، 
)، مشهد، انتشارات خراسان شمالی-نمازي، سکینه، روئین دژ( جغرافیاي تاریخی روئین.17

1390قلم آذین رضا، 
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سال -29هاي ایران، فصلنامه مطالعات ملی، ) بررسی هویت تات1386نوزانی، بهرام،(.18
1هشتم، شماره 

0) نیرنگستان، تهران، انتشارات امیر کبیر،، چاپ سوم1342هدایت، صادق ،(.19
.)، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره دو1366.فدایی ،سید احمد، (.20
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تحلیل روایت شناسی در اشعار نیما با تکیه بر الگوي روایی گریماس 
لیداعابدي
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی

چکیده
دهد و راوي کسی است که این داستان را ترین مفهوم، داستانی است که در زمان روي میروایت در ساده

اي از اشعار نیمایوشیج روایتی از درد و رنج جامعه، عشق متعالی انسان به تردهبا اینکه حجم گس.کندنقل می
مردم و خاطرات کودکی و طبیعتی است که شاعر در آن زندگی کرده و تجربه آموخته اما به این جنبه از شعر 

ار آنها را ها و گفتدر تمام اشعار روایی نیما، شاعر به عنوان داناي کل، شخصیت.او کمتر توجه شده است
شکل داده و هر جا که الزم بوده با هنرمندي به توصیف صحنه و فضاي داستان پرداخته و یا با تفسیر و 

رسانی کرده است.گیري و پیامتحلیل واقعه،نتیجه
گذار ها با یگدیگر الگوي روایی گریماس است.گریماس پایههاي تبیین ارتباط شخصیتیکی از شیوه

رفت هاي دوگانه معتقد بود، هر داستان از تعدادي پیدر نظر گرفتن مفهوم تقابلاریس باشناسی پمکتب نشانه
تشکیل شده است.الگوي گریماس شیوة نگاه ما شود،رفت از تعدادي الگو که الگوي کنش نامیده میو هر پی

ي متن برویم.بنابراین هاي متعدد به سوکند تا با پرسشدهد و ما را یاري میبه متن رامورد توجه قرار می
هابرعهده خواننده است.در این مقاله با توجه به قابل انطباق قضاوت نهایی در مورد رخدادها و شخصیت

بر اساس این نظریه بررسی هاي اشعار نیمابودن نظریۀ گریماس با انواع روایت سعی بر آن است تا شخصیت
ر از دو نفر نیستند، اما امکان تحلیل آن بر مبناي این الگو هاي اشعار نیما بیشتشوند.با توجه به اینکه شخصیت

باشد.میسر می
رفت.شناسی، راوي، نیمایوشیج، گریماس، پیشعر معاصر، روایتها: کلیدواژه

مقدمه
روسیههايفرمالیستازمیانشناسیروایتهاينظریهنخستینزبان،مقولۀهمانندشناسیدرروایت
بهبتوانهمآنوسیلۀبهکهاستجهانیروایتیساختاریکتنظیمشناسان،روایتشتالعمده. سربرآوردند

والدیمیر.کردبررسیرایپیچیدههاداستانروایتیساختارهموپرداختعامیانههايقصهروایتوساختار
پسپراپ.کردتنظیمرواییمشخصالگويروسیجادوییهايقصهبرايکهاستکسیخستیننپراپ

اعمالیولی.هستندمختلفهاقصههايشخصیتکهیافتدستنتیجهاینروسبهپریانهايقصهازبررسی
کارکرد.نامیدکارکردراروایتسازندةواحدپراپ.کندنمیتجاوزمعینیتعدادازدهندمیانجامدرقصهکه
بهآنهاهاينمونهاستخراجوکردهاکارازتعیینپساو.شودمیاطالقداستانهايشخصیتازکیعملیبه

.پرداختهادرقصهموجودوحرکتهايترکیباحتمالیراههاي
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شناس روایتهاآنازیکی. دادندگسترشرااوهايآزمودهودادهادامهرااوراهنفرچندینپراپ،ازپس
هاي گریماس، در قسمت در مورد یافتهگریماس توانست از او فراتر رود.. داردنامپاریسی گریماس

گریماس بیشتر توضیح داده خواهد شد.
وجودآنهامیانارتباطیکهايگونهبهاست؛یاخیالیتاریخییاواقعیازحوادثايرشتهنقلروایت،«
.» باشدداشتهوجودايانگیزهوزمانیپیونديآنهامیاندروباشندیکدیگربازتابحوادثاینوداشته

دیرینهپیونديشعرباگريروایتاصوالً. نیستايتازهچیزشعر،درگريروایت)1390،126میرصادقی،(
هومر،ازدوحماسۀمنظوم. اندآمیختهدرهمروایتوشعرفرازهاينخستینگفتبتوانشایدوحتیدارد

قرن»گمشدهتبهش«ومیالديسیزدهقرن»الهیکمدي«تامیالدازقبلنهمقرننوشته»ایلیادوادیسه«
متعددهاينامهعشقنیزپارسیادبیاتدر. استدادهنشانراآمیختگیاینهموارهزمینمغربادبیاتهفده،

توسحکیمسترگشاهنامهو»همایونوهماي«،»شیرینوخسرو«تا»رامینوویس«و»مجنونولیلی«از
،»نیمایوشیج«معاصرمانندشاعرانبعدهاوستندهتوأمانحضورهمیننشانگردیگردرخشاناثرهادهو
شعروگريروایتهنرازنیزدیگرمعاصرشاعرهاوده»بهبهانیسیمین«،»شاملواحمد«،»ثالثاخوانمهدي«

.                              اندبردهبهرهروایی
کند،میواردشعرحوزةدرراآنصرفاًآنچهواستروایتوقصهشعر،اصلیساختارروایی،شعردر«

بارااصلیقصۀشاعریعنیشود،میافزودهروایتاصلبهکهاستايشاعرانهترفندهايومنظومبیان
)     1376،887انوشه،.» (کندتأثیرگذارترمیراوآندهدمیبرگوشاخشعريهايآرایه

خودولیگذاشت،بیانوسادگیکالمطبیعیلتخصبهشدننزدیکبرراشعرزبانبناينیما«
مدل«خودش،قولبهیاگوییداستانبهنیماگرایش. بودنیافتهدستآنبهسامانِوغاییشکلبههنوز

نثربودطبیعتبهشدننزدیکازطریقشعردرزباندگرآفرینیبهباوریانیازهمینآیندپیشعر،در»روایی
یوشیج،.» (استداستانییاروایینثر،بیشترازرنیمامنظواینکهویژهبه. داردرواییماهیتینثر،که،زیرا

1368،93                                                                                        (
با نظریۀ هایی در ایران صورت گرفته است.نخستین کتاب کهشناسی،پژوهشچندي است در باب روایت

هاي جادویی نام دارد و پس از آن گریماس شناسی قصههاي ایران پرداخته است،ریختپراپ به بررسی قصه
بیهقی، کلیله هایی چند از قبیل تاریخهایی دربارة ساختارشناسی داستانتوانست از او فراتر رود.همچنین مقاله

زة موضوع پیشنهادي کاري تحقیقی و علمی صورت و دمنه، مثنوي، هفت پیکرو...نوشته شده است.اما در حو
شناسی با رویکرد به الگوي روایی نپذیرفته است.بنابراین پرداختن در اشعار نیما به ابعاد روایت

آید.گریماس،پژوهشی کامالً نو به حساب می
شناسیروایتعلمتاریخیپیشینۀ

مشترکیدستوريقواعددارايهري،ظاتفاوترغم،علیمختلفهايزبان«کهداشتعقیدهچامسکی
)1371،14اخوت،(»است.صادقدنیاهايزبانهمۀبرايکهاست
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ها تنها به فرم و شکل یک اثر ادبی اهمیت طور که از نام مکتب فرمالیسم آشکار است فرمالیستهمان
غ از هر گونه مناسبات هاي صناعتی و تکنیکی اثر تأکید داشتند. آنانمتن ادبی را فاردادند و بر جنبهمی

پردازان فرمالیسم خواستار این کردند.نظریهتاریخی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و روانی مطالعه و بررسی می
اصل بودند که با توجه تام و کامل به شکل اثر ادبی و بررسی آن به یک سلسله قواعد و قوانین منطقی دست 

ان یافته یک اثر را از وراي جمالت و شکل ظاهري آن تدوین یابند که به وسیلۀ آن بتوانند ساختار سازم
اي دست به تدوین نظریۀ ادبی زدند که به قابلیت تکنیکی و مهارت حرفه«ها بر این اساسکنند.فرمالیست

)1384،46سلدن،»(کرد.نویسنده توجه می
روس یک الگوي روایی هاي جادویی ها و افسانهبا وجود ایتکه پراپ نخستین کسی است که براي قصه

هاي روایتی از روسیه و جنبش همچون مقولۀ زبان،نخستین نظریه«توان نتیجه گرفت کهتنظیم کرد.پس می
)1380،79وبستر،»(هاي روس در ابتداي قرن بیستم سر برآوردند.موسوم به فرمالیست

هايروایتاسالمازعدبحتیوساسانیاندورةازاگرچهاستبودهمنظومعمدتاًایرانیهايروایت«
عمدةنوعازسه. دارددیرینهايسابقهمنظومشکلبهروایتنیززمیندرمغرب. استآمدهدستبهنیزمنثور

)1390،253داد،.» (کرداشارهباالدونامهحماسه،عشقبهتواننمیکهمنظومروایت
روایت و ویژگیهاي آن

اتّصالهمبهغیرتصادفیکهرخدادهاییانگاشتۀازپیشتوالی: «استچنینازروایتگراحداقلتعریف
ایناالزمۀرهدفمندوغیرتصادفیارتباطیوکندمیمعرّفیرخدادهاتوالیراروایتتعریف،این. اندیافته

درونی»سازوکارهاي«ظریفجزئیاتروایت،ساختارگرایانۀهايدرتحلیل) «1383،20توالن،.» (کندمیتوالی
عملکردهايیاروایتپیشرويواحدهايمانندبنیاديساختاريواحدهايتاشوندمیبررسیادبیونمت

Narration and/or( روایت)1387،364تایسن،.» (شوندکشفمتونرواییکارکردهايبرحاکم

Narrative»:(کندمیبیانرارویدادهاییا یرویدادکهاستسخنوکالمازنوعی .
شود؛چونآنهاهمرخهایتاریخیهممینامۀخودنوشتومتنها،زندگیثارغیرداستانیمانندخاطرات،زندگینامهازاینروشامآل

)                1387،108نیازي،بی.» (کننددادیارخدادهاییرابازگومی
اسهاکارچندانیندارد،بلکهبرساختارروایتمتمرکزمایۀداستاناینگونۀجدیدساختارگراییادبیباساختاربنیادیندرون

)                                                                                                                    1387،86برتنس،.» (شوندهاازطریقآننقلمیایاستکهداستانساختارروایت،شیوه«. ت

صۀکودکان،ازحکایتیکهمردمازرؤیاهایخودهرشکلروایت،هرگونهگزارش،ازحکایتاخالقیتارمان،ازفیلمیسینماییتاق«
تهایتبلیغاتی،همهاستوارندبهگزارشداستانی،ازاینروشناختساختاررواییداستانیکیازمهمهاوآگهیکنندتالطیفهتعریفمی
،1372احمدي،.» (هایروسیدرمرکزتوجهپژوهشگرانقرارداشتهادرپژوهشادبیاستوازدورانفرمالیستریننکته

160                   (
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. رسدعرصۀروایتازیکطرفبهاسطورهوازطرفدیگربهرمانمدرنمی«
،1379اسکولز،.» (ایبسیارعالیبرایبررسیساختارگرایاناستضمنآنکهعرصه

).» شیوةبیانآن(= وگفتمان) موادخامداستان(= داستان: ازنظرساختارباورانفرانسوي،روایتدوبعدساختاریدارد«)91
)   1390،109فاولر،(

کنیم:اکنون ویژکیهاي روایت را مطرح می
) خانهمثالًگفتگویبیندونفردریکقهوه(تفاوتروایتبازبانطبیعیوروزمره: ـ مصنوعیبودن1

. شودمی»تهساخ«ایاستوطبقآنطرحدرایناستکهازقبلدارایطرحوبرنامه
. استدراینحالتتصنعوجوددارد»تمرینکرده«خواهدتعریفکندگوقبالًروایتیراکهمیحتیدرروایتشفاهیهمازآنروکهقصه
: وداستاناوست) گوویاقصه(نویسدراینجامعههمهچیزدرخدمتداستان

.                             شودنویسانجاممیهاهمدرراستایاهدافداستانحتیمکالمۀمیانآدم
) بهخصوصروایتداستانی(درراویت: ـتکراریبودن2

اینحالتتکرار. ایمتکرارشدهاستهاییکهقبالًخواندهرسد،چیزیکهدرداستانویاقصهچیزیهستکهبهنظرتکراریمی
) ینویژگیکامالًواضحاستویابهتربگوییمآشناییتنهامنحصربهقصهنیستزیراقصه،ازآنجاکهبیشترباتیپسروکاردارد،ا(

شویمکهاگرعیناًمثلهمنیستنددستکمخصایصووجوهمشترکیدارومیهاییروبهبلکهدرداستانهمباحالوفضاوشخصیت
.                                        استهایآناینحالتتکرارریشهدرطبیعتداردوازویژگی. ایمهارادیدهرندکهبرایمانآشناستوقبالًهمدرآثاردیگرانآن

. شودهرروایتازجاییآغازوبهجاییختممی: ـهرروایتمسیرمشخصیدارد3
) کمانتظارداردویادست(داندکندومیاشراازجاییشروعمیگوقصهنویسویاقصهداستان

. کهداستانشبایدبهکجاختمشودوچهنتایجیبهدستآورد
.                                                                                           الستونیازبهدقّتوتأملداردهایش،کمیمشکالبتّهتشخیصاینرونددرداستانامروز،باهمۀپیچیدگی

هرچندناپیداوضمنی).(گوداردـ هرروایتییکراویویاقصه4
. سرهمهمقطارشوندایازحوادثهمزماننیستکهپشتروایتسلسله. روهستیمجاییروبهـدرهرروایتبانوعیجابه5
) نویسنده(بلکهراوي

اخوت،. (ایبزندویادرسیرزمانیوقایعدستببردهایتازهجاکندوبهدلخواهخوددستبهترکیبایراجابهتواندحادثهمی
1371،14-12 (

،1381شمیسا،.»(توانبهجایدیگریقراردادتواندرنظرگرفتوهرکدامرامیایتبعاتمختلفیمیمثالًدریکرمانبرایحادثه«
323   (

آلژیرداسژولینگرماس
اونخست،در. ،درلیتوانیبهدنیاآمد1917آلژیرداسژولینگرماس،در«
. درهمانزمانبهمطالعهفرهنگقرونوسطیگرایشیافت. ،برایخواندنحقوقدردانشگاهگرنوبلبهفرانسهرفت1936

1948درسال. بهپژوهشدربارهگویشفرانسویـپروانسیپرداخت1939زگرفتنلیسانسادبیاتدرپسا
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) 1966(اوپسازانتشارمعناشناسیساختاري) «1377،226لجت،.» (نوشت1830اشراباعنوانمدروزرساله
)                      1386،161احمدي،.»(یافتشهرت»روایتمعناشناسی«پردازنظریهترینمهمعنوانبه)1970(ودربارةمعنا

شناسیپاریس هست گذارمکتبنشانهگریماسپایه
هایجادوییروسیهپرداخت،ازجملهکسانیبودکهبرساختارروهاوافسانهشناسیقصهکهبعدازوالدیمیرپراپبهبررسیریخت

.                                            هاراتوصیفکندهاتکیهکردوکوشیدعناصرسازندةروایتایت
هایعامیانهبودفراتررفتهایپراپراپیشرویخودقراردادوباتکیهبرآنهاازژانرخاصموردبحثپراپکههمانقصهگریماسیافته

.                     بندیکلّیازساختارروایتبرداستانپیداکندویکدستورزبانجهانیبرایداستانبیابدوتالشکردتایکطبقه
یا»منازعه«گروهکوچکیازکارکردهاکهبهعنوانیعامنظیر(رفتاستپی»دستورروایت«واحدبنیادین«

،1391هرمنوهمکاران،).» (شودایبشرازجهاندرکمیشودودرنتیجهدرچهارچوبدانشکلیشهنسبتدادهمی»خیانت«
65                  (

بارت،.» (گیردکهکارپراپ،بارت،تئودوروفوژنترادربرمی) plot(رفتبررسیساختارپی«نویسی،درزمینۀداستان
. ترراشکلدهندهانیزشایدواحدهاییبزرگرفتپیونددوپیهابههممیرفتکارکردهادرپی)  «1386،70

. شودهاتعریفمیدهدوباآنهارابههمپیوندمیرفتشخصیتسطحباالتریازسازماندهیاستزیراپی
)                                                                       1389،92مارتین،.»(استهاجزوآنهاوشخصیترفتتوانیکسیوژهیاکنشدانستکهپیروایترا،بهمثابۀکل،نیزمی

- فهرستپی.   رفتراجایگزینکارکردپراپکردوازنقشویژهبهعنوانمشارکیادکردگریماسمفهومپی«

20اونخستآنهارابه. کارکردپراپاست31یاهمانوجویعمیقویدربارةحوزةکنشهایگریماسحاصلجسترفت
. رفترواییبهطورقطعشاملدومشارکمتقابالستهرپی. کنددهدوسپسآنهارادرسهساختارجمعمیکارکردتقلیلمی
:                                                   رفتعبارتندازاینسهپی. بردناممی»سهقاعدهنحوي«رفتاصلیهمچونگریماسازسهپی

ها)هاومبارزهآزمون(Performative: اجرایی) الف
)بستنوشکستنپیمان(Contractual: میثاقی) ب
ها)رفتنوبازگشتن(Disjunctiona: انفصالی) ج
) 2. هاوغیرهها،کنشچینیوظایف،نقشویژهرفتاجرایی،کهوابستهاستبهزمینهپی)1

) 3. همچونارادهبهانجامکارییاسرباززدنازآن. کنددفمندکهوضعیتداستانرابهسوییکهدفراهنماییمیپیمانییاه
. گیردهارادربرمیهاوحرکتمتمایزکنندهکهدگرگونی

رفتپیمانییاسازدوساختاررواییهرداستانمتکیبهآناستاماازدیدگاهروششناسیک،پیرفتاجرایی،طرحاصلیداستانرامیپی
. هادرخودنکتۀمرکزیطرحنیستنددهدوضعیتاکهنشانمیترازآناست،چرهدفمندمهم

)                                                              1386،162احمدي،.» (خوانیمدرحکمپذیرشیاردپیماناستبآلنچهکهماوضعیتمی
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ازیکحالتنامتعادلبهسوییکحالکنیمویابالعکسهایاازوضعیتیمثبتومتعادلبهوضعیتیمنفیونامتعادلحرکتمیدرتمامیداستان«
)                                         164همان،.» (کنیمتمتعادلسیرمی

بندیکردهبود،فهرستمشارکینخودرادرسهدستههاییکروایترابههفتدستهتقسیمگریماسبهپیرویازپراپکهشخصیت«
)                                                                                     1383،82توالن،.» (هـمخالفیاریدهند/ دهندهـگیرنده/ فاعلـمفعول. هایدوسویهقرارداردبهصورتتقابل

. موردنظرلویاشتروساست»واجی«کارمجددگریماسبرتحلیلپراپ،درجهتنوعیانگارة«تواندیدکهبایکنگاهمی
)                                                                                                                  1384،145سلدن،.» (تترازفرمالیستروسی،پراپاس»ساختگرا«ازاینجهتگریماسحقیقتاً
بحث و بررسی

شناسیدراشعارنیمایوشیجبررسیروایت
. شعرنیمابازآفرینیدقیقوکاملوصادقانۀمحیطاجتماعیجهانمعاصراست«

در )1387،48میرصادقی،.» (فهماستوبهتعبیرینوعیرئالیسمابتداییاستسادهوهمهاینبازآفرینیبسیار
واقعبازیگرانشعرنیماواقعیهستند.

. هایجامعهاستهاوکاستیبیاندردودلهرهوخشموبغضشاعردردمنددرمقابلناگواري«هایطنزآمیزنیما،منظومه
. هاتعیندارددرواقعروانشناسیراویوروانشناسیجامعههردودراینمنظومه

. شودهایروانیجامعهمنجرمیکندوبهطرحویژگیاینروانشناسیِوجودیشاعراستکهدراوایجادکنشمی
هایانمایی،عمقفاجعهگذاردوبابیانهنریوشگردطنزوبزرگکاود،بهتماشامیاوروانعناصرجامعهرادرفرادستوفرودستمی

دهد. جتماعیرانشانمی
اد،بهرسامارژنگی،عمورجب،خریت،انگاسی،بازهمانگگو،انگاسی،میردامهاییمانندانگاسی،بزمالحسنمسألهمنظومه

و»گوبزمالحسنمسأله«هایطنزآمیزیهستندکهبهجزاسی،آتشجهنمازجملۀحکایت
بخشجامعهتوصیدارندوبهصورتغیرمستقیمبهبیدارسازیوآگاهیهمگیازناآگاهیونادانیمردمجامعهپردهبرمی»میرداماد«

. کنندهمی
شودوتیغانتقادشاعرمتوجهعابدانزهوشکایتحافظاززاهدانریاییمطرحمیگو،همانحکایتدرداستانشعریبزمالحسنمسأله

. اماداستانمیرداماد،نقدشاعرازروشنفکرانرادربردارد. دفروشاست
راویهنرمنداینحکایتدرعینفشردگیوایجاز،گفتگوییرامیانسهشخصیتمنظومهبرقرارکردهوباهنرمندیتمام،یکپیامتکراری

)                                                                               1382،118خلیلی،.» (دوبارهبخشیدهاستشدهرا،بسیاربرجستهساختهوبهآنهستیوفراموش

هايبیانگردردهاوحسرت«. شعرنیمادراساسشعرِدردمندیاست
: ردغربتآلودوبیانگردبررویهم،شعریاستغم. گریزکهاززمانۀخودبهفغاناستشاعریاستسوداییومردم»خاطرپردرد«

. غربتازطبیعت،غربتازذاتانسانیت،غربتازیارانوهمدالن
شعرتنهاییوتنهاماندگیِانسانامروزیناستکهزخمخوردهودرتابازروابطنارواییانسانی،پناهیجزگوشۀتنهاییوخلوتخودندا
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تهایخودرالیسید،امانهخلوتیکهدرآنهمدمیباخداییتوانمثلجانوریزخمیدرآنخزیدودرتنهاییزخمرد؛گوشۀخلوتیکهمی
در این قسمت ) 1380،108آشوري،.» (هایِپنهاناودردهایخودراآرامکردوانداشتویاپناهیدراوجستودرسایۀنوازش

- از مقاله چهار شعر برجستۀ نیما که با خود خلوتی داشته و با دردهاي خود در تکاپوست. بر اساس روایت
باشد.مقاله میترین قسمتتوان گفت که مهمشود و میشناسی و کنش گریماس بررسی می

افسانه
. هـ1301درسال«

شود،ودرچندشمارةپیاپیمجلۀقرنبیستممیرزادةعششاستکهافسانۀنیماـکهبهتعبیریسنگبنایشعرنوایراناستـسرودهمی
)                                1378،100لنگرودي،.» (شودپرواتریننشریۀادبیـسیاسیروزگارخوداست،منتشرمیقی،کهتندروترینوبی

داریشعرصوردرشعرافسانهتغییردررکنمعنی«برانگیزترینومشهورترینشعرهاینیمااستبدانسببکهشعرافسانهازبحث
. تگرفتهاستوتنهامحدودبهصورتوقالبنیست

طورقطعهمۀمفاهیمومضامینیراکهدرشعربهآننسبتدادافسانهرمزومفهومیامدلولمشخصومعینینیستکهکشفآنبهآسانیوبه
. دارد،روشنکندشودیاخوددربارةخوداظهارمیمیه

هایمتغیرومراحلممفهومعشقازدیدگاهنیماشوروشوقمتغیر،ورودرحالتحولوتکامالنسانبهاقتضایحضوراودرموقعیت
هاستوهمدالستکهجایگاهآدهدودرعینحالهمخودآنخواستههایدالنسانجهتمیختلفحیاتاست؛نیروییاستکهبهخواسته

. بخشدهابهآنوتوقعازآنجهتمینخواستههاستوهمزندگیکهآنخواسته
کند،درشعرافسانهدرشخصهایگوناگوندرحیاتاوپیدامیاینمفهوممتغیرکهبنابرموقعیتوتاریخیتهرانسانیمفاهیمومدلول

آنکهتنهامعشوقدرمفهوممتعارفآنبشودبیترمییابدوچهرةمعشوقیاوبهظاهرپررنگیتافسانهتجسدوتشخّصووحدتمی
)                                                                                                                            1391،93پورنامداریان،.«(اشد

- افسانهغزلعاشقانۀپرشوریاستکه در آن ابیات خوب و ترکیبات زیبایی دیده می

دراینغزالبتداشاعریازغصهمستیا«.شود
)    471ـ1387،472پور،آرین: (»وگوستبادلبینواوایدلمنمضطرخویشدرگفت»یگریزانسپردهایکهدلبهرنگدیوانه«

کهرهورستگاریبریدي؟/ / جزسرشکیبهرخسارةغم /آخرایبینوادل،چهدیدي/ ازتوآخرچهشدحاصلمن«
آنچهدیدیزخوددیدیوبس،/ / شاخیوشاخساریپریدي / گرنخوردیفریبزمانه،/ مرغهرزهدرایی،کهبرهر

نیمایوشیج،(»...کنیدوستاري»فسانه«با/ بامنستیزي/تابهسرمستیوغمگساري! تاتوایمست/ کبهانههردمییکرهوی
1391،50(

- گویدواینجاست که گفتگوي افسانه با عاشق شروع میازآن لحظهافسانه دیگرخودبهجایدلسخنمی
فسانهپنداشتهوافسانهردهدـهمهچیزرادرلباسانیمادرایناثرخودجززندگیـکهخودرابدانمشتاقوعالقمندنشانمی«شود.

. هایگوناگونیادشدهاستدراینگفتگوافسانهبانام. ادرلباسهمهچیزبهخوانندهنمودهاست
اینناشناسسرگذشتشاعر،دلبهتشویقبستهودودیدةاشکباراو،شیطانراندهازهرجاي،قلبپرگیرودار،سرنوشتوبخت،قصۀب
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.» ،دروغدالویزوغمزیباستکننده،حاصلزندگی،زادةاشکسروبن،زادةاضطراب،صورتمردگانجهان،عشقفانیي
)                                                                                                                 1387،472پور،آرین(

شود درپایانداستان؛ مشخص می
وفرصتیماند،باهمدرصفاباشنسپاردکهاوهمخودرابهویواگذاردتااگرروزگاریعاشقعشقودلخودرابهدستافسانهمی«که

)                                                                   همان.» (هاست،غمزدهودلتنگباهمبسراینددوهمدلوهمزبانوهماهنگ،درآندرةتنگکهبهینخوابگاهشبان
ایناثرنیمابااینکهیکاثرتخیلی است 

. اندکهنازمیانزندگانسربهدرآوردههایکمبیشازعشاقغزلقهرمانانآنزندههستندودست«اما
تهاسرسختهاوناکامیپریدهاستکهاززندگیبیزارترودرزیرضربۀغمعاشقافسانههمانعاشقرنجکشیدهوبدبینقصۀرنگ

)                                                                                                     همان.» (ترشدهاستدیدهروآب
. تماشاگریکهباهرگوشهوکنارسرزمینپربارشآشناست«. ستنیماتنهاتماشاگري

. شناسدازپرندگانودرختان،ازبادوابر،ازدریاوعلفزار،ازآبورودخانه،ازبیشهوجنگلهمهرامی
وردآها،حاصلتماشاهایخودراکهازصافیذهناوگذشتهورنگیدیگریافتهبررویکاغذمیکندوشبمردیکهروزهاتماشامی

)                                                                                          1384،326حقوقی،.» (
شناسیشعرافسانهروایت

رسیدن به مفهوم عشق.: افسانه/مفعول:فاعل
.افسانه: یاري دهنده: عاشق/ مخالف

یها، فریب رنگها و هوسها و آرزوها/گیرنده:افسانه و عاشق.مرارتها، ناکامیها، بدبینیها، ناپایدار: فرستنده
کند و تمام اتفاقات دورة جوانی خود را .شاعر در این یادگار دورة جوانی با خود صحبت می:رفتاجراییپی

هاي زیبایی که با اندوه و حسرت داري شبانان در کنار آتش،از منظرها و صحنهزندهآورد،از شبدر شعر می
آورد.آن عهد و زمان درآمیخته بود، به اجرا در میدوري از 

دویدم چو دیوانه، تنها،/داشتم زاري و اي فسانه!مگر تو نبودي/آن زمان که من در صحاري/می«
شدي با من فشاندم برباد،/تو نبودي مگر که همآهنگ/میها برمیاشکباري/آن زمانی که من، مست گشته،/زلف

،شبی تار/بودم افتاده من،  زرد و بیمار/تو نبودي مگر آن هیوال،/آن سیاه مهیب زار و ناشاد/در برِ گوسفندان
هاي بهاران/بود با سبزة جویباران/از برِ پرتو ماه تابان،/در بن صخرة شرربار/دم، که لبخنده

)1391،53نیما،»(کوهساران.
ق با سخنانش به افسانه گیرد و عاشهایاینشعربرپایۀگفتگوهایافسانهوعاشقشکلمیروایت:رفتمیثاقیپی

توان گفت که تمام عهد و پیمان در خالل این گفتگوها کند.میگیري میشود اما افسانه از او کنارهنزدیک می
گیرد و هدف شاعر رسیدن به مفهوم عشق است.میشکل
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ست زمانه تا اینکه همه چیز را به د.شودفریب وتزویروریا زمانهباعثجداییافسانهباعاشقمی:رفتانفصالیپی
هاست،غمگین و سپارند که اگر روزگار به آنها فرصت داد که با هم در درة تنگ که بهین خوابگاه شبانمی

دلتنگ باهم بسرایند.
هاي همه ها بر زمانه!/اي که از چنگ خود باز کردي/نغمهاي دلِ عاشقان!اي فسانه!/اي زده نقش«

هاست/که کسی را نه راهی بر آن است،/تا ه بهین خوابگاه شبانجاودانه،..../هان!به پیش آي از این درة تنگ/ک
)78-77همان،»(در اینجا که هر چیز تنهاست/بسراییم دلتنگ با هم...

ققنوس
. وصفحالخودنیماستوموقعومقاماونسبتباشاعراندیگروسرنوشتیکهدرانتظاراوست»ققنوس«شعر

. اینشعراستبخشنیمادرالطیرآوردهاست،الهامحکایتققنوسکهعطاردرمنطق«
.» کندنهققنوسیراکهجداازاومرغیاستکهدرافسانههستیداردبیندوصفمیامانیماققنوسیراکهخویشتنرادراومی

)                       1391،131پورنامداریان،(
/ بنشستهاستفرد/ خوان،آوازةجهان/ برشاخخیزرانققنوسمرغخوش/آوارهماندهازوزشبادهایسرد«

)                            1391،325نیمایوشیج،(»انبرگرداوبرهرسرشاخیپرندگ
کند.در حالی که با وصف همین چند سطر است که شاعر تفاوت ققنوس با پرندگان دیگر را مشخص می

. اند اما ققنوس تنها بر شاخ خیزران نشستهاستهاي درختان و در کنار هم نشستهمرغان دبگر بر سر شاخه
. رنهتنهادراینتصویر،بلکهدرهمینپنجمصراعشعریکهوصفاینصحنهاست،آشکاراستتفاوتنیماباشاعراندیگ«

اند،چهآهنگیسازماند،ومنتظرندتاببیننداینمرغمشهورخوشخوانکهآوازةاوراشنیدهمرغاندیگرگوییهمهخاموشنشسته
کهمترادفبا»بادهایسرد. «کندي
کنندوبادمسردخویهایاورادرکنمیستکهنغمهآورکسانیاهاوانتقادهاینامالیموماللاست،اشارهبهاعتراض»هایسرددم«

. گیردسازندوبهناچارققنوسیانیماازآنانکنارهمیشاوراآزردهمی
. اند،گمشده،غریبهوناآشناودوراستهایقدیمیخوگرفتههایاوبرایآنانکهبانغمهنغمه

کندکهدیگرمرسازمیایهایغریبهاندنالهگاهبههمنپیوستهاندوهیچهاییگسستهققنوسباترکیبصداهایدورکهچونرشتهپاره
)      1391،132پورنامداریان،.» (اندسازدکهدیگرانندیدههادرمیانابرهایتیرهبناهاییخیالیمیاندویاایننالهغاننشنیده

/ هایپارةصدهاصدایدور،/درابرهایمثلخطیتیرهرویکوه،ازرشته/ کند،هایگمشدهترکیبمیاوناله«
)1391،325نیمایوشیج،(»سازددیواریکبنایخیالیمی

. رسدشباهنگاممی«
کند؛شاشراروشنمیگیردومرددهاتیآتشپنهانخانهشودوبانگشغالبرساحالوجمیزردیخورشیدرویموجدریاکمرنگمی

کشد؛درنقاطدورخلقدرعبورند،ققنوستابایستادندرایننمایددرزیردوچشمدرشتشبخطمیعلۀخردیکهبهچشمقرمزمی
. شودکندامااینآتشپنهاناستودیدهنمیشراروشنمیادرتیرگیاینشبتنهامرددهاتیآتشخانه. تاریکیراندارد
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. مرددهاتی،چهرةمحسوسنیمادرزندگیواقعیاست
. تواندبگیردهاپنهاناستکهدرچنینشبیاوجمیدراینشبسردوتاریک،تنهاآتششعراوستکهنوروگرمیدارداماازچشم

. چیزخاموشومردهاستکندگوییهمهدراینشبکسیعبورنمی
کنندوزندگیجریاندارخوردوخلقدرآنجاحرکتمیاستکهدردوردستبهچشممیتنهاروشنیونشانۀزندگیهماننقطۀقرمزی

. د
آیدوازمیانچیزهایکهپنهانازخلقاست،ازمکانیکهجایگزیدهاست،بهپروازدرمیققنوسبعدحقیقیوروحشاعر،آننواینادره

. گذرددرحالیکهچشمبهآنشعلۀخرددوردستداردخوردهاستمیاییکهباروشنیوتیرگیاینشبدرازگره
اندیشدومبیندوبهنوروروشنیدوردستمیگذرد،میگیاینشبسنگینتنهااوستکهبیداراستوچیزهاییراکهمیگوییدرمیانتیر

. آوردنآندراینشبسردوتاریکاستنگرد،ودرسودایرسیدنوبهدستي
اینشعلۀخرد،دراینشبسیاه،رمزامیدیدورازدسترساستکهشاعربهآنامیدودلخوشاست،درجاییکهنهگیاهدرآنجاهستونهل

. هایسردآنترکیدهاستجبررویسنگایآفتابپایندهوسمحظه
خوان آواز نغزگیاهوآفتاب،نهزمیندلکشاستونهزندگی. ققنوس این مرغ نادرهاندیشدکهدرچنینجایتیرةبیققنوسمی
دست تواند به خورد و خواب در این شب تیره چون دیگران دل ببندد، به سوي آن شعلۀ قرمز دورکه نمی

نشیند و از نزدیک به مکانی که از نور و آتش تجلیل یافته و از انبوه اي میکند و در آنجا بر تپهپرواز می
بندد.آنگاه ناگهان بانگی سوزناك و تلخ ها اکنون تبدیل به حهنمی شده است با چشمانی تیزبین نظر میشعله

هاي درون یابد و سپس مست از رنجکشد که معنی آن را هر مرغ رهگذري در نمیاز ته دل بر می
هایش از دل خاکستر شود.اما جوجهسوزد و خاکستر میافکند و مید را به روي هیبت آتش میخویش،خو
پذیرد.اما مرگ او تموم شدن او نیست، تولد دبگر او در آیند.ققنوس به این ترتیب شهادت را میبیرون می

)               1391،133پورنامداریان،.» (هاي برخواسته از خاکستر تن اوستجوجه

خواهـد مـردم   آورد و با این شعرش میبانگ ققنوس همان ناله و بانگ خود شاعر است که در شعرش می
ــه ــدار    جامعـــــ ــتند بیـــــ ــغول هســـــ ــواب مشـــــ ــورد و خـــــ ــه خـــــ ــه بـــــ اش را کـــــ

. انخستینشعرسمبولیکویبازمینۀعینیواجتماعیاســــــــــــــــــــــتشعرققنوسنیم«کنــــــــــــــــــــــد.
دراشـعارمرغغ .هایشعرکالسیکفارسی،نمادخودنیماوهرشاعردیگریازجنسخویشاستققنوسشعرنیمابرخالفققنوس

)1388،95پناهی،محمدي،.»(م،مرغمجسمه،غرابنیزهمچونققنوس،پرندگانیبهمنزلۀنمادخودشاعراست

ققنوسشعرشناسیروایت

یدار کردن مرغان به خواب رفته یا همان مردمان جامعه،پذیرفتن شهادت بخاطر ب:ققنوس/ مفعول: فاعل
هاي خلق، ادامه دادن زندگی.رنج

ققنوس،مرغهایی که در خورد و خواب هستند.:مرددهاتی،روشن شدن چراغ خانه /گیرنده: فرستنده
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اي نامالیم.هها،انتقادهایسرد،اعتراضبادهایسردیاهماندم: مرددهاتی/مخالف: دهندهیاري

: اجراییرفتپی
. هایدیگرروزگارشراباخوردوخوابنگذراندوباآنهامتفاوتباشدخیزدتامثلمرغققنوسباخودبهمبارزهبرمی

. کندهایدیگررامشخصمیچینیخوبدراینداستانوظایفققنوسومرغشاعربازمینه
نکتۀمرکزیداستانآتشزدنققنوسبهخوداست.

انده،از وزش بادهاي سرد/برشاخ خیزران،/بنشسته است فرد،/ ققنوس،مرغ خوشخوان،آوازة جهان،/آواره م«
کند که زندگی او چنان/مرغان دیگر ار بسر آید/در خواب و بر گرد او به هر سر شاخی پرندگان/..../حس می

)325-1391،326نیما،»(خورد او،/رنجی بود کز آن نتوانند برد نام.
: میثاقیرفتپی

کندتاققنوسبهسویآنروشناییبرودونزدیکآنروشناییآتشیبهپاکندوخوراغروشنمیاشچمرددهاتیکهخودشاعراستدرخانه
. هایدیگرمتولدشوددرادرآنآتشبیاندازدوازخاکسترشجوجه

.           درواقعهدفنهاییشاعرایناستکهبهمردمجامعهبفهماندکهزندگیادامهدارد
-کرده/مرددهاتیبانگشغالو/کمرنگماندهاستوبهساحلگرفتهاوج/ازآنزمانکهزردیخورشیدرویموج«

-خطمی/قرمزبهچشم،شعلۀخردي/ستروشنآتشپنهانخانهرا

)                                                  326همان،(»خلقنددرعبور/وندرنقاطدور،/کشدبهزیردوچشمدرشتشب
دازد و انفهمندو ققنوس خود را به آتش میهاییکهدرخوردوخوابند،نمیرفتانفصالی:بانگونالۀ ققنوسرامرغپی

دهد، تا هایش میشود، بلکه تولدي دیگر به جوجهپذیرد اما با مرگ او همه چیز تمام نمیشهادت را می
دوباره سوختن آغاز شود.

ست دمبدم نظر و آن مرغ نغزخوان،/برآن مکان زآتش تجلیل یافته،/کنون،به یک جهنم تبدیل یافته،/بسته«
زند/بانگی برآرد از ته دل سوزناك ا،/ناگاه،چون بجاي پر و بال میهدهد تکان/چشمان تیزبین،/وز روي تپهمی

- هاي درونیش مست،/خود را به روي هیبت آتش میو تلخ/که معنیش نداند هر مرغ رهگذر،/آنگهز رنج
هاش از دل ست مرغ؟/پس جوجهست مرغ؟/خاکستر تنش را اندوختهدمد و سوختهافکند/باد شدید می

)327همان،»(در.خاکسترش به
منظومۀمانلی

- گیري و پیامهاینیما،به عنوان راوي داناي کلی استکهپسازبیانواقعه،نتیجهراویمنظومه

. هایبلندکهمجالبیشتریبرایاینکاروجود داردپردازد،بهخصوصدرمنظومهکندوبعدبهتحلیلمیرسانیمی
هامیتگوهارابرعهدةشخصیتگیرند،گفهاازدیداوشکلمیایدارند،راویکهشخصیتهایبلندیکهساختتازهدرمنظومه«

. شودگذاردوحضورخوداودرروایتکمرنگمی
. کندها،گاهراویحکمکارگردانتئاترراداردکهبازیگرانخودرابرایایفاینقشفقطهدایتمیدرواقعدراینمنظومه
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دهدوازاینلحاظبهترازتئاتراسالبتهنیمامعتقداستکهداستان،مجالبیشتریرابراینشاندادنذوقوهوشدراختیارشاعرقرارمی
،1382خلیلی،(».ت

هایکوتاه،حضوراوراباگفتگويایکوتاهاستوهمینجملهکنندةجملهدرمنظومۀمانلی،راویگاهفقطبیان)109
.دهدپیوندمی»ماهیگیرودریا«

/ گرنهصیدستپدید،/ ورنهکاریتبهکام،/ اندازیشیطانپلید،/ ازکج»چهکنیدلبهسرخاموشی/« گفتجانانۀدریابااو«
) 531ـ1391،532نیمایوشیج،(»استتمامکاردنیانهزکاریکهبهسرداردگشته

: سخنان راوي(شاعر)در فاصلۀ چند گفتگو وفقطدرحدجمالتیاستمانند
...» گفتجانانۀدریابااو،مردشوریدهبهاوگفتکه،دلنوازندةدریاگفتمش،گفت،مهربانگشتۀدریایگفتو«

.                                           هاینهفتۀآندستیابیمگو،بکوشیمبراندیشهحالمنظومۀمانلیرابازکردهتاهمپایشاعرقصه
منهمیندانمکانموالمرد/ / دهدقصۀمردیبازم،/ سویدریاییدیوانهسفرمی/ دانمپاسچهنظر،مننمی«

»راندبهدریاآرامناومی/ هایدگر،/ واندرامیدکهصیدیشبهدامهمچنانیکهبهشب/ بردبهدریایگرانآنشبنیزراهمی
)   1391،522نیمایوشیج،(

رود، همه چیز خیلی ساده مانلی مانند همۀ شبهاي دیگر آن شب نیز به امید یافتن صیدي به دریا می
شب،شبخلوتیاستوهمکاریماهو«شود، شروع می

. کندپردازشباست،وهنگامیکهبادهمبادرنگخودبهخاموشیدریاکمکمیچهره»بهمریختهابر«
بابودنو»مسکینورفیقشبهول«بایدزیباباشد،ولیباوجودشبمی

شناسدوبایدبه،زیباییچیزملموسینیست؛چراکهگرسنگیزیبایینمی»زدهراندندلیحسرت«
)                                                                                        1373،34فلکی،.» (هانیستبودواندیشهرامجالیبراییافتزیبایی»پاسنفسیزودگذرپایرزقیناچیز«

. کندنیازوحقطبیعیاوبهزندهماندناورابهسویدریاکشاندهاست،بهآمدنششکمی«ینکهباوجودا
)35(همان،» شود.اینشک،واکنشذاتیاوستدربرابرتأثیرواقعیتخارجیکهبهشکلکنشطبیعتنمایاندهمی

/ آنچهدرمانمرادارددرکارمچیست؟/ باکفمخالیازرزقخدایاچهمرا،/ دردالینشبتاریکنگهبانمکیست؟«
)1391،524نیمایوشیج،(»!د؟/ روشنایچهامیدیمدراینجارهدادسویاینسرکشدریاآور

:گویدولیمانلیپرسشخویشتن خویشرادربازتابواقعیتهرروزهپاسخگوست،آنبهماهکهمی
)همان(»اممنبهتنوجانماسیرمانده/ چهبهپاسنفسیزودگذر،«

رانند و عنان از ماهیگیر یاز یکسو ناو را به دلخواه م«امواج دریا در بیان حاالت مانلی نقش دو گانه دارد:
گیرند و از دیگر سو،با رقص خود، با فراز و فرود خود با اندیشۀ مانلی سرهمپایی دارند.و بدینسان است می

)1373،36فلکی،»(خواند.راند و میناو می»خیال خوش ناشناخته«که او در

-اهاي دلش/میخواند خاموش سرودي در گوش/با نواهایش مانند نوهیبت تیرة دریاییش می«

اش در دل بود/از بر چمشش از پیش نظر/چیزها کاو به پسند دل خود داشت به یاد/آنچه»جان یافته«دویدندش
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کرد نمود/مثل این بود کهدریا با او/سر همکاري دارد/رقص برداشته موجی با موج/چون خیال وي هر می
» خواندراند/همچنان او مییخود م»نشناختۀ«بیش و کمی یافته اوج.../و به همپاي خیال خوش و

)1391،526(نیما،
سپرد،ناگهانهاییکهخودرابهدستخیالخویشتن خویش میدر واپسینلحظه

. سازدپیوندبرقرارمی»واقعیت«و»خیال«نیمادراینجاهنرمندانهبین«. شودپریدریاییظاهرمی»دربرچشمش«
گویدکهسخنمی» سنددلخودداشتبهپ«وآرزوهاوچیزهاییکهاو»ازخیالخوشونشناخته«اودربندپیشینشعر،

:وهنوزغرقدرآنخیالیاستکه)1373،37فلکی،(»کندیافتهازبرچشمشنمودمیجان«
)                 1391،527نیما،( »دلفریبندةدریاینهان/ دربرچشمشناگاهیدیدارنمود«

ترین ي،طبیعیانتخاب پر«شود.پري دریایی سمبل آرزوهاي مانلی است که غیرمنتظره در برابرش ظاهر می
اي نظیر توانست با دیگر موجودات افسانهنهد.او نمیانتخابی است که نیما هوشمندانه آن را در برابر مانلی می

ها اغلب سمبل مهربانی و برکت است.در ها و افسانهرو شود؛زیرا پري دریایی در قصهبهاژدها یا دیوو... رو
اغازد،بلکه آرزوها و تصورات شیرین مانلی است که در ن میواقع، این پري دریایی نیست که با مانلی سخ

گیرد، همه را در سراسر منظومه به کار نمی»پري دریایی«یابد.بیهوده نیست که نیما واژةهیئت پري،زندگی می
نازنین «، »مهربان گشتۀدریا«، »جانانۀدریا«، »دلنوازنده«، »دلفریبنده«جا از صفتهاي خوش منظري چون

- جوید،همۀ این صفتها برازندگی و هماهنگی شگرفی با خیال مانلی میود میو...س»پیکر

)1373،37فلکی،»(یابند.
گوید که هم براي او آشنا است هم برایش باشد و از مسائلی سخن میپري دریاییوجدان بیدار مانلی می

تازگی دارد. به همین خاطر است که با دیدن پري هیچ یاراي سخن گفتن نداشت.
)                                                            1391،528نیما،(»چونخیالپابست/ ماندپاروشبهدست/ اهیچنهیارایسخنمردر«

درواقع،قسمتی 
. نوعیجدالبینوجدانکاذبووجدانبیدار،بینایستاییوپویایی،بینجهلوآگاهیاست«ازدیالوگبینپریومانلی،

/ فکنآور،ایحیلهدروغای: «گویدوهنگامیکهپریبهمانلیمی
درپی»دراینشبسنگین«پرسدکهیابد،وقتیکهپریازاومی،اینجدالورویاروییبیشترتجلیمی»باتومنرویارو

. گویدهایلرزانپاسخمیایستدوسرانجامبالبشودومویبرتنشمیمردازبیمباریکمی»چهسودیوچهکار؟«
هابهشاهتعلقداردودرهاوبرتريشهمۀزیباییکند؛زیرادرنگاهوجدانکاذبمانلی،پریدریاییرادخترپادشاهشهرتصویرمی

باشد؟چراکهاززمانیکهچشمگشودحاکمیبهنام»بهینهمۀهوشبران«نتیجه،شهزادهبایستی
شود،نتیجۀطبیعیِوحشتیاستکهمردهابود،وترسیکهدراینجابراوچیرهمیهاوقدرتها،دارندگیمظهرهمۀبرتري»شاه«

)                                                                                                                    1373،38فلکی،.» (مجامعۀمانلیبرابرظالمانعصردچارشبودند



٤٨٣٥
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خواهد برهنه و گرسنه بخوابد و فریب دوستیها را بخورد.او همانند انسانهاي مانلی مانند هر انسانی نمی
ادامه دیگر دوست دارد بدون واهمه زندگی خود را

. شودوارپذیرایرفتنمیبیند،شیفتهمانلیوقتیجهانرادگرگونهمی«روستکهدهد.ازاین
،نیست اززبانپري،ازبینشزندهواز»بهخوندلخودبایدزیست«ایکهاودیگرآنمانلیمأیوسوقانعبهزندگی

)46همان،(»گوید.می»امید«
)          1391،555نیما،(»همچنانکاوبهامید/ ستزندهبادیدشزنده«

شود. اما یک شودومانلیبهجهانیکه پسند دل خود داشت راهی میهرچنددراینمرحله،وجدانبیدارپیروزمی
شبی را که با پري گذرانده ،هنوز در نظر و اندیشۀ مانلی وجود 

. ارنبودهاستکندکهپیروزینهاییباوجدانبیدخوانندهبامشاهدةدوبارةمانلیبرساحل،تصورمی«دارد.
خواهدمانلیرادررویاروییبادنیایکهنهعمالًبهمحکآزمونبگذاردوتفاوتدودنیااماشایدبهاینترتیبنیمامی

. گیردولیایندیدارازدنیایکهنهبابینشیدگرگونهصورتمی. رابراوآشکارسازد) هاهاودنیارهاییدنیااسارت(
. کندبرمیباراوبراهایزندگیرنجاشباسالآیدکههرلحظهاوازجهانیدیگرگونمی

) گذشته(هاورسیدنبهدنیاییبهتر،بهسویکاشانهاندیشیاوباباریازداناییوشناخت،یابهعبارتدیگر،باغلبهبرکج
فلکی،.» (دهگوید،آنهمبازبانیهماهنگ،همپاویاريوباهمینپشتوانهاستکههمهچیزبااوبهزباناوسخنمی. روداشمی
:                           زیرابهقولمانلی) 1373،46
)                     1391،564نیما،(»بهچشممنهرچیزدگرگونهشدوبیگانه«

: داندکهاست،زیرااکنونمی»وجدانکاذب«درواقع،کندهشدناز»بیگانگی«واین
چقدررنجمنولذتمنبودنهان/ و:برخالف همه شبهاي دگر/هرچه با او به زبان دارد راز/و به او هر بد و نیک «

)همان(»ف پوشیدةدل گوید باز.دنیا،/حر
کند؛زیرا تمایل او به طرف دریا،به شود که زندگی جدیدي را شروع میمانلی تبدیل به انسان دیگري می

:                               گویدوبههمینخاطراستکهراویدرپایانمی. اي است کهبهپسنددلخودداشتطرف زندگی
)    1391،557نیما،(»رددبازواوهمانبودبهجاترکهبهدریایگرانگ«

منظومۀ مانلیشناسیروایت
وجدان بیدار، اندیشۀآگاه،وارستگی از خویش براي رسیدن به کمال.: مانلی/مفعول:فاعل
- پریدریایی/مخالف:غم واندوه مانلی،ترس از برهنه و گرسنه ماندن، رنج و عذاب جامعه، بی: دهندهیاري

اعتنایی مردم.
/گیرنده: مانلی.پریدریایی: فرستنده

افتد.در رفت همه چیز در وسط دریا و با گفتگوي مانلی و پري دریایی اتفاق میدر این پی: رفتاجراییپی
اي «گوید:واقع ستیز مانلی با پري دریایی ستیزیست با خود و وجدان بیدار.و هنگامی که پري به مانلی می

یابد.و رویارویی بیشتر تجلی میاین جدال »دروغ آور/ اي حیله فکن/ با تو من رویارو
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ات را به ناز پروردة دریاي نهان کار بخندید و به او گفت:اگر/ همه چیز است سیاهت به نظر،/خانه«
کدامین گل اندایی و داریش سفید؟/ اي دروغ آور! اي حیله فکن!/ با تو من رویارو/ آن گهت با من در روي 

)538همان،»(من این گونه سخن؟...
رسد.اندیشۀ یابد،به اندیشه میها که با زندگیش پیوند میها و ندانستهمانلی از شنیدن دانسته: یثاقیرفتمپی

یابد.وجدان کاذب گیرد.در این تصور جدید است که،خود را به پري نزدیک میجدیدش آرام آرام شکل می
شکفد.شود و دل میاندك اندك کمرنگ می

مه هوش،/گشت گوشش همه چشم،/شد همه چشمش گوش/لیک ماند چون میخ به جا کوفته،گوشش ه«
شکفتش دل،حرفیش به شکرانه نگفت/مانده در طبع سخنهاش فرو،/گفت اگر چند از این گفت و شنفت،/می

جستم و در کارش بودم باریک،/آمد اکنون خود با من با خود خاموش/آنکه از دورش می
)544همان،»(نزدیک.
دل » دلنوازندة دریا«یابد و ازاي وجدان کاذب غلبه میدال درونی،براي لحظهدر این اوج ج: رفتانفصالیپی

هاي فالکت بار گذشته دوباره زنده شود؛ولی با مشاهدةساحل، همۀ لحظهکَند و به طرفساحل راهی میمی
شود.می

)548همان،»(هر چه در چشمش غمناك نمود و مرده،/سیلی از دست فالکت خورده.«
سریویلیخانۀ

اگرچهراویبامقدمۀنسبتاًبلندیروستایسریویلوخانۀسریویلیشاعروروزگارخوشاوودیگر«رمنظومۀخانۀسریویلید
کنداماگاهیروایانگیزوغوغایورودشیطانرادرآنشبهولهایلبهتفصیلبیانمیروستائیانراتوصیفکردهاست،شبتوفانیهراس

آیدوعالئمسجاوندي،گفتگورااهابهصورتمتوالیپشتسریکدیگرمیشودومکالمۀشخصیتتگرازصحنۀداستانحذفمی
)                                                                                                      1382،111خلیلی،.» (کندزهممتمایزمی

تاغرابیخواندمغمگینوزشتازپیش/ / انگیزکرادیدردسرآورنشینمـ/ زیرسایۀغم! ـدورازجایومکانمایدریغا
/ عجبهرگزمدار/ زیربارانم! ریش/ ـایسریویلیامراخامشودلیادآرمقصه/ مرده،مندرغروبیرنگ

)                                                1391،370نیما،(گریزدهرکهدرهامونمی/ گریداینگردونافزامی/ غم!زاروناالناینچنینمگذار
دهدوگاهی همفقطبابیاننامی کوتاهگفتگوهارابهیکدیگرپیوندمیدر اشعا روایی نیما گاهیراویبابیانجمالت

. کندهایرواییراواردفضایداستانمی،شخصیت»شیطان«یا»سریویلی«
دهدوهرجاکهالزمباشدبهتوصیفصحنهوشخصیتهاشکلمیهاحضورپنهانوآشکارراویبهدیالوگالبتهدرتماماینحالت«

. تواقعهنیستند،گاهیشعراوروایتتفسیرییکمقولۀاجتماعیاستاماهمۀاشعارروایینیما،روای. پردازدویاتفسیرروایتمی
هاشعردیگر،ازایننوعاشعارروایدمان،هنوزازشب،درشبسردزمستانی،چراغ،مهتابودهاشعاریمانندمرغشباویز،تاصبح

مدارانهبودازنظرساختیمعموالًکوتاهونوهستند،زیرانیمامعتقداستکهاگرشعر،سرگذشتیراتوصیفنکند،بهتراستکهخت
)                                     1382،113خلیلی،.» (باشدالصهوکوتاه



٤٨٣٧
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سراي «کرد. گیاه و کوه و پرنده،در روستایی زندگی می» شاد و خرم«سریویلی شاعر «در این منظومۀ نیما
و یا شعر سرایی بود.تا » گرم کار شعر خوانی«کردند. و او در خلوت خویش،او را زیبا و دالویز می» خلوت

خواهد که در این شود و از شاعر میاش نمایان میو توفانی، شیطان پشت در کلبه» شبی سنگین«نکه درای
اي، که در برگیرندة گفتگو یا جدل سریویلی شب توفانی پناهش دهد و سپس،سراسر منظومۀ چهل صفحه

لحظه مخالفت یا مقاومت اي به کلبۀ شاعر وارد شود.شاعر تا آخرین خواهد به هر حیلهاست با شیطانی که می
و آن شب را در آنجا بگذراند.اینکه »به سراي سریویلی اندر آید«شود کهکند؛ولی سرانجام،شیطان موفق میمی

شود.تنها سپستر،سریویلی که پس از آن گذرد چیز زیادي گفته نمیدرون کلبه بین سریویلی و شیطان چه می
)1373،51فلکی،»(عقل او از سر بپریده«شب،

گوید:شبی شیطان/ به سراي من درآمد/خفت تا آن دم که صبح تابناك آمد/پس برون شد از خیره می«
)1391،403نیما،»(سراي من،/ لیک ناخنهاي دست و پاي و موهاي تن او/مارها گشتند

گریزد:و پس از آن شب،سریویلی شاعر از مردم می
رود سوي تر/مید بدارد سرنوشت خود دگرساندوست دارد ماند از جمع کسان گم/ تا به دست خو«

همان)»(بیابانهاي دور و خلوت این جنگل غمناك
بخشگستردةمنظومۀآزادخانۀسریویلیتوصیفکشمکشمیانایندونیرویمتضاداستکهیکیدرسریویلی،

. ویکیدرشیطانتمثیلیافتهاست»شاعرروشنسرشتروستایی«
جوید،باسخنانیکهازفریباییانزوااختیارکردهاستپناهمیشیطانکهدرشبیطوفانیوصعببهخانۀسریویلیکهدرگوشۀروست«

خواهدکهشاعرانزواوعزلترارزبانیمیگیرد،باتطمیعوتشویقوچربجوینفسخودپرستمایهمیوخردخودبینومصلحت
. هاکندوشعرشراپلکانترقیومیلۀرسیدنبهشهرتوجاهومالسازدومردمودردهایشانرابهحالخودرهاکند

هاوتحقیرهارانیزتهاوتنهاییهایشانباشدوهمۀناکامیدرپیبیاندردهایمردموغماماسریویلیراعقیدهبرآنستکهشاعرباید
. حملکند

گیریسریویلیازمردمنیزمنبعثازعشقاستوبهنیرویهمینعشقاستکهدرانزوایخویشنیزبرخالفپندارکوردیدگانخاموشکناره
. نیست؛درجوشوخروشاستتازندگانیدیگریرابنیاننهد

شیروشناستکهچونچراغیدرگورنیزافروختهخواهدبود،نهازآتشیکهدونانرامیگیرد؛دالوازآتنیرویعظیمعشقاوپایاننمی
)                                           1391،104پورنامداریان،.» (هایخودپرستیاستافروزدوافروختۀشیطانوسوسه

ام،/ کهچونمنلببسته/ همچوپندارند/ گان،کهایشانراستبیزاریزبیناییکوردیده«
/ پایمازپنهان،وارشانمیکوبهبازیعروس

هایکسانمدورکرده/ دودناشایستگی/امیادرتنخودجان/منزبسبدباوریلیکنچومهتنهانشینمام،فرسودهمرده
/ کوشم/ قطرةناچیزرامانمولیکنمنبهتنهاییبهنیرویهزارانمردمی/ شدتدلسوزیمدرهرسخنمجبورکرده

)          392-1391،393نیما،(»....جوشمزابهدلهموارهمیهمچناندریایطوفان
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. کندایاستکهشاعرازآنفرار می،کشاندنسریویلیبهزندگی»خانۀسریویلی«هدفشیطاندر
:نالدکهمی»آنمزور«هنگامیکهشیطانیابهقولشاعر،. تواندسمبلزندگیشهریباشددراینجاشیطانمی

اندوجوانمردان/ نوازانبناموهمهمهمان/ یگانهشاعرقومیکهباببرنددرپیکار! ایسریویلی«
/ هرکجایخاکدانبامحنتوهولیبرابرشد/ خانهرابگشایدر/ آورشدینجهاندرزیرطوفانوحشتا

خندم/ لیکپیشازخودازآنمکاروحشتناکمی/ خرسندم: «هایدوریاکنونخستهمهمانی/ سریویلیگفتدررسیدازراه
)         1391،367نیما،....»  (گوشهبگرفتهکسانرا/ دارنددوستمی/ کهمردمآنشهرهایدور! عجبا

.هایتلخیازآنهابهیادداردشناسدوتجربهدهدکهمردمشهررامیشاعردرادامۀسخنانشنشانمی
) 368همان،(»...جویندهرگزرویگلشنکهنمی/ یادشانباشدکهآنانکوردیدهمردمیهستند«

.          گشایداشرابهرویشنمیشناسد،وبه خاطرهمیناستکهدرِخانهشاعر،شیطانراخوبمی
. رسانددرواقعجدالسریویلیباشیطان،حالتیازستیزهباخودرامی

. پردازدشود،کهباخویشتنخویشبهجدلمیشیطاندرهیئترویۀدیگروجدانیاهمزادشاعرنمایانمی«دراینجاستکه
. دهدنمیاشراههراسد،یعنیاورابهخانهتواندنیمۀخودکشیشاعرباشد،کهشاعرازتنزدنبهآنمیشیطانحتیمی

،1373فلکی،.» (گوید،یافتمی»ازخودستیزي«تواندرپاسخشیطان،هنگامیکهسریویلیاینهمزادیرامی
:                                                                                             پاسخشیطانچنیناست)57

منبهدالمیدبودم/ / کهبهامیدتو/ وبود/ همازاینر...رویآوردم/ کهبهسویتو/ همازاینروبود«
/ امبیمر/ منزوقتکودکیفکرهاپرورده/ تاسویتوآمدم،/ درسر،/ فزودمدمبدمبرهرامیدزندةخودمی

)1391،375نیما،( »شاعرانرادوستبودم
. سریویلیخودنیماوشیطانهمزادیاوجداناو است

. ستقراراسریویلیوشیطان،دووجهمتضادشخصیتشاعریاستکهدربرزخزیستنبی«
گفتگویسریویلیوشیطان،جدالدرونیشاعراستکهواقعیت

. تابد،ولیمجبوراستدرکنارهمینواقعیتسرکندرابرنمی»کشانزنده«
. درگیریامعلّقاست»نیست«و»هست«،بین)گریزمـسریویلیرفتم،اکنونمیاشمیبینگریزوپذیرشازآنچهروزیدرپی(

یشاعر،گریزازمظهرتمدنیاتجددیاستکهباهمۀیعنیشهرگریز. واینتعلیق،تعلیقروانیِهنرمنددرجهانمدرناست
)                                                                                             1373،63فلکی،.» (خواهدازآنبگریزدیابد،وچنیناستکهمیمی»آورشبان،رنج«آنراچون»دعویخوبیونکوکاري«

لنیما در این منظومه یکتخیلسادهولطیفروستاییاستکه تخی
توانآغازوانجامیبرایآنتصورکرد،ودرفاصلۀاینآغازوانجاممعانیذهنیاوراـهمچونکاروانیازرهگذرانآشناچهرةزندمی«

. گیـدریافتوحسکردوبازبانشعراوزمزمهکرد
. گونهتظاهراتنداردکند،چراکهاندیشۀوسیعاونیازیبدینگویینمینیماپریشان
)      1390،457شفیعیکدکنی،.» (بشخوریلطیفوگواراوزالالستایاستکهدرهرسویشآاورودخانه



٤٨٣٩
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. شودهایکوتاهنیمابدونمقدمهشروعمیدرکلداستان
پردگیریمیآوردوپسازارائهطرحیکوتاهازحکایت،بهنتیجهراوییکیادوتیپموردنظرخودرادرطرحیداستانیبهصحنهمی«

. راویاستها،همانزبانوبیانروایتسادهاستوزبانوبیانشخصیتیاشخصیت. ازد
. ایوجودداردهایبلند،اولمقدمهامادرمنظومه

هایمانلیوخانۀسریویلیهمپردازدکهدرمنظومهکندوسپسبهمعرفیتیپموردنظرخودمیراویابتداصحنۀداستانراتوصیفمی
)                     1382،123خلیلی،.» (طوربودهاستهمین

خانۀ سریویلیشناسیروایت
فتن شیطان به خلوت سریویلی،رسیدن به شهرت و جاه ومال،رها کردن مردم راه یا: سریویلی/مفعول: فاعل

و دردهایش به حال خودش.
شیطان/گیرنده:سریویلی: فرستنده

.هاي شیطانمقاومت و مخالفت سریویلی در مقابل وسوسه: یاري دهنده: ندارد /مخالف
یابد که در ستیز با خود ر حالتی میدر گفتگوي شیطان با سریویلی، شاعر(سریویلی)خود را د:رفتاجراییپی

پردازد.است.در اینجاست کهشاعر با خویشتن خویش به جدل می
گریزم/من بدان حالت رفتم،اکنون میاش میکنم من/ زآنچه روزي در پیبا دگر سان زندگانی،زندگانی می«

)1391،375نیما،»(ستیزم.ستم که با خود میرسیده
اي وارد کلبۀ شاعر خواهد به هر حیلهگفتگو سریویلی با شیطان است که میدر برگیرندة : رفتمیثاقیپی

شود وآن شب را در کلبه کند؛ ولی سرانجام،شیطان موفق میشود.شاعر تا آخرین لحظه مخالف یا مقاومت می
باشد چرا که در شود ولی پیروزي اصلی سریویلی میسریویلی بگذراند.هر چند در ظاهر شیطان پیروز می

شعار نیما پیروزي با انسان است.ا
گوید:شبی شیطان/به سراي من درآمد/خفت آندم که صبح تابناك آمد/پس برون شد از سراي خیره می«

)404همان،»(من،/لیک ناخنهاي دست و پاي و موهاي تن او/مارها گشتند
عالی دست یابد.براي کوشد به ترسد،شاعر میبراي گریز از رنج شاعر به غم و اندوه می: رفتانفصالیپی

خواهد به است و به روستا و سرشت روشن روستایی نیز نفوذ یافته است،میگریز از شیطان که با زشتی آلوده
تر دست یابد.سوي بیابانهاي دور و خلوت برود تا به سرنوشتی دگرسان

بدارد سرنوشت گریزد او ز مردم/ دوست دارد ماند از جمع کسان گم/ تا به دست خوداز همان شب می«
رود سوي بیابانهاي دور و خلوت این جنگل غمناك.../هیچش این دنیا نه دیگر پیش تر/میخود دگرسان

)403همان،»(چشمان است/پیش او دوستی و دشمنیِ مردمان،گر راست خواهی، هر دو یکسان است
-آنکه بدانند که چه رنج،بی»عقل او از سر پریده«بینند،ولی در چشم دیگرانی که او را دگرگونه می

کشد.هایی می
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- تر تبار پهلوانی،/چون نه همرنگ کس است،اکنون،/میدانست/که سریویلی/ ز نامیو کسی این را نمی«

)402همان،»(کشد چه رنجها از زندگانی.
یوشیجنیمااشعاردرروایتهايویژگی

تمرینقبلازکهانگار. گیردمینفرصورتدوگفتگوبیننیمارواییدرشعرهاي: بودنـمصنوعی1
وبهیابدشعردستدر»نثرطبیعت«بهتواندمیايمحاورهزبانکاربردنبهباکهکردمیتصورنیما. اندکرده

عامیانهخشونتیدچاروزبانگیرد،کارمیبهاشروزمرّگیبیانهمانباراهاواژهگاهکهاستخاطرهمین
درنتیجه،. کندمیپیشوپسراهاواژهمعمولینثریازدنحرفدرکسیکهداردشبیهاینبهشود،یعنیمی

شعرهاي افسانه، منظومۀ مانلی، خانۀ سریویلی و...مثال .دهدمیجلوهتصنعیراخودمورد،ایندرشعر
باشند.بارزي از این نوع تصنع می

شود مثالً پري دریایی، مفهوم عشق، درشعرهایروایینیماموضوعهاي تکراري دیده می: بودنـتکراري2
کند که اینها را یکجایی شنیده است هاي شیطانی، درگیر شدن با وجدان خودو....خواننده احساس میوسوسه

شود که در اشعار رسد.عالوه بر اینها وصف جنگل،دریا، کوه وغیره دیده میو آشنا و تکراري به نظر می
طبیعت پرداخته بودند.در اینجاست که تکراري بودن موضوع به چشم شاعران دیگر هم قبل از نیما به وصف 

خورد.می

مثالً در .داندکهآخرداستانبهکجاختمخواهدشدکندومینیماداستانهایشراازیکجاشروعمی: ـمسیرمشخص3
- میاش وارد شود در واقع او شیطان را از قبلشود به کلبهداندشیطان موفق میشعر خانۀ سریویلی شاعر می

دانست که ققنوس خود را به آتش خواهد انداخت ودر منظومۀ مانلی مشخص خت،یا در شعر ققنوس میشنا
.                                           کنندهاینیمامسیرهایمشخصیراطیمیاست که وجدان بیدار پیروز خواهد شد.تمامیداستان

) راوي(گیرند،گاهیاوقاتشاعرمیهاازدیداوشکلدرشعرهاینیماراویکهشخصیت: ـراوي4
گوییمراویناپیداوکندوآنوقتاستکهمیهاکمرنگمیگذاردوحضورخودرادرروایتهامیگفتگوهارابرعهدةشخصیت

شود.در منظومۀ مانلی و خانۀ سریویلی که فقط چند جمالت کوتاه از راوي شنیده می.ضمنیاست
اي آورد نشست/نرم اندیشۀاو با دل جفت/برسر صخرهدلنوازندة دریا به نگاهی که در او برد بخواند/همه «

)529-532همان،»(گفت جانانۀ دریا با او:مرد شوریده به او کفت که: و....«یا»با او به سخن آمد و گفت:
دارد.../ سریویلی:با لبان هشته، وز خونابه آغشته،چه خواهی شیطان:حرفهاي تو مرا افسرده می«
)396همان،»(کرد؟
یابیم.باشند که در شعر حضور او را کمرنگ میجمالت راوي می»ریویلیس«و » شیطان«

. جاکندایراجابهتواندحادثهمی) شاعر(راوي: ـجابجایی5
شود و با جایی به وضوح دیده میمثالًواژگانراپسوپیشکندیاترکیباتتازهواردشعرکنددر اشعار نیما از این جابه

کند.یها،منظورش را ادا مپس و پیش کردن واژه
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شود/ در نهاد مردمان آن چیزها که هم خود آنان دانم/که ترا چه میسریویلی با لبان پر ز خنده گفت:می«
خوانم/ واقفم من بذ همه اسرار آنها/از کجی وز کج سرشتشان آنقدر اما مکن شکوا/ هیچ ممکن دانند مینمی
)383همان،»(شود آیا/که بود باالتر از رنگ سیاهی رنگ؟می

گیرينتیجه
هاي ادبی است.یکی از کسانی که از طریق ترین رویکردها در پژوهششناسی،یکی از مهمروایت

شناسی پردازان نشانهعلمی و نظامند به تحلیل عناصر داستان پرداخت.گریماس از ساختارگرایان و نظریه
ها در داستان پرداخته و الگوي خود یتاست،که از طریق الگوي کنش به نمایان کردن نقش کنشگران و شخص

را بر کنش روایت استوار کرده است.
درهاشخصیتعملوعرصۀنداردچندانیفرودواوجکهکوتاههايدرمنظومهنیما به عنوان راوي مفسر

وسیرتفمجالکهبلندهايدرمنظومهاما.دهدمیپیاموپردازدمیگیرينتیجهبهزودخیلیاستمحدودآنها
کندمیدرازبسیارراسخنپايودستسازد،میمطرحرااجتماعیهايبحرانوداردوجودبیشتريتحلیل

راهاویژگیاین.دهدمیشکلرادرازيودورگفتگوهايهاشخصیتنقشدرگاهوراويعنوانبهگاهو
تندوهامنظومههايشخصیتروایی،هايداستانایندر.دیدتوانمیمانلیوسریویلیخانۀهايمنظومهدر

شعريهايروایتاینبرجستۀویژگیآنچهونیستفعالخیلیآنهادرعملوکردارعاملونیستندبیشتر
ومردمخودومشتركدرونیدردهايآن،بهانۀشاعربهکهاستمفصلیوطوالنیهايدیالوگهماناست
.                                      سازددشوارمیاندکیراداستانعاديروالتعقیبها،گفتگواینالبتهوکندمیرابیان

در این مقاله با استفاده از الگوي روایی گریماس،نشان داده شد که این شیوة نقد روایی قابل انطباق بر 
بررسی قرار هاي نیما با این رویکرد مورد هاي فارسی است.بر همین اساس شعرها یا شعرحکایت

هایست که رفتگرفت.ساختار این اشعار(افسانه، ققنوس،منظومۀ مانلی، خانۀسریویلی)شامل کنشگران و پی
هاي رفتهاي نیما فاعل و پیباشد.در واقع هر کدام از شعررفت میپی3کنشگر و 1هر داستان با توالی 

ر شعرققنوس،ققنوس کنشگر داستان است.در اي وجود دارد.در شعر افسانه، فاعل خود افسانه است.دجداگانه
باشد و در خانۀ سریویلی، خود سریویلی(شاعر)فاعل یا کنشگر داستان منظومۀ مانلی، مانلی فاعل می

هاي رفتها پیها بیشتر از دو نفر نیستند و هر کدام از این منظومهاست.چرا که در این داستانها شخصیت
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توان نتیجه گرفت که این داستانهاي شعري نیما به دلیل برخورداري راین میآورد.بناباي را بوجود میجداگانه
باشد.به طوري که روابط و شناسی میاز ساختار روایی،امکان بررسی و ارزیابی آن بر اساس این نظریۀ روایت

ها گویاي همین مطلب است.مناسبات میان شخصیت

مآخذومنابع
»هاکتاب«
1387،تهران،زوار،چاپپنجم،)3ج(تاروزگارماپور،یحیی،ازنیماـآرین1
1380ـآشوري،داریوش،شعرواندیشه،تهران،نشرمرکز،چاپسوم،2
1386ـاحمدي،بابک،ساختاروتأویلمتن،تهران،نشرمرکز،چاپنهم،3
1372ــــــــــــــ،ساختاروهرمنوتیک،تهران،گامنو،4
1371ـاخوت،احمد،دستورزبانداستان،تهران،نشرفردا،چاپاول،5
1379اختارگراییدرادبیات،فرزانهطاهري،تهران،آگاه،چاپدوم،ـاسکولز،رابرت،درآمدیبرس6
دانشنامۀادبفارسی(ـانوشه،حسنوهمکاران،فرهنگنامۀادبفارسی7

1376،اصطالحات،موضوعاتومضامینادبفارسی،تهران،سازمانچاپوانتشاراتفرهنگارشاداسالمی،چاپاول،)2
1386دختدقیقیان،تهران،نشرمرکز،چاپچهارم،ۀشیرینـبارت،روالن،اسطورهامروز،ترجم8
1371جلد،تهران،فردوسی،چاپاول،3،)درشعروشاعري(ـبراهنی،رضا،طالدرمس9

1387ویلهم،مبانینظریۀادبی،ترجمۀمحمدرضاابوالقاسمی،تهران،ماهی،چاپاول،ـبرتنس،یوهانس10
1387شناسی،تهران،افراز،چاپاول،نویسیوروایت،درآمدیبرداستاناهللانیازي،فتحـبی11
1391امابریاست،تهران،مروارید،چاپچهارم،ـپورنامداریان،تقی،خانه12
/ مروززادهـفاطمهحسینی،تهران،نگاهاهاینقدادبیمعاصر،ترجمۀمازیارحسنـتایسن،لیس،نظریه13

1387حکایتقلمنوین،
ـتوالن،مایکلجی،درآمدینقادانهزبانشناختیبرروایت،ابوالفضلحرّي،تهران،انتشاراتبنیادسینماییفارابی،چاپاول،14
1383
1384نیمایوشیج،تهران،نگاه،چاپششم،) 5(ـحقوقی،محمد،شعرزمانما15
1390ـداد،سیما،فرهنگاصطالحاتادبی،تهران،مروارید،چاپپنجم،16
1384ـسلدن،رامان،راهنماینظریۀادبیمعاصر،ترجمۀعباسمخبر،تهران،طرحنو،چاپسوم،17
ـشفیعیکدکنی،محمدرضا،باچراغوآینه18

1390،تهران،سخن،چاپدوم،)هایتحولشعرمعاصرایرانجویریشهودرجست(
1381ـشمیسا،سیروس،نقدادبی،تهران،فردوس،چاپسوم،19
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1390فاري،تهران،نشرنی،چاپاول،شناسیورمان،ترجمۀمحمدغـفاولر،راجر،زبان20
1373،تهران،مروارید،چاپاول،)نقدشعر(محمود،نگاهیبهنیماـفلکی،21
1377ـلجت،جان،پنجاهمتفکرمعاصرازساختارگراییتاپسامدرنیته،محسنحکیمی،تهران،خجسته،22
1378،تهران،نشرمرکز،چاپدوم،)جلد4(،تاریختحلیلیشعرنو)قیجواهریگیالنیمحمدت(ـلنگرودي،شمس23
1389هایروایت،محمدشهبا،تهران،هرمس،چاپچهارم،ـمارتین،واالس،نظریه24
1387ـمیرصادقی،جمال،ادبیاتداستانی،تهران،سخن،چاپاول،25
1390نویسی،تهران،سخن،چاپدوم،ــــــــــــــ،راهنمایداستان26
ـوبستر، راجر، پیش درآمدي بر مطالعۀ نظریۀ ادبی از افالطون تا بارت، ترجمۀ شاپور جورکش،تهران، 27

.1380نشرچشمه، 
شناسی،ترجمۀتعیناسیرغموهمکاران،تهران،نشرعلم،چاپاول،نامۀروایتهرمن،دیویدوهمکاران،دانش-28
1391
1391ـیوشیج،نیما،مجموعۀکامالشعار،تهران،نگاه،چاپدوازدهم،29
: ــــــــــــــ،دربارةشعروشاعري30

1368انه،چاپاول،ازمجموعهآثارنیمایوشیج،بهکوششسیروسطاهباز،تهران،دفترهایزم
»مقاالت«

و48،شمارة1388ـپناهی،نعمتاهللا،محمدي،علی،نیمایوشیجعناصراجتماعیوانسانیدرشعر،مجلۀنامیپارسی،31
87ـ113،صص49

107ـ131،صص188،شمارة1382انسانیتبریز،ـخلیلی،مریم،ساختروایتدرشعرنیما،دانشکدةادبیاتوعلوم32
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شخصیت پردازي در رمان فریبا وفی
1حورا عادل

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
2سهیال فرهنگی

چکیده
نمایی خیالی جهان واقعی است.همان گونه که در جهان با شخصیت هاي گوناگونی روبرو می داستان باز

عامل یا معلول رخدادها هستند واز که شویم، در عالم داستان نیز شخصیت هاي گوناگونی حضور دارند
از شخصیت پردازي یکی وظایف عمده آنها، برانگیختن حس موافقت یا مخالفت و نفرت خواننده است.

این وظیفۀ نویسنده است که اشخاص داستان خود را به سخن و حرکت وادارد و عناصر مهم داستانی است و
بررسی و تجزیه وتحلیل آنچه را که می خواهد بگوید از زبان و خالل اعمال ایشان به خواننده نشان دهد و

من اثر فریبا وفی شخصیت پردازي می تواند نشان دهندة توانایی نویسندة داستان باشد.در رمان پرندةآن 
.شخصیت هاي شده استعمدتاً به وسیله روایت مستقیم راوي انجام می شود و گاهی نیز از گفتگو استفاده 

رمان در دوره معاصر حضور دارند و راوي تالش کرده است که مشکالت و دغدغه هاي زنان طبقه متوسط 
بازگشت به گذشته براي نشان دادن دوران کودکی راوي شهري را به تصویر بکشد. در این رمان از روش

.استفاده شده است

فریبا وفی ، پرنده من ، رمان ، شخصیت پردازيها:کلیدواژه

1مه.مقد

بهنوجوانیازآمد.دنیابهتبریزدر1341سالدر،معاصرنویسداستانونویسنده،وفیفریبا

زنانمجلّۀوسخن، چیستا، دنیايآدینهادبیهايمجلّهدرکوتاهشستانداچندوبودمندعالقهنویسیداستان

.شدمنتشر

نخستین.کردچاپآدینهمجلّۀدر1367سالدر»پدرشديراحت«نامرا باخوديجدداستانلینواو ا

وقتییحتّ«نامبامجموعهدومینو1375سالدر»صحنهعمقدر«نامبهاوکوتاههايداستانمجموعۀ

این.شدچاپ1381سالدرنیز »منپرندة«،فریبا وفیرماننخستین.شدمنتشر1378سالدر»خندیممی

1. houra.adel@yahoo.com
2. s_farhangi@pnu.ac.ir
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دومینوگلشیريهوشنگجایزةدورةسومین،1381سالرمانبهترینجایزةجوایزي همچون برندةکتاب

امتیاز .قرار گرفتتقدیرموردصفهاناادبیجایزةومهرگانادبیبنیادسويازوشدیلداادبیجایزةدورة

یايرؤ«اودومرمانبرجستۀ این کتاب زبان زنده و پویاي آن است که از طنزي ظریف نیز برخوردار است.

وگلشیريهوشنگرمانبهترینجایزةجملهازجایزهچندینوشدمنتشر1384سالدرکهنام دارد»تبت

و »افقهمه«داستانمجموعهو»شودمیکاملماه«رمانهمچنینوفیفریبااز.کرددریافتراادبمهرگان

. استشدهمنتشر» در راه ویال«

، رمانی که عالوه بر پرندة من استفریبا وفی در رمانپردازيهدف این مقاله بررسی چگونگی شخصیت

عنصر شخصیت ازته است.اینکه جوایز زیادي را به خود اختصاص داده، مورد توجه منتقدین نیز قرار گرف

کنندة تم ترین عنصر منتقلمهم«کند. میترین عناصر داستانی است که در خوانش هر داستان جلب نظر مهم

یک هايویژگیاز). 33: 1369(یونسی،» ترین عامل طرح داستان، شخصیت داستانی استداستان و مهم

داستاندراونقشتاشودپردازيشخصیتفیمککامالًشکلبهشخصیتیهرکهاستنایخوبداستان

.باشدمتقاعدکنندهوشدهتوجیه

بهپرداختنبرايآنخواندنازترمشکلمراتببههاشخصیتبهپرداختنمنظوربهداستانخواندن

کهرااعمالیتواندمیکسهر. استترمبهموتغییرپذیرترتر،پیچیدهشخصیتکهچرا،استآنطرح

استنیازشخصیتیکتوصیفبراييزیادمهارتبه اام، کندتکراردهدمیانجامداستاندرصشخ

.)41: 1388پرین،(

جملۀي معاصر مقاالتی نوشته شده است که از هاي کوتاه و رمانهاپردازي در داستاندربارة شخصیت

)، 1388(گودرزي،»کنممیاموشخمنراهاچراغرماندرپردازيشخصیت«توان به مقالۀ میها آن

کوتاهداستانششدرپردازيشخصیت«) و 1389سودا و حریري،آتش(»هاهمسایهرماندرپردازيشخصیت«

شخصیت و «اي نیز با عنوان نامه) اشاره کرد. پایان1389(هاشمیان و صفایی،»گلشیريهوشنگ
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) نوشته شده است که در آن 1388(خاکسار،» یبا وفیپردازي در آثار زویا پیرزاد، سپیده شاملو و فرشخصیت

بررسی «هاي نامههاي این زنان نویسنده پرداخته شده است. پایانپردازي در داستانی شخصیتبه مقایسۀ کلّ

) 1391(تیموري،» هاي فریبا وفینقد و بررسی رمان«) و 1391(ساالرکیا،» هاي فریبا وفیهویت زنان در رمان

شناسی است و دیگري این نویسنده اختصاص دارند که اولی مربوط به حوزة هویت و جامعهبه بررسی آثار 

ي در رمان پرندة من تاکنون پژوهش پردازهم نقد فمنیستی آثار این نویسنده است. اما دربارة شخصیت

مورد رمانپردازي در این ین مقاله تالش شده است که شخصیته است. به این دلیل در امنتشر نشدمستقلی

.تحلیل و بررسی قرار گیرد

رمان. خالصۀ2

روایتاوزبانازداستانکهاستاجتماعیطمتوسطبقۀازجوانیزنزندگیپرندة من ماجرايرمان

است. نداشتهخوبیکودکیدوراناو.استشاديوشاهینهاينامبهکوچکفرزنددودارايراوي.شودمی

ازخوشیهیچ خاطرةتقریباًو بودندآوردهدنیاه ببودنپسرعشقبهرامهین،و خواهرشاومادرشوپدر

وزنبارهواشعیانسانیپدرش.گذاردمینتنهارااوايسایههمچونراويگذشتۀزندگی. نداردکودکی

زاريوخوردنهغصشوهرشيهابدرفتاريمقابلدرسالحشتنهاهموارهکهبوده مظلومزنیمادرش

دروشودمیخانوادهسربارهمحالتایندروشودمیمبتالآلزایمرپدرش بهاینکهتا.استبودهکردن

نالهبهمرگششبدرکهچرا،داندمیگناهکارحادثهایندررامادرشوخودراوي.میردمیخانهزیرزمین

کهاستبلندپروازآدمی،امیر،مسرشه. دیدندمردهرااوبعدروزصبحوکردنداعتناییبیاوزاريو

برايداردتصمیمواستناراضیاششغلیشرایطوشغلازامیر.ندارداشخانوادهبهايعاطفیوابستگی

او.بگذاردتنهارااوشوهرشکهنداردايعالقههیچراوي.کندسفرایرانازخارجبهبهترايآیندهساختن

خودایرانیشوهرازمهین.کندمیزندگیایرانازخارجدرمهینکهداردشهالومهینهاينامبهخواهردو
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باکوبهامیر. نداردخانوادهتشکیلبهايعالقهشهال.کندمیزندگیآمریکاییپسریکبااست وشدهجدا

.کندتركراهاآندوبارهنداردقصدگویدمیوگرددمیبازخانهبهخبربیروزیک.ماندمیتیمدورودمی

منپرندةرماندرپردازيشخصیتيها. شیوه3

دیگرانذهندرآنچهدربارةتوانیممیماهاآنرهگذرازکهراهیتنها«:استمعتقدفیلدینگهنري

جنبۀکهاستدومیاینمیانآندرواست؛آنانخودگفتار و کردارهمانا، کنیمحاصلالعاطّگذردمی

میریام،(»استداشتهناپذیرترتزلزلوترمطمئنراوآناستکردهتکیهبیشترآنبرآدمیهستیترفرزانه

درونیيهاگرایشوآدمیکرداريهاانگیزه«:گوید. او میدداردیگرينظرفیلدینگسارااما .)477: 1368

ماواوستکردارخودشناختزاترضرورينظرهرازهاآنشناختوترمهممراتببهمانظربهاوذهن

اینکهتااندیشندمیچهبهماعمدةبازیگراندریابندروشنیبهخوانندگانکهپسندیممیبیشترمراتببه

.)همان» (کنندمیچهآنانهمدریابند

حاالتوهاویژگیبیانبهتادهدمیکافیمجالنویسندهبهشدهیادروشدوهرکهاستبدیهی

کمترنویسندهشودمیموجبگفتارشانوکردارهانگاهازهاشخصیتبهپرداختن.بپردازدرديفمخصوص

واردرادیگريهايشخصیتتواندمیداردنگهزندهراروایتآنکهبرايوشودواقعیکنواختیمعرضدر

کهچیزيبدانواقعدر،پردازدمیاشخاصنهانیحاالتودرونیجریانبهکهاينویسنده.کندداستان

هموهاانگیزهبههم نویسندهمنپرندةرمانيهاشخصیتپردازشدر. داردعالقهبیشتراست»شخصیت«

.استکردهتوصیفراهاآنوداشتههتوجیشهاشخصیتگفتارواعمالبه

ازبیشترهاصیتشخخصوصیاتفیمعرّبهآندرکه-شخصیترماننوعازتوانمیرامنپرندةرمان

بهواستشخصیکانحصاردرتمامیبهداستان. دانست-استشدهکیدتأداستاندیگرعناصروحوادث

) راوي-من(شخصاولروایتازنویسنده. کندمیپیشرويشخصیتعمقدرهقصداستان،پیشبردجاي

تصاویر ملموس و تشبیهات شاعرانه همراه ، اما گاه با استسادهبیشتر نویسندهتوصیفات. کندمیاستفاده
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ها اساساًشخصیت.استکردهاستفادهتوصیفازبیشتر اشخاصخصوصیاتنمایاندنبراينویسندهشود.می

کارگیريهببانویسنده.دهدمینرختغییرياعمالشانوفکردررمانطولدرکههستندایستاوساده

دادهقرارراوييهاواکنشوافکارجریاندرغیرمستقیمطوربهراخواننده)مونولوگ(درونیگوییتک

پیوستهراويروایتچون،رسدمینظربهضروريغیرکاراینکهاستشدهتقسیمبخش53بهرمان.است

.کندمینایجادتغییريروایترونددرنکردنیاکردنبنديبخشواست

هر یک من بیشتر شامل توصیف و گفتگوست که در ادامه بهپردازي در رمان پرندةي شخصیتهاشیوه

شود.میطور جداگانه پرداخته به

. توصیف1- 3

طبیعتمشتركعملحاصلکهاستفرديهايعادتوصفات، تمایالت، غرایزمجموعۀشخصیت

وکندمیجلوهردفافکاروگفتار، رفتار، اعمالدرکهاستاکتسابیطبیعتوموروثیهايویژگی،انسانی

اي است که نویسنده با کمک توصیف شیوه).260-259: 1369، یونسی(دشومیافرادسایرازاو تمایزباعث

تواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم باشد.کند و میهاي داستانی آشنا میآن خواننده را با شخصیت

مستقیم. توصیف1-1- 3

دیگرعبارتبه. استمستقیمتوضیحوشرحازگرفتنیاريباهاتشخصیصریحتوصیف مستقیم ارائۀ

کندمیفیمعرّخوانندهبهراداستانشيهاآدم،هاشخصیتافکارواعمالورفتارتحلیلوشرحبانویسنده

دادهتوضیحداستاندیگريهاشخصیتيهاخصلتوهاخصوصیتداستان،درفرديدیدزاویۀازیا

ي این نوع هانمونه.)87: 1376میرصادقی،. ر.ك(گیردمیقرارتعبیروتفسیرموردهاآناعمالوشودمی

بینیم:هاي زیر میتوصیف را در شخصیت

موضوعهمیشهکهماهبردارثبهدماغیآقاجانازواماستخوانیمن«گوید:دربارة خود میراوي)1

.)37: 1381وفی،(»استصحبت
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گرداست؛فندقیهایشچشمخوشگل،بسیاردماغیبااستچاقشهال«خوانیم:میشهالدر توصیف )2

.)37:همان» (استآدمصورتبهعضوینترنزدیکغبغبشوپررنگو

.)34:همان» (بودنترسوبخشندهمحبوبخاله«شود:گونه توصیف میاینمحبوبخاله)3

»بودآوازوپستهوزنعاشقآقاجان«ف کرده است:خوبی توصیرا در چند کلمه بهآقاجانراوي )4

.)63:همان(

فداکار وگرفت؛میجاکلمهدودرکهمادري«گوید:میامیرمادرراوي دربارة مادرشوهرش، )5

.)101:همان» (زحمتکش

غیرمستقیمتوصیف.1-2- 3

بلکه با ،کندمیفی نرّمعاصراحت و آشکاریعنی نویسنده شخصیت داستانش را به«توصیف غیرمستقیم 

فهماند که آن شخص میبه خواننده ،و با نشان دادن حالتی از شخصیتدهدمیتوصیفات یا توضیحاتی که 

.)68: 1384اسماعیل لو،(»چه کاره است یا چه خصوصیاتی دارد

یاصلشخصیتکه-راويوسیلۀبهراخودداستانیهايشخصیتاعمالمنپرندةرماندرنویسنده

هیجاناتوعواطفدادننشانبرايواستکردهفیمعرّخوانندهبهغیرمستقیمشکلبهعمدتاً-استداستان

ي هانمونه.استنیز پرداختههاآنبدنیهايواکنشتوصیفبهگوناگونيهاموقعیتدرهاشخصیت

بینیم:هاي زیر میمستقیم را در شخصیتتوصیف غیر

داند ومیاسیرشوهرشسایۀزیرراخودکهاستتیسنّزنیاو تصویر ازشدهرائهاتصویر:راويمادر)1

کردن است:زاريسالحشتنها،شدهاوبهکهظلمیتمامبا

زاريصداي.بودکاردرعمديدیگرحاالانگار.گرفتباالمامانزاريآقاجانشدننشینخانهازبعد«

.)1381:30وفی،» (دبودرد.بودنفرت.بودبیزاري.نبود

است:کردهاشارهاواخالقیيهاویژگیدیگرواعتیادبهقدیرعموتوصیفباراوي:قدیرعمو)2
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راخالهتملّقخواستمیکهوقتی.کردمیدوردهانشازراقلیاننیحالتسهدرقدیرعمودفعهاین«

ردودشپنفسوبگیردرادستممچچايردنبوقتاووبریزمچايبرایشمنخواستمیکهوقتی. بگوید

.)54:همان» (کندخالیصورتمتويرا

اوبغضباهمراهترسهمتوجراخواننده،دادهارائهشاديهايلبازکهتصویريباراوي: شادي)3

:استکرده

» ماهبستراراهشغولیمثلکهماهکردفراموش.داردمینبرمنازچشموشدهجمعشاديهايلب«

.)45:همان(

براي او به ویژگی شخصیتی او اشاره » سرخ شدن گردن«راوي با توصیف ظاهر امیر و کنایۀ :امیر)4

کند:می

"شودمیسرخهمگردنش"مردميهازنکردنبدرراهاز؛داشتنبوغچیزیهدرفقطتوپدر: گویدمی«

.)49:همان» (

شبیهداستانهايشخصیتشود. اساساً وفور دیده میي اطراف ما هم بههاها در انسانگونه ویژگیاین

جزئیاتیهاشخصیتاینگردبهندکوشمینویسندگان. ندارندشباهتیهاآنبهحالعیندر،اندواقعیهايآدم

باشدیچیزهایبهمحدودروایتشانرخدادهايتاندکوشمیواندبرگرفتهخوددورةزندگیازکهبنشانندرا

).20-19: 1377، اسکولز(استمحتملروزمرّهزندگیدرکه

گفتگو.2- 3

آورد و اگر شخصیت در داستان این شخصیت است که دیگر عناصر داستان را به دنبال خود به وجود می

نباشد، دیگر عناصر داستان هم ناخودآگاه خلق نخواهند شد. گویی که این شخصیت است که همه کارة 

وگو طور گفتکند، همینست. عمل، فضا، زمان و مکان به سبب حضور و فعالیت او مفهوم پیدا میداستان ا

شود ها با یکدیگر یا حتّی گفتار شخص با خود به نمایش گذاشته میدر داستان که به صورت گفتار شخصیت
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گویی درونی ه و تک). گفتگوها در رمان پرندة من بیشتر به صورت گفتگوي دونفر34: 1378(عبداللهیان، 

پردازیم.شوند که در ادامه به هر یک میدیده می

دوطرفهگفتگوي.2-1- 3

مستقیمتوصیفاز،دهدبسطبیشترراداستانيهاشخصیتخصوصیاتداردقصدکهجاهرنویسنده

نشانرابحرانوکشمکشاوجخواهدمیکهمیهنگا. همچنینجویدمییاريگفتگوازوکشدمیدست

درگفتگو،کندمیمشاجرهوبحثهمسرشباراويکهییهاآنجارماندر. کندمیاستفاده گفتگواز،دهد

بینیم:زیر میهاينمونۀ این نوع گفتگو را در عبارت. استخوداوج

.ایمکنندهمصرفما.کنیممیخرجماوآوردمیپولامیر«

."توانممی. امکردهکارهمقبالً. کنممیکارروممی"گویممی

."کنتربیتخوبرایتهابچهتوانیمیاگرتو"

.اندازدمیتفشاديوزندمیراشاديشاهین

."بفرما"

."استرفتننجاتم،راهتنها"گویدمی

."ياهبردبرويهمآنجا"

.ماهدادراجنگعالمت

"؟چرابفرماییشودمی"

"د؟بوکیپدرت. ياهآمدبدنیابردهچون"

:بزندفریادبتواندکهباشدکردهتعبیربدراالمؤسباید

.)49:همان» (."توپدرولی.بودشریفوزحمتکشآدمیکمنپدر"

گوییتک.2-2- 3
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انواعگوییتک. باشدنداشتهیاباشدداشتهمخاطباستممکنکهاستياهنفرصحبت یکگوییتک«

» خودگویییانفسحدیث: جنمایشیگوییتک: بدرونیگوییتک: الف:ازنداعبارتکهداردگوناگون

.)411-410: 1376میرصادقی،(

.کنیممیاکتفاآنتوضیحبهتنها،هستیمروهروبدرونیگوییتکباتنهامنةپرندرماندرکه آنجاییاز

آنبروزهنگاماندیشهانبیدرونیگوییتک.استذهنالسیجریانارائۀهايروشازیکیدرونیگوییتک

باراخوانندهاینکهبرايفریبا وفی.)411:همان(بگیردشکلوشودپرداختهآنکهازپیش،استذهندر

آگاهراوي.استکردهاستفادهدرونیگوییتکاز،کندآشنااصلیشخصیتدرونیيهاکشمکشوروحیات

بهنسبتیشهاواکنشوافکارجریاندرغیرمستقیمطوربهراخوانندهواستخوداحساسودرونبه

بینیم:هاي زیر میگویی درونی را در عبارتاي از تکنمونه.استدادهقراراطرافمحیط

چشماني بااهمردمثلچرا.نرفتپایینشبآنچراکهبفهممبایدچطوروگرنهبزندحرفبایدمامان«

.)38: 1381وفی،» (ماندحرکتبیتاریکیتويهاساعتوکشیددرازباز

ازهمسرشيهااعتناییبیبهنسبتراوياعتراضدادننشانهاي زیر نیز برايدر عبارتنویسنده

ست:اه کرداستفادهدرونیگوییتک

کهحالتینهمابهاشزیرشلواريکهوقتیکنم؛میخیانتاوبهبارصدروزيکهنداردخبرامیر«

وقتی سیر شده و .نیستمنهمتوجکهاستگرمسرشآنقدرجمعتويوقتی.استاتاقوسطدرآورده

آورد. وقتی زن دیگري را میهایش به حساب میت ناکاافتد که منتظر ما نمانده است. وقتی مرا علّمییادش 

.)42-41: همان» (کشدمیبه رخ من 

منندةپررماندرها شخصیت. انواع4

بابتوانکهآنچههرانسانی،فردیکمشاهدةقابلخصایصتمامجمعحاصلیعنیپردازيشخصیت

واداوزدنحرفسبکجنسی،تمایالتجنس،هوش،میزانسن،:فهمیداوازشخصیتزندگیدرتدقّ
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وهاارزشصبی،عوروحیوضعیت، شغلوتحصیالتمیزانلباس،وماشین، خانهدربارةقعالئاطوار،

هاویژگیاین. دانستفردیکزندگیروزروزبهبررسیباتوانمیکهانسانازوجوهیتمامیعنی،هانگرش

ژنتیکیيهادادهازخاصیترکیبماازیکهرزیرا،سازدمیراانسانهرفردبهمنحصرتهویهمکناردر

.. .استپردازيشخصیتانسانیخصایصازفردبهرمنحصویگانهمجموعۀاین.هستیمعملیتجربیاتو

تاامت.نیستشخصیشودمیآشکارگیردمیبحرانیشرایطدرکهتصمیماتیدرانسانیکحقیقیشخصی .

بنیاديسرشتبه،شودمیگرفتهکهتصمیمیوترکاملشدنآشکاراین،باشدبیشترفشاروبحرانچههر

.)69: 1388کی،مک(ود خواهد بترنزدیکشخصیت

پویایاایستا،بودنجامعیاساده:کردبررسیتوانمیدیدگاهچندازمنپرندةرمان درراهاشخصیت

بودن.تصادفیو،بودن

توانمیجامع وسادهدستۀدوبهکمالشانوگستردگیمیزانبهنسبت، را در داستانهاشخصیت

در اشکال ناب خود بر گرد یک فکر یا کیفیت -که گاه نمونۀ نوع (تیپ) هستند-ده شخاص ساا. کردتقسیم

، شوندمیاین اشخاص هرگاه که ظاهر . ها را در یک جمله بیان کردتوان آنمیشوند و میواحد ساخته 

اشخاص ، اشخاص جامعآورد.میآسانی به یاد ها را بهشوند و خواننده بعدها آنمیسهولت بازشناخته به

این اشخاص در پیوند با .ها را در یک جمله خالصه کردتوان آنمیعدي هستند که نبچندپیچیده و 

ها این شخصیت.شوندمیبازشناخته ،نداهند و در خاللشان تغییر کرداهي بزرگی که از میانشان گذشتهاصحنه

.)102-88: 1352فورستر،. (ر.كکنندمیرو هي با شگفتی روباهکنندو متقاعدخواننده را به شیوة مقنع 

بودهداستانابتدايدرکهاستگونههمانداستانآخردرکهاستشخصیتنوعیایستاشخصیت

فکرشطرزویا نظریهفردیتششخصیتش،جهاتبعضیدررا پایدارتغییریکپویاشخصیت، اما است

یاشدنبهتربراياستممکن، یاباشدناچیزيیاهتوجلقابتغییراستممکنتغییراین. شودمیمتحمل

.)51: 1378پرین،(باشدشدنبدتر
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دستبهصحنههوايوحالازتصاویريوکنندمیواقعیراصحنهتصادفیيهاشخصیت«اما

جزئیآنقدرنقششانونشوندظاهرصحنهدربیشترباریکتصادفیيهاشخصیتاستممکن. دهندمی

.)148:1378،بیشاب(»استضروريوجودشاناام،باشندنداشتهنامگذاريارزشکه اساساًشدبا

پردازیم.میدر رمان پرندة من هااینک به بررسی انواع شخصیت

. راوي1- 4

تغییرداستانطولدرکهردادسادهوایستاشخصیتی-که راوي آن است–داستان اصلیشخصیت

،کندمیدریافتهمسرشازکهچیزيولی،استعشقآرزويدرکهاستدارانهخزنیکاو.کندمین

باوراینبروکندمیانتقاداواخالقیوظاهريخصوصیاتهمیشه ازهمسرش.استمهريبیوسردي

تشبیهقطبیخرسبهدالیلهمینبهرااوبارهاواستپیشرفتبهعالقهبیوتحرّكبیزنیکه اواست

کند:می

ترسی،میتحرّكاز،ترسیمیتغییرازتو. قطبیخرسبگویمتوبهشودمیباعثرفتارهایتهمین«

خوبشکلشهمینمگرتازهماند،میخواهیمیکهشکلیهمینبهدنیاکنیمیفکرداري،دوستراماندن

دیگريزندگیياهکردفراموشکهاستخودتالكتويسرتقدرایناست؟خوببده،جواباست؟

)37: 1381وفی،» (کنیمیتوکهنیستزندگیاینوداردوجودهم

است:نداشتهمیشاد و آراکودکیراوي

براي. هممحبوبخالهومامانازیحتّوقدیرعمواز. هاسایهاز،زیرزمینازتاریکی،ازترسیدممیمن«

.)46: همان» (آمدمیندرصدایمهمین

نیزآیندهازواستبودهدرگیرشاهگذشتباهمیشهوداشتهوجوداودردلشورهوترسهمواره

وکندبرقراررابطهشوهرشباتواندمینکند. او اش فکر نمیبه این دلیل به هیچ تغییري در زندگی؛ترسدمی
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کهکندتربیتطوريراهاآنکندمیسعیهمیشهدارد وبچهدوراوي. داردذهنیکشمکشخودشبادائماً

. نباشنداومانند

. امیر2- 4

هاییانسانتیپازاو . استنوعیوساده،شخصیتی ایستاکهراوي استشوهر،رماندومشخصیت

رااوذهنهموارهکانادابهعشق. آورندمیدسته براچیزهمهبروندخارجاگرکنندمیفکرکهاست

است:کردهمشغول

اوبهکندپیداکانادادرزندگیازياهتازخبرکسهر. دارندخبراوعشقازهمه. ناداستکاعاشقامیر«

وکشدمیآه. استکردهزندگیآنجاهاسالانگارکهزندمیحرفکاناداازجوريهاوقتگاهی.رساندمی

.)20: همان(»"خالصوکاناداروممی"گویدمی

مانعراهاآنواستناراضیها بچهوهمسرشازیحتّوزندگیشرایطوشغلیشرایطبهنسبتامیر 

شود:ساکنجایکتواندمینکهکندمیتشبیهمهاجريپرندةبهرااوراوي.داندمیخودپیشرفت

(همان: »خواهم نه سنگ راهمیگوید: با تو که عروسی کردم همان روز بهت گفتم من رفیق راه میامیر «

39(.

)راويفرزندان(شادي ون. شاهی3- 4

نیزشادي. کندرفتارپدرشماننددارددوستشاهین. دارندسادهوایستاشخصیتیشاديوشاهین

....وعروسکمثلبیاورددسته بنداردکهراچیزهاییدارددوست

راوي. مادر4- 4

هروترسدمیشوهرشازتشدهکه بتی استسنّزنیک. داردنوعیوساده، ایستاشخصیتیمادر راوي 

با،شودمیسیرزندگیازکهمیهنگاواستزاريگریه وحالدردائماً. کندمیتحملرابدرفتاريگونه

.کندمیآرامراخودخانهکارهاي
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)راويپدر(. آقاجان5- 4

زمانواستنکامیورانندةوپدرساالروتیسنّمردیک. داردنوعیوساده، ایستاشخصیتیپدر راوي 

اینبهزنشولی! خانههماندرکند،میخیانتخودزنبههموارهاو.بردمیسره بخانهازخارجرازیادي

کند:میزاريفقطودهدمیننشانواکنشموضوع

رویشآقاجانکهبوداسمیویتامین. آوردمیخانهبهراویتامین،شدمیسیرمامانازوقتیآقاجان«

.)61: همان» (بودگذاشته

زمینزیردرتنهاوشودمیآلزایمردچارپیريدر. استرعیتوبردهمثلخانهساکنانباپد راوي فتارر

میرد:میخانه

منقل،زدنبادسر،شورةازکتشکردنپاكوقتفقطمرا.بودمخانگیکوچکپادويیکآقاجانبراي«

.)79: همان» (بودقلیانروينقشمثلاوبرايهبچ. دیدمیهایشجورابدرآوردنوهاناخنگرفتن

)راويخواهران(مهینو. شهال6- 4

وسواسیزنی. کندمیزندگیمادرشباواستبیزارکردنازدواجاز. داردسادهوایستاشخصیتیشهال

است:پولکردنجمعحالدردائماًواست

درباید".بدهدآدمخوردبهروانشناسیخوشگليهاکلمهآنازاستآمادههمیشه. استخاطرهبیزنی«

.)72: همان» ("کردزندگیلحظه

شدهجدااشایرانیشوهراز. استخواهرانبقیۀازترامروزي.داردسادهوایستانیز شخصیتیمهین

.کندمیزندگیامریکاییجوانیکباواست 
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)راويخالۀ(محبوبه . خاله7- 4

شنويحرفاوازشوهرش.خوشگذران استوجوسلطهزنی. داردسادهوایستاشخصیتیاوي خالۀ ر

قرضراويمادرازبچهعنوانبهراراويهمیشهونداردبچه.استراويمادرعکسدرست؛دارد

کند:میخشکوتررااوو! گیردمی

محبوبخاله. ناشناختهدنیاهايبويودادندمیعطربويکهآوردمیییهاچیزخودشبامحبوبخاله«

يهاپسر.رفتمیباالراستدیوارازمحبوب"گفتمیمامان"استلوطیمحبوب"بودنترسوبخشنده

.)35-34: همان» ("نبودتپالهمنمثلبودندعاجزدستشازهمحلّ

)راويهمسایۀ(منیژه وحسینی. آقاي8- 4

زنشبهحسینیآقاي.هستندتصادفیهايشخصیت-هستندراوي هايهکه همسای–منیژهوحسینیآقاي

.استغیرمعاشرتیوحرفکمآدمی،زنش،منیژهواستمشکوك

)راويهمسایۀ(جوجه وخور. جوجه9- 4

خورجوجه.نددارتصادفییهایشخصیت-هستندراوي هايکه همسایه-نیز جوجهوخورجوجه

،جوجه،شوهرشازسالدهاو. استشدهپردازيشخصیتاسمشبههتوجبارماندرکهاستشخصیتی

.اندگذاشتههاآنرويها همسایهکهبوداسمیاینوداردخوداختیاردررااست و کامـالً اوتربزرگ

ویتامین- 10- 4

:استآقاجانمعشوقۀاو.استتصادفیشخصیتیویتامین

رویشآقاجانکهبوداسمیویتامین.آوردمیخانهبهراویتامین،شدمیسیرمامانازوقتیآقاجان«

سیاهیوبلندموهاي.زدمیریزبشکن،بلندشيهاخندهبرخالفوخواندمیآوازویتامین. بودگذاشته

.)61: همان» (داشت

.قی نام بردجعفر عشوساختمانمدیر،امیرمادرازتوانمیاین رمان تصادفیهايشخصیتدیگراز
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گیري. نتیجه5

.استکردهاستفادهداستانهايشخصیتتوصیفبرايراويمنشیوةازمنرمان پرندةدروفیفریبا

هاي پنهان زندگی راوي خود رمانی است که الیه-گیردکه در حوزة رئالیسم اجتماعی جاي می–این داستان 

عمقبدون، عديبتکهايشخصیتباماداستانایندرست. این رمان رمانی با روایتی خطی اگشاید.را می

رمانطولدرهاشخصیت.شوندمیکشیدهتصویربهياهسادبسیارصورتبهکههستیمروروبهایستاو

،استنگرفتهصورتهاآنازخیلیمورددرپردازيشخصیتعنصراساساًورسندمینظربهتغییرناپذیر

پردازي نمایشی این داستان فاقد تصویر.شوندمیخارجآنازوشوندمیهقصواردانیکیمکصورتبهبلکه

رونددرنویسندهآورماللوغیرضروريتوضیحاتاست. ا پر از تصویرسازي وصفی و رواییام،است

. دشومینواردداستانردخللی،شوندحذفاگر،داستانبخش53ازخیلیونداردنقشیهیچداستان

؛و...ستمگرمردودیدهستمزن؛مانندمیباقیتیپحددرهمههاشخصیت. نداردفروديواوجنقطۀداستان

شد، شاید اگر در این داستان به جزئیات بیشتر پرداخته می.شوندمیروایتياهکلیشکامالًهاشخصیت

شدند.ها از حالت تیپ خارج میشخصیت

منابع

». هاپردازي در رمان همسایهشخصیت«).1389(حریري جهرمیامید علی و دمحم، سوداآتش-

.28-9صص ،1389پاییز،1شمارة،شناسیسبکهاي نقد ادبی وپژوهش

.مرکز: تهران،طاهريفرزانهترجمۀ، داستانعناصر). 1377(رابرت، اسکولز-

.تهران: نگاه. 2چ، چگونه داستان بنویسیم). 1384دیقه (ص، لواسماعیل-

.سورهتهران: نشر ،محسن سلیمانیترجمۀ،نویسیهایی دربارة داستاندرس). 1378(لئونارد، بیشاب-

سن سلیمانی و فهیمه ح، ترجمۀصدا و معنیساختار،؛ادبیات داستانی). 1384لورانس (، پرین-

.تهران: انتشارات رهنما، 5چ ،زادهاسماعیل
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نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت ، پایانهاي فریبا وفینقد و بررسی رمان).1391تیموري، سمیرا (-

مدرس.

، سپیده شاملو و فریبا وفی، پردازي در آثار زویا پیرزادشخصیت و شخصیت). 1388خاکسار، فاطمه (-

نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور.پایان

نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه ، پایانهاي فریبا وفیر رمانبررسی هویت زنان د). 1391ساالرکیا، مژده (-

الزهرا.

، بهار، 50شمارة، داستانیادبیات، »داستاندرپردازيشخصیتوداستان«).1378(حمید، عبداللهیان-

.39-31صص

امیرکبیر.، تهران: انتشارات1، ترجمۀ ابراهیم یونسی، چ هاي رمانجنبه). 1352فورستر، ادوارد مورگان (-

ادبیاتفصلنامۀ،»کنمها را من خاموش میپردازي در رمان چراغشخصیت«).1388(، آسیه گودرزي-

.172-155صص ،1388پاییز و زمستان ،14، شمارةفارسی

،4چ، آباديۀ محمد گذرترجم،نویسیسبک و اصول فیلمنامه،داستان: ساختار). 1388(، رابرت کیمک-

هرمس.تهران: انتشارات

تهران: انتشارات سخن.،ادبیات داستانی). 1376(، جمال میرصادقی-

تهران: نشر مرکز. ،شناسد حقمحمعلی، ترجمۀنویسانرمان به روایت رمان). 1368آلوت (، میریام-

نشر مرکز.:تهران،چ اول،پرندة من). 1381فریبا (، وفی-

،»پردازي در شش داستان کوتاه هوشنگ گلشیريشخصیت«).1389(صفاییصابرلیال و، هاشمیان-

.191-169صص،زمستان،2، شمارةشناسیسبکهاي نقد ادبی وپژوهش

، تهران: انتشارات نگاه.نویسیهنر داستان). 1369ابراهیم (،یونسی-
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و بازتاب آن در شخصیت و زندگی انسان از منظر اقبال الهوري» سوال و گدایی«بررسی
1ه عادل زادهپروان

دانشیار دانشـگاه آزاد اسالمی واحد تبریز
2احله علیزاده اردالنر

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشـگاه آزاد اسالمی واحد تبریز
3کامران پاشایی فخري

استاد یار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز
چکیده 

رد بوده و عزت و کرامت انسانی او را درهم سوال یا دریوزگی، صفتی است که دشمن بزرگ شخصیت ف
سازد. در دین اسالم نیز تکدي و گدایی، حرام و مطرود است و مسلمان، بایستی کارکند و شکند و تباه میمی

اش را با درخواست و طلب و سائلی، بردوش دیگران نیفکند. طبع و خودش را به رنج افکند تا بار زندگی
- عاري و دریوزگی، به آفت میکاري و بیاش، با روي آوردن به بیجوديسرشت واالي آدمی و خصایل و

ها و افتد. در آثار ادبی منثور و منظوم، شاعران و نویسندگان، دیدگاهي نابودي و هالکت میگراید و به ورطه
انسان از اند. عالمه محمد اقبال الهوري، نیز در اشعار خود، به منعِعقاید خود را در این باب اظهار داشته

انواع سائلی و گدایی، ولو در مورد درخواست شغل و مقام و منصب، پرداخته است، چراکه از سوال و 
شود.دریوزگی، خوديِ انسان، ضعیف می

سوال، اقبال الهوري، انسان، نابودي، دریوزگیها:کلیدواژه
مندان عصر حاضر و رین اندیشهتترین و ارزندهبدون تردید، عالمه محمداقبال الهوري یکی از بزرگ

توان زندگی او را تنها با توجه به یک تاریخ اسالم است. شخصیت اقبال، داراي ابعاد گوناگونی است و نمی
عنوان یک شاعر برجسته، یک فیلسوف، یک متفکر، یک مصلح اجتماعی، بعد آن بررسی کرد. اقبال را فقط به

توان معرفی کرد، بلکه باید او را با در نظر گرفتن شناس، نمیجامعهدان، یک استاد دانشگاه یا یک یک حقوق
-ترین شخصیتي بانی و مؤسس اصلی کشور پاکستان و یکی از برجستهي این ابعاد و عناوین و به مثابههمه

هاي تاریخ معاصر دنیاي اسالم شناخت و معرفی کرد.
اي متوسط الحال فکر بزرگ مشرق زمین، در خانوادهموالنا عالمه دکتر محمد اقبال الهوري، شاعر و مت«

ها قبل در شهر سیالکوت سکنی گزیده بود، نشو و نما یافت. از مردم کشمیر (ایران صغیر) که از سال

1 . adelzadehparvaneh@yahoo.com
2 . sf_shaida@yahoo.com

3 . pashayikamran@yahoo.com
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ي اقبال از مردم مهاجر مسلمان ایرانی بودند که در قرن هشتم هجري از سمنان و همدان به همراه خانواده
)23: 1390(ایران از دیدگاه عالمه محمد اقبال الهوري، » مسافرت کردند.سید علی همدانی به کشمیر

هجري شمسی در شهر سیالکوت پاکستان 1256برابر هیجدهم آبان ماه 1877اقبال در نهم نوامبر «
هجري شمسی به 1317میالدي برابر یکم اردیبهشت 1983دیده به جهان گشود و در بیست و یکم آوریل 

(کلیات اشعار » تافت. آرامگاهش در شهر الهور پاکستان مورد بازدید عام و خاص قرار دارد.دیدار حق ش
)1389:19اقبال الهوري، 

طلوع کوکب اقبال در افق شبه قاره و براي مردم مسلمان آن، طالعی سعد و فرخنده بود. آتشی که «
ي زمان تنها در برابر هرگونه حادثهروخت، نهاقبال براي روشن کردن افکار و ارشاد و راهنمایی قوم خود براف

گردد. تر میتر و پرتو درخشانش امیدبخشي آن ساطعگذرد، اشعهاستوار و پابرجا ماند، بلکه هر روز که می
(همان)» ي واالي او به وجود آمد.چون استقالل کشور بزرگ و مسلمان پاکستان به همت افکار و اراده

باشند و آثار منظوم او به زبان فارسی،اسرار ه زبان اردو، بانگ درا و ضرب کلیم میآثار منظوم اقبال ب«
خودي، رموز بیخودي، پیام مشرق، زبور عجم، جاویدنامه، مسافر، پس چه باید کرد اي اقوام شرق و ارمغان 

راء الطبیعه در ایران، اند از ؛ سیر تکاملی ماوباشند و نیز آثار نثري وي به زبان انگلیسی عبارتحجاز      می
1370هاي اقبال الهوري، اندیشه»(ها و بیانات اقبال.هاي اقبال به جناح و نُطقاحیاي فکر دینی در اسالم، نامه

 :165-164(
ي وي، ي سبک اشعار و زیربناي افکار عالمه محمد اقبال الهوري باید اشاره کرد که به عقیدهدرباره«

کند. به نظر اقبال، اگرچه هاي حیاتی باشد، ملت را نابود مینرهایی که فاقد جنبههنر براي زندگی است و ه
گیرد، ي انسانی مؤثر است، ولی شعر که از احساسات قلبی و عواطف روحی سرچشمه میهر هنر در جامعه

به پیشرفت ي خدمتی است کهتري دارد. ارزش هنر شاعر به اندازهتر و عمیقنسبت به سایر هنرها، تأثیر بیش
)52: 1390(ایران از دیدگاه عالمه محمد اقبال الهوري، » نماید.اجتماع خود   می

- ي خاص در قالبسبک شعر اقبال، دراصل، سبک خاص خود اوست که در آن افکار نوي را به شیوه«
کر و هاي بهاي قدیم ریخته است. از یک طرف، او سنت اسلف را دوست دارد و از طرف دیگر، مضمون

آورد، یعنی اگر تضمین آیات قرآنی و احادیث رسول اکرم (ص) و اکابر اسالم تازه و نو را در اشعار خود می
» توان دید.در آثار او وجود دارد، افکار فیلسوفان غرب و متفکران جهان را هم در بسیاري از شعرهاي او می

)53(همان: 
واردي که در اشعار خود بدان پرداخته و توجه مخاطب را موالنا عالمه محمد اقبال الهوري، به یکی از م

دارد، منع انسان از انواع سائلی و گدایی،ولو در مورد به آن جلب کرده و به تفکر و مداقّه در این باب وا می
گردد.باشد، چراکه از سوال و دریوزگی، خودي انسان، ضعیف میدرخواست شغل و مقام و منصب، می

قبال الهوري، انسان باید خود را بشناسد و به خویشتن ارج دهد و وجودش را نبازد و از منظر عالمه ا
هایی هم دارد که اگر دفع نگردند، منکر حقیقت خویش نشود تا کافر نگردد. اما این خوديِ انسان، آفت
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ان و هاي بزرگ روح و جشکنند.یکی از این آفتکنند و صالبتش را درهم میخوديِ آدمی را بیمار می
شخصیت فرد، از دیدگاه اقبال، گدایی و دریوزگی است که انسان از کار و تالش، دست کشد و جوهر 

وجودش را با تن آسایی و بیکاري و گدایی، سیاه و ننگین سازد و ناتوان و وامدار و نیازمند به دیگران گردد.
سازد شکند و تباه میم میگدایی، دشمنِ بزرگ شخصیت است و سوال و تکدي، حقیقت خودي را دره

ي دیگران بنشیند، بلکه دیگران را باید بر خوانِ احسانِ خود بنشاند و چون و انسان، نه تنها نباید برسر سفره
ي شخصیتش، نقشبند انسان به بیگانه گراید و حیات خوديِ خویشتن را به گودالِ پوسیدگی فرو اندازد و آئینه

راید و به نابودي افتد.اش به آفت گزشتی شود،  خودي
تازمیدانگه عرفان در قرن معاصر، موالناي عصر، در این مقاله، سعی شده است تا دیدگاه شاعر شهیر و یکه

و تاثیراتی که برشخصیت و زندگیِ انسان برجاي   » سوال و دریوزگی«عالمه محمداقبال الهوري، در مورد 
گذارد، بررسی شود.می

سوال و گدایی
دایی، به معنی آن است که از دیگران، چیزي (پول، خوردنی و نوشیدنی)، براي رفع حاجت سوال و گ«

ي دهخدا)(لغتنامه» گر، سائل، جمعِ آن، گدایان، شخصی که به اصرار و سماجت، چیزي طلبد.طلبد، دریوزه
معنویات، تهی شود که درون انسان به پریشانی گراید و طبع و نهادش از نور گدایی و دریوزگی، باعث می

گشته و رو به خاموشی و زوال و نابودي بنهد. خفّت و ذلتی که انسان با سائلی، چه در امور مادي و چه براي 
ي آتشی چون شعلهگردد، همهاي اجتماعی و چه براي احراز شغل و کار و ...، دچار آن میکسب موقعیت

هذا، زمانی که انسان کند. معسوزاند و تباه میا میاست که ارزشی و اعتبار و جایگاه فردي و اجتماعی آدمی ر
به سرشت و طبیعت انسانی خود و به خویشتن خویش ارزش و اهمیتی قایل نیست، پس در جامعه نیز از 

ي اعتبار و قدر و منزلت انسانی ساقط خواهد بود.درجه
تجلی، نخل سیناي خوديبیاز سوال آشفته اجزاي خودي

(کلیات اقبال الهوري، 
1343 :18(

هاي خود اعتماد نکند و به قدر منزلت واالي خویش، توجهی نداشته باشد، همواره با اگر انسان، به توانایی
رت به خود نگریسته و در نتیجه، این نگرش منجر به هاي اغیار و با چشم حقاچشم طلب و احتیاج به داشته

دراز کردن دست طلب به درگاه آنان شده و به این عدم اعتماد به خویشتن خویش و واال پنداشتن نادرست 
گردد.ها و درخواست ما از غیره منتهی میبیگانگان، به انواع و اقسام گدایی

داختیسرو دیگر را بلند انقیمت شمشاد خود نشناختی
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(همان: 
47(

اید و شود که:  اي ملت، شما، مرعوب فرنگ شدهزمین دارد، متذکر میاي که به مردم مشرقاقبال با اشاره
اید.دم مغرب، پر شدهاز خود، خالی گشته و از 

البته چنان که آورده شده است، مقصود اقبال، علوم و فنون فرنگ نیست، بلکه اقبال، اعتقاد دارد که ملل 
اش، مشرق زمین است، بگیرند و خود را از این ي علوم و فنون فرنگ را که زادگاه اصلیشرق باید دنباله

ه باشند و دست دریوزگی به جانب اجانب و بیگانه دراز حیث به دیگران برسانند. باید خود را باور داشت
ننمایند.

نهیبر نواي دیگران دل میمثل نی خود را ز خود کردي تهی

(همان: 
48(

اش گردد، در واقع هاي دیگران، نصیباي از داشتهدایماً چشمش به دنبال آن است که حتی ذرهانسانی که 
کند و با تواند با همت خویش، کسب کند، از دیگري طلب میگدا و سائلی است که آنچه خود دارد یا می

ولی، در رهانداین درخواست، به ظاهر، خود را از تکلیف تکاپو و همت جستجو و جنبش و جوشش، می
گردد.نهد و نهایتاً در اجتماع، نیز زبون میآسایی، مهر تایید بر ذلت و خواري خود میحقیقت با این تن

جویی از دکان غیرجنس خود میاي از خوان غیراي گداي ریزه

(همان)  
-ترین سطح فرومیکند، خودش را تا پاییندارد، انسانی که گدایی و اظهار نیازمندي میاقبال، اظهار می

ماند و نه تنها با این عمل نماید و عزت نفسی را براي او باقی نمیکشاند و در چشم خلق، خوار و خفیف می
شود، بلکه بر نداري و ضعف او چه از لحاظ مادي و چه از تر نمیارتر و داراتر و غنیمذموم و مکروه، پرب

گردد.لحاظ معنوي و روحی و شخصیتی، افزوده می
گر نادارتراز گدایی، گدیهاز سوال افالس گردد خوارتر

(همان: 
18(
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عالمه اقبال، در باب این که حسن سیرت و نیکویی خلق و خوي ملت مسلمان از ملزم بودن به رعایت 
باشد، در مورد آمدن سائل از سر نیاز و احتیاج بر در سراي مسلمان آداب و اصول و اخالق محمدي(ص) می

اش، با وجود این که سوال و دریوزگی در دین اسالم هم، ار دردمندي و نیازمنديو نراندن او به هنگام اظه
رسد، جوان ي شخصی میگوید: روزي از روزها، گدایی بر در خانهباشد، میمطرود و مکروه و مذموم می

آورد، طوري که مال به خانه از باد نخوت و غروري که در سر داشت، چوبی بر سر گدا فرود میصاحب
خاطر گشته، راجع به ي این ماجرا آزردهافتد. پدر آن جوان با مشاهدهت آمده از دریوزگی، از بغل گدا میدس

اکرم(ص) در محضر الهی، و شکوه و شکایت این سائل بینوا و نبی              روز قیامت و حضور امت
دهد.مینماید و اندرزجویا شدن علت از جانب پیامبر(ص)، را به پسر گوشزد می

سائلی مثل قضاي مبرمی
از غضب چوبی شکستم بر سرش
عقل در آغاز ایام شباب
از مزاج من پدر آزرده گشت
بر لبش آهی جگرتابی رسید
کوکبی در چشم او گردید و ریخت

چو آن مرغی که در فصل خزانهم
امدر تنم لرزید جان غافل

گفت فردا امت خیرالرسل
غازیان ملت بیضاي او

اندیدانی که دین را حجتهم شه
زاهدان و عاشقان دل فکار
در میان انجمن گردد بلند

مرکبیاي صراطت مشکل از بی
حق جوانی مسلمی با تو سپرد«

از تو این یک کار آسان هم نشد

بر در ما زد صداي پیهمی
حاصل دریوزه افتاد از برش

نیندیشد صواب و ناصوابمی
اش افسرده گشتزار چهرهالله

ي او دل تپیددر میان سینه
بر سر مژگان دمی تابید و ریخت
لرزد از باد سحر در آشیان

امرفت لیالي شکیب از محمل
جمع گردد پیش آن موالي کل
حافظان حکمت رعناي او

اندمثل انجم در فضاي ملت
عالمان و عاصیان شرمسار

هاي این گداي دردمندناله
من چه گویم چون مرا پرسد نبی

نصیبی از دبستانم نبردکو
»یعنی آن انبار گل آدم نشد

)88-89(همان: 
غیر از اقبال الهوري، باز هم در جایی دیگر، در کراهت و مردود و مطرود بودن سوال و این که انسان،

فرماید: هرگز گالیه و احتیاجت را نزد اش را نزد خالیق نبرده و طالب، از ماسوي اهللا نگردد، میخدا، حاجت
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گونه درخواست و تمنایی از آنان نداشته ها، گردن، کج ننما و هیچتوانگران و اغنیاء، اظهار مکن و پیش آن
باش.

ستین بیرون مکندست خویش از آي گردون مکنپیش منعم، شکوه

)106(همان: 
شمارد، چرا که موالنا اقبال، حتی قبول لطف و رحمت از کریمان و رفتن زیر بار منت آنان را جایز نمی

طلبد.شان را به دنبال دارد و میاگزیر، پذیرفتن بار سنگین امر و نهی کردندرخواست و تمنا از آنان، ن
نشتر ال و نعم خوردن چرامنت از اهل کرم بردن چرا

(همان)
طلبی، نباید روزي خود را از لئیمان و فرومایگان، بجوید و طلب نماید. آسایی و راحتاطر تنانسان به خ

الشان است که با خوار و خفیف اي عظیمانسان داراي کرامتی واال و قدر و منزلتی شریف و ستودنی و مرتبه
بل ستایش خویش، تنزل و کردن خود از طریق دریوزگی و تمنا و درخواست از ما سوي اهللا، از آن جایگاه قا

کند.سقوط  می

یوسف استی، خویش را ارزان مگیررزق خود را از کف دونان مگیر

)106(همان: 
طرت پاك و رفیع آدمی، باید او را حتی در دشوارترین شرایط ي اقبال، طبع بلند و ذات و فبه عقیده

-اقتصادي و مادي و در بدترین تنگناها، مانع از این شود که از خالیق، عاجزانه درخواست رفع نیاز و احتیاج
اش را کرده و دریوزگی و گدایی نماید. باید آزاده زندگی کند و آزادمنشانه هم ترك حیات کند.

بال و پرم بیگرچه باشی مور ه
راه دشوار است سامان کم بگیر

حاجتی پیش سلیمانی مبر
در جهان آزاد زي، آزاد میر

(همان)
جهت مادي و امکانات دنیوي، تا حد امکان، غنی سازد و تا انسان، باید طوري زندگی کند که خود را از 

آسایی، پیش خالیق، گردن کج نکرده و پروري و تنجایی که در توان دارد، تالش و تکاپو کند و با تنآن
سائل و محتاج آن نگردد.
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شمار1سبحه أقلل منَ الدنیا
تا توانی کیمیا شو، گل مشو

ارداز تَعش حرا شوي سرمایه
در جهان منعم شو وسائل مشو

(همان)
مند و هاي دنیوي، بهرهخواهد که وي را به قدري در دنیا، از لحاظ امکانات و نعمتشاعر، از آفریدگار می

اش را پربار نماید. از اي دراز نکند و زندگیاز از غیر بگرداند که دست طلب و گدایی به سوي هیچ بندهنیبی
گرداند و از اش را پربار میدهد، او را غنی و زندگیکه خدا به زندگی انسان مییک طرف، برکت و فزونی

»، از خدا برکت.از تو حرکت«طرف دیگر، حرکت و تکاپو و کار و فعالیت آدمی. چنان که 
گیر از ابر نیسانم مکنبهرهسبز کشت نابسامانم مکن

)113(همان: 
، سعی دارد »تَخَلَّقُوا بِاَ خالقِ اهللاِ«نیاز مقید. مومن از باب نیاز مطلق است و مومن، بیحضرت ایزدي، بی«

» ز و احتیاج نکند.که خود را به صفت قدرت و غنا، متّصف ساخته و مستغنی شده و اظهار نیا
)51: 1380(دین و دنیا از دیدگاه اقبال الهوري، 

ي شاعر، سوال و دریوزگی که در دین اسالم هم کاري ناپسندیده و مردود است، فقط و فقط، به عقیده
این درخواست وطلب و تمنا، زمانی مطلوب و پسندیده خواهد بود که تنها از خداوند، صورت گیرد، نه از 

اش، قدر، شریف و بزرگوار است و طبع و نهاد پاکی را داراست که نباید غرور و غیرت. انسان، آنغیر خدا
ي خوار و ذلیل شدن و دریوزگی و تکدي از ارباب متفرّق و ما سوي اهللا، را به او بدهد.اجازه

آن که ز جوي دیگران، پر نکند پیاله راي من نگاه دار آبروي گداي خویشخواجه

(همان: 
117(

شاعر، باز هم در جایی دیگر، گدایی و درخواست و طلب از غیرخدا را در دنیا و در باب مسایل مادي و 
ه و سائلی را فقط از درگاه پروردگار منان، در باب معنویات، اسباب دنیوي، مورد ذم و نکوهش قرارداد
کند.شایسته و بایسته دانسته و مدح و ستایش می

آیمگداي معنی پاکم، تهی ادراك میآیمز هر نقشی که دل از دیده گیرد، پاك می

)125(همان: 

قول فاروق (رض) است.- ١
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»للّه و اهللاُ هو الغَنی الحمیدیا اَیها النّاس اَنتُم الفُقَراء الَی ا« 
نیاز و ستوده است.)(اي مردم، شما به خداوند، محتاج و نیازمند هستید و خداوند، هم او، تنها بی

)15ي ي فاطر، آیه(سوره
ي گدایی است. از نگاه او انسان، دستش را براي خواستن چیزي، پیش دیگران اقبال، مخالف روحیه« 

گوید، گدایی همان سوال است، برد. او مید. او اصطالح گدایی را در مفهومی وسیع به کار مینباید دراز کن
یا خواستن که مقصود از آن، الزاماً مادي نیست. به نظر وي، گدایی یعنی کسب پول یا چیزي » پرسش«یعنی 

ئی ، قطعه»بال جبریل«در بدون تالش مشروع. بنابراین از نگاه او، سلطانِ خراج ستان، تفاوتی با گدا ندارد.
گوید :که در بیتی از آن، به زبان اردو می» گدایی«دارد با عنوان 

خواهنده در هر حال گداست، چه صدقه بخواهد چه خراج
معناي زندگی »(دا هستندخواه کسی بپذیرد یا نپذیرد، میر و سلطان، همه گ

)173-174: 1391از نگاه موالنا و اقبال، 
ي وي، درخواست فکر از دیگران برد. به عقیدهکار میتر نیز بهاقبال اصطالح گدایی را در مفهومی وسیع«

هم نوعی گدایی است :
کنیافسوس که هنوز از افکار و تخیل اغیار گدایی می

ش دست بیابی ؟اي به خوديِ خویآیا نتوانسته
گوید :رود و میتر میاو بازهم یک گام، پیش

از سوال، آشفته اجزاي خودي    بی تجلی نخل سیناي خودي
برد :ها به کار میاقبال، همین مضمون را براي ملت

ملتی که داراي عشقی جسور و فقري غیور است
»شودبه هیچ روي، در جهان، خوار و زبون نمی

)174(همان:

امام صادق (ع) عرضه داشتند که مردي بس با ایمان و زاهد و عابد، همیشه در حال صیام و قیام است. به «
شما از او «فرمود : » کنیم.ي او را ما اداره میزندگی ساده«گفتند : » گذرد ؟زندگیش از کجا می«فرمود : 

».»بهترید.
)32: 1354(سرود اقبال، 

را به معناي رایجی که دارد و » سوال و گدایی«ال الهوري، اصطالح موالناي الهور، عالمه محمد اقب«
ي او، هر نوع کامیابی و موفقیتی که بدون برد. بلکه به عقیدهکند، به کار نمیعموماً داللت بر تکدي می

برد، گداست و نیز کوشش، تحصیل شود، گدایی است. پس، مرد ثروتمندي که ثروتی را از پدر به ارث می
»کند.ي که افکارش را از دیگران، اقتباس میهر فرد
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)106: 1370هاي اقبال الهوري، (اندیشه
اسالم، ارزش بشر را به حد اعالیی باالبرده است و گدایی و مفت خوري را منع و به کسب دسترنج، «

خدا «ه : شمارد. در این باره حدیثی از پیغمبر (ص) دردست است که فرمودکند و آن را محترم میتشویق می
»کند، دوست دارد.آن دستی را که براي کسب معیشت، کار می

)246(همان:

نتیجه
، »سوال و گدایی«مند و بررسی افکار و عقاید و نظریات وي در باب با مداقه در اشعار این شاعر اندیشه

شود که :این نتایج حاصل می
ن انسان به پریشانی گراید و طبع و نهادش از شود که درو. از نظر اقبال، گدایی و دریوزگی، باعث می1

نور معنویات، تهی گشته و رو به خاموشی و زوال و نابودي بنهد.
هاي اجتماعی و چه براي . خفّت و ذلّتی که انسان با سائلی، چه در امور مادي و چه براي کسب موقعیت2

تشی است که ارزش و اعتبار و جایگاه فردي و ي آگردد، به مثَلِ شعلهاحرازِ شغل و کار و ...، دچار آن می
کند.سوزاند و تباه میاجتماعی آدمی را می

- ترین سطح فرو میکند، خودش را تا پایین. از دیدگاه اقبال، انسانی که گدایی و اظهار نیاز و احتیاج می3

تنها با این عمل ماند. نهشود و عزت نفسی براي او باقی نمیکشاند و در چشم خلق، خوار و خفیف می
گردد، بلکه برنداري و ضعف او چه از لحاظ مادي و چه از لحاظ تر نمیمذموم و مکروه، داراتر و غنی

شود.معنوي و روحی و شخصیتی، افزوده می
ي اقبال الهوري، طبع بلند و ذات و فطرت پاك و رفیع آدمی، باید حتی در دشوارترین شرایط . به عقیده4

و در بدترین تنگناها، مانع از این شود که نزد خالیق، اظهار نیاز بکند. باید آزاده زندگی اقتصادي و مادي
اش آن است که طوري زندگی کند که خود را از جهت مادي کرده و آزادمنشانه هم ترك حیات گوید و الزمه

کند و با تن پروري و و امکانات دنیوي، تا حد امکان، غنی سازد و تاجایی که در توان دارد، تالش و تکاپو
تن آسایی، پیش خالیق، گردن، کج نکرده و محتاج و نیازمند آنان نگردد.

گوید، سوال و تکدي گري که در دین اسالم هم کاري ناپسندیده و مطرود است، فقط و فقط، . شاعر می5
ورت گیرد، نه از این درخواست و طلب و تمنا، زمانی مطلوب و پسندیده خواهد بود که تنها از خداوند ص

غیر خدا.
ي موارد و مراحل زندگی، انسان را ترغیب . عالمه اقبال، با ذم و نکوهش سائلی و دریوزگی، در همه6

ي خویش را از دنیا کند به این که با تکاپو و تالش هر چه بیشتر، تا جایی که در توان دارد، بهره و حصهمی
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گونه چشمداشتی به نیاز از دیگران گردد و هیچفعالیت مستمر، بیجسته و خودش را غنی بسازد تا با کار و
مند شود.داراییِ این و آن نداشته باشد و از حاصلِ دسترنج خویش، بهره

. این عمل انسان است که انعکاس آن، برآینده و فرجام او بازتاب دارد و سرنوشت خوب یابد، در گرو 7
ي پویایی اوست.از دنیا، به قدر و اندازهي هرکس عملکرد آدمی است و حصه و بهره

کتابنامه
. قرآن کریم1
، کلیات اشعار اقبال الهوري، ارومیه : انتشارات حسینی اصل1389نیا، فریدون، . اسالم2
، سرود اقبال، تهران : انتشارات بعثت1354. حجازي، فخرالدین، 3
د اقبال الهوري، تهران : انتشارات کومش، ایران از دیدگاه عالمه محم1390. حقیقت، عبدالرفیع، 4
ي دهخدا. دهخدا، علی اکبر، لغتنامه5
ي سنایی، کلیات اشعار فارسی موالنا اقبال الهوري، تهران : انتشارات کتابخانه1343. سروش، احمد، 6
هاي اقبال الهوري، تهران : انتشارات فرهنگ اسالمی، اندیشه1370. سعیدي، سید غالم رضا، 7
، دین و دنیا از دیدگاه اقبال الهوري، تهران : انتشارات فضیلت علم1380فاضلی، قادر، . 8
، معناي زندگی از نگاه موالنا و اقبال، تهران : انتشارات تهران1391. قیصر، نذیر، 9



٤٨٧٠

٤٨٧٠

مجموعه مقاالت

ي ناهنجار فساد در تاریخ بیهقیبازتاب پدیده
1دکتر حمید عالی

استادیاردانشگاه پیام نور ساري
الن احمدي ارس

کارشناسی ارشد ادبیات فارسی 
چکیده

کنیم راه فسق و تباهکاري و ظلم مان آن دیار را امر میپیشوایان و متنعچون اهل دیاري را بخواهیم هالك کنیم،
.)16/اسراء/ سازیم(قرآن کریمپس آنگاه همه را هالك می؛شودو در آن زمان عذاب الزم میگیرنددر آن دیار پیش

ي اکثر مردم شدهها و هنجارهاي پذیرفتهي فرد یا گروهی از افراد در مقابل ارزشگرایانههاي تقابلی از کنشبرخ
به عنوان فـسـاد آورد. حسابهایی فسادآلود بهجامعه، مثل احترام به قانون، اخالق، تحمل و تنوع و... را باید پدیده

، بیماري مزمن و جراحتی از شرعی یا عرفیاعم رات ا، قوانین و مقرّو زیرپاگذاشتن آداب، هنجارهعادتنـوعی خرق
ي انسانیت در تمامی ادوار و تاریخ جوامع بشري نمایان است. بشر در طول تاریخ از مصائب کهنه است که بر پیکره

ن را درنوردیدهمرزهاي زمان و مکاپتیاره، يپدیدهها برده و همیشه با آن دست به گریبان بوده است. اینآن رنج
به و ها قدمت دارندتملّيو به اندازهاستجرایم جدیدي نبودهو...مانند اختالس، ارتشاء و جعلیمئجرااست. 
بسیاري از دانشمندان و ياندیشهيهستهاي است که در طول تاریخ . فساد مسألهدندارنق خاصی تعلّيجامعهو زمان 
هاي علوم اش، با سایر رشتهي گسترده. بدیهی است ادبیات به دلیل ماهیت و حوزهتاسدادهران سیاسی را تشکیلمتفکّ

شناسی، فلسفه، عرفان، تاریخ و... اشتراك و تناسب موضوعی دارد و قابلیت انجام انسانی همچون روانشناسی، جامعه
م ادبیات فارسی است که با نگاهی ها را داراست.تاریخ بیهقی از جمله آثار مههاي مشترك با این گونه رشتهپژوهش

ي نظام توصیفی، از چهره- است و به عنوان اثري رواییدقیق و موشکافانه به ثبت و ضبط وقایع دربار غزنوي پرداخته
ها در قالب زبانی ادبی و تصویري ي فاسد غزنوي پرده برداشته و به بازتاب عملکرد آنسیاسی و اجتماعیِ سلسله

ي غاصب با در شود که این سلسلهي غزنویان، آشکار میهاي بیهقی دربارهها و روایتالي داستانالبهپرداخته است. از 
اعتمادي و تملّق به حضور خود در اختیارگرفتن قدرت مطلق، با تهدید و تطمیع و با غارت و خشونت و ایجاد جو بی

ها و فساد سیاسی، عدالتیگونه بیه تجزیه و تحلیل اینکوشد بي ایرانی استمرار و امتداد بخشید. این مقاله میجامعه
اقتصادي و اجتماعی در عصر غزنوي بپردازد و گذشته را عبرتی فراراه آیندگان قراردهد. 

تاریخ بیهقی، فساد، غزنویان، سلطان مسعودها:کلیدواژه
مقدمه

تواند برآیندي تري اجتماعی، هم میي ظهور در بسآثار ادبی به عنوان یکی از انواع آثار هنري، به واسطه
هاي اجتماعی ي جامعه و شاخصی براي ارزیابی ارتباط میان پدیدهشناختی شمرده شود و هم سازندهجامعه

هاي اجتماعی استمرار حیات آثار ادبی و جامعه تلقی شود. وجود نوعی کنش متقابل میان آثار هنري و پدیده
هاي حاصل از وان در بررسی یک مقطع زمانی خاص، انعکاس گفتمانتشود. از این رو میرا متضمن می

ها، ي اندیشهادبیات، آیینه).190:1389جستجوکرد(ضیایی، هاي اجتماعی را در آثار هنري آن دورهپدیده
هاو شایست، هاها و بديخوبیيکنندههاي یک ملّت و نمایانها و آرمانها، گرایشها، خواستهعاطفه

1 . Alihamid_h@yahoo.com
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اثر ادبی به عنوان یک فعالیت انسانی در برابر عوامل ضعف و سستی عارض .هاي یک جامعه استتناشایس
دهد.العمل نشان میبر روح فرد و جامعه در لحظات سرشکستگی و ناامیدي عکس

هاي هاي اخیر، با وجود  بازتاباندن گفتمانگیري آن تا سالآثار فاخر ادبیات فارسی از نخستین قرون شکل
فساد، بیماري مزمن و کهنهاست. بخش و امیدوارکننده بودههایی حیاتي گفتماندهندهاعصار خود، شکل

ها ي انسانیت در جوامع بشري نمایان است. بشر در طول تاریخ از مصایب آن رنججراحتی است که بر پیکره
برده و همیشه با آن دست به گریبان بوده است.

آمیزي داشت، اما با یچی از فرمان الهی، در بهشت عدن زندگی خوش و بهجتآدم ابوالبشر قبل از سرپ
اش با خداوند از دست رفت و وي ي صمیمینافرمانی به گناه آلوده شد. به خاطر این  عمل فسادآلود، رابطه

از بهشت رانده شد و به مرگ و رنج و محنت محکوم شد. وقتی آدم گناه کرد، ماهیت انسان تخریب گردید.
ي آلود حضرت آدم سرچشمه و علت مستقیم همههم اینک نسل آدم، وارثان این گناه هستند و ماهیت گناه

ها که رقم از آن روز که فرزند آدم نخستین بار مرتکب فساد شد تا به حال، چه جنایتگناهان انسان است. 
ده است.نزده است؛ تهدیدي که طومار بشریت را تا مرز نابودي و نیستی به هم پیچی

- گذشتگان و متأخرانی چون ابن خلدون، مـنـتـسـکـیـو، روسـو، مـک مـولی و هانتینگتون از
درخصوص معنا، مضرات و پیامدهاي فساد در جامعه جهانی سخنان و -نام جهاندانشمندان صاحب

ها میان افراد، سازمانهاي بسیاري بر جاي مانده است که همگی حکایت از نقش کشنده و زیانبار آن در نوشته
و نظم و ترتیبات نهفته در ذات انسان و اجتماع بشري دارند.

هاي اجتماعی، تضعیف فساد موجب فاصله گرفتن جمعی از عدالت و انصاف در زندگی، وارد آمدن زیان
راد از هاي اقتصادي، استفاده نامشروع برخی افنهادهاي موجود و توزیع ناعادالنه منابع، امکانات و فرصت
گیري غیرقانونی از اختیارات براي نفع شخصی، مقام، موقعیت و قدرت و اقتدار سـیاسی و اقتصادي و بهره

هایی در جوامع انسانی، ارزششود.لطمه زدن به منافع عـمـومـی و نـادیـده انـگـاشـتن حقوق شهروندان می
ها و قوانین اخالقی ند و به صورت فرمانآیوجود دارند که براي ایجاد حسن روابط بین مردم به وجود می

ها و قوانین در میان اقوام مختلف به اشکال و ). این فرمان78:1377گیرند(فرجاد،مورد اجرا و اطاعت قرار می
ها کوشند رفتارشان را مطابق الگویی درآورند که از این ارزشروند. اعضاي جامعه میرسوم خاص به کار می

ساخته شده است.
ها براي نیل به کمال و ها، علم چگونه زیستن است که بر مبناي قوانین آن، رفتار انسانین ارزشا

شوند و وظایف فردي و اجتماعی سعادت توجیه و نیک و بد و خیر و شر و بایدها و نبایدها شناخته می
). در 28:1366رزمجو، شوند(انسان متعهد و مسؤول معرفی و افعالی از روي اختیار و آزادي آدمی صادر می

ها(هنجارها)؛ مقیاس و قواعدي است براي رفتار اکثر افراد جامعه، هنجارها، شناسی، این ارزشجامعه
- کند(نیکها، قواعد و رسومی مشترك که رفتارهاي معینی را در اوضاع مختلف تجویز یا تعدیل میبرداشت

یررسمی وجود دارند که در هنجارهاي ). هنجارهاي اجتماعی به شکل رسمی و غ30و1361:281گهر،
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هایی را در پی کنند و عدم رعایت آن مجازاتشود که بیشتر مردم از آن پیروي میرسمی، قوانینی تنظیم می
ها، اشعار المثلدارد و هنجارهاي غیررسمی که اغلب نانوشته هستند، از طریق اعتقادات سنتّی، مذهبی، ضرب

تواند توانند بیان یا تقویت شوند. هنجارهاي اجتماعی میها میموسیقی و قطعهکودکانه، و گفتارهاي عامیانه،
ترها، تحمل و پذیرش تنوع و کمک به مردم پذیري، احترام به قانون، اخالق، احترام به بزرگمسوؤلیت

.وقتی که فرد )17:1387، 2003وري استرالیا، نیازمند را به هنگام نیاز دربرگیرد(گزارش تحقیقی کمیسیون بهره
ها و اهداف مشترك را قبول نداشته باشند یا آن را زیر پا هایی از اعضاي جامعه، ارزشیا افراد یا گروه

ي اجتماعی به نام ناهنجاري(آنومی) یا گناه و به بگذارند، حالت مبهمی در مقابل هنجارهاي پذیرفته شده
لت ناهنجار یا فساد در جامعه پدید آید و افزایش یابد، شود.وقتی که حاتعبیر دیگر، فساد در جامعه پدیدار می

) و نظام اجتماعی نابود گردد و حقوق 12:1377ممکن است جامعه با خطر متالشی شدن مواجه گردد(فرجاد،
هاي فسادآلود، خود به خود ). فعالیت17:1386پور،اجتماعی مردم به هم ریزد و مانع رشد جامعه شود(رفیع

تر خواهد هاي آن درازدامنهاي آن بیشتر باشد، هزینهي را به دنبال دارند و هرچه دامنههاي بسیارهزینه
). به این دلیل فساد معموالً از جانب بیشتراعضاي جامعه، به عنوان عملی 14:1385نیا،بود(دادگر، معصومی

انگیزد.شود و ناخشنودي مردم را برمیقبیح، کاري ناشایست یا خالف تعبیر می

اد در لغات، آیات و روایاتفس
هاي گوناگون با بار معنایی منفی توضیح داده شده است.در نامهاي عربی است که در لغتفساد کلمه

ي فساد در معانی متفاوت مانند: بیماري، بدکاري، کینه، شرارت، فتنه، دشمنی، گزند، ظلم فرهنگ معین، واژه
محالل، متالشی شدن، فنا و زوال و تباهی و نابودي معنی شده و ستم، آشوب، زیان، خرابی و سرانجام اض

کاري البحرین فساد چنین معنا شده است: فساد معناي مقابل درستدرمجمع). 2545:1371است(معین، 
و همین معنا در لسان العرب آمده، ولی بعدش اضافه نمود: و مفسده )231، ص 7مجمع البحرین، ج (است

).335، ص 3رب، ج علسان ال(هی در مقابل اصالح طلبی استخالف مصلحت و فساد خوا
ش صالح فساد خارج شدن از حد اعتدال است، چه زیاد باشد یا کم و ضد«راغب در مفردات می گوید: 

و در راغب)»(ی است که از حد اعتدال و مستقیم خارج شده اندیاست. مورد استعمالش در جان، بدن و اشیا
در یهر افراط و تفریطبه بنابراین به هر کاري که در او نقص باشد، و .می شودهر عمل تخریبی استعمال 

به معناي (RUMPERE)ي التینیاز ریشهCorruption)(فساد . مسائل فردي و اجتماعی فساد می گویند
يممکن است رفتار اخالقی یا شیوه،شودشکند یا نقض میشکستن است. بنابراین آنچه که در فساد می

.)15:1385نیا،دادگر، معصومیت اداري باشد(انونی یا اغلب مقررقا
نـوعی خرق و وصالح خوبی، ضدضدي کهعبارت است از هر چیز،فساد در معناي ساده و فراگیر

نوعی راه یافتندر مجموع فساد .جامعه استيزیرپا گذاشتن آداب، هنجارها، قوانین و مقررات پذیرفته شده
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در ا علم،دین ی،اخالقهاي تواند در حوزهباشد.این تباهی و تحریف میف در هر چیزي میتباهی و تحری
).234:1382(خرّمشاد،باشد...، سیاست ، اقتصاد، اداري و زندگی فردي

گیرد و هاي وسیعی را دربرمیاي است که گسترهیک مفهوم عام و گسترده» فساد«يکلمه
، )بار61(،جرم )بار48(، اثم)بار33(، معصیت)بار35(ذنباگونی همانند: هاي گوندر کتاب آسمانی قرآن واژه

، بار)16(ثی، خب)بار24(،  فاحشه)بار16(، منکر)بار6ر(، فجو)بار50(، فساد)بار53(، فسق)بار75(حرام
هاي ) و همانند آن  وجود دارند که همگی این آیات در سورهبار2(، حنث)بار26(، لمم،وزر و ثقلبار)1(شر

ها، انحراف، گناه و فساد داللت دارند.قرآن بر ناهنجاري
سوره قرآن آمده است. در تعدادي از آیات و سیمرتبه در پنجاه ات آن نزدیک به فساد و مشتقّيکلمه

هاي قرآنی تقریباً به صورت کاملی به انواع و نتایج فسادهایی که از گذشته تا به امروز و آینده موجب سوره
فساد در مقابل «.معانی و مفاهیمی همانند: گردند، پرداخته شده استها میو نابودي انسانتباهی

فساد و ،)7/فساد و تباهی بر روي زمین(اعراف،)2/فساد عین ظلم وخونریزي(بقره،)7/اصالح(اعراف
،)27و روستاها(نمل فساد در شهرها ،)23/فساد در آسمان و زمین(المؤمنون،)30/الروم ن(کاري در زمیزیان

،)2/ها(بقرهفساد در نسل،)8/فساد به معناي فتنه(انفال،)89/فساد در دین(الفجر،)89/فساد و طغیان(الفجر
هایی از تعابیر هستند.نمونه)2/فساد به معناي نافرمانی خدا(بقره
ی، فرهنگی نمودهاي بارز شود که فسادهاي سیاسی، اقتصادي، اخالقبندي میفساد به انواع مختلف دسته

آیند.آن به شمار می
فساد سیاسی

معناي راه بهي سیاسی، است، در حوزهنوعی تباهی و تحریف در هر چیزيعنی راه یافتنکهبه مفساد
ها و انتصابات دولتی و عزل).2:1382(خرّمشاد،باشدیافتن فساد در سیاست، قدرت،دولت و حکومت می

رگري، مورد حمایت قرار دادن کارگزاران حکومتی وابسته به خود از سوي مرجع سیاسی مبتنی بر انحصا
).166:1380شوند(قاضی مرادي، قدرت و... از نوع فسادهاي سیاسی محسوب می

فساد اقتصادي(مالی)
دارد، در بخش اي از نظام اجتماعی را از اهداف و کارکردهاي خود بازمیفساد که مجموعه

ر نوع تصرّف غیرقانونی در اموال دولتی و سوءاستفاده از موقعیت و استفاده غیرقانونی از اقتصادي به ه
- شود(دادگر، معصومیاختیارات و قدرت براي استفاده از امکانات مالی، فساد اقتصادي اطالق می

نتایج ). بانک جهانی فساد مالی را سوءاستفاده از اختیارات محوله به نیت به دست آوردن17:1385نیا،
).ارتشاء و اختالس کارگزاران دولتی و 17کند(همان:هاي محوله تعریف میتعریف نشده در مسؤولیت

ي مایملک دولتی از خصوصی، رشوه، سوءاستفاده از موقعیت، تقلّب، اخّاذي، احتکار، فروش متغلبانه
).167:1380مرادي،جمله زمین و منابع طبیعی و ... از مصادیق فساد اقتصادي است(قاضی

هاي اجتماعی)فساد اجتماعی(کجروي
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در تنظیم زندگی بهنجارهنجار و ناهاي بهپدیدهتوان گفتب دارد. میافراد نابهنجار حالتی مخرّتوسط
شناسان، اصطالح از نظر برخی جامعه.سزایی دارنداجتماعی و ایجاد نظم اجتماعی یا اختالل در آن تاثیر به

گوهاي رفتار غیرقابل قبول، الگویی که برخالف هنجارهاي جامعه است، یا به عمل یا کجروي (انحراف) به ال
شود. نابهنجاري گاه در مفهومی کامال الگوي رفتاري که قوانین و مقررات اجتماعی را نقض کند اطالق می

رود؛ و گاه یکار مها و هنجارهاي حاکم بر روابط اجتماعی بهمترادف با کجروي، و به مفهوم تخلف از ارزش
ها و حتی رفتارهاي غیرمتعارف وغیرمعمول.تر، به معناي ابعاد، ویژگینیز در مفهومی کلی

اطاعت نکنند کجرو آن)، مقرراتوبر مردمشدهقوانین تحمیل ازهنجارها( کسانی که،جامعههردر 
).107:1377فرجاد،(شوندشناخته می

شوند؛میي فردي و گروهی تقسیم کجروي به دو دسته
ها را نپذیرد و شود و آنشخصى که به تنهائى از هنجارهاى اجتماعى منحرف مى، کجروى فردىدر 

شود. یک منحرف فردي، تنها از معیارها و مقررات مطلوب خودش اجراء نکند، کجروى فردى نامیده مى
گروهى از افراد که ،روهىکجروى گد و درزنآمیز مىکند و به تنهائى دست به رفتار انحرافپیروى مى

کجروى گروهی را د،کننفرهنگى جامعه عمل مىي جمعی، برخالف هنجارهاى پذیرفته شدهصورت دستهبه
.شوندمرتکب مى

خواهی در دادن منزلت فردي در سلسله مراتب اجتماعی و یا دروغ و شایعه بازي، قوم و خویشپارتی
اعتمادي، فحشاء، اختالالت روانی، ن، مکر در کارها، حرص، رواج بیي ابزاري از دیپراکنی، ریاکاري، استفاده

و 166:1380خواري و ...  نوعی فساد اجتماعی است(قاضی مرادي، مصرف غیرقانونی مواد مخدر، شراب
).108:1377فرجاد،

ي ایراني حاکمیت در  روزگار گذشتهزور و خشونت، ماهیت فاسدگونه
وفرودهاییفرازدینیوسیاسی، اجتماعی، فرهنگیوضعمقتضايبهمتماديايهنقرطیهاتملّد تردیبی
خصومتبراساسهاي مسلّط بر سرزمین ایران،اغلب حکومتتاریخ، ی اهوگبه.اندکردهراتجربهبسیار

زر ووزوربرتکیهباسلطانیاپادشاهعنوانتحتیا افرادي،فردغالباًکهايگونهبهبود؛بناشده وخشونت
ند.ازدهمیتکیهوقدرتسلطنتي هاریکبرمردميهتودرضایتگرفتنرنظردبدون

ها با زور بر مادها و ي زور و خشونت  تأسیس شد.  پارساولین دولت متمرکز  پادشاهی در ایران با شیوه
د از تثبیت قدرت پارچه به وجود آوردند. درست است که بعسایر اقوام و قبایل غلبه کردند و دولتی یک

ي اقوام و اجزاي ملت شد، اما این سنت به تنهایی وفاداري و اطاعت همهپادشاهی در خاندان آنان موروثی می
باید با چنگ و کرد. جانشینان بالفصل نیز میکرد و آتش طمع را در دل رقیبان خاموش نمیرا جلب نمی

ي حریفان و الفت و اقدام علیه خود را از مغز همهدندان و اعمال زور و خشونت عریان و دائمی، فکر مخ
هاي یک کردند. اما امتیاز داشتن برتري در زور و اعمال خشونت براي همیشه در دستدشمنان خارج می
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ي فساد در ارکان ها و رخنهتراشیها و دشمنها و غفلتها، ضعفماند. زیر تأثیر بحرانگروه باقی نمی
ها و نیازهاي ملّت و دچارشدن به کبر و غرور مفرط، به تدریج قدرت آنان خواستهاعتنایی به حکومت و بی

شد. اختالف و نزاع ي شمشیرشان کند و کندتر مینهاد و تیغهکه از راه زور به دست آمده بود، رو به زوال می
کشورشان میدان خوردگان و آنان که گرفت. رقبا و دشمنان و زخمي حاکمه شدت میداخلی میان اجزاي طبقه

تاخت و تاز شاهان قرار گرفته بود و با قبایل و اقوامی که بسیاري از افرادشان در جنگ با آنان کشته شده 
شمردند و حمالت خود را براي انتقام و غارت و یا به چنگ آوردن قدرت بودند، فرصت را غنیمت می

هی که در جنگ و خشونت، زور و مهارت یافت تا سرانجام گروگرفتند، نزاع و خصومت ادامه میازسرمی
-ي پادشاهی جدیدي را بنیان میکرد و سلسلهبیشتري داشت، حکومت را از آنِ خویش می

).130:1385نهاد(پیمان،
ها بود که سلطنت و حکومت در ایران به همین شیوه دست به دست شده بود. اسکندر آن را از دست قرن

ها پیروز شدند. سپس غلبه کردند. ساسانیان در میدان جنگ بر پارتها بر سلوکیههخامنشیان ربود. پارت
ها آمدند و سپاهیان یزدگرد سوم را شکست دادند و ایران را به قلمرو خالفت اسالمی ملحق کردند. بعد عرب

ي کوتاه، با حکومت معاویه دوباره منطق ستیز و خصومت حاکم گردید. استقرار حکومت مستقل ار یک دوره
ایران پس از اسالم به این صورت شکل گرفت که مأمون عباسی براي استقرار نظم و آرامش در خراسان در 

ریزي طاهر در قتل امین، ناگزیر شد طاهر را به عنوان حکمران به ي پاداش خونزده و متزلزل و به بهانهآشوب
شمشیر و خونریزي در ایران شکل ي حکومتی، با نیرويدیار خراسان بفرستد. به این ترتیب  اولین سلسله

ریزي یا با غلبه بر هایی بودند که با خونچنین صفاریان، سامانیان، غزنویان و سلجوقیان، نظامگرفت. هم
چه بسیار پرمعنی است که چنین حاکمانی که قدرت سیاسی را با «اي دیگر در ایران استقرار یافتند. سلسله

)و ساختار سیاسی ظلم و 201:1388فیرحی، »(ه بودند، سلطان نامیده شدندي نظامی به دست آوردتکیه بر غلبه
-قانونی و سرکوبگرانهتعدي، ستیز و خشونت، خودسري و خودرایی، فرمانروایی بدون مشورت، حاکمیت بی

).40:1380و قاضی مرادي،240ي نظامی، حکومت استبدادي نام گرفت(معین،
هاي زندگی مردم مورد بحث سایه افکنده نیرومندي بود که بر دورهي فکر حکمرانی سلطان مستبد، اندیشه

هاي سیاسی این دوره تأثیر گذاشته است.در ها و ایدهو بر کلّ دانش
.بودهاستن، منفکوجداازنظاماجتماعیسیاست و حکومتگرانایرانیبهانوروشنخردمندساختارسیاسینوعنگاهچنین

ي اهل زمانه در ابعاد قدرت و معرفت بر آمریت، تحکّم، وهبا تسلّط حاکمیت استبدادي و تثبیت آن، شی
ي متفکّران را با خود دستور و تجویز یکتاساالرانه بنا گردید. تفکّر استبداد شرقی روح زمان را تسخیر و همه

ي زندگی کسانی شده بود، که در برابر قدرت و نیروي باالدست زبون ساخت استبدادي، ملکه«همراه کرده بود.
سبت به نیروي زیردست، مستبد و خودسر و خود رأي بودند. این ساخت استبدادي کلّ انسان و جهان را و ن

ها ها را تنها مطابق ارزش تعیین شده، توسط بخشی از انسانداد، بلکه روابط انسانمالك روابط آدمی قرار نمی
-ن سلطان مطلوب و مورد نیاز تشویق می).این تفکّر مسلّط، رعیت را به یافت72:1377مختاري، »(کردمعین می
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ساالرانه و خردمندي خاص و پنهان شده ها از آن روي که ساخت اقتداري داشتند، ابعاد مردمکرد. این اندیشه
).234:1388کردند(فیرحی،را در وحی اسالمی تباه می

اعران در بعد معرفتی و رسد رژیم  استبدادي، توسط بسیاري از فیلسوفان، متکلمان، فقیهان و شبه نظر می
هاي سیاسی افالطون، به ویژه برداري از نظریهایدئولوژیکی و توجیه فرهنگی مشروعیت خویش، با گرته

جوشی با نظریات و باور هاي مذهبی و نیز درهمي فیلسوف شاهی او و برداشت خاصی از برخی تئورينظریه
کرد و ي خدا وضعیت ایدئولوژیک خود را پیکر بندي میسایهي خدا،ایرانیان باستان مانند فرّه ایزدي، نماینده

).20:1389کرد(گودرزي،بدین سان براي دستگاه سیاسی خویش مشروعیتی فراهم می
اي آشکار را در میان ساختار توان رابطهبا نگاهی به آثار ادبی زمان مورد بحث ما(عصر بیهقی)، می

ي مسلّط آن دوره، ي شعري آن مالحظه کرد. به این ترتیب اندیشههامایهها و دروناجتماعی زمانه و صورت
ي سیاسی از سازي مبدل کرده بود که در توجیه قدرت خودکامهذهن نخبگان استبدادزده را به یک ایدئولوژي

سازي قدرت سیاسی حاکم به شکل چون و چراي سلطان به آسمان و مشروعیتهرگونه اتصال محکم و بی
ي فراگیر در طی قرون و اعصار، سلطنت ترند، دریغ نورزند. این اندیشهیک درجه از پیامبران نازلقدیسانی که 

در این «دانست که تحقّق آن خارج از تدبیر بشر و ناشی از اراده و مشیت خداوند است.را حقّ الهی می
ی مابین خداوند عالم و قاهر، هاي عادي است و از آن روي که در جایگاهاندیشه، مقام سلطانی فراتر از انسان

ي هیبت خدا در زمین است. گویی این که به رغم شمایل انسانی، ماهیتی جداي و رعیت ناتوان قراردارد، سایه
دیگر ها به هم از جنس بشر دارد. نسبت سلطان و رعیت به سان نسبت شبان و رمه است. اما سرنوشت آن

ین تفسیر، اطاعت رعیت از سلطان فضیلت است و غایت.). در ا221:1388فیرحی، »(گره خورده است
در تعلیمات و اندرزهاي شاعران و نویسندگان، حالت امر و نهی و فرمان از صدر و مشابهت با مجالس 

ي وعظ و تذکّر به خوبی نمایان است و این شاعران و نویسندگان نیستند که چنین خواسته باشند، بلکه زنجیره
و عوامل تاریخی و اجتماعی و جغرافیایی است که او را به این گونه سخن گفتن بسیار درازي از علل 

).57:1388واداشته است(شفیعی کدکنی، 
پردازان سیاسی به تقدیر الهی ارتقا دار حاکمیت استبدادي با توجیه نظریهي ریشهبدین ترتیب پدیده

اي خدا بر زمین، عالوه بر ماهیت استیالیی، هپیداکرد و اصل شاهی، نیازي بشري تشخیص داده نشد. این سایه
خاصیت ماندگاري نیز پیداکردند. این شاهان از زمان استیال تا هنگام مرگ یا شکست از رقبایی دیگر، برسر 

دادند. در چنین شرایطی بود که قدرت تازي خود قرار میي یکّهماندند و حکومت را عرصهقدرت باقی می
نوردید ها(ساختار، کنش، ذهن) در هر سطحی(کالن، میانی، خرد) را درمیي ساختگسیخته همهسیاسی لجام

شد.و به طور طبیعی این قدرت ماندگار، موجب فساد و تباهی می
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حاکمی این چنین، که نه در رأس هرم اجتماعی و سیاسی بلکه در فوق آن قرارداشت، نمایندگی خدا و 
چیز، از مال و جان یکایک مردم گرفته تا کشید. همهوش میي رعیت را به دي نگهداري از رمهوظیفه

).18:1389گرفت(گودرزي، ي او قرار میسرنوشت کلّ مملکت، تحت فرمان مطلق و خودکامانه
ترین برآیندهایش کشاندن داد، یکی از مهمثباتی و هرج و مرج نهفته را رواج میاستبداد که ناامنی، بی

اعتمادي جایگزین ي استبدادزده، بیهاست. در جامعهی کنش و ذهنیت خلّاق انساناخالقی و تباهجامعه به بی
شکل و فاقد هاي بیها تحقیر و نابود و در عوض افراد به سیماي تودهشود و فردیت انسانعشق و دوستی می

، متلون و شوند و در نتیجه مردمان، افرادي باري به هر جهت، ناامید، دمدمی مزاجهویت منسجم تبدیل می
شود. اما ذهن استبدادزده گویی دچار میکنند. کنشگر در وضعیت استبداد به تظاهر و دروغخودمدار جلوه می

گو و متملّق است و در غیاب سرور مستبد و به اصطالح پشت سر در برابر فرمانرواي مستبد ریاکار، بله قربان
پردازد.اسزاگویی از او میدهد و به بدگویی و ناو خود واقعی خویش را نشان می

تثبیت روح استبدادي به عنوان واقعیتی اجتماعی و ساختاري غالب، یکی از عواملی است که سبب شد تا 
که باید « اي چون بیهقی، با تأثیرپذیري از شرایط زمانه سخن بگوید و  خردمند را کسی بداند نویسنده

سالطین گردد و هر کسی را که برکشیدند، برکشیدند و جهان بر« ي تسلیم قرار دهد وخویشتن را در قبضه
نرسد کسی را که گوید: چرا چنین است و ملوك هر چه خواهند، گویند و با ایشان حجت گفتن روي ندارد. 

»( ها داده و بر خلق زمین واجب کرده که بدان قوه بباید گرویدزیرا قوت پادشاهان را خداي بزرگ به آن
).154:1376بیهقی، 

کاري اندیشی و پنهاناندیشی ذهنی و عینی، در ذهن افراد استبدادزده، نوعی تفکّر عاقبتدر فضاي جزم
ترین هدف در این فضا بیان حقایق همراه با حفظ جان است. در چنین شرایطی ادیب نخبه آید؛ اصلیپدید می

بندي دروغین ات و کردار واقعی خود و پايپوشیده داشتن اعتقاد«پردازد. میي مبهم ها به شیوهبه بیان واقعیت
-و ریاکارانه به اعتقادات  و کردارهایی که در شرایط معین انسان را از خطر استبداد مصون نگه می

آورد و در غیاب گویی روي می). کنشگر در شرایط استبداد به تظاهر یا پوشیده33:1389گودرزي، »(دارد
پردازد.از او میسرور مستبد، به بدگویی و ناسزاگویی

گو ي آن نمود یک انسان مصلحتها(دیگرنمایی) و نویسندهکاريتاریخ بیهقی بهترین نمونه براي این پنهان
ي هوشمند آن، خود در قدرت حاکمه دخالت داشته است و عاقبت زبان است. شاید به این دلیل که نویسنده

رغم آن که سعی ). بیهقی علی713: 1390بادي،سرخ داشتن را به چشم خود دیده است(بساك، کوچکی مها
هاي گونه که اتّفاق افتاده، انتقال دهد، در مواردي مجبور شد که تقیه کند و گزارشداشته حقایق تاریخی را آن

حقیقی او در پوشش تعریف و تمجیدهاي آنانی باشد که خود از ناحق بودن آنان آگاه بوده است.
هنجار هاي موجود کرده است؛ اوضاع نابهبیهقی، او را هوادار نظم و آیینبا وجود آن که تربیت دیوانی 
ایمانی سران خوي درباري را در مقابل انحطاط، سستی اخالق، ناایمنی و بیدستگاه حکومتی، مرد معتدل و نرم

ها، ستآمدهاي سوء و شکي امور جاري کشور، پیشهاي امیر در ادارهتدبیريي دیوانیان، بیمملکت و همه
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کند تا به مقتضاي حال از زبان دیگران لختی قلم را بگریاند و ها وادار به واکنش میها، خودکامگیسريسبک
ها، اختالس کشیفکري، تکبر، حقارت، تعصب، تصلّب، تقلّب، تغلّب، تظاهر، خدعه، انتقام و کینهبر اندوه بی

ایران را به گوش تاریخ برساند.هاي مردم صدا فریاد کند و سرگذشت ناکامیو... بی
هاي این بیهقی خواسته یا ناخواسته، آگاهانه یا ناآگاهانه، مستقیم یا غیرمستقیم، جدي یا طنزآمیز، ناهنجاري

بار را بیانکردوفریادمظلومانرابهگوش دیگرانرسانیده است؛ اما چگونگی برداشت از مفاهیم و دورانوحشت
ت. تیخاصبرخورداراسهایپنجموششمهجریبهلحاظتاریخیازاهمیهسده است.خوانش متن را به آیندگان سپرد

-دستگاهد.درایرانایجادکرراطترکانغزنویوسلجوقی، فضاییناسالموبستهتسلّ
بودند. ورقتباهیوستمغوطهاعماهایاجراییمملکتبهجایاصالحامورجامعهومبارزهباظلموفساد، خوددر

اختناقحاکمبرجامعه، بود.زوبازارخرافاتوجادوگریپررونقدستلشکریانواراذلواوباشبهجانومالوناموسمردمبا
- وضعراازآنچهبود، بدترمی، شدهاییسنگینکهبرمردمتحمیلمیهاوخراجمالیاتد. تابییرابرنمیسخنانحقیق

-هاوضدارزشها، جایخودرابهناهنجاريالگوهایرفتاریجامعهچناندگرگونشدهبودکههنجارهاوارزشکرد.

-هگوشاز روشنفکران جامعه، ايهدرشرایطیکهعدکرده بود. رازباطلدشوارا وتشخیصحقههاداد
-د(نودهی، بینددردهایجامعهرابازگوکننکوشیدمیایدیگرازاهالدبوهنرند، دستهه بودانزواوسکوتاختیارکردی

و نویسندگان سالح قلم شاعرانابوالفضل بیهقی هماننددیگرانگیزایرانتاینگونهبودکهدرآشفتهبازاررقّ).320تا:
تاریخ بیهقی، نگاهاجمالیبهها برخاسته بود. هاي گوناگون به مبارزه و شرح این رسواییت گرفته وبه شیوهبه دس

.هایمذکوراستهایتلخوانکارناپذیرتاریخسدهگویایواقعیت
ذکران جامعه از خاملبرمسندقدرتنشستهدیروزي او در زمانهکهفردیکهاست بودهنازاینواقعیتمهمغافلبیهقی 

ها و روایاتی است سیال ازعروج. تاریخ بیهقی استاجتماعیتایفکریورفتاریشبرگرفتهازهمانموقعیوالگوهبوده 
هاي محمودي، دارها برپاکردن، ها، راندن و تاراندن، قفادرانیدن، تحمل نکردن، تعصب ورزیدن، غزوهافول

ي هاي مسعود در خشیخانهلهآتش درافکندن در بازار شهرها، کشتن مردم غور، نیشابور، دیلم و هند، حی
حد و حصر، هدایاي سالطین هاي بیخواريي دو برادر، تزویرهاي درباریان، شرابهاي مزورانههرات، جنگ

دیگر، دار زدن وزیر محبوب پدر و رها کردن جسد وي به مدت هفت سال، بند کردن و کورکردن، به یک
صر و....حد و حهاي بیسیلی زدن، اختالس، أخذ مالیات

موردو عدماعتماد درزمانحاکمیتسلطانمسعود، جوبدبینی، سوءظن، اتّهامبی
بهمقاماتباالوپایینبهقدریگسترشیافته بودکههم وغمافراددرجهترفعاین بدبینیواتّهاموجلباطمینانصاحبانقدرت صرف 

گذشت. ها، ازپدریانمیانرسیدهجوییپنهانییاآشکار پسریان، یاتازهبهدورترماجراهایتاریخبیهقیبهانتقامشد. بیشمی
یافرادوموقعیتومنزلتیکهازآنخودکردهبودند، بدوندرنظرگرفتنشایستگیوکفایتایشان، توجهبهگذشته

آمیزمیانطرفداران ي افرادبود. چنین رویکردي یک مرزبندي فاجعهمعیارارزیابیومحاکمه
کرد.سلطانمحمود(پدریان)وسلطانمسعود(پسریان)ایجادمی
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و فسادآلود یناعادالنه..قربانیانایناندیشه.یر، آلتونتاش، علیقریبوحسنکوز
- یاینرویدادهادرپوشش برقرارینظمواجرایقانوناتّفاقمیسلطانمسعودهستندوجایشگفتیاستکههمه

کردند؛حاآلن کهدریافتخردمندانایناستکهحقیقتامربین، اینمردم فریبیوسالوسراباورمیافتاد؛البتّهناآگاهانوافرادکوته
مردانمسعودبرایتحکیممبانیقدرت بوده یرایجدولتچینی شیوهسخن.)11:1387نهچناناستکهمینماید(حجازي، 

یبیهقی نگران رویدادهایی بودندکهبهتغییرجایگاهومنزلتایشانبینجامد؛ وبهگفتهیپدریانبهنوعیمترصدودلاست.همه
).63:1376بیهقی، »(روزپدریانبهشامگراییدهوکارهالونیدیگریافتهاست«

داري، ینظام بردهفرساتحتسیطرهوقتی کسانیچونسبکتگینپسازتحملیکزندگیبسیارطاقت
ها را فراموش توانند آن حقارتشوند، چگونه میبادیدنیکرؤیایصادقانهازحضیضذلّتبهاوجعزّتوسربلندینایل می

کنند؟
از او باز پس گرفته عهدي امیرمسعود در دوران حکومت پدر، مورد تحقیر و تمسخر قرار گرفت و ولی

آورند. این گونه گیرند و به عقد امیر محمد در میشد. دختر امیر یوسف را که نامزدش بوده، از او بازپس می
ي روانی دچار کرده بود. آلود از طرف پدر میان دو برادر، او را به نوعی به عقدهها و رفتار تبعیضتوجهیبی

اد حامی برادر انتقام بگیرد. وي این کار را با برکناري امیر محمد آغاز کرد و آید از افربنا بر این درصدد بر می
با حذف اریارق، غازي و امیر یوسف ادامه داده و در نهایت با اعدام حسنک به پایان رسانده است(روشن ، 

68:1385.(
جویی، انتقامطلبی،چونتکبر، حسادتورشک، تنفّروجاهیحقارتهمهایافراددارایعقدههمسانی ویژگی

هایروانیبوسهالین هاوحالتتناقضرفتاري، خوفناکی، انعطافونرمشموضعی، کاربردابزاریازدین وعقایدو... باصفت
-ایازرفتارهاي شخصیتهایبیمارگونهیفضایحاکم بردربارغزنویازتاریخبیهقیارتباطگفتاررابهاثباتمیرساند. بامطالعه

- ورزو فریبفرادآنعموماًنسبتبهیکدیگربدگمان، کینههاییکهاهایایندربار دریافتمیشود.شخصیت

دانند. یپیروزیوموفّقیتخود میکارهستندوفروافتادنوفروگرفتن دیگریرابهمنزله
هاییبارزتر است.درمیاناینافرادبوسهلزوزنیدرداشتنچنینویژگی

توجهی به پیاپی، بیهاينوایی مردم ناشی از فشارهاي مالیاتی، جنگي ناداري و بیکاخ بلند غزنوي بر پایه
هاي کالن به منابع اقتصادي، تعصبات خام مذهبی و دشمنی با شیعیان به ویژه اسماعیلیان، هدایا و بخشش

هاي گساري، بزمخلفا و سران لشکري، برکشیدن ناالیقان و مغرضان و سالوسان، آزردن صالحان و مشفقان، می
رسمی و ملّی و چشم داشتن به تأیید خلفاي عباسی، بیتوجهی به باورهايگرایی و بیپرهزینه، تازي

-اعتبارکردن نزدیکان و ساالران وفادار و بیهاي معتمدان، بیچینی، فروگرفتبینی و سخنها، دهنناحفاظی
-گونه رفتارها مقدمات فروپاشی این نظام استبدادي را رقم میها برپا گردید. اینها و رایزنیاعتنایی به کنکاش

تا آن جا که شکست مسعود در دندانقان مرو از ترکمانان و فرار به هندوستان تیر خالص را بر پیکر نیمه زد،
شود :هاي اندکی از آن در این بخش ذکر می) که نمونه48:1385جان او وارد کرد(رادمنش، 
فساد  در دربار غزنوي 
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فساد سیاسی:
فساد در جایگزینی شخص حاکم در حکومت غزنوي

سپري شدن مدت عمر محمود غزنوي در غزنه بر اثر بیماري سل و اسهال، گروه پدریان امیر محمد را با

بر تخت نشاندند؛ اما پس از مدت کوتاهی درگیري بر سر کسب مقام امارت باالگرفت. سرانجام 

صگان به مشارکت ي کوهتیز محبوس کردند، با قوم و ندیمان و خامسعودیان(پسریان) امیر محمد را به قلعه

).40:1376(بیهقی، بنده بگتگین حاجب با فیل خویش و پانصد سوار خیاره

هاي پیشین ایرانی از نظر تئوریک، تنها ارزشی که نظام حاکمیت را به صورت جدي تأیید می در حکومت

ز فوت سبکتگین ي قبلی داشته است. پس اکرد، نیروي زور بود. قانون زور و تغلّب در خاندان غزنوي، سابقه

میان دو فرزند او، محمود و سلیمان بر سر تصرّف تخت شاهی اختالف افتاد و در نهایت محمود بر تخت 

نشست. بعد از مرگ او نیز این درگیري تکرار شد. مسعود و محمد بر سرتسلّط بر تخت سلطنت به معارضه 

).78:1373تصرّف کرد(رضاقلی، عهد رسمی بود، مسعود قدرت رابرخاستند و با این که محمد ولی

) و قدرت و 47:1382هاي بحران جانشینی و ناسازگاري در حاکمیت(پرگاري، این ماجرا را با عنوان

406اند. ماجرا از آن جا آغاز شد که سلطان محمود نخست در سال ) یاد کرده69:1385کیاست مسعود(روشن،

هایش در جنگ به عنوان ولیعهد خود معرفی کرد، وريي جسمانی و دالهجري مسعود را به سبب قوت بنیه

هجري، نظر وي تغییرکرد. عاقبت مسعود را از ولیعهدي عزل و محمد فرزند دیگر 415لیکن از حدود سال

).47:1382خویش را به جاي وي به عنوان ولیعهد برگزید(پرگاري، 

) علّت این اختالفات را از 266-261و69-65: 1376بیهقی در دو قسمت از کتاب تاریخ خود(بیهقی، 

هاي مضرّبان و حاسدان، توجه به برادر از سازي و تضریبزبان امیر مسعود بیان کرده و عوامل آن را، حیلت

ها فرمودن به وي براي بدنام کردن ، بر تخت نشاندن برادر امیر محمد سوي امیر ماضی و برکشیدن و نیکویی

ها درازکردن و دادن و رور تخت و ملک گرفتن در سر برادر و دست در خزانهاز سوي اولیا و حشَم، خیال و غ

گرفتن و شب و روز به نشاط مشغول شدن و... برشمرده است.

استبداد و خودرأیی

امیر مسعود، اولین حرکت سیاسی را براي به دست آوردن قدرت و تخت شاهی به کمک مشاوره با هیأت 

-زکرد. هم چنین بسیاري از امور حکومت را با اعیان و بزرگان در میان میهمراه و نظرخواهی از آنان آغا

گذاشت. این شخص در تاریخ بیهقی، شجاع، حلیم و اهل کَرَم و مروت، خوش سخن، دبیر خوش خط، 
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پرور معرفی شده است و با کمک اهل شمشیر به مهندس ساختمان، اهل عدل و سیاست، بخشنده و رعیت

ت و با تقدیر ایزدي به سلطنت رسید و با تأیید خلیفه، مشروعیت حکومت خویش را تثبیت رقابت با برادر رف

جویی به درآمد و خودرأیی و استبداد بر وي کرد؛ با استقرار در مقام پادشاهی به مرور زمان از حالت مشارکت

این پراکندگی و دلسردي و یافت. به تدریج اطرافیان و هواداران او از کنارش پراکنده شدند و به علّت چیرگی

سرانجام و استبداد امیر، کار به جایی رسید که سربازانش هاي بیهاي بیهوده و لشکرکشیاصرار بر تداوم جنگ

در مسیر رفتن به هندوستان بر او یورش بردند و سرش از تن جدا کردند و دوباره به امیري سلطان محمد 

روي آوردند.

کند طبع این خداوند دیگر است که استبدادي می« نویسد : یبیهقی از قول بونصر مشکان م

و این خداوند ما همه هنر است و مردي، اما استبدادي عظیم دارد که چیزها ) «648:1376بیهقی، »(نااندیشیده

- 478-400-299هاي دیگر از استبداد و خودرایی امیر مسعود در صفحات: (). نمونه755همان:»(بپوشدرا می

) بیان شده است.547-560- 487-522-538

انتصاب بوسهل زوزنی
دار باشد؛ چرا که در بایست بوسهل زوزنی عهدههاي منفی را میدر تاریخ مسعودي گویی که تمام نقش

جاي جاي تاریخ بیهقی این مرد به کارهایی دست یازیده که جز بدنامی وي و فساد و خرابکاري در امور 

مملکت چیزي عاید نشده است.

هاي دوران حکومت سلطان ي مشکالت و گرفتاريب همه، مسب»بوسهل زوزنی«در تاریخ بیهقی
وي«ي بوسهل زوزنی در تاریخ بیهقی از جمال رضاییآمده : ي که در مقالهابه گونهاست. شده ستهمسعوددان

ادخواري ي دشمنش شتوزي است که بر سر بریدهکینه.آوردخویی است که بر خشمش طاقت نمیدرشت
-گیري است افتادهناتوان.مردم آزاري است نامهربان.گونی است دشنامیخشمگ.نجویی است مفتّبهانه.کندمی

حیلت سازي است .کارنامعتمدي است خیانت.گرتلبیس سازي است توطئه.گوالفزنی است گزافه.شکُ
(رضایی، »دهدرا آزار میط او همه حتی سلطانب و تبسگستاخی است که تسحو سرانجاممضرب

199:1386.(
خواجه حسن میمندي در ماجراي به وزارت نشستن خود، بوسهل را فردي غیرقابل اعتماد و نامسلمان (در 

تاریخ نامد(کشخانک و فرصت طلب میي سخنانوکنندهگو و تحریفد در مسائل شرعی)، دروغمعناي غیرمقی
امی که بوسهل زوزنی معاشی محدود داشت، به ود غزنوي در ای).در روزگار سلطنت محم1376:202بیهقی،

ها دید. همین سابقه موجب شد خدمت و تأدیب فرزندان احمد حسن میمندي وزیر پرداخت و از او نیکویی
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ت خواجه را که بعدها در آغاز سلطنت مسعود، هنگام آزادي حسن میمندي و آوردن او از کشمیر به بلخ، محب
).88همان : (کندان جبرايگونهبه 

یا از ترس پادشاه جوان علّتبوسهل زد که مسعود جانشین محمود خواهد شد. به همین زوزنی حدس می
نشستن به سمت بر تختد) یا به هواداري مخدوم خویش، و در راه وقتی که مسعود از ري براي(محم

وشد» شبه وزیري«بوسهل بیهقی يهتبه گف.ه وزیر قرار گرفتآمد، به او پیوست و مورد توجخراسان می
) مسعود از 22:همان»(شدداد و حشمتش زیادت میبود و مثال در هر باب او میسخن امیر همه با او می«

اي هتوانست مطمئن باشد عقیدکرد؛ زیرا در این صورت میپیروي میاش هپروردبرخی از وزراي دستاتنظر
دلیل نفوذ بوسهل زوزنی را در اوایل پادشاهی مسعود نکتهطلوب اوست. این کنند، موافق و مکه آنان ابراز می

ام پادشاهی سلطان مسعود مالزم او بود. و داند که در بیشتر ای. بیهقی بوسهل را روح شریري میکندروشن می
محاکمه و همفکري با اسماعیلیانيههم او بود که سلطان را برانگیخت تا حسنک، وزیر سابق پدر را به بهان

).58:(همانداعدام کن
دشمنی با به مواردي مانند:توان برانگیز بوسهل در زمان امارت مسعود، میاز کارهاي مهم و جنجال
المال که میع سلطان به بازستاندن هفتاد هشتاد میلیون دینار بیتطت، اوحذفحسنک وزیر و تالش براي

آلتونتاش خوارزمشاهاشاره کردفروگرفت براي کوشش ود به اطرافیان خود بخشیده بودمحم.
در مورد اول بوسهل به هدف خود دست یافت. در مورد دوم کار او ناموفق بود و به رسوایی و زشتی 

ناکامی هیلأله باعث برکناري و حبس او شد. مسأمنجر شد. در مورد سوم نیز ناموفق بود تا اینکه همین مس
امیر بوسهل را بخوانده «ي قتل آلتونتاش بر امیر مسعود بسیار سخت آمد. هریزي و اجراي توطئبوسهل در طرح

بود و به زبان بمالیده و سرکرده و گفته تا کی از این تدبیرهاي خطاي تو؟ اگر پس از این در پیش من جز در 
را به ). در پی این واقعه، بوسهل زوزنی 461: 1376(بیهقی، » ض نگویی، گویم گردنت را بزنندرَحدیث ع

دست او از دیوان عرض کوتاه شد و مستغالت و دارایی او را در مرو، زوزن «قهندز در غزنه محبوس کردند. 
هاي بوسهل، همیشه در ذهن امیر ها و بديتضریبيهخاطر. )465: همان(دش بیرون کردنفَو نیشابور از کَ

ن یکی از کسانی را که به امیر براي مسعود بود. پس از برکناري طاهر دبیر از کدخدایی ري، بونصر مشکا
بوسهل زوزنی هیچ شغل را اندك و بسیار نشاید «اما امیر گفت: ، کدخدایی ري معرفی کرد، بوسهل زوزنی بود

هاي دیگر ها که وي کرد در باب خوارزمشاه و بابمگر تضریب و فساد وزیر و زبرکردن کارها را آن خیانت
).616: همان » (بسنده نیست

اقتصاديفساد 
اند. پاسورت فساد در نظام اقتصادي غزنویان یکی از موضوعاتی است که محقّقان، فراوان به آن پرداخته

ساخت فی ي مالی که به تنهایی مسعود را قادر میي دربار و بهره کشی بی رحمانهمحدودیت دایره« نویسدمی
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به زینبی علوي و بیست هزار به شاعران دیگر المثل در آیین مهرگان هزار دینار به عنصري، پنجاه هزار درم
).123:1378پاسورت، »(دربار صله بدهد

کند، حاکی از این ي رعیت و سلطان نسبت به یک دیگر بیان میي وظیفهاي که بیهقی چند بار در بارهنکته
د غزنوي واقعیت است که رعیت فقط در قبال پرداخت خراج ،  باید توسط حکومت نگاه داشته شود. مسعو

شود. سلطان گذران محسوب میها و مراسم پرخرج جزء پادشاهان خوشپادشاهی است که در برگزاري جشن
).اما به 599:1376ي مردم طلب کنند(بیهقی، ها را از عامهخواهد که به زور این هزینهگاه از عمال حکومتی می

- هاي آنان چشمي که از بخش اعظم بدهکاريهاي بی اندازه دارد؛ به طورعمال و کارگزاران خود بخشش
کند. مانند بخشیدن بدهی عامل یکی از روستاهاي غزنه که چیزي حدود شانزده هزار دینار پوشی می
ها در وصول خراج، به نارضایتی گیريهاي خارج از قاعده در کنار آن سخت). این گشاده دستی155بود(همان:

خراسان در سر آن بشد.مردم از حکومت انجامید که در نهایت
سرگذشت باشد، اگر اختالس  به معنی عام دست اندازي به بیت المال و بهره برداري هاي شخصی از آن 

آمده است.تاریخ بیهقیالمال دراز این بدرفتاري با بیتايسوري صاحب دیوان خراسان به عنوان نمونه
اي هستند در خدمت ارضاي ي وسیلهها به مثابهنساني غارت و منطق غلبه و زور، ادر نظام مبتنی بر شیوه

هاي جنگ، دربارهاي هاي حکّام و طبقات مسلّط. آنان در زمین و کارگاه و یا در میداننیازها و اطفاي هوس

کنند و هاي اشراف، به عنوان بردگان، رعایا، مزدوران و خدمتکاران براي صاحبان قدرت کار میسالطین و کاخ

ناپذیر کشی از آنان، همانند منطقِ ستیز و خصومت، خصلت تفکیک. وسیله قرار دادن مردم و بهرهجنگندیا می

ي سیاست یا اجتماع، پیرو این ها و قشرهایی که در عرصهي گروهمناسبات مبتنی بر غارت و سلطه است. همه

ها و... را از روشنفکران و گروهي نگاه، کثیري شیوه و منطق هستند، با مردم برخورد ابزاري دارند. این نحوه

).136:1385دهد(پیمان، خواهانه تحت تأثیر قرار میهاي عدالتدر خدمت به مردم و آرمان

اي که صاحب دیوان خراسان ساخته بود، پیش آوردند پانصد حمل، چندان جامه و طرایف و زرینه هدیه«

رید و محفوري، قالی و کیش و اصناف نعمت در و سیمینه و غالم وکنیزك و مشک و کافور و عنّاب و مروا

ي شهرهاي خراسان و بغداد و ري و جبال ي حاضران به تعجب بماندند که از همهاین هدیه بود. امیر و همه

ها درخور این و آن چه زر نقد بود در ها و شرابو گرگان و طبرستان چیزها به دست آورده بود و خوردنی

ها را قیمت کردند و چهار در کیسه هاي زرد دیداري. امیر فرمود تا در نهان هدیههاي حدید سرخ و سیمکیسه

بار هزار هزار درم شد. امیر گفت: نیک چاکري است این سوري. اگر ما را چنین دو سه چاکر دیگر بودي، 

) .638: 1376بیهقی، »(بسیار فایده حاصل شدي
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هاي مساعد براي بهبود به وجودآوردن زمینهدر حکومت غزنوي رسیدگی به اوضاع و احوال مردم و

شد و مردم فقط به عنوان منبعی براي تأمین احتیاجات حکومت معنی تلقّی میشرایط زندگی مردم، امري بی

ي مهمی چون خراسان، شخصی به نام گرفتند. در طی سلطنت مسعود، حاکم منطقهکشی قرار میمورد بهره

تواند از ثروت خراسان براي سوري بن معتز اختیار تام داد تا هر آن چه میمسعود به سوري بن معتز بود.

خویش بیندوزد. جور و ستم سوري در خراسان موجب نارضایتی و تنفّر خاطر مردم از حکومت غزنوي شد، 

. اي که بزرگان نیشابور، در نزاع میان سلطان غزنوي و ترکمانان سلجوقی جانب سلجوقیان را گرفتندبه گونه

افزون بر ظلمی که از سوي سوري در خراسان معمول بود، هر گاه لشکریانی از جانب مسعود به منطقه گسیل 

هاي آن منطقه را به ویرانه ها، آباديي خود و مرکبي آذوقهرسیدند براي تهیهاي که میشدند، به هر نقطهمی

).1387:169کردند(یوسفی، تبدیل می

ه همانند آن شاعر است که گفته است :اعتقاد بیهقی در این بار

کسارقه الرُّمان من 

کَرِم جارها

تعود به المرضی و تطمع 

فی الوفنل

کند و از این راه امید فضل و دزدد و با آن بیمارپرسی میاش میسایهترجمه : مانند زنی که انار از باغ هم

ثواب براي خود دارد.

دادن در شرط نیست و بس مزدي نباشد و ندانم تا این نان همسایگان دزدیدن و به همسایگان«

نوخاستگان در این دنیا چه بینند که فراخیزند و مشتی حطام گرد کنند وزبهر آن خون ریزند و منازعت کنند و 

).6391376بیهقی، »(آن گاه آن را آسان فرو گذارند و با حسرت بروند

الیات براي دولت غزنوي بود. لشکر غزنوي در آوري ممأموریت سوري به عنوان والی خراسان، جمع

ي بیهق کرد، از جهت آن که پوست و درختان پستهي امارت خود، سیاست زمین سوخته را پیاده میحوزه

مانده ساالر به قطع آن فرمان داد و سوخت خوبی براي تنورها فراهم کرد و باقیدار است، سپهروغن و صمغ

روب لقب دادند. در زمان سلطان ند و به همین سبب خراسانیان او را حاجب پاكرا نیز بریدند و به غزنه برد

هاي خراسان خشکیده محمود، اسفراینیِ وزیر، چنان فشاري بر خراسان وارد کرد که به قول بیهقی آب پستان

.)95:1373اي روغن به دست آید(رضاقلی، اي شیر ماند که بیرون شود و نه ذرهشد و نه قطره
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هاي د اقتصادي و شیوع آن در جامعه پیامدهاي گوناگون سیاسی، اقتصادي و فرهنگی دارد. هزینهمفاس
سیاسی آن اغلب نامحسوس و فراگیر است و فقط در بلند مدت به خوبی قابل درك خواهد بود. فساد 

ظایف اصلی کند و قدرت هر حکومتی را در اجراي واقتصادي هر حکومتی را تضعیف و ناتوان و ناکارآمد می
کند. دیگر دور میبرد. در کوتاه مدت فساد اقتصادي، مردم را از قدرت و سیاست و از یکخود از بین می

اي خواهد بود و به دنبل نارضایتی عمومی از جمله پیامدهاي مهم و اصلی حاکمیت فساد مالی در هر جامعه
ثباتی سیاسی باعث ازبین رفتن مشروعیت بیثباتی سیاسی فراگیر خواهد شد. این نارضایتی عمومی و آن بی
).76:1386نیا،  ها خواهد شد(دادگر، معصومیدولت

اد و دمیسلطان درم را بهپنج، از ده درمگرفتسوري آنچه را از مردم می«کند:بیهقی در این باره اشاره می
ر سر ظلم و دراز بن به حقیقت شنود تا خراساصل شدند و امیر سخن کس بر وي نمیأآن اعیان(خراسان) مست

سوزي براي . هم بیهقی از سر دلمقتول همین تدبیرهاي خود شد، سرانجام مسعود غزنويو دستی وي بشد
کند که کارش با حاکمی عادل و رحیم افتاده است و امیدوار سوري نزد خداي بخشش و رحمت طلب می

است که از عذاب الهی رهایی یابد.
فساد اجتماعی

ري و عدم صداقت در رفتار مذهبیریاکا

اي از آداب و سنن مذهبی آن جز اجراي پاره،در این زمینهامیر مسعود کهشودفت مییااز تاریخ بیهقی در
ي هبه چیزي معتقد نبوده است و انجام دادن آن فرایض و به خود گرفتن آن چهرههم در حد فهم و درکعام

نماید.در زندگی متناقض میمذهبی هم با اعمال و رفتار دیگر او 
خورد و منی شراب میکرد، گاه بیست و هفت ساتگین نیمداري تظاهر میمسعود به عنوان مردي که به دین

بارها به .کردشست و نمازمیخواست و براي مصلّاي نماز، دهان را میخاست و آب و طشت میگاه برمیآن
شود:ي نمونه به دو جریاناشاره میاشاره شده است. براانماز گزاري او در مصلّ

شود و عجیب است که این امیر چهارده روز بیمار می» غزو هانسی«در هنگام حرکت به هندوستان براي 
خانه برداشته فرمود تا هر شرابی که در شراب«خوار ناگهان امر به معروف و نهی از منکر می کند: امیر شراب

آن نبودي که شراب آشکارا ي همالهی وي بشکستند و هیچ کس را زهرالت آبودند، در رود جیلم ریختند و 
).754:1376، بیهقی» (محتسبان گماشته بود و این کار را سخت گرفتههخوردي ک

و نشاط «گوید: گیرد. بیهقی میخواري را از سر میگشاید، شرابوي پس از این که قلعه، هانسی را می
). او نیز مانند عوام فقط به 757همان:» (جیلم تا این روز نخورده بوديهکه از توبوشراب رفت سخت بسزا، 

يهکه در رود هیرمند در آستان، چناندیاندیشبرد و به دین میها به خدا پناه میها و گرفتاريهنگام مصیبت
بار هزار درم به مثال داد تا هزار هزار درم به غزنین و دو هزار«گرفته بوداما با نجات از مهلکهغرق شدن قرار 

).730:(همان» ان و درویشان دهند شکر این نعمت رادیگر ممالک به مستحقّ
ي ابزاري از دیناستفاده
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ترین شیوه براي انتقام در عصر غزنوي بوده است. یکی از ي ابزاري از اعتقادات مذهبی عمدهاستفاده
د. به همین دلیل بهترین تهمت براي ترین مخالفان خالفت عباسی، حکومت فاطمیان اسماعیلی بوبزرگ

فروخوردن افراد در این دوران هم تهمت اسماعیلی و قرمطی بودن است.
گوید: بوسهل زوزنی در زمان محمود به اتهام قرمطی بودن محبوس شد و این در حالی است که بیهقی می

راحتی، همین تهمت را به ). همین بوسهل به28:1376بیهقی، »(هرگز در بدي اعتقاد وي چیزي ندیده است«
ها سرپوشی براي انتقام کشیدن از مخالفان بوده ). باید گفت این تهمت225-224زند(همان: حسنک وزیر می

مهري و توان یافت که الاقل یک بار به حبس نرفته و الاقل مورد بیاست. کمتر کسی را در دربار غزنوي می
ه باشد. اوضاع مملکت پس از محمود چنان به هم ریخته است توجهی و تهمت سالطین غزنوي قرار نگرفتبی

که بوسهل تنها به این دلیل که روزي پرده دار حسنک با احترام با او برخورد نکرده است، نام سگ قرمطی بر 
). مسعود با کسب 225برد(همان: کشاند و از مرگش لذّت میي دار مینهد و وي را به پاي چوبهاو می

کشد.مدحسن و بونصر مشکان و دریافتن عدم قرمطی بودن حسنک باز هم او را به دار میاطالعات از اح
تقلّب و خدعه در پیشبرد کارها

یرش توسط سلطان مسعود غزنوي و وز، هایی که براي واجب شمردن قتل حسنک وزیرسازيصحنه
ر است. اختناق بافن حال تأسانگیز و در عی، حیرتبوده شده شتاذي اجرا گبوسهل زوزنیتنظیم و به مرحله

روشنفکران،همیشه مورد تعقیب و آزار اشت. شدهمیهاي مختلف اعمال فکري در هر دوره و زمان به صورت
فکري و به جرم روشنبراي حذف نخبگان و دینداران ، هابافیو سیاستهاسازيولی صحنه.اندبوده
وي مدارك ن آنان بدون ارایهبه قتل رسانیدو الم)السی(علیهع و حمایت از آل علپرستی و اعتقاد به تشیمیهن

دین اسالم بیش از حد از ، به منظور حفظ و حمایت هاشواهد قابل قبول و موجه جلوه دادن این قساوت
.استانگیز و تأثرآورمعمول و متعارف، عبرت

دو نفر چابک سوار که قبالًکهسازي کردندگونه صحنهه جلوه دادن قتل حسنک وزیر اینموجبراي
س شده ي عباسی ملبمخفیانه از طرف دستگاه حکومت سلطان مسعود غزنوي به صورت فرستادگان خلیفه

یرود وارد شوند و فرمان قتل حسنک قرمطاي که به سوي بغداد میاي دروغین، از طریق دروازهبودند، با نامه
رانه به همان صورتی ي مزواین صحنهيهرا خواستار شوند. نقشرا به سلطان مسعود غزنوي ابالغ و اجراي آن 

بینی شده بود اجرا گردید و سرانجام حسنک وزیر به موجب فرمان امیرالمؤمنین یعنی پیشواي که پیش
.روحانی مسلمانان مستوجب لعن و طعن و کشتن تشخیص داده شد

).235: 1376بیهقی، »( اندآمدهي پیکان که از بغداد دو مرد پیک راست کردند، با جامه«

العاده به جمع سیم و زردوستی و حرص فوقمال
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اي است که با ساختار اجتماعی ایران ارتباطی بلعد، رذیلهها را میاي که نیکیحرص و آز به عنوان پتیاره

ها اشاره از آنايشود که به پارهمسعود در تاریخ بیهقی دیده میاوانی از آزمنديشواهد فرتنگاتنگ دارد. 

شود.می

د به اطرافیان داده بود که امیرمحم» هامال بیعتی وصلت«تأیید نظر بوسهل زوزنی در باز پس گرفتن -الف
-د؛پدستور به آوردن زر نقد وجامه به خزانه پس از بازداشت محم-این کار؛بو باالخره اجراي ناموفقِ

ید، هزار آهزار هزار مرد است. اگر از هر مردي دیناري ستدهمل آ«عراقی دبیر که ي هتحریک شدن به وسیل
چنینهم) 684:(همان» هزار دینار باشد، جامه و زر نیز به دست آید و این همه به سه چهار ماه راست شود

آن به قول بیهقی با گرفتن اموال، اسباب و ضیاع حسنک وزیر-دستور امیر به گرفتن اموال فراوان از آملیان؛ت
ها که برادرت محمد داده بوسهل زوزنی و دیگران تدبیرکردند در نهان، که مال بیعتی و صلت«.ع و رغبتطو

).406همان:»(است باز باید ستد

اعتماديبیایجاد جو
اعتمادي و بدبینی افراد نسبت به تاریخ بیهقیدر روابط اشخاص این تاریخ بر بیبرفضاي کلی حاکم

دیگر بنا شده است. هر کس به نوعی با خوف و رجا در صدد تثبیت موقعیت اندن همر نماییکدیگر و مقص
و هر آن ممکن است یکی از گردونه ؛خود و تأمین منافع فردي است؛ از سلطان گرفته تا زیر دستان و چاکران

داشته مواظب اوضاع و احوال باشند و در صورت امکان مشرفانیکامالً، همه باید ؛ از این روخارج شود
باشند تا به موقع خبر تصمیمی شاهانه یا اجراي حکمی خصمانه را براي وي بیاورند و اگر فرصتی باقی باشد، 

مظنون شفیعی برانگیزد یا گریز گاهی بیابد و از مهلکه به در رود.
اي چون حسنک وزیر، اریارق، غازي، هاي که در آن همیشه عداین است یک زندگی درباري و مجموعه

و بکننداي آماده تا رسن در پاي کسی هاند و گاهی در چاه. عدلی قریب، و بسیاري دیگر گاهی بر گاهع
اي نشسته که سیم و به دار آویزندو خبه سازند و مشتی رند آماده در گوشهزندشند و یا در گلویی اندابک

تا دهدایی به بریدي اي یا معمفهبستانند و سنگ دهند یا دبیري در دیوان نشسته و فرمان شاهی را در ملطّ
حضرت يهصل و خزانأال و والیانی که ضعفا را مستاش را مصادره کنند و عمشخصی را فرو گیرند و زندگی

ناب مدام در جمع مطربان و ي هق و مدح را داغ گردانند و امیري مست بادامیر را معمور و بازار تملّ
.بگشایدیهمسخرگان درباري زبان به اوامر و نوا

مسعود با گماشتن مشرفان و جاسوسان بر افراد مختلف اعتماد همه را نسبت به خود سلب کرده است که 
) و توقیف اریارق و غازي، به نحوي 71:لتونتاش به او و فرار شبانه (همانآبارز آن را در بی اعتمادي ي هنمون

هاي دیگر در این زمینه ).نمونه273: وان دید (همانتکنند میی نسبت به امیر پیدا نمیکه ایشان هیچ سوء ظنّ
)آمده است.445و 442، 181، 180، 179، 423(:در صفحاتتاریخ بیهقیدر
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بینی شاهدهن

ها به جاي باورها نشست و دربار با روي کار آمدن شاهزاده مسعود به جاي شهزاده محمد، حیلت

-دیدند، واکنشهاي خود را از دست رفته میو ترکتازيها گردید. محمودیان که مشاغل مسعودکانون دسیسه

هاي شدند. افزون بر این که کوششدادند؛ زیرا در میان مسعودیان بیگانه محسوب میهاي خصمانه نشان می

گر فرا انجامید، به تدریج دربار غزنوي از نخبگان کارآمد و مجرّب تهی شد و مسعود به تحریک عناصر توطئه

ها را از زبان کارگزاران پرستان در قدرت قرارگرفتند. بیهقی این دخالتاپلوسان و منفعتبه جاي آنان، چ

) بازگو کرده است. به عنوان نمونه از زبان آلتونتاش 401-711-51-45-44مختلف حکومتی در صفحات (

گروهی مردم که و این پادشاه حلیم و کریم و بزرگ است، اما چنان که به روي کار دیدم، این « نویسد : می

کند. این کار راست شنود و بر آن کار میاند، هر یکی چون وزیري ایستاده و وي سخن میگرد او در آمده

نهاده را تباه خواهند کرد و من رفتم و ندانم حال شما چون خواهد شد که این جا هیچ دلیل خیر 

).71همان:»(نیست

خواري حاکمشراب

هاي مسعود را باده هاي ناکامیمسعود غزنوي در تاریخ بیهقی، یکی از علّتي سیماي جالل متینی در مقاله

اي ولو صعب و داند و عقیده دارد که هیچ حادثههاي او میخیالیگذرانی، شادخواري و بیگساري، خوش

که با ترین روزهاي سلطنتش، خواري و شکار و امثال آن بازدارد. وي در تیرهتواند او را از شرابدشوار نمی

برد. او چنان در شد، جام باده و ندیمان و مطربان و رقّاصان را از یاد نمیهاي پی در پی مواجه میشکست

1386ساخت(متینی، هاي سلطنت خود را متزلزل میخوشگذرانی غرق شده بود که هر روز به دست خود پایه

:420-455.(

گیرينتیجه
ي ایرانی اي نظام سیاسی در قرون چهارم و پنجم در جامعههتاریخ بیهقی گزارشی عینی از تیره روزي

هایی است که در آن از توجه به ارزشهاي اخالقی توسط ها و تلخکامیاست. این اثر گزارشی از ادبار، آشفتگی
شود. تاریخ بیهقی، متّکی بر دو فضا است : یکی فضاي مسطور که در کارگزاران حاکمیت کمتر نشانی دیده می

هاي نخبگان و امیرزادگان و پادشاه روایت شده ، دیگري ها و فروگرفتها و برکشیدنو بندها و دسیسهآن زد 
ي رعیتی است سخت به ستوه آمده و ها در بارهفضاي مستور میان سطرها که نانوشته، خواناست؛ این نانوشته

ها در وار از رواج ناشایستی داستانشده. تاریخ بیهقی گزارشتنها و سر به گریبان فروبرده و به خود مشغول
اند.میان قومی است که بر ایران حاکم شده
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زبان فارسی را به سنگري دیرپا براي حفظ فرهنگ ایران بیهقی در کنار ایران دوستانی همانند فردوسی، که 
لحنی پراندوه با زبانی سرکش و سره، و به ي متجاوزان نشان ندادند، هو روي خوشی به سیطره بودندبدل کرد

بر تخت شهریاري » هنربیي هبند«ریشه پدید آمده و نژادي نو وبی» از ایران و ترك و تازیان«از روزگاري که 
کشد. قلم ي ناالیقان زمانه را به تصویر میگریاند و سیطره، قلم را میبرخوردي متفاوت، با نشسته است

تصویر درآورده است که در آن حاکمان، قدرتی مطلق ي این اثرسترگ و تاریخی، ساختاري را به نویسنده
ي دارند. در این دورهدارند و بر رأس هرم قرار گرفتند و با جان و مال و عرض مردم، هر چه بخواهند روا می

هاي نظام رسمیبحرانی، بیهقی به عنوان دبیري هرچند درباري، با توصیف دقیق از وقایع اجتماعی، پرده از بی
غزنوي کنار زده و طبل رسوایی آنان را در چارسوق تاریخ به صدا درآورده است.سیاسی عصر

منابع و مآخذ
قرآن کریم-
. چاپ اول. بیروت. دار احیا والتراث.لسان العرب). 1408جمال الدین محمد بن مکرم(، رابن منظو-

.امیرکبیر.تهران.پ اولچا.مترجم: حسن انوشه.تاریخ غزنویان).1378(باسورث، کلیفورد ادوارد-
هاي تاریخ بیهقی. محموعه مقاالت ششمین ). نگفته1390بساك، حسن، کوچکی مهابادي، نرجس(-

المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی. بابلسر. دانشگاه مازندران.همایش بین

.مهتاب.رانته.چاپ ششم.تصحیح خطیب رهبر.جلد)3تاریخ بیهقی().1376(بیهقی، ابوالفضل-

پژوهشی علوم انسانی –ي علمینامه). فروپاشی ساختاري قدرت غزنویان. فصل1382پرگاري، صالح(-

).47و 46ي دانشگاه الزّهرا. سال سیزدهم. شماره

ثباتی پایدار. چاپ دوم. تهران. قلم.). ایران. ناامنی و بی1385ا...(پیمان، حبیب-

پژوهشی –ي علمی نامهروان شناسی شخصیت در تاریخ بیهقی. فصل). 1387السادات(حجازي، بهجت-

.16ينامه. سال نهم. شمارهکاوش

-ي مطالعات راهبردي. شمارهنامه). فساد سیاسی در ایران معاصر. تهران. فصل1382خرّمشاد،محمدباقر(–
ي نوزدهم.

ي جوان.هران. کانون اندیشه). فساد مالی. چاپ دوم. ت1386علی(نیا، حسن، غالمدادگر، معصومی-

اطالع -ي پژوهشیخردي از نگاه بیهقی. ماهنامه). پادافره خودکامگی و بی1385رادمنش، عطا محمد(-

المعارف ایرانیان.ام. تهران. دایرهي سیي بیهقی. شمارهرسانی حافظ. ویژه

یث.). مفردات الفاظ قرآن. قم.دارالحد1380، حسین بن محمد(راغب اصفهانی-
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جلد. چاپ دوم. آستان 2). شعر کهن فارسی در ترازوي نقد اخالق اسالمی.1368رزمجو، حسین(-

قدس رضوي. مشهد.

شناسی خودکامگی. چاپ دوم. تهران.سخن.). جامعه1371رضاقلی، علی(-

ش ي ابوالفضل بیهقی. به کوشیادنامه«.درکتاب بوسهل زوزنی در تاریخ بیهقی). 1386(جمال، رضایی-
یاحقّی. محمد جعفر. چاپ سوم. مشهد. دانشگاه فردوسی.

). سرطان اجتماعی فساد. تهران. شرکت سهامی انتشار.1386پور، فرامرز(رفیع-
- .تهران. دایره30يي حافظ. شماره). قدرت و کیاست در تاریخ بیهقی. ماهنامه1385روشن، امین(-

المعارف ایران شناسی.

هاي سلوك. چاپ دهم. تهران. آگاه.). تازیانه1388ا(شفیعی کدکنی، محمدرض-

هاي شعر جنگ تحمیلی. نشریه ادبیات شناختی گفتمان)، بررسی جامعه1389ضیایی، حسام(-
ي دوم.ي ادبیات و علوم انسانی. سال اول.شمارهپایداري.کرمان. دانشکده

. اساطیر.). بررسی مسائل اجتماعی ایران. تهران1377فرجاد، محمدحسین(-
). قدرت.دانش و مشروعیت در اسالم. چاپ نهم. تهران. نی.1388فیرحی، داوود(-

). در پیرامون خودمداري ایرانیان. چاپ دوم. اختران.1380قاضی مرادي، حسن(-

گذاري ي اجتماعی و تأثیر آن بر سیاست. سرمایه2003وري استرالیا گزارش تحقیقی کمسیون بهره-

: نصیري.عمومی. مترجم 

شناسی استبداد ایرانی. تهران. مازیار.). درآمدي بر جامعه1389گودرزي، غالمرضا(-

ي ابوالفضل بیهقی. به یادنامه«). سیماي مسعود غزنوي در تاریخ بیهقی. درکتاب 1386متینی، جالل(-

.408-455کوشش یاحقّی. محمدجعفر. چاپ سوم. مشهد. دانشگاه فردوسی. صص

). تمرین مدارا. تهران. ویستار.1377محمد(مختاري، -

). فرهنگ معین. چاپ هشتم.تهران. امیرکبیر.1371معین، محمد(-

شناسی عصر غزنوي و سلجوقی از خالل تا). پژوهشی در طبقات اجتماعی و آسیبنودهی، کبري(بی-

sid.irي فرهنگ و ادب. نامهآثار ناصرخسرو و سنایی. پژوهش

شناسی. چاپ دوم. تهران. رایزن.). مبانی جامعه1361الحسین(نیک گهر، عبد-
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پژوهشی تاریخ. سال –ي علمینامه). سیاست اجتماعی در عصر نخست غزنوي. فصل1387یوسفی، صفر(-

ي نهم.سوم. شماره
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زبانانیرفارسیغيبرایزبان فارسیآزمون بسندگنیو تدوهیته
1دکتر زهرا عباسی

ی دانشگاه تربیت مدرساستادیار زبان شناس
چکیده

دهندگان را هاي زبانی آزمونکه سطح مهارتآزمون بسندگی یکی از انواع مختلف آزمون معیار است
IELTSو TOEFLآزمون .کند. تاکنون انواع مختلفی از این نوع آزمون تهیه و برگزار شده استتعیین می

براي زبان ZDبراي زبان اسپانیایی و آزمونDELEه،براي زبان فرانسDALFو DELFبراي زبان انگلیسی، 
. استیزبان فارساریمعیآزمون بسندگنیو تدوهیتهدربارة حاضر طرحها هستند. از این نوع آزمونآلمانی

در زمان یزبانيهامهارتۀ در همرا دهنده آزمونیزبانيهاییتوانازانیمیزبان فارسیآزمون بسندگ
يحاوياکارنامهيو به وسنجدیمیزبان فارسيهاآموزشزانیفارغ از زمان، مکان و مآزمونيبرگزار
و پس از یطرح دو نسخه آزمون طراحنی. در ادهدیارائه میزبانیسطح کلزیدر هر مهارت و نیزبانسطح

اساسرو بهشدياستاندارسازسازي براساس معیارهاي آزمون،ییو اصالحات نهایشیآزمايبرگزار
آزمون به دو صورت نیخواهد شد. اهیاستاندارد شده، بانک سؤاالت آزمون شامل پانصد سؤال تههايهنسخ

نیز آزمونيوب برگزارافزار تحتاست و نرميبرگزار) قابلنابرخطو برخط(ي) و مجازي(کاغذيحضور
ها و مراکز در دانشگاهزبانانیارسرفینام غثبتيبرایمالکتواندیآزمون منیاجیخواهد شد. نتاتولید

.اشدزبان بهاي فارسیو نیز کاریابی در محیطرانیو خارج از ارانیزبان در ایفارسیآموزش
یزبانيهامهارت،یزبان فارس،یآزمون بسندگ،يسازآزمونآزمون،ها:کلیدواژه

1 .abasiz@modares.ac.ir
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تبیین یک نکتۀ دستوري، در سخن سعدي
1مرتضی عباسی

ي رشتۀ زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهاندانشجوي دکتر
ابراهیمیبنفشه قربان

آبادکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه آزاد اسالمی، واحد نجف
چکیده

اي در سخن سعدي است، که نگارنده در آثار هدف از طرح این گفتار، پرداختن به نکتۀ دستوري ویژه
بندي با استفاده اي جملهبر نخورده است. گونه-چنانکه از منظر سعدي-سی بدانورانِ ادب پاردیگر از سخن

(نه و نه)، که مجموع آنها سخن را از حالت سلبی در آورده و وجهی ایجابی "نفی"از دو کلمۀ مفید معنی 
نین معنایی . در مواردي نیز، چ"منفی در منفی= مثبت"دهد؛ چیزي از دست عبارت طبیعیِ (ریاضی) بدان می

ها گونه گزارهگزارده شده است، ولی ساخت نحويِ جمله بر همان سیاق است. کاربرد این"نفی"با یک کلمۀ 
بودنِ آن داد؛ یعنی هرجا چنین "ویژگی سبکی"توان حکم به در سخن سعدي به وضعی است که می

بدانیم. این گفتار، با این فرض که ساخت رواسعديقَطع، آن را توانیم بههایی را ببینیم و بشنویم، میعبارت
مورد بحث ویژگی منحصر به فرد سخن سعدي است، با تدقق در کلیات آثار او، بر بررسی و تبیین این گونه 

گمارد.ها، به همراه آوردن شواهد مثال براي آن، همت میگزاره
ی.شناسزبان، دستورزبان، کلیات سعدي، سبک، بیان، معنیها:کلیدواژه

مقدمه
کنند که سعدي، هفتصدسال پیش، به زبان امروزي ما شود که اهل ذوق، اعجاب میگاهی شنیده می«

سخن گفته است، ولی حق، این است که سعدي، هفتصدسال پیش، به زبان امروزي ما سخن نگفته است، 
ی سعدي، شیوة نثر فارسی گوییم؛ یعنایم، سخن میبلکه ما، پس از هفتصدسال، به زبانی که از سعدي آموخته

نشین ساخته که زبان او، زبان رایج فارسی شده است و اي کاش ایرانیان، قدر این نعمت بدانند و را، چنان دل
گویی و زیبایی در شیوة بیان، دست از دامان شیخ، بر ندارند، که به فرمودة خود او، حد، همین است، سخن

مختصري در احوال شیخ سعدي و چگونگی سخن "، قسمت 1382غی، (کلیات سعدي، به اهتمام فرو.» را... 
، صفحۀ بیست و هشت). "او

شرایط "، "احوالِ شخصی"گفتنِ همۀ دیگران، ریشه در گفتنِ سعدي، در مقابلِ سخنباري، این دیگرْسخن
مردم، زبان طور که امروزه، اَصنافآن روزگار دارد. همان"مالزمات  اجتماعی"و "فضاي سیاسی"، "اقلیمی

بهمان به زبان «، »گویدفالن به زبان کوچه و بازار سخن می«شنویم که: خاص خود را دارند و بسیار می
و غیره، در گذشته نیز، طبقات مردم، به اقتضاي چهار اصل » دیگري، به زبان اهل مدرسه و کتاب«، »رانندگان

1. venoos407@gmail.com
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د را داشتند و خود، بر این تفکیک، بایست جزءجزء اي متمایز از هم، زبان ویژة خومزبور، هرکدام، به گونه
التزامات حرَف و مشاغل را نیز، بیفزود. این موضوع (تَنَوع و تَعلُّقات زبان)، البته، جنبۀ علْمی دارد، و در 

تر، مضبوط افتاده و آوردن و اشاره به آن هم، از گُنجایی و حوصلۀ این مختصر، هاي مربوط، بِشَرحکتاب
توان به این یک نکته اشاره کرد، که در مقدمۀ کتابِ اي از دریا، مین است، ولی مثالِ برگرفتن قطرهبیرو

هاي زبانی را صیقل گونه ناهمواريدر حالی که زندگی روزمره، این«، آمده است: "هاي مردم جهانزبان"
قِ واژگان جدید، بار دیگر، دهد، نویسندگان و دانشمندان و شعرا، با توزیع واژگان خاص خود و خَلْمی

). حال اگر 1-8: 1387)؛ نیز، (کُمري و دیگران، 3-8: 1386(مالرب، .» شوند... ها میموجب دگرگونی زبان
توان بر این اند، چندان از زبان معمول عصرشان، دور نبوده است، میبپذیریم، زبانی که مثالً شعرا به کار گرفته

اند، مهرِ تأیید نهاد.آنها تابعِ زبان مستعمل دورة خویش نیز بودهنکته که، در موارد بسیار، 
اي، از تنوع یابد، اما همواره، در هر برههپس، دانستیم که اگرچه زبان، طی سالیان، تحول یافته و می

ه، و گااي، اقشاري، موانعِ آن را نادیده گرفتهوران خود، جدا نیفتاده است؛ جز اینکه در هر دورهگویش
اند که از آن جمله، شُعرا هستند. همچنانکه مردم عصر حاضر، بسته به خوش انحنا نمودهمسیرش را دست

کنند، شعرا هم، به همان اینکه در چه وضعی از مقتضیات چهارگانه باشند، از زبانی خاص استفاده می
برَند. براي نمونه، ه برده و میاي که برایشان، سبکی شخصی را نیز رقم زده است، بهرموجبات، از زبان ویژه

الخیِ مبینِ احوال چشیده، از زبانِ به لحاظ کاربرد صور خیال، ویژه و واژهخاقانی یا مسعود سعد طعمِ حبس
اند؛ یعنی، ذاتاً، زبانِ گویش ایشان، چنان بوده و شرایط خود، البته در عین استواري و انسجام، استفاده کرده

که با طبقۀ عوام سر و کار داشته، زبانش از تَعاقید معنوي (به کار برُدن مجازها، استعارات و است. مولوي،
آمیزي زیسته، زبانش، آکنده از ست. حافظ، که در شرایط سیاسی اختناقکنایات شاذّ و غریب) تقریباً خالی

آنها از یکدیگر شده است. ست. و بر همین قیاس، زبان دیگر شعرا، که سبب تفارقگوییایهام و دوگانه
اند، ولی ورِ یک گونۀ سبکی دانستهدوره را، سخنشناسی، هر چند شاعرِ تقریباً هماگرچه در کتب سبک

اند. در شناسی (نقد انواع)، نادیده نگرفتهدر عین حال، سبک شخصی آنها را نیز، حتی با پیدایش دانش گونه
ویژه، به استناد یعِ کُتُبِ تاریخ ادبیات و تذکره و شرح حال، و بهاین میان، سعدي هم که به اتفاق رأيِ جم

هاي خودش، از زندگی تقریباً آسوده و به دور از هرگونه تَنشی برخوردار بوده است، زبانِ خاص و سادة گفته
طرازِ عصر ا همتَرَفُّه را به کار گرفته، که قریب به یقین، زبان معمول او، حتی در معاملت و معاشرت با اغیارِ ن

مانَد، دلیلی براي تنوع بیان، به تناسب حال و مقام نیز، بوده است؛ بدان حد از سادگی، که تردیدي نمی
- به احتمال زیاد-مخاطبانش، داشته بوده باشد. در این موضع، اما فقط زبان شعر و نظم است که این

کس، توان شاعري و دستورمند نیست و همهنماید؛ چه زبان شعر و نظم، دستی، را دچار نَوسان مییک
کارگیري چنین زبانی را نداشته و ندارند.به
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ایم منظور خود را، دائر بر پیوستگی مستقیم و مؤثر، میان شخصیت که، احتماالً توانستهبا توجه به این
راي ادبیات پارسی، گویندگان و شُع"طرزِ"شخص و بیان او، برسانیم، و افزودن این توضیح که، وجه تمایز 

ویژه، از محیط جغرافیایی (اقلیم) و شرایط سیاسی و اجتماعی عصرشان، آید، بهچنانکه از دواوینشان، بر می
گراییِ منوچهري، خرَدگرایی فردوسی، گیرد و در برابر آن دو مقوله، منعطف بوده است؛ مثالً طبیعتمایه می

هاي سراییآمیزِ مسعود سعد و خاقانی، مدیحهولوي، بیان شکوِهزبانی ناصرخسرو، رهاییِ متُند و خُشک
هاي بیانی خاصِ ، شیوه-هرکدام به زبان خاص (سبک ویژة) خودشان-هنرمندانۀ انوري، فرخی، عنصري

عصران و تابعین این بزرگان و، باألخره، فراخور موضوع این مقاله، روشِ ابتدا به حکایت طرازان، همدیگر هم
شده، جهت تفهیم مقصود، که خود، همین هاي ساده به کار گرفتهي (بسان مولوي)، با زبان روان و واژهسعد

هاي کلّی ادبیات پارسی (غنایی، عرفانی، به تناسب شاخه-گونهاي گونههاي شخصی، صورتریزْسبک
ورود بدانها و گیرد و به خود می-"هاي ادبیگونه"هایش؛ یعنی حماسی و تعلیمی) و زیرمجموعه

پردازیم، و آن هم، از میان القاعده، به سخن سعدي میبابشان، باز از چینۀ این وجیزه، خارج است، علیفتح
نشسته و از نظرها دورماندة کالم او را، از منظر ساخت ویژة انبوه مصادیقِ قابل بررسی و نقد، یک وجه زاویه

آوریم.اش، در نظر مینحوي
اي که در این گفتار، آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد، به افزونی، متَّصف نیست، یوهاگرچه مصادیق ش

اي بدان، آن را باري، از آنجاکه، بیشتر، در سخن سعدي جلوه نموده است، بر آن شدیم تا، به اختصاص مقاله
جادوگري با "آن، به توان ازدر نظر بیاوریم و وجوه کارکردش را مورد بررسی قرار دهیم. وجوهی که می

توان اش، همیشه مییاد کَرد. گفتنی است، در مورد جادوگري سعدي با زبان؛ یعنی همان هنر شاعري"زبان
اي از آن به دست داد، اما حق مطلب، هرگز اَدا سخن گفت و با معیارهاي نقد ادبیِ هر دوره، تحلیل تازه

تار هنرمندانۀ سعدي با کالم، به سختی تسلیم هرگونه شود؛ چه واقعیت، آن است که این جنبه از رفنمی
اند، به دلیل همین جنبه از هنر لقب داده"المتکلمینافصح"توان گفت که اگر سعدي را شود و میتحلیلی می

رفتار او با زبان و آن طرز بیان است.
ي، این است که غالب وري سعدبا این مقدمه، باید بگوییم، دلیل واقعی پرداختن به این بعد از سخن

گُشاي ایشان بوده است، در حوزة پژوهش در باب آثار بزرگان، بیشتر محققین، از آنجا که اقتضاي ذهن معما
اند، که سخنشان، حالت نوشته"هاشرح دشواري"و "شرح مشکالت"هاي با نامِ به شُعرایی رو آورده و کتاب

، انوري، مسعود سعد؛ از این رو، در حوزة شرح، اغلب، سخن معمایی و لُغَزي داشته است؛ از جمله خاقانی
سعدي، مغفول مانده. 
سخن "سهولت و امتناع"ترینشان، همان ویژگی ، البته دالیل بسیاري هست که مهمبراي این غفلت

انوري المثل،بودنش هم در نظر نیاید. اگر، فی"ممتَنع"آن، سبب شده تا "بودنِسهل"ست، که در واقع، سعدي
و خاقانی، بیش از سعدي، در نظر آن بزرگان، جلوه نموده و برایشان جذبه داشته، به این دلیل بوده است که 

هایی که گفته شد، در معرَض بیاورند و بگذارند. اند، هنرِ لُغزگشایی خود را، در تألیف گونۀ کتابتوانستهمی
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ها باشد، اما، حقیقتاً، ارزشِ پرداختن به این حل دشواريگونه تواند منکر ارزش اینکس نمیالبته، هیچ
اند و جوانب بودنِ کالم سعدي، که اصالً متعرض آن نشده"سهل و ممتنع"تر از موضوع ها، اگر کمدشواري

اند، نباشد، بیشتر هم نیست. نباید از این نکته غافل بشویم که زبان فارسی، تا گونش را در نظر نیاوردهگونه
رفته و مانده، که سعدي در آنجا فرود آمده و خیمه زده است.جایی 

گیري کوشد تا با بهرهگردد، میباري، این نوع نگرش و پژوهش در کالم سعدي، که حولِ منظري تازه می
ساز کالم، مرزناشناسی و گسترة مضامین از روشِ تحلیلِ بوطیقایی و بررسیِ مختصر ساختاريِ عناصرِ غنایی

را تبیین نماید.دلکش غنایی
متن مقاله

و "ابداع معانی"بایست توجه داشت که هرگونه اثر هنري، و از آن میان، ادبیات، دو مرحله دارد: یکی 
وسیلۀ بیان تردید، معنی، اصل است و بدون آن، بیان، مورد و موضعی ندارد، ولی تنها به. بی"بیان آنها"دیگر، 

شویم، و اگر هزاران معنیِ لطیف و دقیق در نویسنده و شاعري باخبر میاست که ما از معانیِ حاصل در ذهن 
ذهن کسی باشد، تا بیان نشده، در حکم معدوم است. عالَم نفسانی هر فرد، دژِ مستحکمی است که دیگري را، 

روي گذرد، خبري ندارند، مگر ازاند، از آنچه در آنجا میهرگز در آن راه نیست. کسانی که بیرون این دژ
هاي ملفوظی است ها، در ادبیات، صوتدهد. این اشارات و نشانهاشارات و عالئمی که ساکن دژ به ایشان می

اي نظیر آنچه در که چون موافق قرارداد معهود میان گوینده و شنونده ادا شود، در ذهن این (شنونده)، معانی
شود، عبارت است از خوانده می"ادبیات"، آنچه آورد. در نتیجهذهن آن (گوینده) بوده است، به وجود می

مجموع اصوات ملفوظ، یا صورت مکتوب آنها، که معانی موجود در ذهن گوینده یا نویسنده را به ذهن 
تر انتخاب شود و بیشتر در مورد و محلِ خود به کار برود، دهد. این عالمت، هرچه درستدیگران انتقال می

ها، وده است، بهتر انجام خواهد داد، و مورد بحث همۀ فنون ادبی، در همۀ زبانمنظوري را که در وضع آنها ب
)219-220: 1343همین نکته است. (ناتل خانلري، 

وجو نمود و البته، منظور، آنکه هنر سعدي را باید در چگونگی انتخاب واژگان و کاربرد آن، جست
ه در آن به کار رفته است، به سرانجامی رساند. توان جدا از متنی، کگفتن از واژگان را هم نمیسخن

نماید. آید، این نکته را روشن میمالحظاتی، که ذیالً می
توان در شعر به کار برد؛ به شرط آنکه آن را در اي را میها، به خوديِ خود، شاعرانه نیستند. هر کلمهکلمه

ست. منظور از متن، ساختار کلّی کالم، به اعتبار هامتن مناسب با آن، قرار داد. کار شاعر، آفریدن این متن
)113-115: 1378محتوا، بافت نحوي، لحن و عناصر آوایی است. (موحد، 

اي از ؛ مانند حماسه، تراژدي، شعر غنایی، طنز، هزل، هجو و غیره، مجموعه"انواع ادبی"با جاافتادن 
پاي انواع ادبی، قوالبی مانند قصیده، غزل، مثنوي و و پابهافتد، ها نیز، براي هر نوع، به مرور زمان، جا میواژه

تر، بایست اشاره کرد که، در فارسی؛ مثالً زبان غزل، به نسبت آید و در نگاهی جزئیغیره نیز، پدید می
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تري دارد، و این واژگانی است که سعدي، در گزینش و رواج آن، تر و مالیمقصیده، واژگان محدودتر و نَرم
سهم را داشته است، و اصالً هنر بزرگ سعدي، آفریدن زبانی غنی، روان، پاکیزه، معتدل سلیس، بیشترین

فاصلۀ -به عکسِ سخن دیگر شعرا-بود. نکتۀ مهم در شعر سعدي، این است که"معیار"شیرین و در کل، 
، از دور، به زبان شود. در شعر شعراي دیگر، گویی شاعرزبان، با خواننده و شنونده، از میان برداشته می

هاي نگرد، ولی در شعر سعدي، قدرت القایی و شیوایی و روانی کالم، به حدي است که حتی ترکیبمی
توان متوجه شگردهاي بیانی او شد:نماید و اغلب، نمیعربی نیز، طبیعی می

چشم بدت دور، اي 
شمایلبدیع
آییروي و باز میکُنان میجِلوه

ل معرفتی هستدلی،هر صفتی را
مجنونۀصلیلی مخوان و غُۀقص

عارفان بشنیدند،رفت ونام تو می
میان عاشق و ،پرده چه باشد

؟معشوق
ند و ببینندنَگه کُن،همه شهرم،گو

به ،ر رسید و عمربه آخ،دور
پایان

نباشد،شفیع،مسکَ،گر تو برانی
؟حکایت غم عشقت،با که نگفتم

اقلنه ع،از این پس،سعدي
نه هشیار؛ستا

ماه من و شمع جمع و شاه 
قبایل
متمایل،ندیدم بدین صفت،سرو

دالیل،بر قدرت خداي،روي تو
ذکر اوایل،منسوخ کرد،عهد تو
سامع و ،به رقص آمدند،هر دو

قایل
نه ،ست وانه مانع،سکندرسد
!لیحا

،دست در آغوش یار کرده
حمایل

هرِم،ساکن نگشت و،شوق تو
زایل،تو
دگر به هیچ وسایل،ه به تو دانمر

،ل نگشتح،این همه گفتیم و
لیمسا

ضایلفَنونِربید بر فُبچ،عشق

)533: 1382(کلیات سعدي، 
توان دریافت با تأمل در کلیات سعدي (گلستان، بوستان، غزلیات، قصاید، قطعات، مثنویات و غیره)، می

اژگان دیگر نویسندگان و شعراي زبان فارسی، تا چه اندازه غَنی و، در عین که واژگان سعدي، در قیاس با و
ها؛ هاي مهجور و چه اندازه، تا به امروز، زنده و کارآست. به تحقیق، برخی از این واژهحال، خالی از واژه

"لْحسنَییناإحدي"، "ضَرّاء"، "سرّاء"، "القطرعین"، "صخرالجن"، "ضجور"، "طیش"، "الجیبقصب"مانند: 

شوند، اما این مصادیق و موارد، بسیار اندك است، که همین اند و میتدریج، کنار گذاشته شدهو غیره، به
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اندك، البته در زبان سعدي، خوش و شیرین نشَسته است. باري، از آنجا که وجهۀ همت این مقاله، بررسی و 
کشانیم و به سراغ ا بیش از این به درازي نمیمعنایی خاص سعدي است، سخن ر-تبیین یک نکتۀ دستوري

هاي مزبور، اینک، موضع و موقعِ رویم، که بر بناي آنچه در مقدمه گفته شد و نیز، گفتهاصل مطلب می
پرداختن بدان، مهیاست.   

نماییم. میگذرد، آغاز از خاطر می-مرتبط با آن نکتۀ نحوي-گفتار را، با دو بیتی، که هم اکنون و هربار
تردید، با ابیاتی دم، کتابِ شیخ اجلّ، از دستشان دور نیفتاده است، بیآنانکه با سخن سعدي آشنا هستند و یک

اند:آید، برخوردهاز قسمی که ذیالً می
چنان به تو مشغولم، نه آن

روي!اي بهشتی
که یاد خویشتنم در ضمیر 

آیدمی

)505: 1382(کلیات سعدي، 
زار، دامن گُلتو دربی

شب،نخُفتم یک
که نه در بادیۀ خار مغیالن 

بودم

)547(همان: 
شناسی، به چنین شناسی و معنیکنم، جاي شگفتی است، که نه در کُتُب دستورزبان، زباننخست، اشاره می

رد؛ جز گونۀ خواشاره شده است، و نه ردي از آن، در سخن دیگر شعرا، به چشم می"نه"کاربردي از واژة 
ورانِ برخی اقالیم خاص، و نیز، وجه رسمیِ ظاهراً مشابه، اي از آن، در بیان عامیانۀ گویشیافتهتغییر شکل

گفتنِ سخن«رود، که در قیاس، باز هم هاي تحقیقی به کار میولی قطعاً متأثر از آن شیوه، که گاهی در نوشته
» سعدي، دگر است.

، حرف ربط، و بر دو قسم است:"نه"فرماید: پور میآنجا هم که دکتر خیام
آورند؛ به، هر دو میبه، که در این صورت، آن را پیش از مربوط و مربوطٌبراي نفی مربوط و مربوطٌ-الف

چنانکه سعدي گوید:
نه به استر بر سوارم؛ نه چو 
اُشتُر، زیر بارم

نه خداوند رعیت؛ نه غالمِ 
شهریارم

)60(همان: 
قرار بر کف آزادگان 

گیرَد، مالنه
نه صبر، در دلِ عاشق؛ نه 
آب در غربال
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)31(همان: 
، که عالمت نفی "نه"شود؛ بر خالف ، که حرف ربط است، به کلمۀ مابعد خود، متصل نوشته نمی"نه"

ر بیت دوم، منفصل را، د"گیردنه"و غیر آنها، و از اینجاست که باید "رودنمی"، "نرفت"است؛ مانند: 
نوشت. نمونۀ دیگر:

من، آدمی، به جمالت، 
شنیدمدیدم و نهنه

حقیقت، اگر گُلی، به
عجین آب حیاتی

)612(همان: 
آید؛ مانند:می"مربوط"صورت، صرفاً در آغاز فقط براي نفی مربوط، که در این-ب

تَرك دنیا و شهوت 
است و هوس

پارسایی، نه تَرك جامه و 
بس

)55(همان: 
روي، با مقصود هیچکُند، و، بهدر مواضع معنایی مختلف می"نه"فقط، اشاره به چگونگی استفاده از کلمۀ 

: 1384پور، و مراد ما ارتباطی ندارد و تازه آن هم، خود، جاي نقد دارد، که از این مجال، دور است. (خیام
183(

نمایاند، گونه ترکیب کلمات، که گزاره را منفی میست گفت که ایندربارة دو بیت مد نظرِ مقالۀ حاضر، بای
، ویژگی منحصر "اثبات شبیه نَفْی"؛ یعنی "مدح شبیه به ذم"اما دائر بر مفهومی مثبت است؛ چیزي از دست 

و، چنان، از نظر معنایی، اثرگذار است که اگر وي، از چنین پیچِشی در بافت سخنش به فرد سخن سعدي
گشت. این گونه کاربرد، خود، چنانکه، به ترتیب هم برد، چنان اثري، هرگز بر آن، مترتب نمینمیبهره 

که گُزاره، با استفاده از یک کلمۀ نفیِ منفصل (نه) و یک فعل مثبت آوردیم، بر دو گونه است: یکی این
گردد، که مۀ نفیِ منفصل، همراه میشود و دیگر، اینکه یک فعلِ منفی (نخفتم) نیز، با کلآید)، گُزارده می(می

در هر دو صورت، مخاطب، در نخستین برخورد (خواندن یا شنیدن)، با دشواريِ فهم معنی و مفهومِ بیت، 
شود.   مواجه می

:معنیِ بیت
چنان به تو مشغولم، نه آن

روي!اي بهشتی
که یاد خویشتنم در ضمیر 

آیدمی
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ام). حال اگر (از خود، غافل شده» آیدولم، که یاد خودم در ضمیر نمیچندان به تو مشغ«این است که: 
سعدي، که دستی چنان توانا در شعر دارد، این بیت را، به صورت دیگري که در همان نگاه نخست، گویاي 

د)، آیسرود؛ یعنی، از همان آغاز، کلمۀ نفی (نه) را بر سر خود فعل (میمفهومِ مزبور باشد، بدون پیچش، می
حد ذاته، آمد. پس، آنچه، فیاند، پایین میگاه، منزلتش، تا حد ناظم، چنانکه برخی پنداشتهآورد، آنمی

کُنَد، که البته، از جدا می"شعر"را از "نظم"مصداقِ وصف سهولت و امتناع است، همان چیزي است که 
استفاده اي است که بدون ها در ساخت نحوي ویژهقسم صور خیال هم نیست! آن امتناع، در واقع، بردن واژه

نماید. باري، از صور خیال، شعریت کالم را تضمین، و آن را از سکّوي سهولت، به بلنداي امتناع، پرتاب می
گونه کاربردها و بیان است.زدنی او، در اینوجه امتناعِ سخن سعدي، توانایی مثالیک

اي دیگر، و با بیت نخست، متفاوت است. بیت دوم، چنانکه گفتیم، به گونهمضی من هذا، ساختار نحويِ
به فعل (نخفتم) و دیگر، آوردن آن، "نه"در بیت دوم، از دو بارِ منفی، استفاده شده است: یکی، اتصالِ کلمۀ 

ل، از بیان تأمیابد، ولی زبانش، بیجدا از فعل؛ طوري که، در نخستین قرائت، مخاطب، مفهوم سخن را در می
، مصداق همین گونۀ دوم است. با این تعبیر، معنی و »منفی در منفی= مثبت«که گفتیم آن، ناتوان است، و آن

   :مفهوم بیت
زار، تو در دامن گُلبی

شب،نخُفتم یک
که نه در بادیۀ خار مغیالن 

بودم

زار بخوابم، المثل، اگر در دامن گُلیبدون تو، خوابم، آشفته و خاطرم، پریشان است، و، ف«این است که 
توان در آنجا، خواب و خاطري آرام چون تو حضور نداري، گویی در بیابانِ پر از خار مغیالن هستم، که نمی

توان به ترتیب، از آن دو وجه سلْبی، میبدین» زار، بدون تو، خارزار است.گُل«که: ، و نهایتاً این»داشت
. مفهومی ایجابی رسید

شعر: رستاخیزِ "اي موسوم به ، مقوله"موسیقی شعر"دکتر شفیعیِ کدکنی، در بخش نخست از کتاب 
اند، که از آن جمله است، ، و در آن، به برخی از آنچه مد نظر این پژوهش است، نزدیک شدهانگیخته"کلمات
 داییآشنایی"مبحث31-36: 1381. (شفیعی کدکنی، "ز (

رود که خالف اي به کار میها، جایی است که یک واژه، به گونهین عوامل رستاخیز واژهتریکی از مهم
انتظار خواننده است؛ مثالً آشنایی و عادت اهل زبان، این است که نشانۀ نفی، مستقیماً، پیش از فعل بیاید یا 

گوید: ي میبدان بچسبد و مثالً گفته شود: نرفت، نخورد، نیست و از این قبیل. اما وقتی سعد
تر استریز تو، ناباكکه نه از غمزة خونخـوار اَجـل، نندیشم،دگر از حربۀ خـون

)411: 1382(کلیات سعدي، 
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شود؛ چراکه انتظار فعل منفیِ مستقیم دارد، نه غیر در مصراع دوم، خواننده و مخاطب، سردرگم می
، جدا نموده است؛ نتیجۀ چنین "است"ز فعلِ را ا"نه"مستقیم؛ چنانکه سعدي، در مصراع مزبور، کلمۀ 

اي شیوة کاربرد، در کالم سعدي، گونهکُنَد. اینکاربردي، این است که مخاطب، احساس غرابت می
است. "زدایی در حوزة قاموسیآشنایی"زدایی، موسوم به آشنایی

گذر از "ه منجر به ارائۀ نظریۀ سعی نگارنده، بر این است تا در این موضع، به طور مختصر، مسیري را ک
اي شود، مجموعهجا طرح میشده است، مطرح کُنَد. به بیان ساده، آنچه در این"ها به معنی جمالتمعنی واژه

پذیريِ ترکیب"کُند. این قواعد، قواعد هاي قاموسی را، با یکدیگر، ترکیب میاز قواعد است که معنی واژه
، با برچسب "معانی"شود، و ارائه می"امتزاج"، در این حوزه، تحت عنوان شود؛ ترکیبنامیده می"معنایی

هاي معنایی، چیزي بیش از تحلیل گردد. واقعیت، این است که گونه، نمایانده می"هاي معناییگونه"
ز آید. اها به شمار میها و شاخصاي ترکیب نشانهساختاري معنی نیست و امتزاج نیز، به همین ترتیب، گونه

پذیري رسد، وجود قوانین ترکیبهاي ممتَزَج و نحوة امتزاج آنها، ضروري به نظر میآنجاکه تعیین صورت
شود، و از همین مقوله نماید، که این کار، از راه موقعیت دستوري عناصر، انجام داده میمعنایی، الزم می

: 1387به عبارت منطقیون، موجب. (پالمر، و دریافتن مفهومی مثْبت و"منفی"است، ترکیب دو بار معنایی 
177 (

ما، در مرحلۀ نخست، باید موقعیت دستوري عناصر قاموسی موجود در ابیاتی از این دست در سخن 
شکل که دو وجه سلْبی را، سازندة یک وجه ایجابی بدانیم و البته نیازي هم سعدي را، تعیین نماییم؛ بدین

نظر آوردن جزئیات (آواها) به تکلف بیندازیم. پس از مرحلۀ مزبور، ناگزیریم که نیست که خود را، با در
گاه، کار خود را، با در نظر گرفتن دو هاي قاموسی را در هم بیامیزیم. در این جايهاي معنایی واژهگونه

ئی آن آشکار اي وجود دارد، که داللت انتفاکُنیم. در یک گونۀ معنایی، فعل منفی، آغاز می"نفی"صورت 
خورد، که به ماهیت ایجابِ است، و در گونۀ دیگر، یک کلمۀ نفیِ (نه) دورافتاده از فعلِ خودش، به چشم می

کند    نهفته اشاره می
(نه قاموس) صورت "حوزة نحوِ زبان"زدایی، در جاي آن است که یگوییم، یکی دیگر از اقسام آشنایی

ن وجه آن هم هست؛ زیرا امکانات نحويِ هر زبان، و حوزة اختیار و انتخابِ گیرد، که اتفاقاً، دشوارتریمی
گراییِ واژگانی، یا نحوي هر زبان، به یک حساب، محدودترین امکانات است. آن تَنَوعی، که در حوزة باستان

خَلق مجازها و کنایات وجود دارد، در قلمروِ نحو زبان، قابل تصور نیست. 
جویی در زبان، همین حوزة نحو است که بعضی از اندازي دیگر، بیشترین حوزة تنوعاز سوي، و با چشم

عبدالقاهر "اند و بزرگان فالسفۀ جمال، در فرهنگ اسالمی، تمام توجه خود را، بدان معطوف داشته
زة پردازِ بالغت در ایران و اسالم است، بالغت و تأثیر را، منحصر در حوترین نظریه، که بزرگ"جرجانی

خواند. (همان) منظور او، از علم معانی نحو، می"النحوعلم معانی"داند و آن را ساختارهاي نحوي زبان می
آگاهی شاعر و ادیب، از کاربردهاي نحوي زبان است، و اینکه هر ساختاري، در چه حالتی، چه نقشی 
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أسفانه، نظریۀ او را، به چند کلیشۀ خُشک و اند، متتواند داشته باشد. البته، کسانی که پس از عبدالقاهر آمدهمی
هاي ادبیات هاي علمیه و دانشکدههاست، آبشخور حوضهاند، که قَرنتکراري و بسیار مبتذل، تبدیل کرده

گشته.   
نماییم، در تحلیل بالغیِ ساختارهاي تر، اشاره میجا نیز، جزئی و دقیقتر گفتیم، و اینطور که پیشهمان

کاري انجام داده نشده است. باري، در این قلمرو، در زبان فارسی، یکی از ارسی، هنوز هیچنحوي زبان ف
ست. آنهایی که از مبناي بالغی هنر سعدي، که در همین ساختارهاي نحوي استادانِ بالمنازع و یگانه، سعدي

؛ در صورتی که در این "شعر"نه دانند،می"نظم"اند، که کالم او را، اند، غالباً کسانیخبر و غافلنهفته، بی
هاي دیگر بیان، است، و استعارات و مجازهاي نو و گونه"نظم"، همان اوج "شاعري"انداز، اوج چشم

دهند. نُدرت، خود را نشان میبه
که مثالً شاید در سراسر دیوان سعدي، یک تشبیه یا استعارة نو و تازه وجود نداشته باشد؛ در صورتی

جازِ بیدیوانِ اَضععد، سرشار از صدها استعاره و ملِ شعراي اَدوارِ بچنانکه -سابقه است، ولیف و اَخْم
سعدي، از لحظۀ حضورش، در تاریخ ادبیات فارسی، همواره، -اقتضاي عدل طبیعی و نَقّاد روزگار است

استعارات و مجازهاي چون و چراي ملک سخن بوده؛ حالی که آن شاعرانِ دیگر، با همۀ رواي بیفرمان
اند. اعجاز سخنِ سعدي، در گونه مباحث نیز، فراموش شدهشان، حتی براي اهل شعر و متخصصان ایننوآیین

گوید: وقتی که سعدي می"چگونه گفتن؟"همین موضع است؛ یعنی: 
مصلح، به کوي هیچ

عشق نَرَفت،
کـه نه دنـیـا و آخـرت، 

درباخت

)393: 1382لیات سعدي، (ک
نَـفَس از دو دوست، یک

عمـر، بر نیاسودند
که آسمان، به سر وقتشان، 
دو اسبه، نتاخت

)807(همان: 
گمان مبر که برآید ز 
خام هرگز دود

تو را سماع نباشد که 
سوز عشق نبود

)490(همان: 
تو دگر شب آمد و کی بی

روز خواهد بود
ه شبی نرفت که سعدي ب

داغ عشق نگفت
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)491(همان: 
که نه تصدیق کند کز سر 

ست فغانشدردي
نرسد نالۀ سعدي به کسی 
در همه عالم

)526(همان: 
تردید، توان آن را داشته، که طوري جمله را ببندد که خواننده، درگیرِ تأمل نشود و در فهمِ آن، به خود بی

نماید، که در عین سهولت و زیبایی لفظ، خُرماي معنی نیز، ده میوجهی استفانپیچد، ولی از امکانات زبان، به
، دور بمانَد؛ اینکه "ابهام نحوي و ساختاري"، از "شناسیمعنی"بر بلنداي نخیل، محفوظ، و از نظر دانشِ 

هاي موجود جمالت، در یک جمله، از داللت چندگانه، برخوردار نیستند، ولی نوعِ کدام از صورتهیچ
شان، به داللت چندگانه، و در موارد متعددش، ابهام، منجر گشته است، که در چنین مواردي، ابهام، ینینشهم
) 218: 1383تواند در سطح گروه، یا در سطح کل جمله، مطرح باشد. (صفوي، می

استعارات کارگیريِ اقسام نیازي از بهگونه کاربرد را، در به دست دادن روشی براي بیبه نظر، چرایی این
گرفت. توان پِیو مجازها و تشبیهات، می

هاي معروف بیانی (مجاز، تشبیه، در سخن سعدي، مصداق مواردي که سخن را، بدون تَوسل به گونه
اي پربار ساخت، بسیار است؛ ها پرداخت و از آنها مقالهشود بداناستعاره و کنایه)، به اوج رسانده است، و می

هاي حذف"اش بوده است، استفاده از ف انتظارهایی که مختص سعدي، یا، کم از آن، او مبدعاز جمله خال
و موارد "سوگندها"، "استثناهاي منقطع"، "تا"و "و"هاي متعدد ، به کارگیريِ گونه"اقتصاري و اختصاري

است.دیگر، که همه، داراي اثرگذاري هنري و نقش بالغی
بپردازیم؛ یعنی اینکه سعدي، شیوة بیانیِ مورد "موضع کاربرد"ست که به مقولۀ اکنون نوبت آن فرارسیده ا

، "بوطیقا"بحث در این گفتار را، بیشتر در کدام بخش از سخنانش، به کار برده است؟ این جاست که پاي 
ید، اشاره شود. پیش از ورود به بحث جد، به جستار ما باز می"گراشناسی ساختمعنی"و "گونۀ ادب غنایی"

تحقیق، بیشتر در غزلیات او، که از گونه سخن غنایی در حساب سعدي، به"طرز خاصِ"نماییم که این می
اندازد که شاید، چنان کاربردي را، فضاي غزل و خورد؛ چندانکه مخاطب را به این فکر میاست، به چشم می

بوطیقا و -ویژه غزلبه-بررسیِ گونۀ ادب غناییکُنَد. ادامۀ این نکته را، پس ازگونۀ ادب غنایی اقتضا می
خواهیم گرفت. گرا، پیشناسی ساختمعنی

1ادبیات غنایی-الف

خوانده "لیر"فرانسوي، به معنیِ شعري که همراه آلت موسیقیِ 2اصطالحِ غنایی، که در برابرِ لیریک ،
هاي اخیر، در ادبیات اروپایی راه یافته، در سالرفته، و بعدها به شود، و در زبان یونانی قدیم، به کار میمی

در لغت، به معنی "غنا"ادبیات فارسی، به دلیلِ مصادیقِ فراوان، رونق و رواییِ بسیاري پیدا کرده است. 

1. Lyric Literature
2. Lyrique
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شود که اي گفته می، به مجموعه آثار ادبی"ادبیات غنایی"انگیز است و سرود، نغمه و آواز خوشِ طرب
ساسات شخصیِ شاعر باشد. البته، این جِبِلّی و فطري آدمی است که در هنگامِ گزارشگرِ عواطف و اح

اي داشته باشد. کالم غنایی، مربوط به احساسات و عوالم درونی آدمی است شادمانی و غم، براي خود، زمزمه
خاسته از هاي برهاي شاعر و بدبینیها و شاديو درجۀ شدید آن، مربوط به عشق و تعلّق خاطر اوست. لذت

نیافتن به آزادي و دنیاي آرمانی و مطلوب، از نیافتن به آرزوها و رنج حاصل از اندیشۀ بودن و دستدست
ترین اُفُق ِعاطفی، و کالم جمله موضوعات ادبیات غنایی است. در ادبیات فارسی، اُفُقِ ادبیات غنایی، وسیع

: 1374نسانی، از جهت بشَرگونگی، است. (رزمجو، ترین زمینۀ بحث در بابِ مطالعۀ عواطف اغنایی، گسترده
). 225-230: 1388) و (کالر، 128و 127: 1387)، (شمیسا، 69-64

چیست؟1بوطیقا
ویژه ادبیات غنایی، ترین تحلیل و نظریه دربارة ادبیات، به، بنیادي"پوئتیکا"، معرب یونانی "بوطیقا"کلمۀ 

، که گسترة اشتمال آن، از مرز "بنیادي". به این دلیل گفتیم و در واقع، نوعی کمک به اندیشیدن است
شناسی و شود و تا بحث دربارة معنی، آغاز می"هاي آواییزنجیره"و "آوا"ترین عناصر زبان؛ یعنی ابتدایی

اي در باب رود. بوطیقا، در جوهر خود، نظریهنهایتاً به دست دادن معیاري براي درك صحیحِ سخن پیش می
ش متن ادبی است و از این جهت که روشی براي درك یک جمله و متعاقباً، درك یک زبان و نتیجتاً، خوان

ویژه، در پژوهش حاضر، مراد از بوطیقا در کالم سعدي، تسلّط بر فنی ویژه است، اهمیت زیادي دارد. به
ت جهانی شاعرانه کمک انداخهمانا، فلسفۀ کاربرد خاص عناصر کالم است، که شاعر را، براي ساخت و پی

دهد، یا گاهی آنها شناختی، تخییلی و تصویري او جهت میهاي زبانصورت که نخست، به پیامکند، بدینمی
سازد و سوم، ذهن و زبان ها را، با عواطف انسانی، فراهم میکند؛ دوم، موجبات پیوند این پیامرا متحول می

کند. زدایی هدایت میهاي آشنایین، حمایت و به اقسام و گونهگرفتن از مواضعِ پیشیشاعر را، براي فاصله
است، که مورد دوم، خود، به "سازيقرارداد و متعارف"و "توانش ادبی"بوطیقا، از این منظر، شامل دو مقولۀ 

؛ یعنی الگوهاي یک نوع "نماییسطوح واقعی"و "مندنگارش گشوده و خوانش قاعده"هایی چون: زیرمقوله
شود، که ذیالً به تقسیم می-نه در معناي مصطَلَحِ فنّ بیان-طبیعی بر حسب قرارداد و نقیضه و کنایهادبی،

کنیم.تعاریف مقوالت یادشده، اشاره می
توانش ادبی: توانش ادبی، عبارت است از مجموعه قراردادهاي حاکم بر خوانش یک متن ادبی، که -الف

پردازد؛ به بیانی دیگر، شناختی، شکلی و قالبی، میکَرد زباندبی، با رويبه مطالعۀ شرایط شهودي و تحوالت ا
نظامی ادبی، که گزارندة کیفیات خودجوش، خالق و عاطفی ادبیات است. مثل اینکه، یک جملۀ در قالب نثر، 

کند و برعکس.هاي مختلفی پیدا میشود، معنیوقتی به صورت شعر نوشته می

3. Poetic orPoetical
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ساختن یک متن، عبارت است از ارائۀ آن، به شکلی طبیعی و قابل ي: متعارفسازقرارداد و متعارف-ب
شود: هاي ذیل، تقسیم میدرك، که به مقوله

مند: در این زمینه، بایست گفت که امروز، دیگر بحث دربارة نویسنده نگارش گشوده و خوانش قاعده-1
اندن است. دو مفهومِ نگارش گشوده و خوانش و نوشته، منتفی است و آنچه اکنون اهمیت یافته، نوشتن و خو

، و نوشته، در "خالقِ اثر"اند براي اینکه توجه ما را، از نویسنده، در مقام مند، ساخته و پرداخته شدهقاعده
و "نهاد"، به مثابۀ یک "نوشتن"، به دو شبکۀ بهم پیوسته از قراردادها معطوف کنند؛ یکی "خود اثر"حکمِ 

، بر "هاي شاعرانهنامتعارف"المثل، . در این میدان است که، فی"فعالیت"، به منزلۀ نوعی "خواندن"دیگري، 
یابد و به همین دلیل، شود و امکان تفسیر میحسب قراردادهاي حاکم بر گونۀ ادبی، طبیعی قلمداد می

شوند.ترین شیوه، در گفتارهاي غنایی و فرایندهاي عشقی تلقی می، مناسب"هازداییآشنایی"
نمایی، عبارت است از وحدت ساختاري یک متن و تشریک نمایی: خود لفظ واقعیسطوح واقعی-2

نمایی، حاصل از شرایط مساعی تمامی اجزاي آن، براي القاي یک معنی و اثرات آن. نخستین سطح واقعی
بین امکانات مختلف تلقی شود. دومین سطحِ واقعی نمایی، م"جهان واقعی"تواند اجتماعی است، که می

سازي متن و تعیین جایگاهی براي آن در جهانی است که فرهنگ ما، هاي مختلف متعارفوقوعِ معنی، شیوه
گویند؛ بدیهی است که تعبیر هر چیزي در این حوزه، می"نمایی فرهنگیواقعی"آن را تعریف کرده، که بدان، 

دهد. جامعه در اختیار اعضاي خودش قرار میبه معنیِ طرح آن در قالبِ نظمی است که فرهنگ
این نوع دوم، در واقع، متنی فرهنگی است؛ یعنی همانا دانش مشترکی که از سوي اعضاي یک جامعه، به 

ها شود، خوشِ دگرگونیتواند دستشود و از این رو، میمثابۀ بخشی از فرهنگ آن جامعه، در نظر گرفته می
نمایی، قراردادهاي حاکم بر یک شود. سومین سطحِ واقعیمحسوب می"ر طبیعیرفتا"اما با این همه، نوعی 

نمایی، است. چهارمین سطح واقعی"مصنوعی"و "نمایی ادبیواقع"نوع ادبی است که مبین نوع خاصی از 
ع سوم را نمایی نووضوح، واقعیعبارت است از مواجهۀ موارد طبیعی، با موارد مصنوعی، که در اینجا، متن، به

، و حاصلِ "ترکیبی"نمایی، کند تا به اقتدار خود بیفزاید. پنجمین و آخرین سطحِ واقعیعرضه و آشکار می
نمایی، یک اثر ادبی غنایی، اثرِ دیگري را مبناي حضور یا سرآغاز خود قرار ست. در این واقعی"هابینامتنیت"

فتار، خارج است. اینک، بسط سخن:، که از حوزة این گدهد و باید به آن تشبیه شودمی
قدر نماییِ متن، کاربرد آن، در موضعِ رفتارِ طبیعی یک اجتماع است. چنین متنی، آننخستین سطحِ واقعی

رسد که، دقیقاً، از ساختار آید، که نیازمند هیچ توجیهی نیست؛ زیرا به نظر میشده به حساب میشناخته
آوریم که جسم و روح دارند؛ فکر ن متنی، از مردمی سخن به میان میجهان، مایه گرفته باشد. ما در چنی

کنند و مجبور آورند؛ درد، عشق، نفرت و مواردي از این قبیل را احساس میکنند؛ مطالبی را به خاطر میمی
هاي چهارگانۀ بیانی، متوسل شوند.هاي فلسفی و گونهنیستند براي توجیه این رفتارها به استدالل
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اي سر و کار داریم، هاي فرهنگی، یا دانشِ پذیرفتهاي از کلیشهنمایی، ما با مجموعهدومین سطحِ واقعیدر 
نمایی، البته از امتیازهاي سطح تواند در یک اثر غنایی، مورد استفاده قرار بگیرَد. این سطح از واقعیکه می

آورد.ا نوعی تعمیم به حساب میها رنخست، برخوردار نیست؛ به این دلیل که خود فرهنگ، این
اي است، که متن، نمایی، متضمنِ درکی ادبی است؛ چنین سطحی، شاملِ هنجارهاي ادبیسطحِ سومِ واقعی

دار و منسجم گردد. یکی از این هنجارها، به هنگام صحبت توانَد به آنها مربوط شود، و از این طریق، معنیمی
یابد.ان طرح میدربارة جهانِ تخیلیِ نویسنده، امک

شود که نویسنده، از قرارداد ادبی، نمایی، شامل این ادعاي صریح یا ضمنی میچهارمین سطح از واقعی
ورزد.پذیرَند، مبادرت مینماییِ نوع ادبی غنایی، دركهایی که، در حد واقعیکند، و به تولید متنمتابعت نمی

اي محدود و ویژه، از نوع چهارم دانست؛ وقتی که متنی، ونهتوان به گنمایی را، میپنجمین سطحِ واقعی
توان با گذر به سطحِ سازد، که میمی"نافیه"کند، یا براي آنها قراردادهاي حاکم بر نوع ادب غنایی را بیان می

ر، دیگري از تفسیر، آن را تعبیر کرد. در این سطحِ اخیر، تقابل میان ساخت و معنی، از طریقِ مضمون خود اث
سازد، روش خوانشِ خاص خود را شود، اما به هر صورت، متنی که از مضمونِ خاصی، نافیه میحفظ می

، فارغ باشد، باید از حال و هواي مضمونِ اصلی، الهام "هجو"و "هزل"طلبد. اگر قرار باشد که نافیه، از می
-ل، با اعمالِ تغییرات اندکی در آنبگیرَد و از شگردهاي صوري و ساختاريِ آن، تقلید کُنَد و، در عین حا

اي ایجاد کُنَد. نماییِ معنی، فاصلهنماییِ ساختار و واقعیبین واقعی-معموالً در حوزة واحدهاي واژگانی
نمایی، و کند، که متضمن تقابل میان دو روال واقعیاللفظی تأکید میترتیب، نافیه، بر نوعی خوانشِ تحتبدین
سره، بر پایۀ معنی شکل گویی، یکشود؛ چه پوشیدهمشخص می"گوییپوشیده"ن، با جاست که مرزِ آاین
همراه است و این امر، البته "سوء تعبیر"گویی، همواره با گیرد، اما نافیه، مبتنی بر صورت است. پوشیدهمی

فتار، که در ادبیات شویم. این گونه گاست، که ما، در آن، با نوعی تناقضِ درونی مواجه می"کژتابی"سواي 
نام دارد، و شامل "گویی موقعیتپوشیده"یا "گوییِ نمایشیپوشیده"هاست، غنایی، یکی از پرکاربردترین

شود، که میان جهان مورد نظر شاعر و خواننده وجود دارد؛ جهانی متباین، که خواننده، از طریق تقابلی می
نیز، همین ساخت تقابلی را دارد، ولی "گوییِ کالمیهپوشید"اطالعات مقدماتی، با آن آشنا شده است. 

اي از انتظاراتی است، که به خواننده، امکان تر. درك این گونۀ اخیر، وابسته به مجموعهتر و جالبپیچیده
اللفظی را دریابد، و تعبیرِ دیگري را نماییِ ظاهريِ مربوط به تعبیر معنیِ تحتدهد تا ناهماهنگیِ واقعیمی

اي، که براي متن در نظر گرفته است، مطابقت داشته باشد. نماییین آن کند، که با واقعیجانش
؛ دوم، "گراانگیزش واقعیت"طور کلی، ما با سه انگیزشِ غنایی سر و کار داریم: نخست، بدین ترتیب و به

ن متن، در ، که بر مبناي آن، هر عنصر یا شگرد درو"انگیزش هنري"و سوم، "گراانگیزش ساخت"
ها، که بیشتر دربارة آن بحث شده، عبارت است هاي ویژة هنري، دخیل است؛ یکی از این اثرگذارياثرگذاري

، که پیشتر، دربارة آن سخن گفتیم."سازي آنچه آشناستغریبه"، یا "زداییآشنایی"از 
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هایی و به دنبال چه هدفی است؟بوطیقاي کالم غنایی، شامل چه مقوله
داریم، "غنایی"هاي آن و نیز، شناختی که از کالم و تبیین مقوله"بوطیقا"ا توجه به تعریف واژة اکنون، ب

هایی چون: نگریم، آنگاه قادر خواهیم بود، تا مقولهتوان گفت: وقتی کالم غنایی را از منظر بوطیقایی میمی
قراردادهاي "و "ت و بازیابیمقاوم"، "مضمون و شهود"، "وارهاي اندامکلیت"، "هافاصله و شاخص"

را، که زیرمجموعۀ بوطیقاي کالم غنایی هستند، تفسیر و تبیین نماییم."روایی
هاي گلستان او، ها: مسلماً، خواندن شعري از سعدي، با خواندن یکی از حکایتفاصله و شاخص-1

هاي بیرون از متن، ها و بافتتفاوت بارزي دارد. حکایت، وضوحاً در محیطی ارتباطی نوشته شده، و به زمینه
، به "من"توانیم مردودشان بدانیم. در حکایت، هاي آن را در نیابیم، نمیوابسته است، که حتی اگر مناسبت

، که مخاطبِ اوست نیز، به همین ترتیب. حکایت، در زمان و موقعیت یا "تو"دهد و فردي واقعی ارجاع می
دهد، که در نتیجه، تعبیر آن، با توجه به آن زمان و مکان، ارجاع میمکان خاصی نوشته شده است، و به همان

پذیرد. در مقابل، شعر، وابسته به ها و خوانش آن، به مثابۀ عملی گذرا و فردي صورت میها و بافتزمینه
آید. زمان نیست، و شخصی و فردي هم به حساب نمی

شویم و براي خود، هاي برونی متوسل میو بافتها اگرچه ما، به هنگامِ تعبیرِ شعر نیز، به زمینه
هاي ما، صرفاً تخیالت ما هستند که گیریم، اما به این نکته واقفیم که داستانهایی تجربی را در نظر میداستان

کُنَد، موقعیت کُنشِ کنیم. در واقع، موقعیتی که ما را به خود جلب میاز آنها، براي تعبیرِ شعر استفاده می
شناختی واقعی نیست، بلکه فقط، موقعیتی مشابه است. ما، در اصل، از تخیل خودمان براي تعبیر شعر انزب

ویژه، و به بودگی کالم شعري است. این جنبه از نقش شعري، بهگیریم و این امر، دالّ بر غیرشخصیبهره می
خورد.  بهترین وجه، در شعر غنایی به چشم می

ار: دومین قرارداد بنیادین، در شعر غنایی، عبارت است از انتظارات مربوط به کلیت وهاي اندامکلیت-2
بودگیِ شعر، مرتبط است. در این حوزه، شعرِ واقعی، آن است یا انسجام، که مسلماً این قرارداد، با غیرشخصی

د. گاه متقابلِ یکدیگر باشند و در تعبیرِ یکدیگر به کار بِرَونهایش، تکیهکه بخش
ویژه، شعر غنایی؛ یا به بیان بهتر، سومین انتظاري که مضمون و شهود: سومین قرارداد در ادبیات و، به-3

مربوط "داللت"و "معنی"از یک شعر غنایی داریم، ارتباطی بسیار نزدیک با قرارداد دوم دارد و به مسألۀ 
اي را به مخاطبش لق اثر، قصد دارد معنیشود. مسلماً سرودن یک شعر غنایی، متضمن این ادعاست که خامی

رود، که شعر، هر قدر هم کوتاه و مختصر باشد، حتماً منتقل کُنَد و مخاطب، با این فرض به سراغ شعر می
سازد، حتی اگر به طور تلویحی بیان شده باشد. بدین ترتیب، ارزشی بالقوه دارد که آن را جالب توجه می

یابی به معنی و اهمیت آن مبدل خواهد شد. البته هاي دستایند کشف راهاي فرخوانش یک شعر، به گونه
هاي احتماالً پردازند، که کانون اصلی تجربههایی میکنند که به مضمونبرخی اشعار غنایی، صریحاً معلوم می

مشترك آدمی است.
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یک اثر غنایی، از اهمیت "تحد اعالي دالل"جا که مفهومِ مقاومت و بازیابی: در این سطح، یعنی این-4
اي از عملیات متداولِ شویم. اما پیش از این مرحله، مجموعهگردد، ما با تَکَثُّرِ انتقادي مواجه میبرخوردار می

سازد، هاست که کشف انواع مختلف داللت متن را، ممکن می، و همینمتن قرار گرفته"تعبیرِ"و "خوانش"
شود. سازي متن، معرفی میفهاي متعارو به مثابۀ گونه

گونه که پیشتر آهنگ و داللت، آنبودگی، کلیت همقراردادهاي روایی: شامل قراردادهاي غیرشخصی-5
گیري کلی این خوانش را، تعیین سازند، و جهتیابی به خوانش و تعبیر شعر را هموار میگفتیم، مسیر دست

شوند. در این ي هم وجود دارند، که به پردازش خود متن، مربوط میترو ظریفکُنَند. اما قراردادهاي ویژهمی
"مقاومت"یک متن، همین "بودنِغنایی"قراردادها، متن باید در برابر عقل، مقاومت کُنَد، و اصالً، وجه تمایز 

داريِ الگوها و ي، بلکه مقاومت، به معنیِ پا"ماندنمبهم"و "غامض"است؛ البته، نه الزاماً مقاومت، به معنیِ 
هاي معنایی آنها، به شکل آنی، معلوم نَشَود، و، در واقع، تالش براي افزایش دامنۀ هایی، که مناسبتصورت

هایی، براي تحلیل اي، که بتوانَند در تحلیل معنی متن ادبی، معتبر باشند و همچنین، یافتن راهمختصات صوري
اثرات آنها، بر حسب معنی.

شعر، همواره متضمن عملیاتی بوده است که بتوانَد شعر را قابلِ درك سازد و در این میان، البته، خوانشِ 
نیز همواره، حتی به شکل ضمنی، سعی بر آن داشته است که ماهیت این عملیات را معلوم کُنَد. "بوطیقا"

هاي بندي صورتیل و طبقه، اساساً، تالشی براي تحل"ساخت گرایی"، سلَف جلیلِ "فنّ بالغت"براي نمونه، 
ساختنِ جهانِ کالم بود و هست.زبانی و قابلِ درك

گذاري کُنَد، و اي از مختصات آثار ادبی را کشف و نامنظریۀ بالغت، در پیِ آن است که مجموعه
اي مناسب است، تا از یک معنی، به سراغِ معنی همچنین، مشخص نماید که چه ساختی، براي چه گونه

آهنگ برسیم و این نوع گشتار را، براي گونۀ غنایی هاي همهاي پراکنده، به معنیویم؛ از معنیدیگري بر
است، خواننده باید با "خُفته در خار مغیالن"، "معشوقش"، بدونِ "عاشق"خاصی مناسب بدانیم. وقتی 

رحِ یک مسألۀ سادة گشتاري معنایی، متن را قابل فهم کند، وگرنه تعبیر آن، در معنی صریحش، چیزي جز ط
اجتماعی نخواهد بود!

نگرش بوطیقایی چیست؟
هاي مند باشد، یکی از روالشناختی، در مطالعۀ ادبیات، عالقههاي زبانبراي کسی که به استفاده از روش

شناسی، براي توصیف زیباییِ متن ادبی به حساب آید. از آنجا توانَد کاربرد مقوالت زبانمعلوم و بدیهی، می
گراییِ مورد بحث ما نیز، روشی مبتنی بر که ادبیات، در درجۀ اول، چیزي جز زبان نیست، و از آنجاکه ساخت

ترین محلِّ تالقیِ این دو با یکدیگر، همانا، خود ، مناسب1"ژِنت"آید، بنا بر گفتۀ شناسی به حساب میزبان

1. Gerard Genett
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گفتارهاي هاي پارهاجی، نحوي و معنایی ساختتوانَد به تحلیلِ وشناس میشناختی است، و زبانمواد زبان
روایی بپردازد.
کند. گانۀ زبان را اجرا میهاي ششاي از ادبیات، دست کم، یکی از نقش، هر گونه1"یاکوبسن"بنا بر نظر 

نقش "، "نقش ترغیبی"، "گشایینقش سخن"، "نقش عاطفی"، "نقش ارجاعی"ها عبارتند از: این نقش
شناس، به نظریۀ جامعی دربارة زبان دست . به گفتۀ یاکوبسن، اگر قرار باشد زبان"ش ادبینق"و "فرازبانی

تواند یکی از این شش نقش را نادیده بگیرد. در واقع، از نظر یاکوبسن، بوطیقا، بخشی اصلی از یابد، نمی
در بافت یا زمینۀ شناختی نقش شعري مطالعۀ زبان«کند: شناسی است. او بوطیقا را چنین تعریف میزبان
اي ، محتواي گزاره"پیام"البته، منظور یاکوبسن از » هاي کالمی، به طور اعم، و در شعر، به طور اخص.پیام

گفتار است، در مقامِ نوعی صورت زبانی. نیست، بلکه خود پاره
اده شود، به گیري ساختاري دگفتنی است که در متون غنایی، معموالً متن، بدون اینکه ارجاعی به شکل

شود. در واقع، در این شاخه از متون، حرکت از یک مرحلۀ فهمِ لفظی (صرفی) به صورت یک کلّ، درك نمی
تجلّی پراکنده و تو در «ویژه، ، شعر غنایی، به2"گرماس"اي دیگر (معنایی)، ضروري است. بنا بر گفتۀ مرحله

شود که به شکلی تو در رو میبهبارات و تصوراتی رودر این گونه، خواننده، با ع» بندي است.توي نوعی رده
اي بیرون کشیده شود که هاي معناییاي، مشخصهتنیدهاند، و باید از چنین رشتۀ در همتو، در هم تنیده

هاي تقابلی، به کار رود.دهی متن، در قالب طبقهتواند براي سامانمی
3گراشناسیِ ساختمعنی

اي شناسی در حوزة نقد ادبی است. اگر حوزهیدترین و کارآمدترین شاخۀ زبانگرا، مفشناسی ساختمعنی
شناختی، بتواند بر زبانِ ادب، قابل اعمال هاي توصیف زبانشناسی وجود داشته باشد، که در آن، روشاز زبان

در مسیري علمی خواهد بود. کدام منتقد ادبی در این آرزو نیست که، "معنی"باشد، این حوزه، همان قلمروِ 
شده، ثابت کُنَد، شان تصدیقو دقیق، براي بررسی معنیِ یک متن، قرار گیرد و به کمک ابزاري، که کارآیی

اي از گرا، توضیحِ مجموعهشناسی ساختکدام معنی، پذیرفتنی و کدام، ناپذیرفتنی است؟ وظیفۀ معنی
ها، اللفظیِ واژهگویی، در تعیین معنیِ تحتسخنگوییِ زبان است؛ یعنی تواناییِ این هاي توانشِ سخنجنبه
هاي ناهنجار. این منْظَر، نمونۀ تقریباً کاملی از توصیفی معنی و نفیِ خوانشهاي همها، تشخیصِ جملهجمله

هاي مورد استفاده (دستورزبان و فنون بیان)، صورت اي مشخص و تعیین روالاست، که بر اساس پیکرة ادبی
کند. شناسی، معرفی میدهی نوعی عالم صغیرِ معنیاي را، براي ساماندر نهایت، الگوهاي قطعیپذیرد که، می

هاي موثقِ معنایی، همانا، میدان نحو و بالغت ترین میدان، براي به دست دادن تحلیلدر این حوزه، وسیع
).113-139: 1388است. (کالر، 

2. Roman Jakobson
3. Pavel Greimas

1. Structuralistic Semantics;(Sémantique Structurale)ِمعادل فرانسوي
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جستار 8سخن را که در صفحۀ توانیم، بر مبناي آن، پیِ یهاي کارآتري در اختیار داریم، ماکنون که داده
هاي سعدي، با حاضر بازگذاشتیم، در این موضع، بگیریم. در آن بخش از سخن، اشاره کردیم که غالب گفته

ساخت نحوي و شیوة بیانیِ مورد بررسی در این مقال، از نظر معنی، به حوزة ادب غنایی و آبشخور اصلیِ 
هایی، بیت، از آن روست که تک"غالب"(در برابر تَعقُّل) مربوط است. البته، اینکه گفتیم "حساسا"آن؛ یعنی 

شود، اما نه با آن بسامدي که در غزلیات جاي کلیات وي دیده میوار (به سبک مزبور)، در جايهم سعدي
اوست؛ از آن جمله است:

کسی نام حاتَم، 
نبردي برَش

که سودا نَرَفتی از
او بر سرَش

) 242: 1382(کلیات سعدي، 
کس نبیند 
بخیل فاضل را

که نه در 
گفتنش کوشدعیب

)167(همان: 
نمانْد جانور؛ از وحش و طَیر 
و ماهی و مور،

مرادي، که بر فَلَک نَشُد، از بی
افغانش

)84(همان: 
نه زنگ عاریتی بود بر 
دل فرعون،

که صیقلِ ید بیضا، 
اش نزدوداهیسی

)814(همان: 
مایۀ آنها، با بیت:که طبیعتاً درون

زار، تو در دامن گُلبی
شب،نخُفتم یک

که نه در بادیۀ خار مغیالن 
بودم

یا:
تو نه آن صورتی 

رویت،که بی
متصور شود، 

شکیبایی
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)607(همان: 
ترین مقولۀ آن؛ ر حوزة ادب غنایی و اصلیتفاوت بسیار دارد. واضح است که در ابیات مزبور، سخن، د

تردید، توانایی گونه ابیات، مورد استفاده قرار گرفته، بیاست. عناصر واژگانی، که در ساخت این"عشق"یعنی 
و پتانسیل، ارائه و القاء حس درونی شاعر را، دائر بر تلخی فراق و سختی حیات بدون معشوق و ناشکیبایی، 

گون هاي گونهطرف، عاشق و طرف دیگر، معشوق است که به شیوهند رواییِ عشقی، یکدارند. در هر فرای
و هرآنچه بیانگر رو در "ي"(آوردن ضمیر خطاب تو، استفاده از حرف ندا، آوردن افعالِ متصل به ضمیر 

شود. هاي مزبور، گزارده میشود و امر، با یکی از ساخترویی عاشق و معشوق است)، مورد خطاب واقع می
طرحِ داستانی است، که با طرح مسائلی؛ از قبیل وارِ غزل، برساخته از یک پیشکه کُلّیت اندامجز این

تَشْبیب به وجه "، "طلبِ وِصال"، "توجهیِ یارگله از بی"، "گونهاي گونهوصف زیبایی معشوق به شیوه"
خبارگیري شخصیت عاشق و و منظوم عاشقانه، با شکلشود، و مانند یک داستان کوتاهو غیره آغاز می"ا

(در مقابل بِدایت) "نهایت"و "گُشاییگره"، "نقطۀ اوج"، "بحران"، "کشمکش"، "افکنیگرِه"معشوق، به 
شیوة "، در قالبِ "مانندي شاعرانهحقیقت"، "زاویۀ نگرش"، "زبان و لغت"انجامد، داراي ممیزاتی چون می

توان هر غزل سعدي را، داستانکی عاشقانه دانست، که با است. از این منظر که گفتیم، می"اتصال عناصر
موجود در بافت "لطیفۀ نهانِ"و "آن"؛ یعنی همان "لحن کلی و شایع شاعر"داشتن غالب عناصر داستانی، از 

، بهره دارد. است نیز"شناسانهاندیشه و ابالغِ هنري و جمال"ها، که در بردارندة آواها و واژه
هاي زبانی، ایفاگر هاي سعدي با اقبال اهل موسیقی، ویژگیباره بایست گفت که، در مواجهۀ غزلدر این

نقوشی بنیادي هستند. در جریان گفتار، هر جمله و هر کلمه و هر هجایی، داراي حدودي از ارتفاع صوت 
شود. وجود اجرا نمی"آهنگ"ستفاده از هاي گفتار طبیعی، بدون ا(زیر و بمی) است و هیچ یک از بخش

گیرد؛ این الگوها، در هر زبانی متفاوت است بندي دقیقی انجام میالگوهاي آهنگین در کالم، برحسب سازمان
باشد. دکتر شفیعی کدکنی از این مبحث، با و زبان فارسی هم، از این نظر، داراي الگوهاي خاص خود می

) بایست گفت که الگوهاي آهنگ 24-25: 1377ند. (شفیعی کدکنی، کیاد می"جادوي مجاورت"عنوان 
هاي جمله"هاي دستور زبان فارسی؛ مثل کالم، خود، نوعی موسیقی است که، عالوه بر تأثیر بر برخی مقوله

تواند حامل اطالعاتی از حاالت روحی و عاطفی و احساسی گوینده باشد. در ، می"انشایی"و "اخباري
شود و در دستگاه صوتیِ زبان نقش هاي معتبرِ آوایی خود معین میهر واج، به وسیلۀ مشخصهشناسی، واج
هاي آوایی واجد اعتبار است.گیرد، و آن نقش، حاصل مشخصهمی

، کامالً نامعلوم است؛ "مکان"و "زمان"هاي تغزلی و غناییِ سعدي، دو عنصر وارهاز نگاه دیگر، در داستان
کُند، نه رود و پیکرة داستان، وجه مصدري دارد و از منطقِ فازي تبعیت میازي پیش میچه روایت غزل، مو

منطق باینري ارسطویی. از این نظرگاه که سخن، در جهت طرح مطلب، القاء موضوع یا تفهیم مضمونی، 
أمل بنگریم، به سرایی، به تهاي سخنشود، و اگر به سیر و ساختار هر غزل، به عنوان یکی از قالبافکنده می
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رود و به انجام شود؛ در مسیري پیش میرسیم، که از نخستین مراحلش شروع میروند و روالی منطقی می
ور، عارض شده است. این روند، اگرچه در ذات همه اي باشد که بر احوال سخنرسد، تا تصویرگر واقعهمی

تر شود، بسیار دلنشینورتگري خیال، پرداخته میسنخ سخنی وجود دارد، ولی از آنجا که در کالم منظوم، با ص
گردد. این ارائۀ مطلب، در غزل سعدي، ویژگی خاصی دارد؛ از این نظر که، در تر میو در طبایع، ملموس

جریان واقعۀ توصیف شونده، رسیدن به وضعیتی مشخص (از جزئی به کلّی و از نقص به کمال) است که 
توان به بخشد. در واقع، غزل سعدي را میا، پویایی و تحرك هنري میهاي غزل ررشد اندیشه، در بیت

پیوندد، شناخته هاي مورد نظر میگردد، با دیگر جنبهفرایندي تشبیه کرد که مطلب، در بستر آن، بازنمایی می
لقاي آن گردد که شاعر، قاصد بر اشود و سرانجام، با غنایی که در این رهگذر یافته است، آبستن پیامی میمی

بوده است. در این حرکت، آنچه در موضوعِ توصیف شونده، تصادفی و فاقد ارزش عام است، تعدیل 
گردد و در ضمان اندیشه، از جمعیتی (کلیت یا عمومیتی) که در ذهن شاعر داشته است، به تشخیص و می

شود؛ یب در غزل سعدي میها، موجب و موجد فراز و نشگراید. در اصل، این ویژگییافته میتجسمِ فردیت
یابد و سپس، با غنایی تازه، به پایان هاي غزل، اعتالء میاندیشه، از سطح آغازین، اوج تکاملی گرفته؛ در میانه

رسد؛ مثالً در غزلی به مطلع:می

جان بودمتا بِرَفتی زِ برَم، صورت بیآمدي، وه! که چه مشتاق و پریشان بودم

)547: 1382(کلیات سعدي، 
شود. در طی غزل، سعدي، ، آغاز می"آمدي"یار است که با فعل خطابی "فراق و وصالِ"کلّیِ موضوع، 

اند؛ آنها هاي خود مسألۀ فراق نیستند، بلکه اثرات تجلی آنکُنَد که تعینرا با تصویرهایی وصف می"فراق"
حس و حال دوري و ج مشتاقی"دایی شائق، پس از فراق دوباره. مضاف نیستند، بلکه نتایجی هستند همراه"

اند. سعدي اند. مشتاقی و پریشانی، با رنج و بردباري همراه، در بیت نخست غزل، چنین صفاتی"پریشانی"و 
 از این امر، براي توصیف و توجیه مواد و مضامین ابیات دیگر غزل، به زیبایی مدد جسته است. یادداشت

گیرد؛ از این قرار که ماند، در بیت سوم، روایتی منطقی به خود میایی به جاي میغمی که از رنجِ در راه جد
کارگیري ساخت نحوي ویژة مورد مطالعه در این گفتار، شدت رنجی را که در راه وصال سعدي، با به

، در "لبیس"کُند، اما تشبیهی مبهم، که با دو گونه وجه ، تشبیه می"بودن در بادیۀ خار مغیالن"کشد، به می
کشانَد سخن سخن به نمایش درآمده است. سعدي، از انتظاري زیبا، و هر چیزي که لهیب فراق را فرو می

یابد، و در هاي بعد، شمول و تعمیم میهاي میانی غزل تصویر شده است، در بیتگوید. آنچه در بیتمی
بخشد. این ود، اعتالء و معنویت میشواقع، سعدي، به آنچه از حال فراق و انتظار وصال، بر وي عارض می

سازي شده، مرکب از وجوه متفاوتی گون صورتحکایت فراق و انتظار،که در سرتاسر غزل، به انحاء گونه
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ایست، گونهاست که او در هر بیت، براي منظور خود، قائل شده است. حکایاتی از این دست، که بیان واقعه
شود؛ و در این سیر شادي، غم، گله و گاهی تهکّمی ظریف آغاز میبا حالتی از مخاطبه و ابراز وضعی از

گردد که گوینده (شاعر) را به ابراز رضایتی، قطعاً نادلخواه، وا روایی، متضمن انتساب صفات و حاالتی می
ز گوید و نهایتاً، در پرتو اقرار به قضاي عشق، جدارد. در این جریان، او از نوایب و مصایبش سخن میمی

گیرد. تسلیم و وانهادن کار به معشوق، طریقی بر نمی
هاي دیگر سعدي، که در مقام مصداق نوع ساخت دستوري ویژة او آوردیم نیز، آنچه گفتیم، عیناً بر غزل

هاي موجود در گشایش سخن و ها هم، گذشته از تفاوتقابل تعمیم است. یعنی در ساخت آن دیگر غزل
د (وصف جمال، بیان شوق، رنج انتظار و فراق و غیره)، ابیات مورد بحث، در طرح آن چه باشاینکه پیش

حکم مرکز تعادل منطقی سخن و هم بوطیقاي غنا و تغزل آن هستند. 
سازي و نمایی، از زیرمجموعۀ متعارفجز آنچه در آغاز سخن آوردیم، یک گونۀ دیگر از سطوح واقعی

شود، که اگرچه سازي مربوط میحوزة سطح پنجم؛ یعنی نافیهقرارداد، در غزل سعدي وجود دارد، که به
اي ویژه هاي غنایی دیگر موجود در کلیاتش، جلوهخاص سعدي نمانْد، ولی در سخن او، مانند همۀ زیرمقوله

هایی، با تکرار فعل نفیِ است. توانش ادبی چنین گزاره"واريسعدي"دارد، یا به عبارتی، متعلق حکم 
مند و هر شش توان در آن، نگارش گشوده و خوانش قاعدهبار آوردنِ آن، مالزم است و مییک، یا "نیست"

توان به ابیات ذیل اشاره کرد: هاي زبان را سراغ گرفت. براي نمونه، مینقش از نقش
شب نیست، که چشم 
آرزومند تو نیست

وین جان به لب رسیده، 
در بند تو نیست

)686(همان: 
یست، که در وهمِ وصفت آن ن

دان گُنجدسخن
ور کسی گفت، مگر هم تو 
زبانش باشی

)641(همان: 
امشب آن نیست، که در خواب 
رود، چشم ندیم

خواب، در روضۀ رضوان، نکُنَد 
اهل نعیم

)571(همان: 
صورت ردیف )، در سرتاسر یک غزلِ حافظ نیز (به "نیست"که نمونۀ بیت نخست (با استفاده از دو فعلِ 

فعلی)، قطعاً به تَبعِ سعدي، وجود دارد. غزلی با مطْلَعِ:
منّت خاك درت، بر بصري روشن از پرتو رویت، نظري 
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نیست که نیستنیست که نیست

)164(دیوان حافظ: 
سیاري از هاي باست که در ساختار نحوي مورد بررسیِ این مقاله، که نمونهمانَد، اینتنها موضوعی که می
خورد، دریافت معنی و مفهوم صریح سخن، فقط با تأویل ویژه غزل او، به چشم میآن در سخن سعدي، به

شویم که در شده تأمل کنیم، متوجه میمیسر است. اگر در ابیات و شواهد مثال آورده"که"صحیحِ حرف ربط 
اخت نحوي، برساخته از دو جمله است، همۀ آنها، از جمالت مرکب (پایه و پیرو) استفاده شده است. این س

بایست از عهدة تأویل درست آن خورد و براي تفسیر آن هم، میکه با یک حرف ربط، به یکدیگر پیوند می
تأویالت و حرف ربط، براي شناختن ارکان دستوري جمله و نهایتاً درك مفهوم، برآمد. براي آشنایی با این

پور مراجعه نمود. دو نمونۀ کتاب دستورزبان فارسی، نوشتۀ دکتر خیامتوان به حروف ربط قابل تأویل، می
دیگر از ساخت مورد بحث:

نیامد برَش 
دردناك غمی

که ننهاد بر 
خاطرش مرهمی

)182: 1382(کلیات سعدي، 
نرفتم در این 
مملکت منزلی

کز آسیب آزرده 
دیدم دلی

)191(همان: 
آغاز می شود، که "که"ز، همواره مصراع دوم، با حرف ربط قابل تأویلِ مطابق آنچه گفته شد، در این طر

کند تا مخاطب، با برقراري یک رابطۀ ابهام آغازینِ سخن با استفاده از فعلِ نَفْی را، کامل، و هم کمک می
مؤَول، میان دو بخش سخن، مفهوم مورد نظر گوینده را، گرچه با پیچش، دریابد. 

گیرينتیجه
توانیم ساخت دستوري خاص مورد بحث در این مختصر را، منحصر در سخن سعدي بدانیم، رچه نمیگ

که، طور که در آغاز سخن هم گفتیم، قید تعلق آن به سعدي، صرفاً از باب وفور کاربرد است، و ایناما همان
هایی تقریباً مشابه سازي و ساخت، اگرچه شاید برخی از صور نافیه»گفتن سعدي دگر استسخن«مصداق 

وران اقالیمی معدود، و حتی سخن دیگر شعراي پیش و آنچه مورد بررسی قرار دادیم، در کالم عامیانۀ گویش
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آید، و در واقع، جِلوِه برَد که به چشم میپس از سعدي نیز، به چشم بخورد، اما سعدي، آن را چنان به کار می
سعدي بودن آن، حکم "طرز خاص"راه نخواهیم رفت اگر به بیبخشد؛ چندانکه و جالي خاصی بدان می

را به "گراشناسی ساختمعنی"و "ادب غنایی"، "بوطیقا"اي چون کُنیم. طرزي که فهم آن، مباحث سرشاخه
ی، ویژه بوطیقا و بوطیقاي کالم غنایهاي آنها، بهوسیلۀ یکی از زیرشاخهخوانَد، تا بتوان بهمیدانِ تفسیر فرا می

بر فهم سخن، نائل آمد.  
نامهکتاب

شناسی، ترجمۀ کورش صفوي، نشر ماد (وابسته به نشر پالمر، فرانک. ر، نگاهی تازه به معنی-1
.1387مرکز)، 

الدین محمد، دیوان حافظ، به تصحیح و توضیح پرویز ناتل خانلري، نشر حافظ شیرازي، شمس-2
.1362خوارزمی، 

. 1384ل، دستورزبان فارسی، نشر ستوده، پور، عبدالرسوخیام-3
.1374رزمجو، حسین، انواع ادبی و آثار آن در زبان فارسی، نشر آستان قدس رضوي، -4
.1382عبداهللا، کلیات سعدي، تصحیح محمدعلی فروغی، نشر ققنوس، بنسعدي، مصلح-5
یوسفی، نشر سخن، هاي سعدي، تصحیح و توضیح غالمحسین ــــــــــــــــــــــ، غزل-6
1385.
.1377ــــــــــــــــــــــ، دیوان غزلیات، به کوشش خلیل خطیب رهبر، نشر مهتاب، -7
. 1381شفیعی کدکنی، محمدرضا، موسیقی شعر، نشر آگاه، -8
، 2، مجلۀ بخارا، مهر و آبان، سال اول، شمارة»جادوي مجاورت«ــــــــــــــــــــــــ، -9
.15-26، صص 1377
.1387شمیسا، سیروس، انواع ادبی، نشر میترا، -10
.1383شناسی، نشر سورة مهر، صفوي، کورش، درآمدي بر معنی-11
.1388گرا، ترجمۀ کورش صفوي، نشر مینوي خرد، کالر، جاناتان، بوطیقاي ساخت-12
فام و اکبر ارسالن گُلها، ترجمۀ کُمري، بِرنارد، استفن متیوس و ماریا پولینسکی، اطلس زبان-13

.   1387حسابی، نشر دانشگاه تهران، 
.1386هاي مردم جهان، ترجمۀ عفّت مالنظر، نشر علمی و فرهنگی، مالرب، میشل، زبان-14
.1378موحد، ضیاء، سعدي، نشر طرح نو، -15
. 1343شناسی و زبان فارسی، نشر امیرکبیر، ناتل خانلري، پرویز، زبان-16
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ع در غزلیات موالنا محمد ولی دشت بیاضیسبک وقو
اقبال عبدي
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
1محمود عباسی

استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
چکیده

غزل سبک عراقی پس از حافظ در قرن نهم هجري به ایستایی و تکرارهاي مالمت آور دچار شد. در این 
هاي نوین و ابتکاري بسراید به ظهور نرسید. در قرن دهم هجري، میان شعر دورة عراقی شاعري که غزلقرن 

و سبک هندي، سبکی حد وسط و نوین در غزل فارسی پدید آمد که سبک وقوع نامیده شد. شعر این سبک، 
بان ساده بازتاب نمود و جزئیات عشق زمینی را به زحاالت عشق عاشق و معشوق را بطور واقعی بیان می

نام برد . این پژوهش به دنبال بررسی توانیمداد. از شاعران این سبک موالنا محمد ولی دشت بیاضی را می
هاي انجام شده، زبان ساده سبک شناختی غزلیات ولی در سه سطح زبانی، فکري، و ادبی است. طبق بررسی

نظر فکري به توصیف مراتب عشق پرداخته، از عشق آمیزد. ازاست و با اصطالحات و ترکیبات عامیانه درمی
شود ، گردان میروياز معشوقمجازي و وقایع میان عاشق و معشوق سخن می رود که گاهی عاشق 

هاي تکراري ، شود. از نظر ادبی،صنایع عادي است، تشبیهات و استعارهجزئیات در روابط عاشقانه بیان می
.باشدیمها، متناسب با عشق زمینی ها و درون مایهوانی مضمونزبانی ساده پدید آورده است و فرا

شعر فارسی، غزل، سبک شناسی شعر، سبک وقوع، موالنا محمد ولی دشت بیاضیها:کلیدواژه
سبک وقوع 

اي در شعر فارسی به وجود آمدکه غزل را از صورت خشک و در ربع اول قرن دهم هجري مکتب تازه«
آورد و حیاتی تازه بخشید، و در نیمۀ دوم همان قرن به اوج کمال خود رسید و تا بی روح قرن نهم بیرون

ربع اول قرن یازدهم ادامه داشت. این مکتب تازه را کهبرزخی است میان شعر دورة تیموري و سبک معروف 
ی بر بازگشت به وجه تسمیۀ این سبک آنست که مبتن. «)3(مکتب وقوع، گلچین معانی: صگفتند به هندي زبان وقوع می

. مکتب)1340(فرهنگ ادبیات فارسی، شریفی:ص » واقعیت و پرداختن به ماجراهاي واقعی میان عاشق و معشوق است
اولدرربعکهمکتبىوقوع،زبانیاوقوعمکتب«:استشدهتعریفصورتاینبهدهخدافرهنگدروقوع
ربعتاوآوردبیرونقرن نهمروحبىوکخشصورتازراوغزلآمدوجودبهفارسىدر شعردهمقرن
حاالت بیانآنازوغرضهندىوسبکتیمورىدورةشعربود میانبرزخىوداشتادامهیازدهمقرناول

محاورهازمأخوذو تعبیراتالفاظدرآوردن. همچنین)237(لغت نامه، دهخدا: ص » بودواقعروىازوعاشقىعشق
محسوب است،عامیانهتجربۀتعبیرخاص حکمتطرزواقعدرکهالمثل ارسالصنعتبهوشدافراطغالباً

1.abbasi3658@yahoo.com
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اینمختصاتۀاز جملهمشخصیو احوال در تقریرآالمسعیوگدازوسوزدرافراط. شدخاصتوجه
ونازقبیلازشاعر اطوارحقیقی معشوق« نویسد:سبک است. سیروس شمیسا دربارة سبک وقوع چنین می

» کندمىوصفرانگاهوتمناوپیغامواشتیاقورنجشعاشق ازقبیلحقیقىاحوالوشنامدوخشموقهر
سادگی و روانی زبان -1اند:بر شمردهگونهنیاهاي سبک وقوع را ترین ویژگی. مهم)198(سبک شناسی شعر، شمیسا: ص

اي است. آنچه عادي یا کلیشهخالی بودن از صنایع لفظی و معنوي مگر -2که ریشه در عامیانه بودنش دارد 
زمینی -5بیان جزئیات و حاالت واقعی و ملموس روابط عاشقانه -4ها و تعبیرات عامیانه کاربرد واژه-3

گرا بودن شعر این دوره به دلیل انحطاط اوضاع درون-7رواج بیشتر ترکیب بند و غزل -6بودن معشوق 
. سبک وقوع، واقعیت گویی سبک خراسانی را در قالب )2795، ص 1381ن، (ربیعیان، محمد رضا و عباس پور، هوماجتماعی 

غزل که در سبک عراقی بیشتر رواج داشت، گنجاند. وقوع گویى که از همان آغاز دچار ابتذال شد، به دنبال 
راهى براى نو آورى بود و به همین جهت شیوه اى فرعى در مکتب وقوع به وجود آمد که آن را واسوخت 

ادبیات معمولسنتبر خالفعاشقگاهاست کهچنانبیانو صراحتپیرایگیبیکه در آن .نامیدند
ارتباطقطعرا بهويانتقاد از عملکرد او حتیکند و ضمنخود رفتار میبا معشوقبا خشونتعاشقانه

واقعی نما) از ماجراهاي رفتاري بین در این مکتب، شعر به صورت یک حکایت واقعی (یا نماید.تهدید می
شود؛ و به طور کلی مشخصۀ حقیقت نمایی یا باورداشت در این گونه اشعار بسیار عاشق و معشوق بیان می

قوي است. 

زندگی محمدولی دشت بیاضی
دهم هجري است. وي معاصر شاه ةص به ولی از شاعران سدمیرزا محمد ولی دشت بیاضی، متخلّ

ةصفوي، شاه اسماعیل ثانی، سلطان محمد خدا بنده بود و اوایل دورل تهماسب اول را درك شاه عباس او
دشت بیاض از توابع قهستان خراسان قاین بوده است سانینوکرده است... زادگاه وي بنا به تصریح اکثر تذکره

داي جوانی به واسطۀ فطرت اصلی و اند: در ابتآغاز شاعري وي گفتهة. دربار)11: صچرمگی عمرانیدیوان اشعار ولی، (
و موالنا وي را تمیل پیدا کرد و به مصاحبت موالنا نثاري تونی توفیق یاف، ت شعراموزونیت ذاتی به مخاطب

:بگفتی با این مطلعبه شعر گفتن ترغیب نموده و در آن ایام به واسطۀ تربیت موالنا غزل
)366(باشیدهیبا غیر من آرمتا چند ز من رمیده باشی  

علی الجمله این نظم دلپسند سبب شهرت وي گشت و مستعدان علم ادوار نیز در آهنگ سه گاه و بسته 
که در آفاق شهرتی آنکه، تاخواندندیاالن در مجالس منگار بر ابیات این غزل نقش بستند و خوانندگان و قو

ید و در محلی که شاهزاده سعادت انتما، سلطان ابراهیم میرزا تمام پیدا کرد و صیت شاعریش به همه جا رس
: گلچین معانیمکتب وقوع، (به مشهد مقدس رضویه بود، موالنا را طلب فرموده و چنان که باید در تربیتش کوشید 

به لطف قریحت و محاسن سیرت اتصاف داشته، «.صاحب تذکرة هفت اقلیم دربارة او گفته است: )126ص
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ز چهرة احوال تابان بود و صبح کمالش از مطلع اوضاعش خندان و مردم خراسان، خصوصاً ت اجمال عزّ
اهل سیستان از نزار تا سمین و آزاد و رهین همه در مقام اعتقاد و انقیاد وي بوده، روزگاري مهنا داشت تا 

.)873: 2جتذکرة هفت اقلیم، طاهري(»لواي عالم مخلد برافراشت
یکی از شاعران تواناي عهد خود و در سخنوري پیرو استادان پیشین ولی«: دیگویصفا دربارة وي چنین م
بعضی از ،و فصیح است و بنا بر رسم شاعران هم عهد خود...ش منتخب کالماست، وي از این روي 

خوب در کالم خود گنجانده است. وي بسیارکار برده و الحق رایج اهل زمان را در غزل خود به يهابیترک
« اند: همچنین دربارة وي چنین نوشته.)829: ص 5صفا، جتاریخ ادبیات در ایران، (»ساختیه و غزل هر دو را خوب مقصید

واقف رموز خفی و جلی است و آسودة گنج مرتاضی، اصلش از قائن است. در مراتب نظم طبع خوشی 
). 799خان بهادر، ص: (تذکرة شمع انجمن، محمد صدیق حسن » داشت. صاحب دیوان است و رفیع الشان

کلیمی ثعبان قلم، مسیحی معجز رقم، بدري مهر تاثیر، عطاردي خورشید نظیر « در وصف وي صفاتی چون: 
با «اند: . در باب وفات وي چنین نوشته)4104(عرفات العاشقین و عرصات العارفین، اوحدي دقاقی بلیانی، ج ششم، ص:اند. آورده...» و 

. )2456( تذکرة ریاض الشعرا، والۀ داغستانی، ج چهارم، ص: » بود، به شمشیر ظلم اوزبکیه کشته شدهخواجه حسین ثنایی معاصر
اند.ذکر کرده999وفات ولی را سال 

سبک شناسی غزلیات ولیِ دشت بیاضی
بین سبک یک نوشته و روحیات و افکار صاحب نوشته ارتباط تنگاتنگی وجود دارد، یعنی ما با غور در 

توانیم با عمق افکار، روحیات و عواطف آن شاعر یا م یک شاعر یا نویسنده در طول اثرش میبافت کال
نویسنده آگاه و آشنا شویم. هم چنین نحوة گزینش لغات و فراوانی بسامد آن در طی یک اثر و حتی لحن 

تی در شناخت خالق خواننده را رهنمون دریافت اطالعاتواندیمگفتاري که بر زبان بیان آن اثر جاري است، 
اثر کند. چنان که شاهکار فردوسی، شاهنامه، مؤید این مطلب است و نیز لحن حماسی اخوان ثالث حاکی از 

روحیۀ جدي و خوي حماسی اوست.
تر یک اي مفید براي شناخت هر چه بهتر و دقیقشناسی یک اثر وسیلهتوان گفت که سبکبنابراین می

هاي اوست. غزلیات ولی سرشار از مضامین و عواطف وحیات و افکار و مهارتشاعر یا نویسنده و شناخت ر
اي خاص بخشیده است. اما دریغ است که با وجود بسیاري نکات و دقایق و نکاتی است که به شعرش جلوه

شعري در شعر ولی، حق معرفت این شاعر چنان که شایستۀ شخصیت شاعر و مقام شعري او باشد ادا نشده 
- هاي این شاعر مینوشتار با قصد آشنایی بیشتر با ولی و شعر او، به بررسی سبک شناسی غزلاست. این

شناسی در شناخت کیفیت زبان بیان غزل توسط موالنا ولی دشت هاي سبکپردازد و با استفاده از تکنیک
نبال یافتن و ارائۀ هاي او و شیوة استفادة این شاعر از صناعات ادبی به دبیاضی و نیز افکار حاکم بر غزل

نتایجی نوین است.
(Literally Level)سطح زبانی 
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کلیات سبک «اي است و چنانکه در کتاب چون شناخت یک اثر در سطح زبانی آن مقولۀ گسترده
. )153(کلیات سبک شناسی، شمیسا: صبراي بررسی این سطح در یک اثر تقسیم بندي ریزتري انجام شده است » شناسی

بندي تر؛ آوایی، لغوي و نحوي دستههاي ولی در سه سطح کوچکشتار نیز بررسی سطح زبانی غزلدر این نو
شود.می

(phonostylistics)سطح آوایی یا سبک شناسی آواها 

گیرد. بدین منظور شناسی آواها، متن به لحاظ ابزار موسیقیآفرین، مورد بررسی قرار میدر مرحله سبک
شود و موسیقی درونی هم که به متن که از طریق بررسی وزن و قافیه معلوم میموسیقی بیرونی (کناري) 

هایی دیگر از جمله وسیله صنایع بدیع لفظی از قبیل انواع سجع، انواع جناس، انواع تکرار و نیز تکنیک
از سطح زبانی مورد بررسی خرد ترشود در سطح هاي مناسب و تخفیف لغات حاصل میاستفاده از ردیف

گیرند.ار میقر
بندد و هنرمندانه از قوافی منتخب خویش در ایجاد ها نهایت مهارت را به کار میولی در گزینش قافیه
جوید. استفادة شاعر از وزن و بحر عروضی متناسب با بیان و فضاي موضوع که موسیقی کناري سود می

گذارد.ی را به نمایش میاي دیگر است که مهارت ولموجب گیرایی بیشتر در خواننده است نکته
دهد استفاده از از جمله امکانات شاعري که به شاعر مجال بروز احساسات و عواطف ناب درونی می

اوزان مطبوع و متناسب با سوز و گدازي است که در اشعارش نمود یافته است. گزینش اوزان نَرم توسط 
هاي ولی حالوتی خاص به این دست از غزلشاعر در غزلیات عالوه بر مجال بروز دادن احساسات به او 

بخشد:(متناسب با سوز و گداز) می
از غیرتم روزي نگر، وصل مالل 
انگیز را

یا رب نصیب کس مکن این عیش 
)6زهر آمیز را(

و یا در غزلی با مطلع:
آنکه در قتلم عنان جز در کف 
خواري نداد

کند رحمی،دلش خواست بر جانم
)92یاري نداد (

دهد:اش را با بحر رمل نشان میو در جایی دیگر سوز و گداز درونی
هجر خود کار دلم ساخت تو آزار تیغ کین ازپی آزار دل زار مکش

)245مکش (

مکتب واسوختها و جزئیات عشق درگزینش ردیف مناسب با درون مایه
توان در غزلیات زیر مشاهده کرد:هاي مناسب با سبک شعري ولی را میاز جمله ردیف
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ز کجااز کجا سلسله جنبان شکایت 
پرسی چراشد نمیکار صبر من به سامان 

نیست، چه واقع شده استبازتاب سخنت 
کیستناگفته ماند اینکه دلم در وفاي 

)1(کجازاز کجا قاعده بر هم زن طاقت 
)3(ی چراپرسینمشد مشکلم از عشق آسان 

)37(نیست چه واقع شده استهیچ پرواي منت 
)65(کیستتیغ جفايکشتۀوین خون گرفته 

گیرد چنان که دلنشینی و ولی در رابطه با مقولۀ موسیقی درونی نهایت ظرافت و حساسیت را به کار می
رهون موسیقی حاصل از سجع، انواع جناس و تکرار است. هاي او ماي از غزلتأثیرگذاري پاره

سجع
دهد: استفاده ولی از سجع جهت موسیقیایی کردن لفظ، آرایش خاصی به کالم او می

)23آموخت (گناهپیرو کفر را آموختآهبی تو دل را کسی که

رد:مهارت ولی در ایجاد موسیقی از طریق سجع نشان از تبحر و خالقّیت او دا
به خلیدهز تو این نیش غم امنهیسبه به استتپیدهدلم ز زخم تو در خاك و خون

)38است(

جناس
روي آوردن ولی به جناس و استفاده از انواع آن جهت آهنگین ساختن کالم، نیز نشان از تبحر و توجه 

کند:در غزلیات خود وارد میاو به زیورهاي لفظی است تا جایی که وي انواع جناس را براي آرایش سخنش
جناس تام

فدایت شوم تویی که مرابارهزار
م به راه وفاي تو خاك شد آخرسر

هیچ نگفتولییافت ولیفرصت شکوه 

)18بود امشب(باربه بزم وصل تو تشریف 
)310توان کردن (نمیسرره وفا به از این 

)19بس که بر روي تو مشغول نظر بود امشب(

حرّفجناس م
چون راحتم در کشتن است بکُشتیغ و بِکَش

امشب
است خونت اندرگردنبخشیم صدمیگــرکــه

)17امشب   (
جناس افزایشی
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سازي مرابدنام میجنونآخر اي عشق از 
سوختپسردل از هجران آن سیمین 

)9سازي مرا (شهرة ایام میمجنونهمچو 
)22خت (سوسراز آن چون شمعم از پا تا به 

اشتقاق/ شبه اشتقاق
شد به عربده گوطاقم طاقت

راغمزةغمازهر دم به صیدي ره مده آن 
کلک قضا چو صورت آن شوخ زد رقم

خوديطرّةطرّار اي که آشفته تر از 

)26که دگر حرمت از میان برخاست (
)4بر یک شکار استاد کن چشم شکارانداز را (

)226د(به صورت نقّاش چین کشیخطّخطا 
)356وي که بیمارتر از نرگس بیماري خودي(

تکرار
تواند در هاي آهنگین کردن کالم (موسیقی درونی) استفاده از تکنیک تکرار است تکرار میاز دیگر راه

سطح حرف (صامت، مصوت) کلمه ،گروه و حتی جمله اتفاق بیفتد.
qو غ/xتکرار صامت خ/

ن به ما نگذاشت خکه با وجود حیا، شب سیرغۀطعنموشی ما بود و بیم خرض غ
)78(

âتکرار مصوت آ/

ر است ( ار بسیار، یـااگر بـه مـن نشوي یـر استار بسیااگـر غمم نخوري غمـگس
24(

تکریر
عشق یاري داشتم نگذاشتندخار خار

از رخ بر رخم از زخم ،خار غم شکفتگلگل
شتند از گلی در سینه خاري داشتم، نگذا

)158(
)225،گلزار به هم خواهد رسید(عاقب زین خار

تأکید
ارزدینمکـه تغافل بـدان مـکـنمـکـن

بـی تـو بـر بستر غـم خـوارتـرم از دگران
)204کـه نا امیدي عاشق یکی هزار شود (

)307کـه بیمارترم از دگران(رحـم کـن رحـم

تکرار در ابتداي ابیات
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، جهت القاي بیشتر عاطفه و احساس، یاد باد آنکه،  تکرار 189بیتی شمارة7ت از غزل در ابتداي هر بی
شده است،در زیر دو بیت اول غزل که به تقلید از غزل حافظ سروده شده است،نقل می شود:

دواي دلم آزار تو بودیاد باد آنکه
ز بهر نگهی می مردمیاد باد آنکه

و بودکام شیرین کن من ،تلخی گفتار ت
زندگی بخش دلم ،وعدة دیدار تو بود

تکرار در ابتداي ابیات و مصراعها آمده است:206و 194همچنین در غزل شمارة 
هجر چنین در پی آزار نبودهرگزم 

دل طمع اینهمه از بخت نداشتهرگزم 
می روم که نیایم نمی شودهر چند
می دهم به دل خود قرار صبرهر چند

به این گرمی بازار نبودشوقهرگزم
)194سعی به این جذب طلبکار نبود(هرگزم

یا دیده بر رخت نگشایم نمی شود
)206شاید به شکوه لب بگشایم نی شود(

هاشناسی واژهیا سبک(Lexical)سطح لغوي 
لست، هایی چون: خلد برین،  عهد اکند واژهاي از لغات عربی را از کالم وحی اقتباس میولی پاره

ها اشاره دارد حاکی از این مطلب است:فردوس و. . .  نیز تلمیحات قرآنی که وي در غزل خود به آن
همچون ولی به کوي تو، هر کس مقیم شد

شوق مست مائیمبادةاز 
نترسیمفردوسطلبانیم، ز دوزخ

)226کشید(خلد برینپاي طلب ز رفتن 
)298مائیم(می الستبد مست 
)299ت به گلزار نیائیم (آتشکده تا هس

بسامد کلمات عربی در غزلیات ولی بسیار کم است:
کاالي امیدمبیعهمین در

شب خواهش مراعهدانتظاردر 
عفا اهللابردم، دشمن شدي وصالنام 

)375داري (انکارزر از گنجینۀ 
)337اي بگو(دیدهضیاگر از چراغ دیده 

)341هانه (آخر چو خواهیم کشت باري به این ب

گزینش کلمات متناسب با درون مایه هاي وقوعی      
هاي رسد که براي دسته بندي فراوانی بسامد لغات در غزلگونه به نظر میدر بررسی بسامد لغات، این

بایست لغاتی را که خاص زبان این مکتب هستند به عنوان لغات اصلی غزل او به حساب آورد. لغاتی ولی می
دل، غم، غیرت، رقیب، غیرو اغیار، تیغ ستم، مجلس بزم، بزم وصال، خواري، بخت بد و . . . در چون خون

شود:شعر وي بسامد باالیی دارند و با این کلمات است که شعرش متمایز می
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توانی که خواهی، میخواريچون به هر 
کشتنم

ندهد راه راغیرتکاش در بزم تو 
اظهار دلسوزيرقیبم دید و  کردخواريبه این 

را برد همراهغیربه هر طرف که رود
وعده داده آن بدخوتیغ ستممرا به 

بزم وصالبلکه یکبارگی ز 

)8حاجت تدبیر دشمن نیست آزار مرا (
)10تا به حسرت نکشد طعنه بدخواه مرا (
)100هنوز آن شوخ با من کینۀ بسیار هم دارد(

)112م به ره انتظار نگذارد (غیرتکه 
)164نکند (وفاوم هالك بدان وعده، گر ش

)81پا ز صحبت بریده خواهم رفت (

باشد، از دیگر سو نیز کاربرد برخی از لغات از این لغات عالوه بر اینکه نشان دهندة سبک شعري ولی می
سازد.جمله بخت بد، غیرت، اغیار، گریۀ آتشین، تغافل و ... سوز درونی غزلیات ولی را بر ما آشکارتر می

وفور کلمات و ترکیبات نو و کم کاربرد
همچون دیگر شاعران مکتب وقوع، ترکیباتی آفریده است که بازتاب موالنا محمد ولی دشت بیاضی

دهد،مانند نمونه هاي یها را نشان مدهندة حاالت عشق، معشوق و عاشق است و وقایع پدید آمده میان آن
زیر:

،81حسرت آمیز، 97حجاب آلود،5خت آزما ب، 16شوقِ مضمون سوز،12عقل کارآگاه ،11سلسلۀ آرزو
می ،30راآمعرکه ،35مردم شکار،256غرضگوي،311صلحطلب،4شکارانداز،284شکار افکن، 355سخن ساز

پري ، 284هوسناك، 85فریبناك،42شکوه ناك،132آتشناك، 311کهنکینه،24امیدوارنوازي،373آشام 
، 284صیادوش،236وش

به صیدي ره مده آن غمزة غماز راهر دم
استحسرت آمیزذوق دیدار 
مترسیم، شوقِ مضمون سوزز بس گرمی حرف 

حیرانمصلحطلبومنکهنکینهاو

را چشم شکاراندازبر یک شکار استاد کن 
)4(

)81خواهم رفت (سیرش ندیدهوه که 
)16را خالف مدعا آید جواب امشب (سؤالم

)311واهم کردن (که به بد گویی اغیار چه خ

)12را(عقل کارآگاهخوش جنونی راهزن شد رخت هستی را به غارت داده استیالي عشق

)27آرزو را در تقاضا اضطرابی دیگر است (را آب و تابی دیگر سترخسار طلبباز 

)311ر چه خواهم کردن (که به بد گویی اغیاحیرانمطلبصلحمنوکینهکهناو
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)284دستی که به فتراك تو محکم زده باشم(ستاندکهکنصیادوشیزاندیشه

اي و عامیانه کاربرد اصطالحات محاوره
سبک وقوع، وجود لغات و ترکیبات عامیانه است که در دیوان شعراي این دوره به خوبی هايیژگیاز و

ند.اصطالحات و لغات عامیانه در غزلیات ولی بسیار پر کاربردتوان دیدمی
از چشم انداختن / ازچشم افتادن

انداختی ز چشم ولی را، که کرده بود
شب ولی ناگفته درد دل، فتاد از چشم یار

)181جان در سر وفاي تو، اینش سزا نبود (
)351داشتی (زبانی نیاگر مسکچون بودي حال

از دل
دارم انت دوست میجبه دل دشمن بهايدشمن جانی و من از دل تو را یارم هنوزم

)241هنوز(
به روي کسی نیاوردن

)15شرمی بدار ازدل پر آرزوي ما(قاصد میار رنجش جانان به روي ما

تأثیر آه دل
)64وین خاصیت نتیجۀ بخت سیاه کیست (شد تیره روزم  از اثر دود آه کیست

جا به دل کردن
)200خانۀ ما خانه اي نبود(ویرانه تر ز گنج غم تو جا به دلم کردچون کنم

خاك بر سر کسی کردن
)162فردا که کشته تو سر از خاك برکند (بر سر کند هنوز ز دست غم تو خاك

که تو را دیدم و جان بردم و قربان نشدم خاك بادا به سر هستیم این من بودم
)269(

چه بال: چه بسیار
)123ان چه بال عاجزم اما چه توان کرد(یاربی صبر دلی دارم و در هم شده کاري
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دل کشیدن
)149کز ما حکایتی به خدا سر نمی زند(کشد دلت اي شوخ یار شوبا هر که می

زبانی
)372می کنی اما زبانی می کنی (وعدة لطف نهانی می کنی

ساده دل 
)30شده است(وارچه غایت امیدبهتو تاکه ازولی و آرزوي وعده ، ساده دل نگرید

ساده لوح
به خوي چون تو ستم پیشه اي گمان چه ساده لوح حریفی است دل که مهر و وفا

)101دارد(

سیر ندیدن کسی
)81وه که سیرش ندیده خواهم رفت (ذوق دیدار حسرت آمیز است

شرمنده بودن از روي کسی
به روي عقل دعوي دار خواهم رقم امشب ز روي شرم بس شرمنده ام کاواره اش کردم

)130زد(

فدا شدن
)18به بزم وصل تو تشریف بار بود امشب (هزار بار فدایت شوم، تویی که مرا

که چه: براي چه
اول عشق است استغناي غیرت را چه شد نو گرفتارم ولی اظهار بی باکی که چه

)12(

گرد سر کسی گردیدن
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)12خواه را (گرد سر گردم، شفاعتخیز تا برکندعت میکه من دارم شفابا چنین جرمی

(Morphologicaland syntactic)سطح صرفی و نحوي 

استفاده از مختصات آوایی کهن در دیوان ولی همانند سبک عراقی کم است. استفاده از این مختصات 
. اي از ابیات غزل وي جهت رعایت وزن و آهنگ صورت گرفته استدر پاره

شدن به معناي رفتن
)319که رازهاي نهان داشت در میان با من (کجا شد آن همه دمسازي نهان با من

و در جایی دیگر به معناي تمام شدن و رسیدن:
به غمت عمر گذشت و ز تو خرّم نشدیم عمر آخر شد و یکدم ز تو بی غم نشدیم

)306(

تشدید و تخفیف لغات

بود بترب بــازحــال من از همه ش
امشب

تر بود امشب ام افروختهشکوهشعلۀ
)19(

بی تابی از حسرت ۀیمامن که بودم 
کنون

ی پرسینم، افغانممانع فریاد و 
)4چــــرا (

دل فغـ ـان تــارجکــه بــه يوـــشنمینترك جان گو مـگر 
)26برخاست (

آرزو صد کار مشکل بــــاز پیش 
دل نهاد

کرده آسانبر من نا امیدي کارورنه
)191بود (

ی کنینمشوق مــردم و پــروا ز
تـــا کی

پرسش، حجاب خواهد چهرةنقاب 
)177بود (

حذف فعل: 
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باشد.می» نظر کردن« از مصراع اول حذف شده و منظور از آن » کردن«در بیت زیر فعل 
)282ر باشم (در دیده به جاي نوراآرزوسویم نظري که 

به کارگیري لغات کهن:
رفتیم و بر آنیم که در قحط تمنا    

گفتی غمت بگوي چـه گویم کـه بـر رخ
)299دیدار نباشیم (دریوزةمیریم و به 

)67خون جگر از براي چیست (پرگالهاي

»انه«ساختن لغاتی با پسوند 
قید

در مسجد میامستانهمنما طرّه را،ترکانه
غمت بگوي چـه گویم کـه بـر رخگفتی

سحاب وعده را باران وصلی در پی است امشب

)6چون حال ما برهم مزن هنگامۀ پرهیز را (
)266بـه روي تو نظر میکردم (بی حجابانه
)134می خیزد(بیتابانهشوق از سینه،که بازم برق

صفت
دل دادم ز دست امادلگرمانهبه پرسش هاي 
داري مکن در شکوه دلگرمم چو گل نازك دلی

چه دانستم که در هر پرسشی صد مدعا دارد 
)98(

)134می خیزد(تابانهبیکه آتش زین تظلّمها ي 

سطح ادبی
کم بودن صنایع لفظی و معنوي

هاي غزل ولی، همچون دیگر شاعران سبک وقوع آن است که شعرش از آرایه هاي لفظی یکی از ویژگی
توان یافت. بیشتر ه گرفته، به طوریکه ابیاتی داراي چند صنعت ادبی را به فراوانی نمیو معنوي، کم بهر

هاي ولی داراي یک یا دو آرایۀ ادبی هستند از جمله:غزل
المثل ارسال

وصال یک شبه آورد دوري از حد بیش
می عشق تو به لبها نرسیده است هنوز
ولی افسانۀ دردت شنیدم دوش و جان دام

)25ده بیشتر افتد خمار بیشتر است(چو با
)31نقل مجلس شدن و باده کشیدن زود است(

بلی بیمار را خواب خوش از افسانه می 
)134خیزد(
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حسن تعلیل 
مگر که داشت اثر گرمی طلب کامشب
مگر حرف تالفی از لبش، قاصد شنید امشب

)74سؤال بوسه به جز خامشی جواب نداشت(
)20شادي می طپد امشب(که در آغاز رنجش،دل ز

پارادوکس (متناقض نما)
صد شعله و یک قطره خون،در گریه می آري 

مرا
اي که ملکی را که صاحب طالع آن مهر تست
شب غـبـاري ز سر کـوي تـو آورد نـسـیـم

)6بگذار تا تسکین دهم این آب آتشخیز را(
)32نخل برق و ابر عکس تیغ و دریا آتش است(

)93ـت مـــرا سرمـه بـیـداري داد (دیـــدة بـخ

تلمیح
همچو تو یوسف رخی وآنگه دل و طاقت، 

بلی
کسی که دور چو یعقوب باشد از یوسف

)32خرمن ناموس را عشق زلیخا آتش است(
)164چگونه پیرهن صبر را قبا نکند (

استخدام 
اوتنگدهان چون روزي ماچنین که چگونه روزي ما زان دهان شود سخنی

)34است(

اند و کردهتوصیف میگونهنیاتنگی دهان معشوق، یکی از مضامین شعر فارسی است که معشوق را 
دهد و صفت رساند در حالیکه تنگ با روزي معناي بی روزي بودن را نشان میحسن معشوق را می

ناپسندیده براي عاشق است.
ست و مـرا در جگر افتاد ــامــه فتادهدر جاي بوالهوس از عشق مزن دم، که تو را چاك

)90(

چاك با توجه به جامه به معناي پاره شدن جامه و با توجه به دل به معناي شیدایی و شیفتگی است.
مجاز

سرم به راه وفاي تو خاك شد آخر
ی، پس منکنینمقبول دوستی از من 

)310توان کردن (ره وفا به از این سر نمی
)251(امداشتهچه کار به دشمنی جهانی
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تضاد و طباق
شب وصل تو چه حاجت به می و نقلم اگر
زصلح ما نگردد غیر غمگین زانکه می داند
چند در خانۀ اغیار نشیمن گیري

)36پنهان این است(خندةتلخ و شکر ۀیگر
)98که آن دیرآشنا،بیگانه با من زود کردد(
)362از بر دوست روي جانب دشمن گیري (

کنایه : در غزلیات ولی، کنایه با اقبال بیشتري نسبت به دیگر صنایع ادبی رو به روست:
)51بایست (دیـدة شوقم از این به نگران مـیستیاـبـیمدل بــه راه طلبت گــرم عنان 

- وز رشک، پشت دست به دندان گزیدهدیده، همه وقت، دست دوستدر دست غیر،

)347اي(

تدیگر کنایا
)، رخت هستی را به غارت دادن: مردن و 10به فغان طلبیدن: بلند صدا کردن یا به خود خواندن آشکار (

)، دل در گره شدن: 18)، خون در دل بودن: به ناراحتی افتادن (14)، راه زدن: گمراه کردن (12جان دادن (
پرواي کسی را داشتن: مالحظه )، 22)، آب بر آتش زدن: تسکین دادن و فرونشاندن (21لبریز شدن در دل (

) و . . .43)، چشم به راه بودن: انتظار کسی را کشیدن (37کسی را کردن (
مراعات نظیر

کاش شمع بزم را دل سوزیی آموختی
چنانکه ساغر عذزم تهی است از می تأثیر
غمت مهمان چو شد آماده کن اسباب صحبت را

)13آنکه فرمودست شغل سوختن، پروانه را (
)16جب اگر برد امشب سر خمار جفایت(ع

)320خروش از سینه، آه گرم از دل، چشم تر از من(

تشبیه
توان یافت ولی بیشتر تشبیهات به صورت فشرده(اضافۀ تشبیهی) و از تشبیهات زیادي را در دیوان ولی می

نوع تشبیهات عادي و معمولی است ، برخی از تشبیهات غزلیات وي عبارتند از:
بر دل من داغ دلستانی لهالچو 

هست 
ازآن به دامنم ازخون دل نشانی 

)48هست (

دیده را مردمک پرده نشین شو که 
چو اشک

دویدن زود هر گوشهگرد گردیدن و
)31است(
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باران رحمتخشک شد باغ امیدم
کم مکن

کشت محبت بی نم ایندیگرمگذار
)6را (خیز

نوجوانی هست تخم تمنايبه سینه يومندآرزنخل ز پا فتاده مرا 
)48(

از آتش مـی عارض خوي کردة او 
را ببین

گالب آید گلی کز ويآن برگهمچو
)327برون (

دیگر تشبیهاتی که در غزلیات ولی به صورت بلیغ بکار رفته است:
باغ ،281ر مالمتبازا،6باران رحمت،134لباران وص،192باده شوق،1آتش غیرت،156اشک حسرت

تیغ ،90تیغ غم،208تیر نگاه،248تاراج صبر،3تار تدبیر،187بزم وصل،134برق شوق،232باغ وصل،6امید
خار ،231جنس امید،178جام کین،174جام الفت،30جام وعده،168تیغ جفا،164تیغ ستم،129غمزه

،134سحاب وعده،5راه تمنا،159درد محبت،102خنجر شمشیر،184خدنگ ناله،90خدنگ ستم،132بال
شعله غیرت ،142آهشعله،171شراب وصل،3شاهباز دل،3شاخ وصل،11سلسله آرزو،154سرشک شوق

متاع ،173گل هوس،132گل حرمان،91کمند زلف،281کلبه حسرت،140غم رحمت،123شمشیر عتاب،281
نخل ،110نافه فکر،50آزاريمیوة دل ،50می خرسندي،3مرغ دست آموز هجران،59مرغ دل،335صبر
.29نهال بال،335نقد وصل،65نقد وعده،65نقد عمر،173نقاب شرم،92شوق

استعارة مصرحه (آشکار )
اگر چه استفاده از استعارات عادي و رایج در زبان فارسی هم چون ماه استعاره از معشوق، لعل استعاره 

ف و... که از روزگار دیرین مونس و قرین این زبانهستند، از لب، سرو استعاره از قد، زنجیر استعاره از زل
هاي وي خورد.،اما این نوع استعاره همچون استعارة مکنیه (پوشیده، پنهان)، در غزلدرغزل ولی به چشم می

کاربرد کمی دارد. نکتۀ دیگر آنکه بیشتر این استعارات، عادي و معمولی است که در شعر شاعران پیش از 
اند:ه است. برخی از استعارات زیبا، چنینولی بکار رفت

هاخونتو به لعلتو به کین مایل و 
تشنه

لعل، استعاره از لب محبوب.

واي جانی که گرفتار توکافر کیش 
)33است (
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بسیار مست نرگسگر بیخودم ز 
تست

نرگس استعارة مصرحه از چشم 
معشوق.

ورشکوه ناکم ازدل دشمن پرست 
)42تست (

ترم از همه شب واي گر تاببی 
امشب

زآن ماه سفر کرده خبر باز نیاید 
)220(

ماه سفر کرده استعارة مصرحه از یار
ردیگیمازین دو قلزم آتش، بخار چرا ز گریه نسوزم که آتشم به جگر

)128(

دو قلزم استعاره از دو چشم خونبار.

تشخیص
ي ولی، کم کاربرد است، اینک چند نمونه:هاتشخیص و استعارة مکنیه در غزل

غمزه در پرسش و مژگان به تغفل در کار
هجر گو در خواري افزا،بخت گو یاري مکن
تـا دل ز آب تیـغ تــو لـب تــر نـمـی کـنـد
سویـم امشب نظـري دارد  و کس مـانع نیست
غمت مهمان چو شد آماده کن اسباب صحبت را

)1سرت ز کجا(از کجا پایه بلندي ده ح
)150چون تو با خواري سري داري اگر خوارم چه شد(

)171نسبت بـه خویش لطف تـو باور نـمی کند(
)235دیـدة بخت بـد آمـوز بـه خواب است مگر (

)320خروش از سینه، آه گرم از دل، چشم تر از من(

سطح فکري
شکایت از بخت بد و ستمگري چرخ

ه ز وصل اگر نیست میسر، نکنم شکو
دوست

گله من، همه از بخت محال اندیش 
)33است(

بخت رحمم نیست از تو، آزمودم 
بارها

ام از دامنت کوتاه ورنه دست شکوه
)68نیست (
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بی نصیب وصال توأماز دولت دیدي که چرخ کار به کام رقیب کرد
)115کرد(

بیان سوز دل عاشق با سادگی بیان 
وار است:ن ولی پر از سوز و گدازهاي عاشقانه است که سادگی آن سعديبراي مثال این غزل دیوا

نیکوست قرب یار و ندارم چه 
فایده

اعتبار و ندارم چه فایدهدیبایم

ندارم چه فایدهکار وید به آیمدر وعدگاه وصل تو اندك تحملی

دردم نهان به است به شرطی که 
باشدم

فایدهدر گریه اختیار ندارم چه 

مدار وگرم بود بر صبر خود نهم ز رهش به دوريدل می
ندارم چه فایده

ندارم چه واریدقدري در این ولیدمیبایمخواري بالست آه که 
)340فایده (

طنز
پردازد و با عبادات ریایى که توأم با تظاهر است مخالفت با زاهد و زهد ریایى سخت به مقابله مىلیو

معتقد است زهد يوسازد.و زاهد شهر را نمایان میخیشو از طریق طنز نیش دار خودش ریاي کندمى
ى عابد به لشود. به نظر ورساند و مانع انسان در رسیدن به معشوق مىروح جان را به لب مىخشک و بى

به واسطه عبادات محراب و زاهد به زهد تکیه دارد در حالى که او دردکشى است که بر خُم تکیه دارد. او
خواهد با اتّکا به عشق، طى طریق کند و به وصال معشوق خواهد به وصال نایل شود، بلکه مىظاهرى نمى

.برسد

شیخ شهر از تهمت من بر ولی منت 
منه

مستی اهل محبت را ثوابی دیگر 
)27است(
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خمار توبه به یک جرعه بشکن اي 
زاهد

کنون که باد گل افشان و باده 
)34لرنگ است(گ

هیچ کفري در طریق ما چو استغفار فرماید از کفرم ولیزاهد استغفار می
)53نیست (

باورهاي عامیانه
دهد که شعر او آینۀ اعتقادت، باورها، تفکرات و توجه به باورهاي عامیانه در غزلیات ولی، نشان می

گرایانه ار از خرافات و باورها نشان از بیان واقعشمباشد. وجود نمونه هاي بیهاي مردم روزگارش میاندیشه
توان به موارد زیر اشاره کردشاعر به زندگی و محیط اطرافش دارد. از آن جمله می

)110خاصیت زعفران ندارد(آن نیست که ارغوان با غم

)133جز چشم بد از کمین نخیزد(پیداست که بخت چون منی را

حیله آموز فسون طرة طرار تو یبندگیتیاد باد آنکه پی سحر فر
)189بود(

گنج غـم تــو جا بــه دلم کــرد، 
چــون کنم

اي ویرانـه تــر ز خانــۀ ما خانــه
)200نـبـود(

تقابل عشق و صبر و عقل و...
معتقد است تا زمانى که عقل لیوکند. ولی دشت بیاضی در غزلیاتش بر تقابل عقل و عشق اشاره می

اي از اشعارش چنین سروده . وي در پارهگرددیابى به مقام بهشتى عشق میسر نمىوجود داشته باشد امکان راه
است:

رخت هستی را به غارت داده 
استیالي عشق

خوش جنونی راهزن شد عقل 
)12کارآگاه را(

)41بیچاره حریف درد ما نیست (آن صبر که کردنی نیست کردیم
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اگر گوید کسی اول عشق است
معذور دار

باید ولی بی طاقتی در کار صبر می
)52نیست(

غم در آن دل که کند جاي، 
صبرگنجدینم

صبر جایی و دل غمزده جایی 
)105دارد(

)133جز چشم بد از کمین نخیزد(پیداست که بخت چون منی را

ار تو حیله آموز فسون طرة طریاد باد آنکه پی سحر فریبندگیت
)189بود(

گنج غـم تــو جا بــه دلم کــرد، 
چــون کنم

اي ویرانـه تــر ز خانــۀ ما خانــه
)200نـبـود(

طریق عقل چه پرسی ز ما که در ره 
عشق

میان ما و صبوري هزار فرسنگ 
)344است (

بیان جزئیات و حاالت واقعی و ملموس، روابط عاشقانه
وعده دادن یار

ده مرا کشت و شوق اگر نوید وع
این است

هنوز شادي روز وصال تا چه 
)165کند(

دادي به رحم وعده و قانع نه اي به 
قتل

خوبـان بـه خـود قرار ترحم چنین 
)172دهند(

پس از عمري شدم امیدوار از وعدة 
وصلش

چه دانستم که پنهان وعده با اغیار 
)100دارد (
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نامه دادن یار
تـر کـی کنـد، هـرگـز قبول بـال کبو

امهـامـن
تـرسم که مضمون سخن آتش زند 

)5پروانه را(

زیر لب جواب دادن
بندة آن خجلت حسنـم کــه در 
مجلس چنان

داد زیــر لب جـوابـم را کــه 
)92پنداري نداد(

طفل بودن یار و نو جوانی او
از تو بدخو به ره عشق دویدن زود 

است
دلی، آزار کشیدن زود طفل و نازك

)31است(

یک سخن گفتن و صد حرف شنیدن تواندطفلی و مدعیان گوش بر آواز 
)31زود است(

به سینه تخم تمناي نوجوانی هست يآرزومندز پا فتاده مرا نخل 
)48(

اي دهیآرماز خود رمیده اي، به بال دل کیست مبتالي غم نورسیده اي
)347(

زه بر ابروي تو چین طفلی از غم
بایستی

یار محبوب و نگه خانه نشین بایستی 
)350(

بهانه گرفتن یار
اي به من که چنان بهانه طلب گشته

هنوز
اي قدحی مست و سرگران نخورده

ايشده

بـرسان کـه چشم حسرت همه دم بـه دم رفتن است هـمـدم بـرو آن بهانـه 
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)277را دارم(خــو را

یارتبسم 
سخن مـگـو و تبسـم مـکـن، بس 
اسـت مـرا

همین قدر که چو همره شوم جدا 
)374نشوي(

حقارت و بی ارزشی عاشق
هاي نکوهیده و ناپسند سبک وقوع آن است که شاعر عاشق، در برابر معشوق زمینی و یکی از ویژگی

ش شده ، تحقیر وي را به همراه دارد. در کند که در نهایت  بی ارزمجازي، بیش از حد، وفاداري ابراز می
توان یافت:هایی از این خاري و زبونی را میشعر ولی نیز نمونه
کند به فسون صبر و شور امییدلجو

عشق
بیرون ز خانه موي کشان آورد مرا 

)7(

ولی چو خاك شود در ره سگان تو نگویمت که سرم خاك آستان تو باد
)86باد(

داد جان بی تو شب هجر و به سگ کویت، که ولیجان من فداي
)93دشواري داد(

پر خون جگري بود ولی بر سر 
کویش

تا بهر سگش ماحضري داشته 
)142باشد(

این تحفه در خور سگ ان استان کردي به کوي یار ولی نقد جان نثار
)186نبود (

اسبــانی خــــواب از تـــو و پـــاز ناله مرنج اي سگ یار
)322از من (

رقیبان و اغیار و غیرت عاشق
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در غزل ولی همانند دیگر شاعران وقوعی، توجه ویژه به رقابت عاشقان در عشق شده است. توجه بسیار 
هاي وي دید:سرودهتوان در نمونهولی را در این محور ، می

مردم از غیرت ولی با آنکه از نومیدیم
ردیمینماز غیرت ولی می بیندت با غیر و 

ي وصلشپس از عمري شدم امیدوار از وعده
به هر طرف که رود غیر را برد همراه

دانم که هیچ کس را ذوق عشق یار می
)70نیست(

)98صبر از کجا دارد(قدرنیابنازم طاقتش را 
)100چه دانستم که پنهان وعده با اغیار دارد(
)112که غیرتم به ره انتظار نگذارد(

فاخرشاعر به شعرت
بهدستیابیدر راهخود از مفاخرهزمانو مذهبیو سیاسیاجتماعیمسائلریتحت تأثهر شاعريیقینبه

در برابرشاعر تهاجمیو گاهتدافعیرا باید وسیله.مفاخرهاستبردهخود بهرههايو خواستهاهداف
ها تردید دارد و شاعر با شعر خود آناو در قبولحساسطبعکهانستدمختلفیهايها و وضعیتموقعیت

نشاند. بسامد ظهور میمنصهدارد بهایمانآنبهپسندد و در دلرا میآنچهاوستاندیشهگویايزبانکه
گوید:مفاخره در غزلیات ولی برعکس قصاید که باالست، بسیار کم است. وي می

)57دهم یعنی گریز از نغز گفتاریم نیست(میر وصف آن گفتار و لب داد سخنچون ولی د

مذکر بودن معشوق
)22از آن چون شمعم از پا تا به سر سوخت(دل از هجران آن سیمین پسر سوخت

)101هنوز یاري ما جاي امتحان دارد (به قصد کشتن ما تیغ بر میان دارد

شرمندگی عاشق 
و ز حسن خطت زیاده وفاي من چ

شود         
ز بی وفایی او شرمسار خواهی شد 

)152 (

از دست شکوه خوارتر از من کسی 
نبود

وز کرده شرمسارتر از من کسی نبود 
)199 (

به حسرت از تو تسلی شدیم وقت 
تو خوش

که انفعال نداري ز شرمساري من 
)326.(
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شرمندگی معشوق
)114(گذردیمرسد به من و شرمسار که میا چه لطف کرده به غیربه خواریی که منم ت

غزل واسوختی
-میگردانيروهاي شعري، عاشق پس از رنج بسیار، از معشوق در سبک واسوخت برخالف دیگر سبک

کند. ولی نیز همچون دیگر شاعران سبک وقوع، از معشوق خود گاهی شود و یا وي را تهدید به جدایی می
شود.گردان میروي

فریب وعده دادي نا شکیبا ساختی ما 
را

غلط کردي که دلگرم تمنا ساختی ما 
را

نگفتم نا شکیبم وعده را حدي است 
نشنیدي

ي و رسوا برآوردبه شوخی سر 
ساختی ما را

پشیمان کرد اش از وعده بی تابی 
جزاك اهللا

چنان کردي که محروم تمنا ساختی 
ما را

رت ز ذوق گفت و گویش ولـی حی
داشت محروم

غلط کردي که مشغول تماشا ساختی 
)2ما را (

نصیحت ناپذیري
توانینمهانیاکه ترك دوست به اگر تغافل اگر سرکشی برو ناصح

)83گفت (

ناصح از بی خودیم منع مفرما که 
دگر

مستی عشق مرا توبه ز هوشیاري 
)93داد(

)143آنکه رسواي عالمی باشد (د یافتاز نصیحت چه بهره خواه
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اثـر نـداشـت نصیحـت وگــرنـه 
اهــل خــرد

مـالمت دلـم از عشق بـارهـا 
)159کــردنـد (

تغافل معشوق
ز امیدم تغافل کردنش افزون شود 

ورنه
-بر امید خودم با این تغافل خنده می

)221آید(

به بی پروا نگاري کز تغافل کشته 
راخلقی 

تمناي دل امیدوارم را که خواهد 
)82گفت (

)26که تغافل به امتحان برخاست (دو سه روزي ولی به غیر بساز

نتیجه گیري
موالنا محمد ولی دشت بیاضی یکی از شاعران نو پردازِ قرن دهم هجري است که در سبک وقوع طبع 

هاي سبک وقوع برخوردار و از همۀ ویژگیآزمایی کرده است. غزلیاتش ساده و صمیمی و دلنشین است 
اش برگزیده که از پیچیدگی و هاي شعريمایهاست. وي در سطح زبان، کلمات و ترکیبات متناسب با درون

آمیزد و گاه ترکیبات و هاي دور از ذهن خالی است. زبانش با اصطالحات و ترکیبات عامیانه درمیابهام
هاي متناسب با ي شگرف دارد. کالمش با ردیفریمخاطب تأثسادگی در آفریند، ولی به سبب تصاویر نو می

هاي بدیعی و بالغی در غزلیاتش همچون سوز و گداز شاعرانه و سبک واسوخت مزین شده است. آرایه
توان یافت که در آن چند صنعت ادبی شاعران دیگر این سبک، کم کاربرد است. به طوریکه کمتري بیتی را می

باشد. بیشتر تشبیهات و استعارات وي در کالم شاعران پیش از وي نمود یافته است. استعارة به کار رفته 
مصرحه و تشبیه فشرده(بلیغ) بیشترین کاربرد را در میان صنایع بیانی در غزلیات ولی دارند. عشق در غزل 

وقایع میان ولی زمینی و مجازي است. از نظر فکري به توصیف مراتب عشق پرداخته، از عشق مجازي و
شود و جزئیات در روابط عاشقانه گردان میروياز معشوقراند که گاهی عاشق عاشق و معشوق سخن می

هایش بهانه جو، حیله گر، خردسال و گاهی مذکر است. عاشق در غزلیات ولی شود. معشوق در غزلبیان می
اقبال خود ناالن است. ش از بخت بیمند است. حیا و انفعال دارد. شاعر در جاي جاي غزلیاتبسیار غیرت

- اش سخن میگنجاند و از باورهاي عامیانۀ رایج در زمانهنکات اخالقی را به تناسب موضوع در اشعارش می
گوید. 

منابع و مآخذ
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)، عرفات العاشقین و عرصات العارفین، مقدمه، تصحیح و تحقیق 1388اوحدي دقاقی بلیانی، تقی الدین، (
ي جلد ششم، تهران: اساطیر.نصر آبادسید محسن ناجی

)، دیوان، به اهتمام محمد قزوینی و قاسم غنی، تهران: 1369محمد (نیالدشمسحافظ شیرازي، خواجه 
زوار.

)، تذکرة شمع انجمن، تصحیح و تعلیق محمد کاظم کهدویی، 1386حسن خان بهادر، محمد صدیق (
یزد:دانشگاه یزد.

ن اشعار، تصحیح و تحشیه دکتر مرتضی چرمگی عمرانی. تهران: انتشارات ) دیوا1389دشت بیاضی، ولی (
اساطیر

خانۀ دواتی ایران.)، لغت نامه، تهران: چاپ1258-1334دهخدا، على اکبر(  
) تذکرة هفت اقلیم. با تصحیح و تعلیق سید محمد رضا طاهري. تهران: سروش1387رازي، امین احمد (

)، سبک شناسی شعر در فرهنگنامۀ ادبی فارسی به سرپرستی 1381، هومن (ربیعیان، محمد رضا و عباسپور
، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.2حسن انوشه، ج 

)، فرهنگ ادبیات فارسی، تهران: نو، معین.1387شریفی، محمد (
)، سیر غزل در شعر فارسی، تهران: فردوس.1370شمیسا، سیروس (
)، سبک شناسی شعر، تهران: نشر میترا.1385.... (...........................
شناسی، چاپ ششم، تهران: فردوس.کلیات سبک) :1380(__________
بخش دوم، تهران: انتشارات فردوس.-)، تاریخ ادبیات ایران، جلد پنجم1371صفا، ذبیح اهللا (

)، مکتب وقوع، مشهد: دانشگاه فردوسی.1369گلچین معانی، احمد (
ي، تهران: نصر آباد)، تذکرة ریاض الشعرا، تصحیح و تحقیق محسن ناجی 1384اغستانی، علیقلی ( واله د

اساطیر.
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جلوه هاي زبان عامیانه در اشعار وحشی بافقی
1محمود عباسی

استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
2هدي پژهان

و بلوچستانستانیدانشگاه سيدکترايدانشجو
چکیده

اي از زبان معیار است که عموم مردم در زندگی عادي و روزمره ي خود براي ایجاد گونهزبان عامیانه
برند. اصطالحات و عبارات و واژگان این زبان نشأت گرفته از باورها و آداب و سنن و ارتباط از آن بهره می

هاي محیطی و اجتماعی و قومی است که در گذر سالیان شکل یافته است. تجربه
حشی بافقی از ساختارهاي معمول و جاري زمانه گسسته نشده و پیوندهاي خود را با زبان مردمی زبان و

ي اشعار او دور از ذهن به نظر می آید اما پس از دقَت، حفظ کرده است. در نگاه اول کشف عناصر عامیانه
ري خود به زبان عامیانه ي زبان او نمایان می شود. وحشی بافقی در آفرینش هنجلوه هاي مردمی و عامیانه

توجه بسیاري داشته و از آن فراوان بهره برده است. 
ي امکان هم نشینی دو ي اشعار وحشی بافقی و تعیین درجهدر این جستار سعی بر شناخت عناصر عامیانه

ي در زبان شعر او و کیفیت کاربرد آن است.ي زبان ادبی و عامیانهجنبه
ي زبانی وي و میزان وابستگی زبان ادبی به عامیانه در روند پیوند دو مرتبهدر نهایت تالش شده است تا
آفرینش اشعارش مشخَص گردد.

زبان عامیانه، زبان مردمی، وحشی بافقی، زبان ادبی، دیوانها:کلیدواژه
مقدمه

ه. 939موالنا شمس الدین محمد وحشی بافقی، از شعراي نیمه ي دوم قرن دهم هجري است. او در سال
ه.ق به دنیا آمد. زادگاه او روستاي بافق از توابع یزد است و هنوز خانه اي که شمس الدین 929ق یا به قولی 

در آن به دنیا آمده در بافق موجود است. برادر ارشد وي مرادي بافقی در تربیت و آشنایی او با محفل هاي 
ی داشته است و وحشی بافقی نزد شرف الدین علی بافقی نیز به کسب علم و ادب پرداخت. ادبی نقش مهم

).54: 1372در می گذرد(محمد علی، 991این شاعر در سال 
او مکتب وقوع را از از حد تعادل بیرون برد و طرز جدیدي در سخن آورد به نام واسوق یا واسوخت که 

وقوع گویی است که درون مایه ي با نام خود او نیز همراه است. در ادبیات فارسی واسوخت نوعی از ̋تقریبا
آن اعراض از معشوق باشد یا به عبارتی ساده تر عکس العمل قهر و عتابی است که عاشق در برابر بی وفایی 

1.abbasi3658@yahoo.com
2.hoda.pezhhan@gmail.com
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معشوق نشان می دهد. بهترین نمونه ي واسوخت در شعرهاي وحشی بافقی دیده می شود.از غزل هاي 
اوست:

کس که بریدیم بریدیمامید زهرما چون ز دري پاي کشیدیم کشیدیم 
از گوشه ي بامی که پریدیم پریدیمدل نیست کبوتر که چو برخاست نشیند 

بدین ترتیب با پیدایش واسوخت، وحشی بافقی همچون ستاره اي در آسمان ادب پارسی درخشیدن 
شاعران گرفت. قدر و اهمیت اشعار وي به ویژه زمانی آشکار می شود که مطالعه اي مقایسه اي درباره ي

قرن دهم هجري صورت گیرد و خیال بندي و تکلَف و تصنَع معاصران و بی رونقی ادبیات در عهد شاه 
طهماسب صفوي با غزلی از دیوان یا یکی از داستان هاي تمثیلی موالنا وحشی بافقی مقایسه شود. 

ر عواطف رقیق و غزل هاي وحشی بافقی که در ردیف نخست شعرهاي غنایی قراردارد از حیث اشتمال ب
افکار تازه و احساسات تند و صریح و واکنش شدید شاعر در برابر تأثَرات باطنی قابل توجه و شایسته ي 

کمال اعتناست.
در شعر موالنا وحشی بافقی حداالمکان از واژه هاي دشوار و ترکیب هاي ناهنجار و ناهموار عربی 

مان (چنان که رسم اغلب شاعران عهد بود) در شعر او وجود استفاده نشده و واژه ها و ترکیب هاي متداول ز
دارد. 
بعضی از شعرا را براي الفاظ منسجم و عبارات مستحکم دوست دارند و برخی را براي معانی عرفانی و «

خیاالت فلسفی. نماینده ي طبقه ي نخستین شعراي ترکستانی و نمونه ي گروه دوم بزرگان قرون متوسطه 
و جالل الدین بلخی (در مثنوي) و جامی (در بعضی مثنویات). لفظ خوب عذرخواه آنان است از مانند عطَار 

فقر معنوي: و فکر عمیق بهانه ي اینان است از برهنگی لفظی. هر دو گروه قابل ستایش و در خور تقلید و 
متابعتند.

ي دیگر هم هست که نه لفظ اما شعرا را به همین دو طبقه نباید منحصر دانست در کنار آن ها یک زمره
̋بسیار خوب و فصیح دارند و نه معنی خیلی عمیق و مفید. در لفظ گاهی کوتاه می آیند و در معنی غالبا

تقصیر می کنند ولی قصدشان این است که احوال خود را ترسیم نموده و کیفیات روحی خویش را به دیگران 
).424: 1304یاسمی، »(بیان کنند

بافقی سادگی و بی تصنَعی خاصی وجود دارد که مطبوع می افتد و کالمش از فرط بی در بیان وحشی 
پیرایگی و صراحت، سوزاننده و لرزاننده است.

چو شمعش آتش اندر آستین بینزبان جان گداز آن آتشین بین
زبانش هست لیکن آتشین نیستکسی کش آن زبان در آستین نیست
ایشی مقامی خاص دارد و در این باب گفته است:وحشی در سادگی و تعمد در بی آر

طرح سخن نوع دگر ساختمطرح نوي در سخن انداختم
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(همان: 
427(

همواره در بین دو سبک دوره اي شاخص «و هندي: سبک وقوع سبک میانه اي بود بین سبک عراقی 
باید تربیت شدگان دوره ي قبل کامالً از بین ̋سبک میانه اي وجود دارد که سبک بیابین نامیده می شود. اوال

اوضاع و احوال اجتماعی به تدریج تغییر ̋ببالند و ثانیا̋بروند و تربیت شدگان دوره ي جدید کامال
).281: 1374کند(شمیسا، 

همان طور که می بینیم در آثار شعرا و نویسندگان دوره ي بینابین هم مختصات عمده ي سبک قبلی و هم 
شعراي قرن ششم که در حد واسط خراسانی و عراقی قرار دارند ̋مختصات سبک بعدي آشکار است؛ مثال

هندي که در اوایل قرن هم داراي قصیده هستند و هم غزل. شعر قرن دهم نیز حد واسط سبک عراقی و
یازدهم پدید آمد قرار گرفته است. شعر حد واسط این دوره حدود صد سال جریان داشت غزل این دوره نیز 
غزل حد واسط بود مانند غزلیات بابافغانی. به وجود آمدن سبک وقوع و واسوخت در این دوره کوششی بود 

. براي کنار نهادن سبک قبلی و رسیدن به سبکی جدید
تا ̋سبک وقوع در ربع اول قرن دهم شکل گرفت و در نیمه ي دوم همان قرن به اوج خود رسید و تقریبا

).81: 1390ربع اول قرن یازدهم ادامه داشت(رزمجو، 
زبان وحشی بافقی ساده، روان و عاري از تکلَفات شاعرانه است. اگر چه سبک و واژگانی که میراث غزل 

دیوان او بسیار به چشم می آید اما یکی از ویژگی هاي بارز شعرهاي وي، جلوه هاي سرایی فارسی است در 
زبان مردمی و عامیانه است که نمود هاي مختلفی دارد. 

یکی از زمینه هایی که زبان وحشی بافقی را به گونه ي مردم وارانه ي زبان هم سو و هم سان می سازد 
یات روزمرّه است، هم در نظم دیوان و هم در مثنوي ها این عناصر کاربرد فراوان اصطالحات و واژگان و کنا

به چشم می آیند. 

زبان عامیانه-1
هنوز مرزهاي دقیق لغات عامیانه و رسمی در ادبیات ما همچون زبان انگلیسی و فرانسه مشخّص نیست و 

رسیم(ثروت و انزابی نژاد: ما نیز نتوانستیم به نتیجه ي قطعی در تعیین چارچوب هاي درست لفظ عامیانه ب
1377 ،6.(

مولَف فرهنگ فارسی عامیانه در مقدمه ي این فرهنگ با تشخیص سه سطح زبان ادبی و رسمی و عامیانه 
تالش کرده است تا حدي مرز زبان عامیانه را با دو زبان دیگر ترسیم و حدود آن را مشخص کند. در جدولی 

بان عامیانه همراه با زبان روزمرّه (محاوره) در زیر گروه زبان گفتار که وي در این رابطه ترتیب داده است ز
قرار گرفته است. براي خود زبان عامیانه نیز دو زیر گروه منظور شده است: زبان عامیانه در معناي متداول آن؛ 

). با این همه اذعان شده است که:6: 1378و زبان جاهلی(نجفی،
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ه یا میان زبان روزمره و زبان معیار را نمی توان به دقّت مشخّص کرد. مرز میان زبان عامیانه و روزمرّ« 
تعیین مرز آن ها اگر محال نباشد بسیار دشوار است و به هر حال امري نظري و ذهنی است و در عین حال 

).7همان: »(مرز ناثابتی است که پیوسته در معرض تغییر و تحول و جابجایی است
بین زبان عامیانه از یک سو و زبان معیار و زبان ادبی از سوي دیگر، عده اي از به دلیل فقدان مرز ثابت 

منتقدان برخی از مدخل هاي فرهنگ نجفی را مصداق عامیانه نشمرده اند از جمله بهاءالدین 
) که ترکیبات و اصطالحاتی چون امروز و فردا کردن، امروزه پسند، 368-367: 1379خرّمشاهی(خرّمشاهی،

خدا، انگار نه انگار، انگل، اهل و عیال، به باد رفتن، بار و بنه، باالي سیاهی رنگی نبودن، بخت به امید 
برگشته، اگر هم محاوره باشند عامیانه نیستند. به نظر علی محمد حق شناس در فرهنگ ابوالحسن نجفی:

بر لب بام رسیدن به هم کلمات و ترکیبات از نوع آشنایی و آشوب، یا آقازاده ي فالن و آفتاب کسی « 
وفور به چشم می خورد که همگی به مرتبه ي زبان گفتار معیار یا صبغه ي ادبی تعلَق دارند و هم کلمات و 

به مرتبه ̋ترکیبات از قبیل آل و ابزار و اوستا برسان و یا اشک کسی دم مشکش بودن و بد دك و پوز، که غالبا
). از این اظهار نظرها دست کم چنین بر 61: 1379ند(حق شناسي عامیانه با رنگ و مایه ي جاهلی متعلَق ا

می آید که مفهوم اصطالح عامیانه تا چه اندازه سیال و لغزان است این مفهوم چندان مبهم و متغیر است که 
مصادیقی از آن در حوزه ي واژگانی یک فرد آشکارا عامیانه شمرده می شود و در حوزه ي واژگانی فردي 

اصر زبان معیار و حتَی ادبی. به عنوان نمونه می توان مصدر گله کردن را ذکر کرد که امروز در دیگر از عن
). 1251: 1378زبان گفتار و محاوره روزمرَه بسامدي باال دارد و شاید از دید برخی نیز عامیانه باشد(نجفی، 

: به دلیل وجود همین مشکل در در عین حال جزیی از آن از قدیم ترین ایام در شعر فارسی به کار فته است
تعیین مصداق هاي دقیق مفهوم عامیانه، در نوشتار حاضر به طبقه بندي عناصر عامیانه و گرد آوري نمونه 
هاي اقدام شد. عالوه بر آن شواهد مربوط به شیوه هاي حذف و تکرار یا تأکید و شکسته نویسی متداول در 

زبان عامیانه عرضه شده است.

دي عناصر عامیانهطبقه بن-2
آن چه در باب ابهام مفهوم اصطالح عامیانه گفتیم تا حدي درباره ي دسته بندي عناصر عامیانه نیز صدق 
می کند. با این تفاوت که در این مورد عامل اساسی ابهام، کم توجهی عالقه مندان و یا ضرور ندانستن این 

س در نقد خود بر فرهنگ فارسی عامیانه تالش کرده طبقه بندي بوده است نه سیال بودن عناصر. حق شنا
است تا گونه هایی خاص از عناصر عامیانه را شناسایی و طبقه بندي کند . وي در ساخت آوایی کلمات و 
ترکیبات عامیانه سه فرآیند قلب(قلف به جاي قفل) و ابدال (نشت به جاي نشد) و همگونی(مشَد به جاي 

ر ساخت صرفی کلمات و ترکیبات عامیانه و نیز فرایند دوگانه سازي (دك و مشهد) را تشخیص داده است. د
دنده) و ترکیب کلمه با مهمل آن(رخت و پخت) را باز شناخته است. به نظر او یکی دیگر از ویژگی هاي 
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زبان عامیانه بهره گیري از ترکیب هاي نحوي در واژه سازي است. (تازه به دوران رسسیده. صد تا یک غاز) 
ي همچنین صورت بندي معنی در قالب ساخت استعاري را از دیگر ویژگی هاي زبان عامیانه دانسته است و

مانند صورت بندي معناي نو دولت در قالب ساخت استعاري تازه به دوران رسیده و یا صورت بندي معناي 
).62: 1379کم عقل در قالب ساخت استعاري عقل کسی پاره سنگ برداشتن(حق شناس، 

داد عادل نیز در مقاله اي تالش کرده است تا برخی از ترکیبات روزمره و ساخت آن ها را شناسایی کند ح
وي توانسته است الگوها ي صرفی زیر را در ترکیب عامیانه یا محاوره اي تشخیص دهد.

استفاده از معناي یاي آخر کلمه (گلدانی، جاکفشی، توري )؛ هاي غیر ملفوظ آخر -
ك (کفشک، موشک، چشمک، خرك)́غه، زرده، سفیده)؛ پسوند کلمه(لبه، تی

ساخت اسم ابارز از اسم و بن مضارع فعل(در باز کن، آب گرم کن، سرعت گیر، در پوش، -
پشه بند تاشو)

استفاده از ترکیبات اضافی و وصفی با نشانه ي اضافه و بدون آن (چرخ خیاطی، آرد برنج؛ -
چرخ دنده و ترمز دستی)

لمه به دنبال هم بدون ادات ربط و یا با ادات ربط ( شترگاو پلنگ، چلو آوردن چند ک-
کباب؛ من در آوردي، تودل برو)

کلماتی که با افزودن صفت فرنگی به مشابه بومی آن ساخته می شود( توت فرنگی، نخود -
فرنگی، گوجه فرنگی)

پهلو، پیچ گوشتی، ترکیباتی که معناي آن ها از معانی اجزاي آن ها به دست نمی آید( سینه-
زیرآب)

).7-4: 1382ترکیبات شاعرانه: (کهکشان، زشت و زیبا، آفتاب و مهتاب) (حداد عادل -
در مقاله ي حاضر عناصر عامیانه در دیوان وحشی بافقی از کوچک ترین تا بزرگ ترین واحد 

ل عناوینی چون زبانی(از واژه تا جمله) دسته بندي شده است. به این ترتیب می توان آن ها را ذی
کلمه ترکیبات و عبارات و انواع جمله سراغ گرفت. همه ي این عناصر مربوط به آن حوزه از زبان 
اند که از شکسته نویسی مصون مانده اند. شیوه هاي تاکید و حذف و تکرار نیز ذیل عناوینی 

جداگانه بررسی شده است.

بازکاوي عناصر عامیانه در دیوان وحشی بافقی-3
ن ادبی از زبان و فرهنگ مردم مایه و الهام می گیرد و از این راه غنی می گردد زبان ادبی زبا

سنتی  دارد که حفظ آن از راه تتبع در آثار گذشتگان میسر است؛ اما براي غنی ساختن این سنّت و 
ترین آثار پروردن و مایه دادن به آن بهره گیري از زبان و فرهنگ مردم بس مؤثّر است. زبان پرارزش
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ادبی فارسی یعنی متون عرفانی و صوفیانه ي ما از فرهنگ مردم مایه ها برگرفته است(سمیعی، 
1379 :45.(

شاهکارهاي نظم نثر فارسی از عناصر عامیانه و یا لهجه ي مردم خالی نیست و این امر باعث 
تقویت زبان ادبی شده است.

راقی به ویژه در آثار عرفا نمود بیشتري نسبت به بهره گیري از عناصر عامیانه در در شعر سبک ع
دوره هاي پیشین دارد و این امري است طبیعی چون پایگاه اجتماعی عرفا مردم عامی بوده و آنان 
مخاطب خود را بیشتر در این طبقه جستجو می کرده اند، از این رو با ورود مایه هاي عرفانی در 

یک تر می گردد. عامل دیگري که شعر سبک عراقی را به زبان شعر طبعاً زبان غزل به زبان مردم نزد
طبیعی و روزمرّه نزدیک کرده سلیقه ي خاص شاعران این سبک و توانایی فنّی آنان در کاربرد 
واژگان و هم نشین کردن آنان بر طبق الگوي عادي زبان بوده است امري که ذوق فاخرپسند شاعران 

).91: 1375را نمیداده است(آتش سودا، مکتب خراسان ظاهراً اجازه ي آن 
زبان عامیانه، گونه اي از زبان معیار است که عموم مردم در زندگی عادي خود براي ایجاد 
ارتباط از آن سود می جویند. غالباً هر واژه و اصطالح و عبارت آن ریشه در اعماق عقاید باورها 

ی و قومی اي دارد که در طول سالیان آداب و سنت ها و تجربه هاي گوناگون محیطی و اجتماع
متمادي شکل یافته است. این زبان به دلیل زنده و پویا بودنش سخت غنی است و می توان آن را 

سرچشمه ي زبان علمی و ادبی دانست.

فولکلور-4
به معناي دانش، آگاهی، دانستن، lorبه معنی مردم توده و عامه و folkفولکلور مرکّب از دو جز 

لومات است و فولکلور دانشی است که به مطالعه ي ابعاد سنّتی یک جامعه می پردازد که شیوه مع
هاي زندگی، اعمال و رفتار، عادات و باورها و اسطوره هاي سنّتی پابرجا را که برخی از اشکال 

رفتار و روابط اجتماعی موجود ر ا بیان می کند تشکیل می دهد.
ه.ق) به علل مختلف از 1148-907حکومت صفویان بر ایران(در دوره دویست و چهل ساله ي 

جمله کم توجهی پادشاهان صفوي به شعرهاي مدحی شعر از دربار خارج شد و میان مردم راه 
یافت؛ چون شرایط خاص شاعري از میان رفت همه ي اصناف جامعه حقّ ادعاي شاعري پیدا 

نقی قمی بنّا و شاهپور تهرانی بازرگان، میرالهی کردند. مثالً قصاب کاشانی، قصاب بود و علی 
).88: 1384همدانی و ملّا شکوهی، قهوه چی و زکی همدانی نعلگر بودند(کرسفی، 

وحشی بافقی در این دوره زندگی می کرد و بالطّبع تحت تأثیر سبک دوره ي خویش بود. در 
نگار شاعر تعمدي داشته است بر شعر او زبان عامیانه و فرهنگ مردم با تمام وجود حضور دارد. ا
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این که تمام این واژه هاو ترکیبات و امثال و حکم رایج در زبان عوام و اندیشه ها و زبان مرسوم 
مردم را ثبت و ضبط کند. 

شعر وحشی بافقی که حد واسط میان عراقی و هندي است از شکل مردموارانه ي سبک عراقی 
ندي هر دو برخوردار است. شعر وحشی بافقی از جهت روانی و روانی و عامیانه بودن شعر سبک ه

کالم و نزدیک تر بودن آن به زبان گفتگو به لحاظ ساخت نحوي جمله ها یا گزینش واژگانی و 
ترکیبات عامیانه و عادي قابل برّرسی است.

عناصر عامیانه در اشعار وحشی بافقی-5
لغات و واژگان عامیانه-5-1
صفت-

زبان دراز:
فصه به کوتهی کشد شمع زبان دراز راعرض فروغ چون دهد مشعله ي جمال تو

بی جا:
نفرین کنم اراده ي بی جاي خویش راهر جا روم ز کوي تو سر بر زمین زنم

زنگ بسته:
آیینه ات بیار که روشنگر آمده استاي سینه زنگ بسته دلی داشتی کجاست

عدد-
یک:

)2/85با ما کشش خاطر او یک سر مو نیست(دوري نگزیند ز رقیبان سر مویی
)6/76تا بنگرد که عجز کدام و نیاز چیست(این لطف ها که صرف دگرهاست کو یکی

)1/149چشم پر عربده اش بر سر ناز آمده بود(دوش از عربده یک مرتبه باز آمده بود
یک و صد:

)2/71کی است(اگر یکیم و اگر صد که احتیاج یتمام در طلب وصل و وصل می طلبیم

ترکیب-5-2
اسم + ي-

با مطلع:177این نمونه در بعضی غزل ها به شکل ردیف ظاهر شده است. غزل 
مقام همچو من دیوانه اي ویرانه اي باشدکجا در بزم او جاي چو من دیوانه اي باشد

(افسانه اي، پروانه اي، میخانه اي)
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با مطلع:175غزل 
درخور شکر عطاي تو زبانی بدهدی بدهدهم مگر فیض توام نطق و بیان

(بحري و کانی، طبع روانی، امانی)
: 57غزل 

هنوز  زور و زورآزمایی اي نشده استهنوز عاشقی و دلربایی اي نشده است
(قید و رهایی اي، عرض گدایی اي، بیوفایی اي، آشنایی اي، جدایی اي، غیرت فزایی اي)

ضمیر پرسشی + عالمت جمع     -
چها:

یعقوب که دل در کف مهر پسرش این عشق بالیی است شنیدي که چها دید
)4/99داشت(

تو میدانی که غم با روزگار او چها اجل گر رحم بر وحشی نکردي شام مهجوري
)5/391کردي(

اسم + ها-
بسآمد این نمونه کاربرد در دیوان وحشی بافقی بسیار باالست. در چند نمونه در زمره ي ردیف 

رفته است؛ به عنوان مثال در غزلی با مطلع ذیل:قرار گ
زخم هاي تیغ استغنا جراحت ها شده استاز نظر افتاده ي یاریم مدت ها شده است

(کدورت ها، صحبت ها، خصومت ها)
گر چه زان جانب به کلّی قطع نسبت ها زین طرف وحشی یکی صد گشته پیوند امید

)5/56شده است(
/ 3چه می شد گر زیادي یک نظر هم سوي ما کردي(ست از وفا دیدنباغیار آنقدرها می توان

391(
ولیک بخت بدم با تو هم وثاق کلید دار عنایت وسیله ها انگیخت

)4/126نکرد(
)2/112یاران نمی توان به خود این ها قرار داد(شد یار یر و داد قرار جفا به ما

)6/76عجز کدام و نیاز چیست(تا بنگرد که این لطف ها که صرف دگرهاست کو یکی
)7/65کاین ها که تو گفتی و شنیدي همه قالست(خاموش نشین وحشی اگر صاحب حالی

چرا با تیره روز خود کسی این ها کند به آه و ناله ي شب ها اسیرم کرد و فارغ شد
)3/30یارب(
عدد -
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دوسه؛ 
در معنی چند یا اندك مقبول    

)2/61همراهی تو یک دو سه گامی مرا بس است(ه قربنی صدر وصل خواهم و نی پیشگا
ز کتاب عشق وحشی بنویس یک دو بگذار درس دانش که نهایتی ندارد

)5/380بابی(
یک به یک؛ در معنی به ترتیب و مشخص شده

)2/28گر نسازم یک به یک خاطرنشانت بی حساب(آگهم از طرح صحبت تا شمار نقل بزم
واژگان همگون   -

: تک و تاز
داشت میدانی و خوش در تک و تاز آمده آرزو بود که هر لحظه به سویت می تاخت

)6/149بود(
تک و پوي:

)5/70تقدیر سودنش به تک و پوي کوي کیست(پاي طلب که در رهش الماس گرد شد
خواب و خورد:

کاش پرسد اول این معنی که خواب و خورد آن که می پرسد نشان راحت و لذت ز ما
)4/74چیست(

موصوف و صفت  -
دیوانه ي سر در هوا: 

از کجا می آید این دیوانه ي سر در چهره ي خاك آلود وحشی می رسد چون گردباد
)5/21هوا(

عشقی گریبان پاره کن:
افتاده کاري بس عجب دست بر جیب صبرم پنجه زد عشقی گریبان پاره کن

)4/10گریبان دوز را(
وضع ناپسند:

که گر دستم دهد از خویش هم سازم جدا اپسند خود گریزانمچنان از طرح وضع ن
)3/7خود را(

این طرف:
)5//2این بخت نباشد سر شوریده ي ما را (سنگی نفتد این طرف از گوشه ي آن بام

مضاف و مضاف الیه -
سر رشته:
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که در دست اختیاري نیست مرغ توام سر رشته داري گر پرم سوي تو معذورم
)2/4بند بر پارا(

بیرون در:
)5/18بیرون در گذاشت به حال سگان مرا(وحشی ببین که یار به عشرت سرا نشست

اسم + و + اسم  -
رد و قبول: 

به صد خواري کند بیرون به صد عزت درون من و رد و قبول بزم سلطانی که دربانش
)2/113آرد(

شیر و شکر:
)3/392با من همچو شیر و شکري(اشکارا گرچه آتشت در آب پنهانست و زهرت در شکر

صفت +و + صفت -
دور و دراز:

)1/39یک منزل از آن بادیه ي عشق مجاز است(تا مقصد عشاق رهی دور و دراز است
زار و نزار:

)5/372وحشیم من کاینچنین زار و نزارم کرده اي(اي که می پرسی بدینسان کیستی زارو نزار
فعل مرکب-

به مطلع:254در غزل » غلط کردن«فعل 
باختم جان در هواي او غلط کردم، غلطتکیه کردم بر وفاي او غلط کردم، غلط

عبث کردم:
ساختم جان را فداي او غلط کردم، غلطعمر کردم صرف او فعلی عبث کردم، عبث

خطا کردم:
سوختم خود را براي او غلط کردم، غلطدل به داغش مبتال کردم خطا کردم، خطا

اتصال داري:
)3/378که به عالم تخیل به که اتصال داري(نشسته در مقابل من و صد خیال باطلتو

اگر غلط نکنم:
)1/96اگر غلط نکنم از منش ماللی هست(شکفتگیش چو هر روز نیست حالی هست

فعل الزم یک شخصه    -
به مطلع:63در غزل 
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این یک روز تحمل نکنم طاقتمخود رنجم و خود صلح کنم عادتم این است
است

(راحتم این است، عزتم این است، طینتم این است، فطرتم این است، خصلتم این است)

کنایه-5-3
گروه فعلی با تعبیر کنایی-

بر دهان زدن: 
)  4/115بر دهانش زن اگر نام تمنا ببرد(دل من کیست که لطف از تو کند گستاخی

گرد سر گشتن:
ان دست و تازیانه و مرکب وگرد سر تو گردم وان رخش راندنت

)1/106جهاندنت(
دندان بر جگر نهادن:

چاره ي خود کرده ام جان جگرخواریم گر شود ناچار و دندان بر جگر باید نهاد
)3/93هست(

نعل در آتش بودن:
)6/110جادوي او به فکر فسون کسی مباد(نعلم به نام جمله ي اعضا در آتش است

بازي خوردن:
بازي مخور از من که نه عمرند و خوانمشان عمر و گهی جانخوبان که گهی

)3/203نه جانند(
پا در گل ماندن:

کسی کو بگذراندي تشنه از آب بقا خود ببین وحشی که در خوناب حسرت ماند پا در گل
)6/7را(

دکان برچیدن:
ورده کامد به بدمستی برون رطل پیاپی خاي عقل برچین این دکان از چهار سوي عافیت

)3/373اي(
ترکیب عربی  -

المنه هللا:   
)1/166خورشید وصال از افق بخت برآمد(المنه هللا که شب هجر سر آمد

عیاذاً باهللا:
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سر زنجیر گیرد وز در عقلم درون عیاذا باهللا از روزي که عشقم در جنون آورد
)1/113آرد(

اهللا اهللا:
اد آن اظهار قرب و خود نمایی هاي اویاهللا اهللا این دل است آن دل که وقتی داشتم

الوداع:
بر سر راهی که هر کس رفت آن جا سر الوداع اي سر که مارا می برد سوداي عشق

)3/215ندید(

انالحق:
که کرسی زیر پا یا ریسمانش در ز مستی آن که می گوید انالحق کی خبر دارد

)2/154گلو باشد(
بحمداهللا:

بحمداهللا که دیدم بی گره یک بار گاهی تبسم کنبمیرم پیش آن لب اینچنین 
)2/108ابرویت(

مثل-5-4
از آتش آب جستن:

)5/42وفاداري طمع می دارم از طبع جفا جویت(زآتش آب می جویم ببین فکر محال من
بار شیشه داشتن:

کاو بساط خود نهد جایی که سنگ انداز آن که من من شیشه دارد بار، سود آن گه کند
)6/88ست(نی

زبان عامیانه؛ جمله -5-5
در کاربرد جمله لحن لحن وحشی بافقی در بعضی موارد بسیار به زبان عامیانه نزدیک است. به 

گونه اي که بسیاري از مصراع هاي وي با اندکی تغییر یادآور زبان محاوره است.
جمله ي خبري-
مثبت:

)1/83آفاق به دلتنگی من نیست(کس در همهدلتنگم و با هیچ کسم میل سخن نیست
منفی:
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حاجت به تغافل زدن و تندي خو زین در برود گر غرضت رفتن وحشی است
)85//5نیست(

پرسشی-
سگ طالع شومش کیست:

سگ طالع شومش کیست که هم صحبت گرد آن خانه بگردم که که در او خلوت تست
)1/50تست(

مردم مگر نگاه به سیما نمی کنند:
)6/159مردم مگر نگاه به سیما نمی کنند؟(ه نیست که از کس توان نهفتعشق آن دقیق

جمله ي شرطی-
گر خدا صبري دهد:

گر خدا صبري دهد اندیشه ي کاریم بر دري زامد شد بسیار آزاریم هست
)1/93هشت(

دعا و نفرین و تحذیر و تسلیم و رضا-
دامن از دست بیرون نکردن:

خداي را نروي دست ما و دامن ون مکنادزمانه دامنت از دست ما بر
)2/21تشت(

به کوري چشم رقیبان:
نیست گردامان پر گل چشم پر خاریم کوري چشم رقیبان زان گلستان امید

)93/ 8هست(
مردن پیش لب:

)2/108بحمداهللا که دیدم بی گره یک بار ابرویت(بمیرم پیش آن لب اینچنین گاهی تبسم کن
مانند:الهی که بسی سال ب

)7/203خوبند الهی که بسی سال بمانند(وحشی سخن نقص بتان بیهده گویی است

تکرار -5-6
فعل-

رو رو:
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ما را به خاطر است ترا گر به یاد رو رو که وحشی آن چه کشید از تو سست عهد
)5/80نیست(

برو برو:
)5/98(برو برو که تو پنداري امتیازي هستمیان عاشق و معشوق کی دویی گنجد؟

اسم -
پیاله پیاله:

ز بس که بی تو خورم خون دل گرفته رنگ ز خون دلم چو الله پیاله
)1/362پیاله پیاله(

نتیجه گیري-6
نتیجه ي حاصل از پژوهش حاضر به شرح زیر است:

براي اصطالح عامیانه تعریف جامع و مانعی در دست نیست و اصوال امکان ارائه چنین -
ارد چون مفهوم آن سیال و لغزان از فردي به فرد دیگر متغیر است.تعریفی وجود ند

اي از زبان معیار است که عموم مردم در زندگی عادي و روزمره ي خود زبان عامیانه گونه-
برند. اصطالحات و عبارات و واژگان این زبان نشأت گرفته از براي ایجاد ارتباط از آن بهره می

هاي محیطی و اجتماعی و قومی است که در گذر سالیان شکل یافته بهباورها و آداب و سنن و تجر
است. 
زبان وحشی بافقی از ساختارهاي معمول و جاري زمانه گسسته نشده و پیوندهاي خود را -

ي اشعار او دور از ذهن به نظر می با زبان مردمی حفظ کرده است. در نگاه اول کشف عناصر عامیانه
ي زبان او نمایان می شود. وحشی بافقی در آفرینش جلوه هاي مردمی و عامیانهآید اما پس از دقَت، 

هنري خود به زبان عامیانه توجه بسیاري داشته و از آن فراوان بهره برده است. 
شعر وحشی بافقی که حد واسط میان عراقی و هندي است از شکل مردم وارانه ي سبک -

هندي هر دو برخوردار است. شعر وحشی بافقی از جهت عراقی و روانی و عامیانه بودن شعر سبک 
روانی کالم و نزدیک تر بودن آن به زبان گفتگو به لحاظ ساخت نحوي جمله ها یا گزینش واژگانی 

و ترکیبات عامیانه و عادي قابل بررسی است.
در غزل وحشی بافقی عناصر عامیانه صریح و آشکار به کار می رود.-
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صر عامیانه از مقوالت زبانی و بالغی در سطوح متعددند؛ چون در غزل وحشی بافقی عنا-
واژه، ترکیب، عبارات کنایی، انواع جمله ها و مثل. 

کتابنامه
، نامه ي فرهنگستان، سال »زبان عامیانه در غزل حافظ). «1375آتش سودا، محمد علی(-

.112-85، ص 8سوم،  شماره ي شماره ي 
) فرهنگ معاصر، انتشارات سخن، تهران.1377ثروت، منصور و رضا انزابی نژاد(-
، »درآمدي بر واژه گزینی مردمی).«1382حداد عادل، غالم علی(-

.8-2نامه ي فرهنگستان، دوره ي ششم، شماره ي دوم، بهمن، ص 
فرهنگ فارسی عامیانه یا ). «1379حق شناس، علی محمد(-

.65-59ص ، تابستان، 2، نشر دانش، سال هفدهم، شماره ي »گفتاري کدام؟
نقطه ي عطف و تحول ژرف در فرهنگ نگاري ).«1379خرمشاهی، بهاءالدین(-

.387-352تیر، ص -، خرداد12، بخارا، شماره ي »فارسی
زبان و فرهنگ عامیانه در دیوان ). «1384دین محمدي کرسفی، نصرت اهللا(-
.98-87، نامه ي پارسی، سال دهم، شماره ي اول، بهار، ص »حافظ
). مقدمه ي سعید نفیسی، انتشارات جاویدان، 1342افقی(دیوان وحشی ب-

تهران.
، کتاب ماه »نگاهی به مکتب واسوخت در تاریخ ادبیات ایران). «1390رزمجو، توران(-

.84-80، فروردین، ص 162ادبیات،شماره 
). نگارش و ویرایش، چاپ دوم، انتشارات سمت، تهران.1379سمیعی، احمد(-
شناسی شعر، تهران: فردوس.). سبک1374شمیسا، سیروس(-
- 424، بهمن، ص7، مجله آینده، سال اول، شماره »وحشی بافقی).«1304یاسمی، رشید(-
428.
.57-54: صص 1372، 43، ادبستان، ش "با آن وحشی شوریده ي کویر"محمد علی، ژاله، -

). فرهنگ فارسی عامیانه، انتشارات نیلوفر، تهران.1378نجفی، ابوالحسن(
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یانه تا گدایی از فقر صوف
1دکتر محمود عباسی

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمود شیخ
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
فاطمه قاسمی منش
کارشناس آموزش و پرورش شهرستان زاهدان

چکیده 
نی و در لغت به معنی نیاز و احتیاج است و در اصطالح صوفیه، فقر یکی از مراحل سیر و سلوك عرفا

نیازمندي به خدا و بی نیازي از غیر اوست. عطار آخرین وادي سیر و سلوك را در منطق الطیر، فقر و فنا می 
داند و ابو نصر سرّاج معروف به طاووس الفقرا ، فقر را چهارمین مقام در کشف ِحقیقت و شناخت حق می 

أسفانه امروزه برخی مسلمانان به تاثیر و ترکیب با تعالیم ودایی، بودایی و هندویی به نادرستی، گدایی داند. مت
را جزء فقر دانسته و یا فقر را به گدایی تعبیر کرده اند؛ حال آن که فقر عبارت است از اظهار نیاز به درگاه 

به درگاه غیر اوست و با فقر نسبتی متضاد دارد الهی و بی نیازي از هر آنچه غیر اوست؛ اما گدایی اظهار نیاز 
و از رفتار خالف شرع و عرف صوفیه شمرده می شود. گدایی جز دریافت پول، به زور و حقّه از مردم، و 
سوء استفاده از باورهاي لطیف آنان در کمک به نیازمندان و مستحقّان، نیست و ارتباطی به درك مقام فقر نزد 

اسالم ندارد. عالوه بر این اگر گاه در برخی متون عرفانی، گدایی مجاز شمرده شده ؛ عرفا و بزرگان دین 
هدف نابودي غرور و خودنمایی در وجود سالک دانسته شده است. این تحقیق بر اساس تحلیل کتابخانه اي 

ه و به جستجوي ریشه هاي فقر و گدایی در جوامع امروزي می پردازد با این فرضیه که گدایی هیچ ریش
توجیهی در اسالم ندارد و از برخی تعالیم ادیان هند کهن اخذ شده است. 

فقر و گدایی، تصوف، اسالم، ایران و هند، ادیان کهنها:کلیدواژه
مقدمه

فقر چیست ؟ گدایی کدام است ؟ آیا فقیر حق گدایی دارد ؟ ریشه هاي گدایی 
حفر کردن، زمین را کندن . « عربی به معناي: کجاست ؟ فقر مصدري است برگرفته از فَقَرَ، در

. . ج فقَر: نوع چاك دادن و شکافتن. بال و گرفتاري بر او نازل شد و گویا که ستون فقراتش را 
شکست. الفاقرَه: بالي کمر شکن. الفَقیر: کسی که ستون فقراتش درد گرفته یا شکسته است 

است به معناي کَندن ، سوراخ کردنِ فقر ، مصدر عربی« : مدخل فقر). 1386(معلوف، 
استخوان بینی شتر ، تا رام گردد ، فرو آمدن حادثه بر کسی و شکستن مهره هاي پشت او را ، 

1.abbasi3658@yahoo.com
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: مدخَل 1352(دهخدا ، » درویش گردیدن ، اندوه . و مردي با همت را فقر عذابی است الیم . 
فقر)

، خواستن ، هندي باستان گوییدیو : گدا ، در اوستا یی گد به معنا خواهش کردن « 
خواهش می کنم ، کُردي مستعار گهدا : گدا ، گیلکی : گدا. عربی: تکدیه، و اکداء: آنکه از 

: مدخل گدا). سایل به کف. فقیر. 1361(خلف تبریزي، » دیگران چیزي براي رفع حاجت طلبد
(دهخدا، مدخل گدا)» راه نشین. دریوزه گر و سایل

کَدي ( أَکدي إِکداء ) الرَجل: نا « معادل گدایی به کار رفته است. » کَدي « ی در عرب
امید شد . کارش انجام نشد. عطا نکرد. بخل ورزید. أکدي الرَّجل: آن مرد را مشغول و سرگرم 

» کدي الوجه: چهره را خراشید«: مدخل کدي ). 1386(معلوف، » کرد و بازداشت. گدایی کرد
دخل کدي).  با توجه به این معانی گویا کدي ، مأیوس شدن از خداوند و روي : م1377(جرّ، 

آوردن به غیر اوست .
فقر مقامی « فقر در اصطالح عرفا و صوفیه، عموماً با این مضمون بیان می شود که: 

الفقر عباره عن فَقد ما «). صاحب التعریفات می نویسد: 70: 1386(سرّاج، » است شریف 
). علماي بزرگی چون: 72: 1306(جرجانی، » الیه اما فقد ماالحاجه الیه فال یسمی فقرایحتاج

میر سید شریف جرجانی در التعریفات، ابوبکر محمد کالبادي در کتاب تعرّف، کمال الدین 
عبدالرّزاق کاشانی در اصطالحات صوفیه، ابو نصر سرّاج در اللّمع فی التصوف، ابو علی حسن 

انی در ترجمه رساله ي قشیریه و علی بن عثمان هجویري در کشف المحجوب بن احمد عثم
به بیان مقام فقر و توصیف فقرا در قرآن و کالم صوفیه پرداخته اند. در این بین اگر چه 
انحرافاتی در توصیف فقر و فقیر دیده می شود؛ اما در کالم هیچ یک، صوفی دعوت به گدایی 

نشده است.

فقر در قرآن
در قرآن کریم، آیات بسیاري درباره ي کمک به فقیر آمده است؛ ولی در هیچ آیه اي، 
اظهار فقر و نیاز ستایش نشده است؛ بلکه بر عکس آنان را که با پنهان داشتن فقر، گرسنگی را 

انَّ « تحمل کرده، ستایش می شوند. خداوند خود را یاریگر و دوست صابرانِ بر فقر می نامد: 
) نه دوستدار آنان که به گدایی و اظهار نیاز ، روي می 153(قرآن، بقره / » . ه مع الصابرینَ اللّ

آورند .
« سید علی اکبر قرشی در قاموس قرآن، ضمن بیان معناي لغوي فقر می نویسد: 

الَی اهللاِ و اهللاُ هو الغَنی یا ایها النَّاس اَنتُم الفُقَراء"ناگفته نماند: . . .  حاجت، ذاتی است. مثل 
 اي مردم شما به خدا محتاجید و خدا اوست بی نیاز ستوده. این 15(قرآن، فاطر / "الحمید .(
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و من کانَ "شامل حال همه است . . .  و یکدفعه به معنـی ناداري و بی چیزي است مثلِ : 
 عروف6(قرآن، نساء / "فقیراً فَلیأکُل بِالم . ("َالفقیر ـسموا البائاطع نها وقرآن، حج "فَکُلُوا م)

: مدخل فقر). بنا بر این تفسیر، ما همه بال استثنا، به خداوند در تمام 1354(قرشی، ) » 28/ 
ابعاد زندگی نیازمندیم و این نیاز، موجب خفت و خواري نیست؛ بلکه موقعیت و توانمان را به 

نیز شامل نیازمندانی است که وظیفه ي مسلمین کمک کردن به ما نشان می دهد. فقر نوع دوم
ایشان است نه اینکه ایشان دست نیاز پیش مردم دراز کنند. 

خداوند، در احکام اجتماعی نحوه ي رفتار فقرا و شیوه ي برخورد مسلمانان براي رفع 
قراء الَِّذینَ اُحصروا فی للفُ« این معضل اجتماعی را براي عموم مسلمیـن توصیف نموده اسـت: 

سبیل اللّه ال یستَطیعونَ ضَرباً فی االَرضِ یحسبهم الجاهلُ أغنیآء منَ التَّعفُّف تَعرِفُهم بِسیماهم ال 
 لیمع بِه نَّ اللّهنْ خَیرٍ فَاقوا مما تُنف لحافاً وا سئَلونَ النّاس273-272قرآن، بقره / » ( ی   .(

براین فقیر عالوه بر کار و تالش همانند تمام آدمیان باید به خدا توکّل کند و این وظیفه ي بنا
دیگران است که از زردي صورت که حاصل گرسنگی اوست پی به نیازش برده و کمکش کنند 
. او به خواهش یا اصرار از مردم کمک نمی خواهد. مردم باید افتخار و وظیفه ي الهی خود را 

به آنان بدانند و اجر آن را از خداوند خواهند . دریافت صدقه و مصرف آن چنان کمک کردن 
مهم است که خداوند این کار را وظیفه ي پیامبر و حکام اسالمی می داند و کسانی را که 
مؤمنانی را براي پرداخت صدقات ـ هرجند کوچک باشد ـ مسخره می کنند؛ منافق و مخالف 

مزونَ المطَّوعینَ منَ المومنینَ فی الصدقات و الّذینَ الیجِدونَ الّا جهدهم اَّلذینَ یل« َمی خواند: 
 اَلیم م عذابلَه م ونهسخَرونَ م79(قرآن، توبه /» فَی.(

باید متذکّر شد که منظور از صدقات واجب همان خمس و زکات است که وظیفه ي 
ته شده و مقصود از صدقات مستحب سایر کمک ها در پرداخت آن بر عهـده ي مسلمین گذاش

حقّ نیازمندان و فقراست . در همین سوره آیه ي یکصد و سه خداوند به پیامبر (ص) می 
خُذ من اَموالهِم صدقه ... : تو از مؤمنان صدقات را دریافت دار ؛ تا بدان صدقات ، «فرماید: 

اي خیر یاد کن که دعاي تو در حقّ آنان موجب نفوس آنها را پاکیزه سازي و آنها را بر دع
در سوره هاي متعدد از قرآن عظیم الشأن ، »      تسلی خاطر آنها شود و خدا شنوا و داناست . 

خداوند رحیم ، موارد مصرف صدقـــات را مشخص می کند و حتّی وظیفه ي جمع آوري آن 
دهد و موارد مصرف را به آنان می صدقات را بر عهده ي پیامبر و جانشینان ایشان قرار می 

انَّما الصدقات للفُقَراء و المساکینِ والعاملینَ علَیها والمؤلَّفَه قُلُوبهم و فیِ الرِّقابِ و «آموزد : 
 کیمح لیمع اللّه و نَ اللّهم بیلِ فَریضَهابنِ الس و فی سبیلِ اللّه 60/قرآن، توبه »(الغارِمینَ و.(
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در آیات پیش از این، در سوره ي بقره خداوند مؤمنین را هدایت می نماید که براي رفع 
فَمن کانَ منکُم مریضاً اَو بِه اَذًي من رأسه فَفَدیۀٌ من صیامٍ اَو صدقَۀٍ اَو « سر درد صدقه دهند: 

 کآمد. دیگ می پخت و این در شأن کعب بن االنصاري فرود). « 196(قرآن، بقره /» نُس
مصطفی (ع) بر وي بگذشت. وي را دید. جمنده [نوعی سوسک] از سر وي فرو ریخت. 
گفت: اي کعب جمنده سر تو را می رنجاند؟ گفت: آري. گفت: گوسپندي بکش و درویشان را 

: 1371(میبدي، » بخوران یا سه روز روزه دار یا قدري طعام به شش درویش ده و موي بستر
).1/527ج

33واژه ي کَدي در قرآن تنها یک مورد آمده است . خداوند در سوره ي نجم ، آیات 
أَفَرأَیت الَّذي قولی . و أَعطی قلیالً و « ، خطاب به حضـرت رسول (ص)  می فرماید: 34و 

اي رسول ، دیدي آنرا که روي گردانید ؟ اندك صدقه اي داد و سپس به کلّی قطع » أَُکدي 
کرد . این یک مورد نیز ، همچنان که مالحظه می شود ؛ کَدي به معناي گدایی نیست احسان

ده مورد در قرآن آمده » سائل«بلکه به مفهوم باز داشتن صدقه از نیازمندان می باشد. اما واژه 
است. سه مورد به معناي سوءال در مقابل جواب و هفت مورد در معناي خواهش و اظهار نیاز 

م این موارد نیز کمک به سائل توصیه شده است و نه کمک خواستن از دیگران. از است. در تما
و یا در سوره ي » و فی اموالهم حقٌّ للسائلِ و المحرومِ«سوره ي ذاریات: 19جمله در آیه 

».و اما السائلَ و ال تَنهرَ« 10ضحی آیه 
منافقان و گدایان (چشم تنگان در آیات دیگري از سوره ي توبه، خداوند، ویژگی هاي 

و منهم من یلمزُك فی الصدقات فان « می فرماید: 58و حریصان ) را نشان می دهد. در آیه ي 
« همین سوره آمده است: 59در آیه ي ». اُعطوا منها رضوا و ان لَم یعطَوا منها اذا هم یسخَطونَ

ه و رسولُه و قالوا حسبنَا اللّه سیوءتینا اللّه من فضله و رسولُه انّا الَی و لو اَنَّهم رضوا مآء اتهم اللّ
».اللّه راغبونَ

سوره ي توبه، خداوند منافقانی را توصیف می کند که کمک دائمی 61در آیه ي 
ویا خداوند پیامبر به خودشان را نشانه ي ساده لوحی و زود باوري آن بزرگوار می دانند؛ گ

و منهم الَّذینَ یؤذونَ النَّبی و یقولونَ هو اُذُنٌ « همین گدایان سمج  معاصر را توصیف می کند. 
قَل اُذُنُ خَیرٍ لَکُم یومنُ باللّه و یومنُ للمومنینَ و رحمه للَّذینَ آمنوا منکم و اَلَّذینَ یوذونَ رسولَ 

آري اینان که خـدا و پیامبرش را می آزارند ؛ مگر از آزار خلق ابایی » یم اللّه لَهم عذاب اَل
دارند؟  

فقر در کالم حضرت رسول (ص) و پیروان ایشان 
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رسول خدا (ص) در دعاي خویش «فقر در کالم بزرگان دین نیز نمودي اینگونه دارد:  
و در حال ناداري مرا بمیران  و مرا با می فرمود: بار الها، در حال فقر و نداري مرا زنده بدار

). این چگونه فقري است که حضرت 121: 1385(طباطبایی، » کسانی دارا نیستند، محشور نما
رسول (ص) نیز خواهان آن است ؟ ترك تعلّق، بی نیازي از غیر خدا و دست دراز نکردن به 

ه غیر دارد؛ نهایت فقر وکمال مال دیگران، حتّی برتر از این چشم نداشتن به هر آنچه تعلّق ب
پیامبر (ص) فرمود: [از جبرئیل] پرسیدم تفسیر قناعت چیست؟ جبرئیل گفت: « رضاست. 

قناعت یعنی اینکه شخصِ قانع به آن چیزي که از دنیا به او رسیده، قناعت می کند و در مقابلِ 
غنی هیچ گاه عجز و ) با این وجود چه فقیر و چه63همان: »(عطايِ انــدك، تشکر می نماید. 

نیاز نمی کنند؛ البتّه به درگاه غیر خداوند چرا که التماس به درگاه خداوند ، یعنی دعا و نیاز به 
درگاه احدیت ، جزء عبادات مستحب دیــن اسالم می باشد . فقري که حاصل چنین قناعتی 

است مورد التماس و خواهش پیامبر بزرگ اسالم نیز می باشد . 
رب «رت علی (ع) در نهج البالغه، در سیري بر زندگی پیامبران، ضمن تفسیر آیه حض

و لَقَد کانَ فَی رسولُ اللَّه «) می فرماید: 24(قرآن، قصص/» انِّی لما أَنزَلت إِلَی من خَیرٍ فَقیرٌ 
، و کَثیه مخَازِیها و مساویها، إِذ (ص) کاف لَک فی األُسوه، و دلیلٌ لَک علی ذَم الدنیا و عیبِها

قُبِضَت عنه أَطرافُها، و وطئَت لغَیرِه أَکنافُها، و فُطم عن رضاعها، و زوي عن زخارِفها. و إِن 
و اللَّه، ». قیرٌ رب انِّی لما أَنزَلت إِلَی من خَیرٍ فَ«شئت ثَنَّیت بِموسی کلیمِ اللّه (ص) حیثُ یقولُ: 

 فیفن شقلِ تُري مالب لَقَد کَانَت خُضرَه األَرضِ، و قلَهأکُلُ بکانَ ی أَنَهل ،إِلَّا خُبزاً یأکُلُه أَلَهما س
هتَشَذُّبِ لَحم و هزَالهل ،هطنفاقِ بپس از این نیز حضرت به 1379:300(نهج البالغه، » ص .(

(ع) و ارتزاق او از طریق فروش زنبیل و همچنین حضرت عیسی (ع) و زندگی حضرت داود
زندگی وي با خوردن میوه و سبزیجات اشاره می نماید .

این احادیث بیانگر مفهوم فقر حقیقتی است؛ چرا که آن بزرگواران با وجود حکومت بر 
زیستند تا قناعت را به مردم جهان و در اختیار داشتن تمام هستی در فقیرانه ترین وضعیت می 

دیگران بیاموزند اما هرگز از پیروان نخواستند که تن پروري کرده یا کار نکنند تا گرفتار انواع 
افالس و گدایی شوند؛ بلکه بر عکس در روایات بسیاري می بینیم که بزرگان دین، مردم را 

براي نمونه چرا دعوت به کار و فعالیت نموده؛ از گرفتار تنگدستی شدن نهی می کنند.
؛ اگر فقر به معناي نیاز به دیگران ؛ »الکاسب حبیب اهللا « حضرت رسول (ع) می فرماید: 

خوب است چـرا کاسب و فعال در بازار ، دوست خداوند شمرده شده است ؟
(کلینی، بی تا: » منِ اقتَصد أَغناه و من بذَّر أَفقَرَه اهللا و . . . « پیامبر (ص) می فرمایند: 

) حضرت رسول (ص) شیوه هاي دوري از فقر و رسیدن به رفاه و آسایش را به مردم 4/95ج
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می آموختند و ائمه ي اطهار نیز چنین به هدایت و راهنمایی مردم می پرداختند. امام صادق 
با این وجود اگر فقیري به » إِنَّ السرَف یورِثُ الفَقرَ و إِنَّ القَصد یورِثُ الغنی« (ع) می فرمایند : 

نـزد ایشان می آمد؛ به هر نحو به او کمک می کردند و همواره یاران را به تحمل و صبر در 
). 15/258فقر دعوت نموده و خــود مانند فقیرترین مردم می زیستند ( عاملی، بی تا:ج

این که آن امام صادق (ع) فرمود: کسی از رسول خدا (ص) چیزي نمی خواست جز « 
حضرت می بخشید تا اینکه یکبار زنی، پسرش را خدمت رسول (ص) فرستاد و به او گفت: 
نزد پیامبــر برو و از او چیزي بخواه، اگر حضرت فرمود: چیزي نزد ما نیست، بگو پیراهنت را 
به من بده! رسول خدا (ص) پس از شنیدن در خواست پسرك، پیراهن خود را درآورده و بدو 

در این هنگام بود که خداونــــد، پیامبرش را به میانه روي ادب نمود و این آیه را نازل داد. 
کرد که: و ال تَجعل یدك مغْلولَه الی عنُقک و ال تَبسطْها کُلَّ الْبسط فَتَقْعد ملوماً 

).94: 1385طباطبایی، »(محسوراً
، اندازه و مکان و زمان دارد؛ چرا که دین مبین بنا بر این، بخشش و کمک به دیگران

اسالم که جزئی ترین مسائل زندگی را به فراموشی نسپرده است؛ غیر ممکن است فقر، کمک 
به فقیر و یا شیوه ي یاري خواستن از همدیگر را به فراموشی سپرده باشد.         

ه هشت گروه تقسیم شده اند که از آنجا که در آیات قرآن، نیازمندان دسته بندي و ب
مؤمنین مکلّف به کمک  به آنان اند می توان نتیجه گرفت؛ نیازمندان می توانند از صلحا و 

من کَفّارات الذُّنوبِ العظامِ إِغاثَه الملهوف و التَّنفیس عنِ « نیکان در مشکالت کمک بگیرند. 
اللَّه اللَّه فی األَیتامِ، فَال « اي دیگر می فرمایند: ) در ج629: 1379(نهج البالغه، » المکرُوبِ 

).558(همان: » تُغبوا أَفواههم، و الیضیعوا بِحضرَتکُم 
از سوي دیگر می بینیم تأکید بسیار زیاد بزرگان دین بر عدم اظهار نیاز نزد مردم علی 

سبحان، رحمان و رحیم است الخصوص حریصان و بد کاران و کمک خواستن تنها از خداوند
خدایا آبرویم را با بی نیازي نگهدار، و با تنگدستی شخصیت مرا لکّه دار مفرما، که از روزي « 

)461همان : » ( خواران تو، روزي خواهم و از بد کاران عفو و بخشش طلبم ! 
ز تو تقاضا نموده و با بار الها ! . . . اول گدایی نیستم که ا« امام سجاد (ع) می فرمایند: 

: 1386صحیفه سجادیه، » ( وجود این که شایسته ي نا امیدي است به او احسان نموده اي. 
139(

بار الها ! تو « دعاي آن حضرت (ع) هنگامی که روزي بر او تنگ می شد چنین بود : 
ایش نموده اي، تا ما را در روزي هایمان به بد گمانی، و در مدت زندگی به آرزوي دراز آزم

جایی که روزي هاي تو را از روزي خواران درخواست کردیم، و به آرزوي عمر طوالنی در 
عمرهاي سالخوردگان طمع بستیم ! . . . چنان کن که وعده اي را که در وحی خود به طور 
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زقَکُم و روشن بیان کرده اي و در کتابت در پی آن، سوگند خود را آورده اي ، [ و فی السماء رِ
) ] ما را از دویدن دنبال آن رزقی که تو آن را برایمان کفایت کرده اي 22ما تُوعدونَ (ذاریات /

بازدار؛ و مانع پریشانی خاطر ما نسبت به آنچه تو ضامن کفایت آن گشته اي، شو. ( همان : 
هد و گرسنه ) وقتی خداوند خود روزي ما را مکلّف گشته و وعده فرموده ما را روزي د221

نگذارد؛ حرص و گدایی معنا ندارد .
این حدیث و دهها حدیث دیگر همواره عالوه بر اینکه شیوه ي درست زیستن را به 
مسلمین می آموزد آنان را از فقر بري می دارند و برتري بی نیازي را بر فقر نشان می دهند. 

ت که شاید یاران حضرت (ص) با چنان در احادیث نبوي بر دوري از فقر تأکید شــده اس
دیدن فقیري که بر ایشان نزدیک می شود تا اظــهار نیاز کند ناراحت می شدند در چنین 

طباطبایی ، »(العلَّه العلَّه ؛ عیب ندارد ، عیب ندارد ! « مواردي حضرت (ص) می فرمودند: 
ل (ص) نیز می باشد. در ) این عبارت خود بیانگر اشکال اظهار فقر ؛ از نظر رسو127: 1385

مقابل دوستی با فقرا و جلب رضایت ایشان در احادیث، مورد تأکید قرار گرفته است. براي 
[با » اتّخذوا عند الفُقَراء اَیادي فانَّ لَهم دولَه یوم القیامه « نمونـه امام حسین (ع) می فرمایند: 

خود بیابید که آنان در روز قیامت مقام و منزلتی نیکی به نیازمندان ] نزد آنـان جایگاهی براي
).2/103دارند(کلینی ، بی تا: ج

فقر در کالم صوفیه وعرفا
در متون عرفانی، اکثرا فقر مقام چهارم در شناخت حق دانسته شده و از بزرگترین 

کم السبق األزلی، و اصله: الرّجوع الی عدمه األصلی بح« الطاف خداوند شمرده شده است. 
عبدالرزاق »(فضالً من اهللا، و امتناناً محضاً –کلّها –حتی یري وجوده و عمله و حاله و مقامه 

قال ابو محمد رویم بن محمد: الفقر عوم کل موجود، و ترك کل مفقود. ). «248: 1381کاشانی، 
: 1371کالبادي،»(م من سوال. . . و قال بعض الکبراء: الفقیر: هو المحروم من االرفاق و المحرو

95.(
در متون عرفانی نیز با ذکر احادیث شریف و آیات قرآن، و بیان داســتان هایی از 
بزرگان دین و عرفان؛ کمک به مستمندان و حقّ آنان بر مردم، ثروتمندان و بزرگان بسیار مورد 

آمد و گفت: -ه عنهما رضی اللّ-مردي به در سراي حسن بن علی « توجه قرار گرفته است. 
اي پسر پیغامبر، مرا چهارصد درم وام است. حسن [ ع ] فرمود تا چهارصد دینار بدو دادند و 
گریان اندر خانه شد. گفتند: چرا می گـریی، اي فرزند پیغمبر؟ گفت: از آنچه اندر تفحص 

).1384:446(هجویري، » حال این مرد تقصیــر کردم تا وي را به ذلِّ سوال آوردم
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گویند: مردي را دوستی بود به نزدیک او آمد، در بکوفت. مرد بیرون شد، گفت: چرا «
آمدي؟ گفت: چهارصد درم، مرا وام برآمدست، مرد اندر سراي شد و چهارصد درم بیاورد و 
به وي داد و مرد اندر گریستن ایستاد. زنِ وي گفت: چون مرادت نبود چرا بهانه نیاوردي؟ 

نه از اندوه سیم می گریم از آن می گریم تا چرا حالِ وي نپرسیده بودم تا او را خود آن گفت: 
). 410: 1361نبایستی گفت (قشیریی، 

این حکایات اگر چه بسیار به هم شبیه است و شاید تکرار یک حکایت باشد بیانگر 
ان قبل از اظهار نیاز کمک به فقیر-2ضرورت توجه به حال نیازمندان -1چند نکته است: 

خفت و خواري؛ که اظهار نیاز براي انسان به همراه می آورد. نکته ي چهارمی هم -3ایشان  
هست که تنها در حکایت اول بدان پرداخته شده است و آن کمک کردن به نیازمند بیش از 

فرمود.خواسته ي او چرا که چهارصد درهم خواست و امام (ع) به او چهارصد دینار ارزانی 
شیخ(ره) گوید: فقر مقامی است « ابو نصر سرّاج، ملقّب طاووس الفقرا می گوید: 

شریف. خداي متعال در کتابِ  خود به توصیف فقرا پرداخته و از آنان چنین یاد کرده است: 
دا (ص) فرموده و رسول خ»للْفُقَراء الِّذینَ اُحصروا فی سبیلِ اللّه الیستَطیعونَ ضَرباً فی االَرضِ«

ابراهیم بن احمد خواص ».الْفقرُ أَزینُ بالعبد المؤمن من العذارِ الجید علی خد الفَرَس«است: 
(ره) گفته است: فقر، رداي شرف، لباس رسوالن، پوشش صالحان، تاج متّقیان، زیور مؤمنان، 

ي گناهان، بزرگ کننده غنیمت عارفان، آرزوي مریدان، دژ مطیعان، زندان گنهکاران، پاك کننده 
ي حسنات، باال برنده ي درجات، رساننده به غایات، موجــب خشنودي خداي جبار و عامل 

(سرّاج، » کرامت نیکان از اهل والیت است و فقر شعار نیکوکاران و شیوه ي پرهیزگاران است 
1386 :70.(

ه توصیف احوال صوفیه ق ) از نخستین کسانی است که ب378ابو نصر سرّاج ( فوت 
مقرّبان که نه فقر -1و مقامات ایشان پـرداخته است. او فقرا را به سه گروه تقسیم می کند: 

صدیقان که نه تقاضا می کنند و نه -2خود را اظهار می کنند و نه عطاي دیگران را می پذیرند. 
شوند، به بعضی از برخی فقرا، مالک چیزي نیستند و چون نیازمند-3رد احسان دیگران. 

دوستان که با شادي ایشان شاد گردند، روي می آورند و کفّاره ي تقاضاي آنان، پرداخت صدقه 
است. بنابراین با بر شمردن گروه هاي دوم و سوم که هر دو را نیز ابو نصر، صدیقان و 

سوم، از صدیقان در فقر می نامد؛ راه گدایی را براي صوفیه باز می گذارد. مخصوصاً گروه
آنجایی که صوفیه همه ي مردم را دوست خود می داننــد و این دوست داشتن خلق، خالف 
شرع نیست؛ می تواند وسیله اي براي توجیه دست درازي به درگــــاه مردم باشد. مقام فقر 
تنها مقامی است که ابو نصر سرّاج ابتدا، منتهیان و سپس متوسطان و آنگاه مبتدیان را توصیف 

وده است و این خود خالی از رمز و اشاره اي نیست. نم
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عبداللّه [بن عباس] گوید که پیغامبر (ص) « در ترجمه ي رساله ي قشیریه می نویسد: 
گفت: مسکین نه آن است که می گردد که لقمه اي بدوي دهند یا خرمایی، گفتند پس مسکین 

ا در خورد بود و شرم دارد از مردمان، او را کدامست یا رسول اللّه گفت: آنک نیابد آنچه او ر
). بر این اساس، از دیدگاه صوفیه، فقیر، 453: 1361قشیري، » ( ندانند که صدقه بوي دهند 

انسان شریفی است که اگر چه خداوند او را نیازمند کرده است؛ دست نیاز پیش کسی دراز 
. نمی کند بلکه با کار و فعالیت خود را از فقر می رهاند

وقتی فقر معناي خاص می یابد و مقامی می شود از مقامات شناخت خداوند و کسانی 
مانند ابو نصرسرّاج آن را مقام چهارم از هفت مقام عرفان می دانند؛ دیگر با فقر به معناي نیاز 
به خلق و گدایی بسیار متفاوت می شــود. این فقر نیاز به خداوند و بی نیازي از غیر اوست.

و قال «از سوره ي فاطر نیز ذکــر گردید. 15همان مضمونی است که پیش از این، در آیه ي 
الکتانی: إذا صح االفتقار إلی اهللا صح الغنی باهللا؛ ألنهما حاالن الیتم أحدهما إال باآلخر. قال 

). 95: 1375کالبادي، »(الثوري: نعت الفقیر السکون عند العدم، و البذل و االیثار عند الوجود
از استاد ابو علی [دقّاق] شنیدم که گفت: درویشی اندر مجلس بر پا خاست، چیزي «

می خواست و گفت: سـه روز است تا هیچ نخورده ام. یکی از مشایخ آنجا حاضر بود. بانگ 
بر وي زد و گفت: تو دروغ گوئی که درویشــــی سرّي است از اسرار خداي جلَّ جاللُه و او 

) این مفهوم فقر و درویشی 454: 1386سراج، »(رّ خویش جایی ننهد که کسی آشکارا کند. س
از نظر ابوالقاسم قشیري است که البته با سیره ي حضرت رسول (ص)  متفاوت است. چرا که 
ایشان، آنرا که اظهار فقــــر می کرد؛ کمک می نمودند؛ اگر چه خود هیچ در بساط نداشتند. 

شخصی در روزگار «ضرت رسول  (ص)  و خاندان آن بزرگوار بوده است : این شیوه ي ح
قحط و تنگی نزد رسول آمد . علَیه اَفْضَل الصلوات . کس به حجره ها فرستاد و پرسید که نزد 
شما هیچ طعام هست؟ همه گفتند: به حقِّ خداي که تو را به رسالت به خلق فرستاد که نزد ما 

خانواده اي از مؤمنین با هر تالشی هست شام آن مرد را فراهـــم می باالخره » جز آب نیست. 
به روي ایشان نظر کرد و تبسم نمود و فـــرمود که: حقّ تعالی دوش از «کنند. فردایش پیامبر 

 کانَ بِهِم لَو و هِمرونَ علی أَنْفُسؤْثی ب کرد و این آیت فرود آمد که: وفُالن و فُالنه تعج
خَصاص 75کاشانی، بی تا: » ( ه.(

دیدگاه هاي متفاوت صوفیه پیرامون فقر
صوفیه در موررد فقر و مدح و ذمِ آن، سخنان متفاوت و متنوعی ارائه داده اند که به 

موافقان اظهار فقر که آن را یکی از مقامات سیر -1طور کلی به دو دیدگاه تقسیم می شود: 
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منکران اظهار فقر و -2شامل اکثر صوفیه و عرفا می شود وسلوك می داند، این عقیده 
درویشی و مذمت کنندگان آن که بر اساس آیات و روایات، قابل توجیه است.  

دیدگاه اول :  موافقت اظهار فقر 
فقر یکی از مراحل سیر الی اهللا و شناخت حق می باشد. هم چنان که پیش از این نیز 

ج، یکی از نخستین نویسندگان پیرامون عرفان و تصوف و معروف به اشاره شد ابو نصر سرّا
طاووس الفقرا؛ فقر را، مقام چهارم در شناخت خداوند می داند. او جمعا هفت مقام در این راه 

).66: 1386ذکر می کند: توبه، ورع، زهد، فقر، صبر، توکل و رضا ( سرّاج، 
ن ذکر گردید؛ از سایر نویسندگان در موافقت سخنان ابونصر در مورد فقر پیش از ای

فقر ( ترك تعلّق به غیر حقّ، حرص و امل ) مواردي ذکر می گردد:
 » مرهسکینأً و أحشُر نی فی زأَحیِنی م مو رسول (ص) فقر را اختیار کرد و گفت: اللّه

وا منّی أَحبائی. فیقولُ المساکینَ! و نیـز گفت: در روز قیامت خداوند ـ تعالی ـ گوید: أُدنُ
).29: 1384هجویري، » ( المالئکه: من أَحبائُک؟ فیقولُ: فُقَرا ء المسلمینَ

درویشی را با ملکی مالقات افتاد. ملک گفت: حاجتی بخواه. گفت: من از بنده ي « 
دو بندگان خود حاجت نخواهم. گفت: این چگونه باشد؟ گفت: مرا دو بنده اند که هر

).31همان : » ( خداوندان تواند: یکی حرص و دیگر امل 
گفته اند: درویشی شعار اولیا بود و پیرایه ي اصفیا و اختیار حق ـ سبحانه و تعالی ـ « 

خاصگان خویش را از اتقیا و انبیا (ع) و درویشان گزیدگان خدایند از بندگان او و موضع 
خلق را سببِ ایشان نگاه می دارد و به برکه ي ایشان روزي رازهاي او، اندر میان خلقان او و

نشینان خداي باشند در قیامت و چنین خبر آمده از رسول -می دهد و درویشانِ صابر هم
(ص). معاذ النسفی گوید: خداي هیچ قوم را هالك نکند به هر چه کند تا آنگاه که درویشان را 

).453: 1361شیري، ق» ( حقیر ندارد و با ایشان خواري نکند 
عطار عارف و شاعر بزرگ قرن هفتم که به هفت وادي در سیر و سلوك قائل است 
فقر و فنا را برابر دانسته و آخرین مرحله ي سلوك می داند و معتقد است که این مرحله: عین 

) 162: 1368وادي فراموشی بود / لنگی و کژي وبی هوشی بود. (عطار، 
خالفان اظهار فقر  دیدگاه دوم : م

گروه دوم فقر را اظهار نیاز و گدایی دانسته و بر این اساس، چون فقر معناي منفی 
یافته با آن مخالف اند. اینان نمونه هایی از گدایی صوفیه را ذکر کرده اند و اگر چه گاه به 

شان، کراهت صراحت مخالفت خود را با این عمل آنان بیان ننموده اند اما فحواي کالم ای
نسبت به گدایی را، می نمایاند . همچنان که پیش از این ذکر شد، کالبادي از قول الثوري 

الفقر فی االبواب: « گفت: نعت الفقیر السکون عند العدم. در اصطالحات صوفیه می نویسد: 
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ا ذکراً و تجرید النّفس من التعلّق بها، و المیل إلیها. و فی المعامالت: الذّهول عنها، و ترکه
).248: 1381(عبدالرزاق کاشانی، » تصوراَ، و جوداَ و عدماَ، و حسناَ و قبحاَ

یکی از صوفیان بغداد، هیچ گاه چیزي نمی خورد؛ مگر اینکه از راه خواري گدایی به « 
دست آورد. درباره ي علّت این موضوع از او سوال شد. گفت: آن را بدین جهت انتخاب کردم 

).198: 1386(سرّاج، » نسبت بدان نهایت کراهیت را داشت که نفسم 
جاي دیگر، وقتی ابو نصر سرّاج گدایی را با نقل قولی جایز می شمارد گویا آن را گناه 

« می داند چرا که براي آن کفّاره قرار می دهد و کفّاره براي گناه است نه براي واجب یا مباح: 
گوید: حکم هر که آن کار [ گدایی ] را انجام دهد، در شیخ که خداي تعالی رحمتش کند، 

صورتی که عادتش گردد و نفسش به آن تسکین یابد، باید آن را ترك نماید و هر که به 
ضرورت گدایی کند و جز به قدر ضرورت نگیرد، اگر مورد اعطاي فراوان واقع شود؛ از آن به 

راه گدایی، زیباتر از خوردن از راه قدر حاجتش برگیرد و باقی را وا گذارد و خوردن از 
).199(همان: » تقواست و اگر فقیر ناچار به گدایی شود، کفّاره اش، درستی اوست 

ابو نصر حکایتی را نقل می کند از یکی از » باب آداب متأهالن و عیالمندان « در
. گاهی پسرش می از وجیهی شنیدم که می گفت: بنانِ حمال (ره) چند فرزند داشت«صوفیان: 

آمد و می گفت: پدر! نان می خواهم. بنان دستی به او می زد و می گفت: برو همچون پدرت 
). در دنباله ي این حکایت نیز نمونه اي از عملکرد این صوفی را ذکر 205(همان: » گدایی کن

می کند ولی خود، این رفتار او را به هیچ نحو تصدیق و تأیید نمی کند. 
لقاسم قشیري ضمن بیان حکایتی از ابو احمد صغیر، درویشی را یکی از مقامات ابوا

عرفان می داند که اگر کسی درست آن را به جاي نیاورد گرفتار گدایی شده و آبروي خویش 
ابو احمد صغیر گوید: از ابو عبداللّه حفیف پرسیدم که درویشی سه روز گرسنه «را می برد: 

و سؤال کند آن قدر که ویرا کفایت بود اورا چه گویند. گفت: گدایی باشد پس از آن بیرون آید
بود. چیزکی می خورید ( بخورید ) و خاموش می باشید ( باشید ) که اگر درویشی ازین در 

).465: 1361قشیري، » ( درآید، شما همگان را فضیحت کند
رگوار نیز نمونه هایی ذکر چنان که پیش از این بیان شد و از کالم خداوند و پیامبر بز

گردید کمک کردن به نیازمندان به هر صورت نیکوست حتی اگر این نیازمند چنان که باید 
چنین شنیدم از استاد ابو علی دقّاق [رحمه اللّه ] که اسما بنت خارجه گفت: از « نباشد : 

اگر کریم است [ خویشتن رضا ندهم که کس از من حاجتی خواهد، ویرا نومید کنم، زیرا که
). این 402تنِ ] ویرا صیانت کنم و اگر لئیم بود [ تنِ ] خود را صیانت کنم [از وي ](همان: 

حکایت اگر چه تأیید کمک به سائل و نیازمند در تمام شرایط است اما برداشتهایی از این نوع 
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است تا بسیاري که امروزه نیز در میان مسلمین و حتی غیر مسلمانان رواج دارد موجب گشته 
دست به گدایی زده و به هر حقه اي و شبه اي ، راهی براي گرفتن پول از مردم بیابند.

فقر و گدایی در هند و ایران باستان
با گذر بر تاریخ ادیان شبه قاره ي هند و توجه به تأثیر عمیق فرهنگ ایران، هند، چین 

که ریشه ي بسیاري از باورهاي صوفیه به هند و اسالم بر یکدیگر؛ بدین اصل پی می بریم
باستان و چین می رسد . اندیشه ي گوشه نشینی اگر چه در اسالم نیز مطرح است اما شدت و 
حدت در این امر از باورهاي ودایی و هندویی گرفته شده است. در اسالم هرگز گدایی تایید 

ریشه ي «این امر تأکید شده است. نشده است اما در تعالیم هندو و آموزش هاي بودا بر
بسیاري از اعتقادات صوفیه از جمله باور به ریاضت کشیدن و آوارگی حاصل دائو باوري و 

).175: 1388(کوورجی کویاجی، » بودایی مسلکی است
پیش از این، راهبان بودایی با سرهاي تراشیده و رداهاي نارنجیِ مشخصشان هر روز «

ساعت نه از در صومعه خارج می شدند و در روستاهاي اطراف از این صبح در حول و حوش
خانه به آن خانه می رفتند و غذاي خود را گدایی می کردند. خوراکیها را در کاسه ي بزرگی 
که با بندي پارچه اي از شانه ي راهب آویزان بود می ریختند. سپس به صومعه باز می گشتند 

وردند، زیرا راهبان بودایی از خوردن غذاي سفت در بعد از و غذاي خود را پیش از ظهر می خ
ظهر نهی شده اند. اکنون با هجوم طالب خارجی، راهبان این صومعه ي خاص براي خود 
آشپزخانه اي ساخته اند . . . بودائیان صدقه دادن به راهبان و خدمت کردن به آنها را راه 

). 16: 1382ینز، هاوک»(مطمئن کسب ثواب و نوزایی بهتر می دانند
اوپانیشاد، یکی از متون مقدس هند کهن، بر لزوم گدایی جهت تهذیب نفس تاکید 

سالک] در دیه ها و شهر ها نرود و زیاده از شانزده لقمه نخورد و اگر کم «[دارد و می نویسد: 
گرفتن و براي -و براي گدائی ظرف و یا دست خود را پر کند یا شکم خود را-بخورد بهتر

طعام اگر بدست نگیرد از زمین بدهن بردارد و بخانه اي که براي گدائی می رود طلب نکند و 
و -تا مدت دوشیدن یک ماده گاو توقف بکند و اگر بدهند بهتر و اگر ندهند جاي دیگر برود

در سه و گدائی را -اگر محتاج سوال باشد سه بار پرنورا به آواز بلند گفته به اهل خانه بشنواند
خانه یا پنج خانه یا هفت خانه بکند و اگر چیزي نیابد گرسنه بماند و گدائی کرده در شهر 

: تسلیم، واگذاري، مرتاض مرحله sam-nyasinاز این قسم سنیاسی [-نماند و در صحرا برود
چهارم یا آخرین مرحله ي مذهبی براهمن، امروز این کلمه داراي معنی وسیع تري شده و به 

هاي مختلف فقراي مذهبی هندو اطالق می شود که مشغول سیر و سیاحت هستند و از دسته
صدقه گذران می کنند و غالبا در وضع کثیف و نیمه برهنه بسر می برند و معموال از 
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پرستندگان شیوا هستند] و فقر مرتبه ي بلند بشَن[شیوا، ویشنو، خدا یا فرشته ي پرورش 
است بیابد و آن مرتبه آنست که به غیر از عارفان و گیانیان کس دهنده] که بزرگترین مرتبه ه

).398-397: 1368(اوپانیشاد، » دیگر نمی یابد و نمی بیند
همچنین در مواقع دیگر، آنجا که این کتاب به شرح مقامات خدا ( شیوا و ویشنو و . . 

بسیار یاد می کند. از . ) شناسی می پردازد؛ همراه با آموزش ریاضت و سنیاسی از گدایی
و براي گدائی بعد از دو بهر « ارجاع داد. 449تا 446و 441، 407جمله می توان به صفحات 

روز که مردم همه طعام پخته و خورده باشند و دود در خانه ي ایشان نمی شده باشد و آتش 
براي طلب قوت در خانه ها روشن نباشد و گدایان همه گدائی کرده رفته باشند و در آن وقت 

و در جایی که -و به خانه اي نرود که کسی او را بشناسد و عزّت او بسیار کند-به شهر بیاید
).448(همان: » می طلبد اگر بدهند خوشحال نشود و اگر ندهند دلگیر نگردد و . . . 

راماینَ، یکی دیگر از کتب مقدس هندیان، که در قالب قصه به آموزش و تعلیم می 
، 161، 151، 53پردازد؛ در صفحات متعددي از گدا و سائل یاد می کند. از جمله در صفحات 

به زبان شیرین پر دعا گفتن آغاز کرده گفت: نام من « اشاراتی دارد. 226و 233، 215، 169
).53: 1350(راماین، » فقیرست و گدا، بجز این جنگل خانه ندارم

و مذهبی هند باستان است که تا هم اکنون خوانندگان ریگ وِدا، از دیگر کتب مقدس
و معتقدانش در هند می زیند. در این کتاب تاکید بسیاري بر قربانی دادن براي خدایان، جهت 

اي اندرا و ویشنو، من در انجام کار خویش، شما « در امان ماندن از فقر و گرسنگی شده است. 
این قربانی را قبول نمایید و ما را ثروت بخشید و را با غذا و خدمت مقدس تشویق می نمایم. 

). همین مضمون را می توان در 458: 1372(ریگ ودا، » ما را در راهی بی مانع رهبري کنید
مزدا اهوره با شهریاري مینوي خویش آنچه را از بِه، بهتر است بدان کس بخشد که « اوستا دید:

ا از بد، بدتر است به کسی دهد که به آبادي خواست وي را برآورد و در پایان گردش، آنچه ر
ایدون تر است، اي «). همچنین در گاثاها آمده است: 78: 1370(اوستا، » جهان نکوشیده باشد

). 120: 1383مجموعه اوستا، »(مزدا توانائی که بدرویشان راست زندگی کننده بهتري بخشاي
قتی پادشاهان خدا می شوند این سخنان اگر چه این مطالب هیچ تاکیدي بر گدایی ندارند؛ اما و

عینا گدایی می شود. 
در پوراناها (از بخش هاي ریگ وِدا) افسانه هاي چندي از او (اندرا، خداي ودایی) « 

نقل شده و به ویژه اندرا رقیب کریشنه توصیف گردیده و چنین حکایت کرده اند که چون 
، یک گردن بند گلی (طوق گل) به او بخشید، ) زود خشمِ زود رنجdurvasaحکیم دورواچش (

او آنرا بی ارزش شمرد، نفرینش کردکه کشور و قلمرو حکومتش دستخوش خرابی شود. و در 
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) و متحدین آنها افتاد، و چنان زبون و مظلوم شد daityas» (دایتیاها«نتیجه قلمرو او به دست 
کی کره ي قربانی دست گدایی دراز که خدایی که به صد قربانی معروف بود، ناگزیر براي اند

مقدمه). 81: 1372(ریگ ودا، » کند
علی محمد الماسی در مقاله اي با عنوان نظام تعلیم و تربیت در هند باستان ، پس از 

در کتاب سرزمین و مردم هند از مانورا مارموداك ، آمده « برشمردن تعالیم بودا، می نویسد : 
24سالگی به خانه ي معلمین می رفتند و دختران را تا 12ختر از سن است : شاگردان پسر و د

سالگی در جاي جداگانه نگاه می داشتند. زندگی کردن با استاد که به زبان سانسکریت او را 
گورو می گفتند، به معنی تولد دوباره ي دانش آموز بود. براي این که شاگردان مغرور نشوند 

انضباط سختی بودند. شاگردان براي افروختن آتش در قربانگاه مجبور به اطاعت از مقررات و
» هیزم آورده و براي گورو به دریوزگی می رفتند و گورو مراقب اعمال و کردار آنان بود 

).3(الماسی، بی تا: 
سال در بیابانها آواره بود. به 6بودا مدت «وي در بخش معرفی بودا می نویسد: 

جوع و عطش، تن خود را فرسوده و نزار می ساخت. نخست به سوي ریاضت هاي شاقه از 
برهمنان رفت؛ ولی تعالیم آنان شوق حقیقت طلبی او را تسکین نداد. تا این که بی چاره و 
درمانده گشت. به گدایی و دریوزگی، قوت الیموتی به دست می آورد و در جنگل و صحرا 

ا که در این مقاله برمی شمرد تماماً دعوت به ترك تعالیم بود» سرگردان، و پیوسته در طلب بود.
دنیا، فرار از درد و رنج آن و دوري از تمایالت و خواهش هاست و طبعاً او و پیروانش را 

هرگز به فکر خود نبود و به همین قناعت می کرد که «نیازمند دیگران و کمک شان می کند. 
).                 6(همان: » د تنی چند از شاگردانش قوت و غذاي او را فراهم کنن

جان بایر ناس، آنجا که به معرفی یکی از مذاهب هند به نام جینیزم، به عنوان مذهب 
ریاضت می پردازد؛ ضمن برشمردن احترام شدید باورمندان این مذهب، نسبت به موجودات 

مین نهادن وسایل نیر گرانته [ سالک طریقت ] هنگام بر ز« زنده حتی حشرات می نویسد : 
: 1381(ناس، » دریوزگی خود نیک دقّت می ورزد که جانداري را به زیر آنها صدمه نرساند

). گویا دریوزگی بخشی از کار روزانه ي شاگردان بوده و بسیار بر آن تاکید می شده است. 171
ر تأیید این این باور نه تنها در هند، بلکه بر مردم ایران و زرتشت نیز تأثیر گذاشته است. د

زرتشت خداي معبود و «سخن و ارتباط دین زرتشت و ادیان پیش از آن با هند باید افزود: 
این نامگذاري اختراع او نبوده، "خداي حکیم "متعالِ کیش خود را اهورامزدا لقب داد؛ یعنی 

داي بلکه اسم مزدا در زمان او معروف و معلوم بوده است و بدون شک اهورامزدا را همگی، خ
عالم و خلّاق و نظّام طبیعت می دانستند و آن همان خدایی است که نزد آریاییهاي هند، به لقب 
و نام وارونا، مورد ستایش عام و خاص بوده است. و معلوم می شود که عشیره و قبیله ي 
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ف زرتشت، سالها قبل از او به این خداي متعال و نیکو نهاد، اعتقادي قدیم داشته اند؛ ولی طوای
).457(همان: » آریایی نژاد ایران، دیگر او را به نام وارونا نخوانده اند

امروزه در کشور هند ؛ با وجود تبعیت از سنت هاي گذشته و فقر اقتصادي ، بیش از 
میلیون فقیر ، و به طبع آن ، در همین حدود گدا زندگی می کنند . نیلوفر قدیري در مقاله 200

خانواده « ضمن بیان این مطلب می نویسد : "نعت پر رونق گدایی در هند ص"اي با عنوان 
هاي هندي در کمک به فقرا از سنت دیرینه و مربوط به چندین نسل گذشته ي خود پیروي 
می کنند . در خیابان هاي هند به گدایان به اندازه ي گاوها احترام گذاشته و حتی همچون 

. . پایه و اساس رونق این صنعت در هند ، وجود این موجودي مقدس نگریسته می شود .  .
عقیده ي محکم و با ریشه در میان هندي ها است ؛ که با کمک به یک گدا مشکالت و اندوه و 

) 2قدیري ، بی تا : » ( ناراحتی از خانواده رخت می بندد  و خوشبختی به آنها رو می کند . 
ر مورد تاکید می باشد اما ترتیب و نظم مشخّصی کمک به نیازمند اگر چه در اسالم نیز بسیا

دارد و تا حد زیادي ، مانع سوء استفاده از این باور می شود . 
نتیجه 

فقـر یکی از مراحل سیر وسلوك عرفانی است که در نزد عرفا عموما از مقامات 
ی و بی نیازي نهایی، در شناخت حق محسوب می شود. ارزش فقر به معناي نیاز به درگاه اله

از غیر او، در قرآن و کالم پیامبر بزرگوار اسالم و پیروان ایشان همواره مورد تاکید بوده است. 
اظهار فقر و دست دراز کردن در مقابل ابناي بشر به هیچ وجه در اسالم و ادب عرفانی ایران 

به کار و تالش شایسته دانسته نشده است و این عمل همواره با نفی دین مبین اسالم و دعوت 
همراه بوده است. عرفا عموما سختگیرتر از اصحاب رسول اظهار نیاز نزد هیچ کس را جایز 
نشمرده اند؛ اگر چه از نیکوترین خلق باشند. با این همه ، با توجه به سیر تحول و ریشه یاي 

ایی، که تصوف و برخی انحرافات در آن به این مهم دست می یابیم که آن اعتقاد اندك به گد
در کالم برخی از صوفیه دیده می شود؛ ریشه در باورهاي هند کهن و تعالیم ودایی و هندویی 

و برخی انحرافات آن دارد .       
کتابنامه
ق-1

رآن کریم
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علی دشتی. چاپ دوم. قم : الهیجی .
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اندیشه هاي عرفانی در غزل هاي غزالی مشهدي
1نسیم عباسیان ده محسنی

دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
2محمد امیر مشهدي

و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستاندانشیار گروه زبان 
چکیده

ه ق در مشهد 933غزالی مشهدي از شاعران قرن دهم هجري است والدتش طبق گفته ي خود در سال 
بوددر بعضی از تذکره ها  نامش ذکر شده است. او شاعري عارف و صوفی مشرب بود از شعرش بر می آید 

ق در احمدآباد گجرات به مرگ 980شب بیست و هفتم رجب سال که شیعه بوده است. غزالی سرانجام در 
ناگهانی از دنیا رفت. غزالی در شعر از نظامی، عطار، امیرخسرو دهلوي، حسن دهلوي، کمال الدین اصفهانی، 
بابافغانی تأثیر پذیرفته است. برخی غزالی را شاعر سبک هندي معرفی کرده اند، وي در انواع قالب هاي 

مایی نموده ولی غزل هایش از دیگر آثارش برجسته تر بوده و مطبوع و دلنشین است.  شیوه ي شعري طبع آز
او در غزل به بابافغانی و سبک عراقی نزدیک است و تکرار وادامه ي سنت هاي غزل عارفانه و عاشقانه 

وهش به است.غزالی شاعري صاحب سبک است، زیرا شعر او تکرار تجارب صوفیانه قبل از اوست. این پژ
بررسی بازتاب اندیشه هاي عرفانی در  فکر غزل هاي غزالی مشهدي می پردازد. حاصل کار آن است که 

شاعر، عشق و عرفان را پیوند زده و اندیشه ها و اصطالحات عرفانی را در حد تعادل، بکار گرفته است.
شعر فارسی، سبک هندي، غزالی مشهدي، غزل، عرفان.ها:کلیدواژه

:مقدمه
عرفان چیست:

عرفان، در اصطالح، راه و روشی است که طالبان حق براي نیل به مطلوب و شناسائی حق بر می گزیند. «
گفته اند شناسائی حق به دو طریق  است: یکی به استدالل از اثر به مؤثر، از فعل به صفت، و از صفت به ذات 

هیچ کس را جز مجذوب مطلق دست نمی که مخصوص انبیاء و اولیاء و عرفا است. این معرفت شهودي، 
دهد، مگر به سبب طاعت و عبادت آشکار و پنهان، قلبی و روحی و جسمی. عرفان خود بر دو گونه یا دو 
بخش است: عرفان عملی، یعنی سیر و سلوك و وصول و فنا؛ و عرفان نظري، یعنی بیان ضوابط و روش هاي 

روش و طریقه ي که می توان آن را شایع )«160، 433،386، 480، 542: 1344روزبهان، ».(کشف و شهود
ترین مکتب و مرام، میان اقوام و ملل مختلف دانست،طریقه اي است که در کشف حقایق جهان، و پیوند 

با حقیقت تکیه دارد، و » اتحاد«و » وصول«و » اشراق«و » ذوق«انسان و حقیقت، نه بر عقل و استدالل، بلکه بر
حل، دستورات و اعمال ویژه اي را به کار می گیرد. جاي پاي چنین طرز تفکري را در براي نیل به این مرا

1. Gmail:nasemabbasi@Gmail.com
2.Email:mohammadamirmashhadi@yahoo.com
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میان اقوام و ملل مختلف و حتی آثاریاز صورت هاي ساده تر و ابتدائی تر این طریق را، در ادیان و مذاهب 
)33: 1377یثربی، ».(قدیم و بدوي نیز می توان یافت

عارف کیست؟ 
دهند، که قعیت دارد، عارفان خود یک صنف و گروه حقیقی و عینی را تشکیل میبا قبول اینکه عرفان وا«

به ناچار با عوارض و لواحقی، از دیگران متمایزند، و مشخص. از آنجا که هدف اصلی فلسفه، توجه به 
پرداخت.و » عارف«ي عرفان، باید به تحدید و تعریف هاست، در فلسفهها، و بازشناسی دقیق آنواقعیت

باره سازد. او دراینسینا، در این نمط، بدین دلیل، و با همین ترتیب، تعریف و تحدید عارف را مطرح میابن
شود.و شناخته می» زاهد«هاي آن، روي گردانیده، به عنواني دنیا، و خوشیکسی که از سرمایه«گوید:چنین می

» غیر«است. و آنکه باطن خود را از توجه به» دعاب«پردازدآنکه بر انجام تکالیف الهی، از قبیل روزه و نماز می
خوانده می » عارف«بر آن، بنام» حق«کرده، به قصد تابش پایدار نور» قدس جبروت«باز داشته و متوجه جهان

تصوف یا عرفان یا « )201: 1377یثربی، ».(شود، و گاهی بعضی از این عنوان ها، با بعضی ترکیب می پذیرد
طنی دینی در دین اسالم است. در تعریف تصوف، نظراتمختلفی بیان شده اما درویشی، روشی از سلوك با

اصول آن بر پایه طریقه ایست که شناخت خالق جهان، کشف حقایق خلقت و پیوند بین انسان و حقیقت از 
طریق سیر وسلوك عرفانی باطنی و نه از راه استدالل عقلی جزئی میسر است. موضوع آن، نیست شدن خود، 

خویشتن داريتن به خالق هستی و روش آن اصالح و کنترل نفس و ترك عالیق دنیوي و ریاضت و و پیوس
رد، البته با شعر و شاعري که نیز گیسرچشمه میتصوف که ازمشرب ذوق والهام «)25: 1386، کیتیچ».(است

خیزد مناسبت تمام دارد، اما با این همه، صوفیه که در آغاز اهل زهد و پرهیز ي نهانی برمیاز همین لطیفه
دادند. درست است که اشعاري به اند، به همان نسبت در اوایل، چندان رغبتی به شعر و شاعري نشان نمیبوده

اند اما اینگونه اشعار از وفیه مثل ذاالنون مصري و یحیی بن معاذ رازي و دیگران نسبت دادهبعضی از قدماء ص
ي حکمت و زبان و روایت صوفیان (که چندان قابل استناد نیست) به ما رسیده و از طرفی چندان در بردارنده

اندن قرآن به الحان ازخوکردندوحتی حتی درآغاز،اظهارعالقه به شعرنمیفکر صوفیه نیست. صوفیه معتدل هم
دیابوسعرواج شعربین متصوفه را آغازگرنیاول«)1373:140، کوبنی(زر». و شنیدن اشعار کراهیت داشتند

و حتی متصوفه، بر سر منبر و متشرعانهاي فقها مخالفتبرخالفدی. ابوسعاندگفتهحق) 440–357(
توان گفت شعرصوفیانه فارسی مقارن بااوایل میکرد. میتفسیر عرفانیخواندوازآنتأویلووعظ،اشعاربسیاریمی

) سلطان مسعود(بعدازعهدسلطان محمودغزنوي وپسرش«قرن پنجم باابوسعیداباالخیردرخراسان متداول بوده
دن شعر به ویژه غزل را به جهت اسباب گوناگون،تصوف درخراسان وعراق رواج تمام یافت وبااینکه فقهاخوان

کرده بودند؛ با وجود این، روایت ابیات عاشقانه و نقل قصص و حکایات در بین صوفیان بر سر منبر ممنوع 
و اوحدي کرمانی و همچنین غزلیات سنایی و عطار یهنهرایج بود. رباعیات عین القضاة همدانی و ابوسعید م

آمد شاعران سر«)142(همان، با تلخیص و تصرف، ». دهدبه نمونه رواج شعر را در خانقاهها به دست می
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مانند است و هم در عارف، موالنا جالل الدین محمد رومی است که هم در عرصه ادب عاشقانه عرفانی بی
ترین میراث عرصه ادب تعلیمی عرفانی. مثنوي معنوي مولوي اثر گران سنگی است که از بهترین و غنی

ي مثنوي یمی صوفیانه،شیوهبعدازمولوي اولین کسی که جرأت کرددرشعرتعل«آید.صوفیه به شمار می
شیخ محموداوازبعدو. خود»ولدنامه«است در) معروف به بهاءولد(پسرش سلطان ولدکند،راسرمشق خود

)1357:273کوب، زرین. (»رازگلشن«شبستري است در
زندگی نامه غزالی مشهدي

والدت او  طبق گفته ي غزالی مشهدي یا طوسی از شاعران عارف پیشه و نامدار قرن دهم هجري است .«
ه.ق در مشهد بوده است : 933خود او در یکی از قصایدش به سال 

گذشته نهصدوسی وسه از شهور وسنیندر این مدینه پس از هجرت رسول امین
بدین حضیض حوادث ز اوج علیینبه شهر بند حدوث آمدم ز ملک قدم

ند و تذکره هاي متاَخر  ، از نام وي اظهار بی اطالعی نزدیک به مولف ، نام وي را ذکر نکرده اتذکرههاي 
کرده اند؛اما در سه تذکره از تذکره هاي متأخر، نامش را محمد، احمد وعلیرضا نوشته اند. هدایه العارفین نام 
پدر او را عبداهللا ثبت کرده است.غزالی فرا گرفتن علوم وادب، نیز شاعري را در مشهد آغاز کرده ودر اشعار 

گاهی قدر خود را در خراسان ناشناخته می دانسته؛ چنان که در مثنوي نقش بدیع می گوید: خود 
تنگ در او طبع سخندان منخاك خراسان شده زندان من

گاهی نیز به مولد خود تفاخر می کند: 
این دولتم بس است از خاك مشهدمدر کارگاه چرخ گر نیک و گر بدم

)13-14: 1388(قربانپور آرانی، 
از اوایل عمر شاعر شناخته شد، و « او از شاعران پرکار و صوفی مشرب  بود و به گفته ي استاد صادقی:« 

)غزالی شاعري توانا و 932-3: 1369گلچین معانی، ».(چون نوري دندانی را هجو گفت شهرتی بسزا یافت
ه ي انواع شعر استاد بود و فصیح بود. مسلک عرفانی داشت و به سبک هندي شعر می سرود. تقریبأ در هم

استحکام و انسجام توأم با روانی کالم و صراحت معنی از ویژگی هاي سخن اوست. توانایی اش در نثر 
غزالی اولین شاعري بود که در دربار )« 1056: 1387شریفی، ».(مرسل و مصنوع نیز از آثار منثورش هویداست

اره ي نام و نسب او در تذکره ها چندانی نیامده است و همه گورکانیان هند به مقام ملک الشعرایی رسید. درب
یاد کرده اند، تذکره هاي نزدیک به زمان او نامش را ذکر نکرده اند و » موالنا غزالی مشهدي«از او به نام 

» محمد«متأخران هم از نامش اظهار بی اطالعی کرده اند. تنها در سه تذکره ي متأخر برایش نام هاي 
(هاشمی سندیلوي، ج » علیرضا«) و 990،ص 2(هدایت، ج » احمد«)، 251، ستون 2شا بغدادي، ج (اسماعیل پا

)وقتی کار غزالی در دکن رونق نگرفت به جانب خان زمان از امراي 725: 1391). (سعادت، 489، ص 3
از آن اکبري بود و حاکم جنپور، خرامید و در مرغزار آسودگی جا گرفت و اشعار آبدار و موزون ساخت؛ 

گویند )« 530: 1386(بهادر، ». جمله نقش بدیع است که هزار بیت است، بر هر بیت یک اشرفی صله می داد
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اشعار غزالی قریب به هفتاد هزار بیت هست، از منثوراتش اسرارالمکتوم، رشحات الحیات، مرآت الکنایات 
از نقدش شصت هزار تومان است، و منظوماتش خود مشهور است. بعد از وفات از غایت ثروت و مکنت،

سرخ و سپید مانده بود، و دیگر اشیاي او را قیاس بر این توان کرد، و وي اعتقاد و ارادت به خدمت موالنا 
قاسم کاهی داشته و شیخ فیضی نسبت اعتقاد و ارادت به وي بسیار داشته، و در تاریخ فوتش گفته: 

وشتهمه از طبع خداداد نقدوه ي نظم، غزالی که سخن
»980(سنه ي نهصد و هشتاد)نوشت/عقل تاریخ وفاتش به دو طور

)2699: 1388(دقاقی بلیانی، 
چون به تقریب الحاد و بی اعتدالی در عراق قصد کشتن وي کردند از آنجا به دکن به فرار نمود پس به « 

بعمل معما نوشت و او را طلبید هند آمد، خان زمان هزار روپیه خرج راه براي او فرستاد و قطعه ي لطیفه آمیز 
و قطعه این است: 

که سوي بندگان بیچون آئیاي غزالی به حق شاه نجف
»سر خود را بگیر بیرون آئیچونکه بی قدر بوده ي آنجا

)128: 1392(احتشام الدین، 
د تا به غزالی در آغاز جوانی به در بار شاه طهماسب راه یافت از جانب شاه طهماسب صفوي مأمور ش«

شیراز برود و خواجه امیر بیک کججی مهردار را که  پادشاه از او به سببی آزرده خاطر بود سرزنش و هجو 
اما خود غزالی که نمی توانست از آزاد )« 701: 1367صفا،».(کند و در این زمان برنایی بیست و دو ساله بود

مذهبی گرفتار شد و ازبیم جان و آزار بد منشی هاي شاعرانه ي خود دست باز دارد  به تهمت الحاد و بد
خواهان روي به هندوستان نهاد و بیشتر دوران نامبرداري وبرخورداري ادبی خود را در آن سرزمین 
گذراند.نخست به دکن رفت اما در آنجا نیز اختر مرادش چنان که باید ندرخشید تا که علی قلی خان، مشهور 

شاه وحاکم جنپور بود، قدر وي را بدانست و مردي را با چند اسب و به خان زمان،که از امراي بزرگ اکبر 
هزار روپیه خرج راه،براي او فرستاد.غزالی دعوت خان زمان را پذیرفت، به نزد وي رفت وچند سال با خان 

ه زمان و برادر وي بهادر خان بود، ایشان را می ستود و از مثنوي هاي خود نقش بدیع را که در ایران به نام شا
طهماسب آغاز کرده بود هزار بیت به نام خان زمان پایان داد ودر برابر هر بیت یک سکه ي طال صله 
یافت.مذهب غزالی تشیع است و عشق به خاندان پیامبر (ص) و امامان شیعه، به ویژه امام علی(ع)، در آثار او 

ه شده است.بنابر نقل نمایان است وبخشی از مثنوي نقش بدیع در مدح وستایش حضرت علی(ع) سرود
ه.ق ) در احمد آباد گجرات به مرگ ناگهانی 980بداؤنی غزالی در شب جمعه، بیست وهفتم رجب سال(

، که آرامگاه پادشاهان ومشایخ »سرگیج«(یا به قولی » سرگنج«وفات یافت و به فرمان اکبرشاه در گورستان 
ه.ق) ضبط کرده 988دایۀ العارفین سال مرگ او را (بود، به خاك سپرده شد.بنابراین، این اسماعیل پاشا در ه

غلط است؛ زیرا ابوالفضل فیضی آگره اي نیز از ارادتمندان او بود وپس از وي ملک الشعرا شد قطعه ي ذیل 
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» 980«به حساب ابجدي نیز »سنه ي نهصدوهشتاد«را در تاریخ مرگ غزالی سرود که درآن عبارت 
)14-15: 1388قربانپور آرانی،».(است

(استغنا)
: باد بی نیازي حق است که می وزد.چیزي است که به یک معنی ربطی به سالک ندارد. در این استغنا«

مرحله سالک احساس می کند که حق تعالی از همه ي کائنات بی نیاز است تا چه رسد به اعمال و احوال او. 
یک مرحله از مراحل سلوك سخنی به میان در متون عرفانی قبل از عطار هرگز از مفهوم استغنا به عنوان 

نیامده است، اما همیشه به عنوان یکی از مهمترین دغدغه هاي ارباب سلوك مطرح بوده و درباره ي آن سخن 
) عطار گوید: 703: 1383عطار، ».(گفته اند

نه درو دعوي و نه معنی بودبعد از این وادي استغنا بود
ند به هم بر یک دم کشوريمی زمی جهد از بی نیازي صرصري

)397: 1383(عطار، 
به نزد سالکان یکی از اصول ارکان سلوك است تا سالکان بتوانند میان طاعات و اجتناب ازمعاصی جمع 

) در 86: 1389کنند، و شرایط ریاضت را بدان سان که باید به انجام رسانند هر چند دشوار باشد.(سجادي،
عالم جنون فقر عین استغناست.

)52/7گنج دولت خسروان را گنج استغنا مرا(همان: چون غزالی دارم از شاه جنون منشور فقر
بی نیاز بودن از اندیشه ي بهشت.

)536/2رو که دامان استغنا براین افشانده ایم(همان: نیست دامنگیر ما اندیشه ي خلد برین
(اغیار)

ه لوازم محبت حال، غیرت است. هیچ محب نبود حمیت، تعصب در چیزي نزد سالکان، از جملغیرت: « 
اال که غیور باشد. و مراد از غیرت، حمیت است بر طلب قطع تعلق محبوب از غیر؛ یا تعلق غیر از محبوب، 
یا نسبت مشارکتش با او، یا سبب اطالعش بر او.و غیرت بر سه گونه است: غیرت محب و غیرت محبوب و 

نیست که غیرت خاص محب را بود. چه غیرت محبوب هم به محبی غیرت محبت. این تقسیم مناقض آن 
تواند بود نه به محبوبی، و هم چنین غیرت محبت چنانکه بعد از این روشن شود. اما غیرت محب بر دو نوع 
بود: غیرت محب غیر محبوب و غیرت محب محبوب. غیرت محب غیرمحبوب در قطع تعلق محبوب از غیر 

ع تعلق غیر از محبوب شاید که مفید بود. چنانکه غیرت ابلیس که در قطع تعلق نظر مفید نباشد، ولکن در قط
محبوب او با آدم هیچ اثر نکرد، بلکه چون تیغی بر  تعلق وي آمد و از محبوبش به کلی قطع کرد، الجرم 

) محرم شدن در حریمی که خالی از اغیار باشد.613: 1389سجادي، ».(مهجور و ملعون ابد بماند
)448/6در حریم وصال بی اغیار(همان: ت خواهم که محرمم سازدبخ

(تجلی/ مشاهده/ شهود/جمال)
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ظاهر شدن، روشن و درخشنده شدن، جلوه کردن. در عرفان نظري و حکمت اشراقی و ذوقی، تجلَی: « 
ید: سهل گو)« 118: 1364رجائی بخارائی،».(خلقت جهان عبارت از تجلی حق است که همه چیز را آفرید

تجلی بر سه حال است یکی تجلی ذات است وآن مکاشفه است. دیگر تجلیصفات ذات است وآن جاي نور 
) حافظ گوید: 404: 713رجایی،».(است.سیم تجلی حکم ذات باشد در آخرت

عشق پیدا شد و آتش به همه الم زددر ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد
)206: 1388(حافظ شیرازي، 

شب قدر می دمد.صبح تجلی از 
)3/4در خم طره ي تو چون خاك شود نسیم را(همان:از شب قدر بر دمد صبح تجلی قدم

)25/5چه نسبت به نور تجلی قبس را(همان: کجا لمعه ي طور وخورشید حسنش
)207/1ذرات کون،آینه هاي جمال توست(همان: خورشید در تجلی، صبح وصال توست

)6/ 625-3/ 418-1/ 246-1/ 103-202/1(همان، 
در نزد عارفان عبارت از حضور حق است. مشاهده از کسی درست آید که به وجود مشهود مشاهده:« 

». قائم بود نه به وجود خود ؛ وتا شاهد در مشهود فانی نشود و بدو باقی نگردد مشاهده ي او نتوان کرد
) 723: 1389(سجادي،

اشد.سالکی که به مقام مشاهده رسیده ب
)107/6دریا دلی که رفت فرو در مشاهدات(همان: صد بحر دیده در دل هر قطره موج زن

در اصطالح، رؤیت حق به حق را شهود گویند که خاصه ي حضرت وجود بود، شهود مفصل در شهود:« 
مجمل، رؤیت کثرت در ذات احدیت است.عالم شهود یعنی عالم شهادت و آنچه قابل رؤیت است. صوفیه 
گویند: ذات معدوم از صحراي عدم محض و نفی صرف، قدم به منزل شهود و موطن وجود نمی نهد و 
چنانکه معدوم محض رنگ وجود نمی پذیرد، آئینه ي موجود حقیقی هم رنگ عدم نمی گیرد. در اینجا مراد 

عرفانیست. ،) قاف همان مقام مشاهده ي 547، 497، 389، 19: 1344بقلی شیرازي، ».(از شهود، وجودست
در ازل برده است نقش کثرت و رنگ خالفچیست قاف؟ آن دل که از آیینه اش نور شهود

)498/3(همان: 
ظاهر کمال معشوق، از جهت استغناي از عاشق؛ ونیز به معناي اوصاف و رحمت خداوند است. جمال:« 

لق را جالل است و این قهاریت شاه نعمت اهللا گوید: جمال، تجلی حق است بوجه حق براي حق. و جمال مط
جمال است. در هر جمالی جاللی دارد و هر جالل او را جمالی است.

حسنی و جمالی و جاللی بنمایدهر نقش و خیالی که مرا در نظر آید
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عارف به جمال او نگرد بنالد، محب به جمال او نگرد بنازد. آن یکی می نالد از بیم فصال، این یکی می 
) جمال 2/373: 1344انصاري، ».(د وصال. بیچاره کسی که نه نام او شنود و نه از جمال او خبر داردنازد به امی

گوهر بی نشان دریاي وحدت حق است.  
)524/7نی از او بر ساحل هستی نشان پیدا نه نام(همان: بود در دریاي وحدت، گوهر معنی جمال

(جذبه)
منازل به سوي حق، و به مقتضاي عنایت خداوند است.به تقرب بنده بی رنج و سعی در طی جذبه:« 

نزدیک گردانیدن حق است مر بنده را به محض عنایت ازلیت و مهیا ساختن آنچه در طی « عبارت دیگر:
منازل، بنده بدان نیازمند است، بدون آنکه کوششی از ناحیه ي بنده باشد.طریقه ي جذب، راه انبیاء و اولیاء 

».است
به یک لحظه دهد کوهی به کاهیز یک جذبه شاهیگدایی گردد ا

)175/ 254: 1330(سبزواري، 
جذبه ي حق حجاب ها را از بین می برد.

)90/1کو برق جذبه اي که بسوزد حجاب ها(همان: از نور وظلمت است بر آن رخ نقاب ها
جذبه ي عشق از جذبه ي دین برتر است.

)209/4وي بتان، مانع راه من است(همان: کعبه ي کسوي حرم می کشد دینم ولی
(حجاب)

در اصطالح، مانع میان عاشق و معشوق، و نیز انطباع صور را در دل گویند که مانع قبول تجلی حجاب:« 
حقایق است.مانع و اسباب پوشیدگی میان فیوضات و تجلیات حق و انسان چیزهایی است که مخالف با گوهر 

) حافظ می گوید: 1944،97نسفی، ».(مناسبت نداشته باشدنفس بوده و با وي مشابهت و 
)464: 1388خوشا دمی که از آن چهره پرده بر فکنم(حافظ شیرازي، حجاب چهره ي جان می شود، غبار تنم

در راه رسیدن به حق هر بینشی حجاب محسوب می شود.
)191/5ماست(همان: رخسار تو را پرده، حجاب نظرچون بینش ما نیز در این راه حجاب است

(حیرت)
یعنی سرگردانی و در اصطالح اهل اهللا امري است که بر قلوب عارفین در موقع تأمل و حضور و حیرت:« 

تفکر آنها وارد می شود و آنها را تأمل و تفکر، حاجب می گردد. و بالجمله مردم در گرو و مرهوننددر عوض 
فلند از آن و در حیرت عبودیت زیست  می کنند.و کسی که آنچه آفریده شده اند که عبودیت باشد؛ و غا

) حافظ در غزل با قافیه 332: 1389(سجادي، ». بخواهد بشناسد آنچه را در گرو اوست می سوزد
گوید: »حیرت«ي

وصل تو کمال حیرت آمدعشق تو نهال حیرت آمد
)232: 1388هم بر سر حال حیرت آمد(حافظ شیرازي، بس غرقه ي حال وصل کاخر
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حیران شدن در مقام وصل.
)68/5حیرت بدوخت دیده ي باریک بین ما(غزالی مشهدي: نادان از آن شدیم که در پیشگاه وصل

حیرانی بی نظیر:
)69/4که حیرانند در نظاره ي ما(همان: به نوعی واله و حیران اوییم

حیرت زبان ها را خاموش می کند.
)90/3تا گویمت به نطق خموشی جواب ها(همان: پرساز حیرت جمال خودم نکته اي ب

حیران  ماندن عقل از تماشاي جمال حق.
)182/2ویت به تماشا نگذاشت(همان: دیده را حیرت رعقل می خواست تماشاي تو ولی
حیرانی آیینه از دیدن حسن حق.
)208/4ست(همان: یا رب چه دیده است که حیران حسن توآیینه برنبست ز روي تو دیده را

). 257/3(همان: 
(خرابات)

درباره ي این واژه، ریشه، معنی و )« 179: 1364رجایی بخارایی، ».(در لغت به معنی میخانهخرابات:  « 
اطالقات ان بسیار است. اما اجماال می توان گفت که چون میفروشی و میگساري در شرع اسالم از جمله 

ان در خارج از شهرها، در ویرانه ها و خرابه هاي متروك به این کار محرمات است، میفروشان و سبوکش
اند و سپس به محل شاهدان شیرین کار و میگساران و ساقیان اطالق شده است. اگر چه -مشغول می شده

گفته اند بدان سبب بر میخانه ها نام خرابات گذارده اند که موجب مستی و خرابی سبوکشان می شود؛ برخی 
)فنا در کنج 342: 1389سجادي، ».(شکل دیگر خورآباد یعنی محل خوردن و نوشیدن دانسته اندنیز آنرا

خرابات به بقا رسیدن است. حافظ گوید: 
این عجب بین که چه نوري ز کجا می بینمدر خرابات مغان نور خدا می بینم

)485: 1388(حافظ شیرازي، 
)173/5ستی، کنج خرابات ماست(همان: زاویه ي نیبر در اهل فنا ره نبرد هر کسی

از دید عرفانی خرابات برابر با مسجد و محلی براي عبادت است.
)105/1جام عجبی داد مرا پیر خرابات(همان: دیشب به خرابات شدم بهر مناجات

)464/5عجب سر منزلی داریم امروز(همان: وصال باده و کنج خرابات
سر منزل واقعی خرابات است.

خرقه/ دلق)(
جامه ي خلقان، جامه اي که صوفیان می پوشند. هجویري گوید: خرقه پوشیدن میان این طائفه خرقه:« 

معتادست و اندر مجمع هاي بزرگ که مشایخ بزرگ حاضر باشند، این کار انجام دهند. صوفیان در حال غلبه 
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یکی آنکه اصحاب به حکم پیري و ي وجد، بی خبر می گردند و جامه خرقه می کنند، و آن دو گونه است:
مقتدائی جامه ي وي را خرقه می کنند اندر حال استغفار از جرمی؛ و دیگر اندر حال سکر وجدي کنند. نیز 
گفته اند: معنی خرقه، ظل والیت است و الباس او عالمت قبول شیخ؛ و قبول شیخ، عالمت قبول حق. و اقسام 

، 182: 1364هروي،».(رادت، خرقه ي تبرك، خرقه ي نصرت و ... خرقه پنج است: خرقه ي توبه، خرقه ي ا
)شاعر، پندارها و خیاالت سالکان را به خرقه ي صوفیان مانند ساخته و گوید:674، 642

)506/2مگر آن دم که شود خرقه ي پندار تو شق(بر تو از روضه ي وحدت نگشایند دري
حدت ندارد.هر پنداري که در انسان نقش بندد، نشانی از و

به معنی جامه ي خشن پوستین یا پشمینه ي صوفیال است. این کلمه، با آن که در آثار صوفیه بسیار دلق:« 
به کار رفته است، در لغت ریشه ي درستی ندارد. بعضی آن را مأخوذ از دلق بر وزن (شفق) می دانند که 

پوست لطیف و زیباي آن جامه می دوخته اند فارسی و به معنی قاقم است، به این تقریب که از » دله«معرب 
)در متون 1875: 1362برهان: ».(یا به آن مناسبت که از جامه ي پشمینه درویشان نیز پشم ها نیز آویخته است

عرفانی به معناي جامه و پشمینه ي عرفان بکار رفته است:  در مقام شطح گوید:
)57/3اري دلق کبود ما(همان: کردند بخیه کما را درون ژنده چه بینی که اختران

(خلوت)
شاه نعمت اهللا گوید: خلوت عبارت از مجموعه اي است از چند گونه مخالفت با نفس و تحمل خلوت:« 

ریاضت، از تقلیل طعام و قلت منام  و صوم ایام و قلت کالم و ترك مخالطت انام و مداومت ذکر ملک عالم 
وید: ) حافظ گ359: 1389سجادي،».(و نفی خواطر

چون کوي دوست هست، به صحرا چه حاجتست؟خلوت: گزیده را به تماشا چه حاجتست؟
) 48: 1388(حافظ شیرازي: 

براي رسیدن به خلوت باید از دو عالم گذشت.
)7/ 147الف تنهایی مزن اي شیخ و از خلوت مالف(همان: چون غزالی تا نگردي در دو عالم بی نشان

( درد وطلب)
در اصطالح جستجو کردن از مراد و مطلوب را گویند. مطلوب در وجود طلب هست و می طلب:« 

: 1389سجادي، ».(خواهد تمام مطلوب را بیابد و آن را باید در وجود خود بطلبد و اگر از خارج بطلبد نیابد
حله ي سفر ) عطار در منطق الطیر خویش، طلب را نخستین وادي و مقام عرفانی دانسته است.برترین مر553

در راه حق، طلب است.
)112/1وز بهر سفر بهتر از این مرحله اي نیست(همان: در راه تو بی درد طلب قافله اي نیست

عمررا در طلب گذراندن.
)233/2نایافته این کام ز دنیا نتوان رفت(همان: تا عمر باشد در طلب وصل تو باشیم

نمی توان طی کرد.طلب مرحله ي خطرناکی است که جز با جنون
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)7/ 233همراه جنون باش که تنها نتوان رفت(همان: صحراي طلب بی خطري نیست
در طلب حق سر از پا نشناختن.

)267/7که به سر در طلب دوست،تک و پوي کنند(همان: پی آن گرم روان گیر غزالی زنهار
سعادت در گرو طلب و بزرگی در گرو ادب است.

)424/1طالبان، نقد بزرگی به ادب یافته اند(همان: به طلب یافته اندرهروان گنج سعادت
(ریاضت)

تحمل سختی و دشواري در سیر و سلوك عرفانی که از شرایط تهذیب نفس است.عبدالرزاق ریاضت:« 
ذل و ) گوید: وجل قلوب، با ب60مؤمنون/»(و الذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم و جله«کاشانی با استناد به آیه ي 

وسع در طاعت از ترس آنکه عملش در سر کوب نفس أماره و از میان برداشتن عجب و غرور مقبول نیفتد 
). با ریاضت دل را مصفا کردن.437: 1389سجادي،».(ریاضت است

)4/ 272گر تو را آیینه ي دل از ریاضت گشت صاف(همان: با بدان هم سینه باید همچو پیکان صاف کرد
بزمی است که باعث روشنی جان عارفان می شود: ریاضت همچو 

)257/9از چشم خویش کاسته در جان فزوده اند(همان: روشندالن بزم ریاضت نشان شمع
(سالک/ طریق)

در لغت به معنی رفتار کننده و طی کننده ي راه راست، ودر اصطالح صوفیه، به آن صوفی اطالق سالک:« 
بر می دارد و طالب تقرب پیشگاه اهللا است، و در طی این طریق، از میشود که از خود به جانب حق گام

مشکالت باکی ندارد و با نور هدایت پیش می رود؛ آن چنان که حافظ می فرماید:
که به جایی نرسد گر به ضاللت برودسالک از نور هدایت ببرد راه به دوست

)150: 1388(حافظ شیرازي،
ند.سالکان از غیر روي برمی گردان
)98/6همان: »(هر آنچه نه روي تو رویشان از آن پرتابمانده اند سرگردان سالکان بیچاره

(طریق)
راه، روش. در اصطالح یعنی احکام تکلیفی. طریق الی اهللا یعنی راه وصول حق.در شرح کلمات طریق:« 

هزار دریا باشد، و براي هر دریا حاجب و مکري باشد، و در هر طریق » طریق الی اهللا«بابا طاهر آمده است: در 
هزار کشتی باشد و در هر کشتی، حاجبی و مکري باشد وماکري. اهل حقیقت و سالکان طریق محاضرت به 
سوي حق روند، در خفاء و صفاء آب، در حالی که غرقند در بحر توحید. و از دریا عبور کنند بدون آنکه دریا 

ا، رذائل نفس است و خفا، حائل عقل است. و مراد از حاجب، علم است را ببینند و کشتی ببینند. و مراد از دری
و گرچه پرده دارست. زیرا حاجب سالک است از شهود حق. و مراد از ماکر، شیطان نفس است و بالجمله 
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کسی که بخواهد با علم خود برود کار او دشوار است و باید فریب شیطان را نخورد و حجاب ها را 
) طریقِ وفا ي به معشوق خاك شدن عاشق است.432: 1333جنابذي،».(بردرد

خاك شو خاك در این راه که این است طریقچند گویی سخن از راه وفا ناشده خاك
)502/3(همان: 

(شوق)
در نزد عارفان، میل مفرط را گویند. یافتن لذت محبتی باشد که الزم فرط ارادت بود، آمیخته با الم شوق:« 

ر حال سلوك بعد از اشتداد ارادت، شوق ضروري باشد، و باشد که پیش از سلوك چون مفارقت به او. د
شعور به کمال مطلوب حاصل شود و قدرت سیر به آن منضم نباشد، و صبر بر مفارقت نقصان پذیرد، و شوق 

لوب حاصل شود.و سالک چندانکه در سلوك ترقی بیشتر کند، شوق او بیشتر شود و صبر کمتر، تا آنکه به مط
رسد. بعد از آن لذت نیل کمال خالص شود از شائبه الم، و شوق منتفی گردد. وارباب طریقت، باشد که 
مشاهده ي محبوب را شوق خوانند، و آن به این اعتبار باشد که طالب اتحاد باشد و آن مرتبه هنوز 

) در وادي شوق سر باختن.174: 1361خواجه نصیر الدین، ».(نارسیده
)84/6شهان را افسر عزت یکی با خاك راه آن جا(همان: ذرم در وادي شوقت که می بینمز سر چون نگ

با شوق از دار فانی رها شدن.
)535/3تو پنداري که من محبوس این سقف زر اندودم(همان: به بال شوق بیرون می روم از بیضه ي گردون

(فنا /بقا/ فقر)
به معنی پایندگی است، و به اصطالح صوفیان، فنا عبارت است از : در لغت، به معنی نابودي، و بقا فنا« 

این است که انسان خود وبندگی خویش را در برابر حق نیست انگارد و تمایالت و تمنیات خویش را به 
چیزي نشمارد و همه ي جهان و جهانیان را در قبال حق موجود نپندارد، و (بقا)که نتیجه ي چنین فنایی است 

».در محضر حقپایندگی است
سنائی گوید: 

تا نعیم سدره باشد طعمه ي اهل بقاءتاحریم کعبه باشد قبله ي اهل سنن
)525: 1389کعبه باشد پایگاه کوشش دار فناء(سجادي، سدره باشد دستگاه بخشش دار بقاء

ارد:غزالی مشهدي گوید: فنا، حاصل فقر است و سازگاري با نقد فنا، گنج بقا را به دنبال د
)162/5آن گنج بقا برد که با نقد فنا ساخت(همان: فانی است متاعی که نه جز حاصل فقر است

بقا را بر فناي دنیا ترجیح دادن.
)255/5و ایشان دو اسبه جانب ملک بقا شدند(همان: ما از سمند عمر گرفتیم زین عیش

فقر اصلی بزرگ است و اصل مذهب این )«644: 1389هجویري،».(خالی بودن دل از اشکال استفقر:« 
طایفه فقر است و حقیقت فقر نیازمندي است و بنده جز نیازمند نباشد، پس غنا به حقیقت صفت حق تعالی 

فقر در لغت به معنی احتیاج و تنگدستی است، و در )« 280: 713رجایی، ».(است و فقر،حقیقت صفت بنده
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زي از غیر اوست و فقیر، درویشی را گویند که سالک طریق کمال اصطالح صوفیان، نیازمندي به حق و بی نیا
) 509: 1364رجائی بخارائی،».(باشد

عارف پادشاه ملک فقر است.
)60/1خسرو عالم فقریم و زهی دولت ما(همان: ما گداییم و گدایی سبب شهرت ما
)73/7اطلس پادشهی خرقه ي پشمینه ي ما(همان: خسرو عالم فقریم غزالی در عشق

سود دل، گذشتن از هستی خود دررسیدن به راه فقر و فناست.
)519/2بشنو این نکته که سود تو در آن است اي دل(همان: هستی خویش زیان کن همه در فقر و فنا

(فیض ازل)
) 630: 1389سجادي،».(در اصطالح، القاء چیزي در دل از طریق الهام که به کسب حاصل می شودفیض:« 
ي سالک گنجینه ي فیض ازل است.سینه 

) 35/2ره ندادم از کسی در سینه ي خود کینه دارم(همان: سینه ام گنج فیض ازل زان شد که من
(قرب)

)« 333: 713رجائی،  ».(: سري سقطی می گوید: که قرب طاعت داشتن است مر خدا را عزوجلقرب«
ف متصوفه عبارت است از استغراق وجود سالک در نزدیکی. در مفهوم عرفانی کاشانی گوید: لفظ قرب در عر

عین جمع، به غیبت از جمیع صفات خود، تا غایتی که از صفت قرب، استغراق و غیبت خود هم غایب بود؛ 
) غزالی مشهدي نیز همچون دیگر عارفان 417: 1367کاشانی، ».(واال از جمیع صفات خود غایب نبوده باشد

تی می توان به مرحله ي قرب رسید.بر این باور است که با تحمل سخ
)334/4کی به منزل رسد آن سفله که نان بردارد(همان: زادراه حرمِ قُرب بود خون جگر

سالک تا گرفتار دنیا و تعلقات است به مرحله ي قرب نمی رسد:
)465/3که گرفتار به این ارض و سمایی هنوز(همان: اوج مرغان فنا جلوه گه قرب تو نیست

کعبه ي دل/ کعبه ي مقصود)(
».دل عارفان کعبه اي است که عرش به طواف آن بر می خیزدکعبه ي دل:« 

)6/ 498تا به گرد خانه ي خود عرش بینی در طواف(همان: از طواف کعبه ي دل هاي آگه رو متاب
)688: 2آیم(بیدل،جاگر صد بار از این جا رفته باشم باز میطواف کعبه ي دل آمد و رفت نفس دارد

معشوق، کعبه ي مقصود عارفان است و غیرت عاشقان بسیاري عاشقان را نمی پذیرد: کعبه ي مقصود:« 
)522/2چو می بینم که می بندند بر عزم درت محمل(همان: تویی اهل وفا را کعبه ي مقصود، می میرم

)652: 1ست دیگر می شود(بیدل، جلغزش پاي ضعیفان دعجز نومید از طواف کعبه ي مقصود نیست
(محنت آباد)

رنج، بال، سختی. نزد عارفان تحمل مصائب از لوازم سلوك است. محنت:« 
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باران تو را دوخته ایم بارانیگر بر سر من خار بال بارانی
محنت و محبت، قرینه اند و دوست دیرینه اند. کیمیاي محبت رایگان نیست. هر چه بال است به جان 

حب گران نیست. هزار جان باید براي دوست تا بذل کنی. محنت و بال امتحان است و بر دل و جان است . م
هر که حال محبت بیان کند، نقصان و کمال وي عیان کند و دام بال بیفکند و تخم عطا پراکند، نعمت محبت با 

زحمت می بیند که پایانش ویرانی ) شاعر، دنیا را جایگاهی پر از رنج و124: 1319انصاري،».(عطا بیامیزد
است و عارفان نباید به ویرانه ي دنیا عادت نمایند: 

)137/1خو به این ویرانه کردن، غایت دیوانگی است(همان: محنت آباد جهان را روي در ویرانگی است
(میخانه/ شراب)

باشد. به معنی عالم الهوت باطن عارف کامل است که در آن ذوق و شوق و عوارف الهی بسیار میخانه:« 
) عطار گوید: 1563: 1869(تهانوي، ». نیز آمده است

که هر دو بر من مسکین حرام استره میخانه و مسجد کدام است؟
)139: 1383نه در میخانه کاین خمار خام است (عطار، نه در مسجد گذارندم که رند است

حافظ گوید: 
)75: 1388دعاي پیر مغان ورد صبحگاه منست(حافظ شیرازي، تمنم که گوشه ي میخانه خانقاه منس

میخانه را جایگاهی می داند که از ازل، روا کردن حاجات را برایش رقم زده اند:غزالی مشهدي:
)22/7قبله ي حاجت روا کردند این در گاه را(همان، همت جو غزالی کز ازلاز درِ میخانه،

». ؛ و این مخصوص کامالن است که در نهایت سلوك، اخص اندشراب: غلبه ي عشق را گویند« 
)601: 1330(سبزواري،

شراب به طور مطلق، کنایه از سکر محبت و جذبه ي حق است، عشق و ذکر وسکر را به شراب تشبیه « 
) حافظ می گوید: 498: 1389سجادي، ».(کرده اند

)548: 388ال اینان بین(حافظ شیرازي، خالف مذهب آنان جمشرابِ لعل کش و رويِ مه جبینان بین
)693/1که موج تفرقه برعالم خراب زده(خوشا کسی که دم از کشتی شراب زده

وقتی که شراب عشق به تالطم درآید در عالم، چون خاشاك هستند:
)516/2بود تالطم او را دو کون چون خاشاك(از آن شراب که گر چون قدح برآرد موج

شراب عشق بر فلک ریخته شود ازز نهایت مستی گریبان خود را چاك می زند: اگر جرعه اي از
)3فلک ز غایت مستی زند گریبان چاك(همان: از آن شراب که گر جرعه اي بر فلک ریزي

شراب عشق، حیات بخش و زنده کننده ي مردگان است:
)4از دل خاك(همان: بر آورند فرو رفتگان، سر از آن شراب که گر قطره اي چکد به زمین
آفتاب از فروغ شراب عشق نور می گیرد.

)5ز جام او چو فروغی فتاده بر افالك(همان: از آن شراب که گردید آفتاب عیان
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شراب عشق، درمان کننده ي درد زهر می باشد و پادزهر در مقابل زهر عقل است به عبارت دیگر شراب 
عشق در تقابل با زهد و عقل است:

)6از آن شراب که سوزد ز برق او امساك(همان: ن شراب که میرد ز بوي او هستیاز آ
شدت  درخشندگی شراب.

)7از آن شراب که زهر است عقل و او تریاك(همان/از آن شراب که درد است زهد و او در مان
شرابی که در تقابل با عقل وهشیاریست.

(همت)
و اشاره ي به این معنی که همت » ما زاغ  البصر و ما طغی«به آیه ي : عبدالرزاق کاشانی  با استنادهمت « 

)جاوید آن کسی است که با همت از 166-167: 1354کاشانی،».(همه ي خالیق همه باید به طرف خدا باشد
دو جهان گذشته باشد. 

)258/2به تازیانه ي همت،برون جهاند کمند(همان: گرفته عرصه ي جاوید آن که از دو جهان
عارفان با همت از دو جهان روي گردان هستند: 

)272/4ز همت بر دو عالم پشت پایی می توانم زد(همان: مرا بر کامرانی هاي عالم نیست گر دستی
بلندي همت که ناشی از فقر باشد بر رفعت کاخ دنیوي ترجیح دارد:

)272/6ت تو بلند(همان: بکوش تا شود از فقر،همدر این سراچه ي فانی چه سود رفعت کاخ
(وحدت/ توحید)

یگانگی، یکتایی. صفت واحد است. در نزد عارفان، مراد از وحدت حقیقی، وجود حق است. وحدت:« 
واحد حقیقی است، و وجود اشیاء تجلی حق به صورت اشیاء است، و » وجود«یعنی آن که» وحدت وجود«

: 1363قیصري، ».(فیض رحمانی، تعینات اکوانی نمودي دارندکثرات مراتب، اموراعتباري اند و از غایت تجدد 
)بحر وحدت و توحید از تعینَات عالم ماده، برتر است:10، 11، 22، 43

)517/3از صفات سپهر و شکل جداول(همان: چون برسی سوي بحر وحدت بگذر
خودبینان از سر وحدت بی خبرند. 

)293/4کته را به عاشق فردي سپرده اند(همان: این نخودبین به سر نکته ي وحدت کجا رسد
یکی گفتن و یکی کردن باشد. که مبدأ معرفت بودبه معنی اول شرط در ایمان باشد که مبدأ توحید:

)عارفان، ذات حق را بی 266: 1389معرفت بود به معنی تصدیق به آنکه خداي تعالی یکی است.(سجادي،
سیده اند:مانند می دانند و در توحید به یقین ر

)145/3در نکته ي توحید نه شک است و نه ریب است(همان: تو بی بدلی هیچ کسی را سخنی نیست
(وصل/ وصال)
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پیوند با محبوب. وصل ، وحدت حقیقت است، و چون سر به حق متصل گشت، جز حق نبیند و وصال:«
) وصال، غیر ممکن است.101: 1354کاشانی،».(نفس را از خود به طوري غایب گرداند که از کس خبر ندارد

بینمش همچون گدا کز دور بیند شاه رامن که و قرب وصال این بس که گه گاهی ز دور
)22/2(همان: 

زنده دالن به مقام وصل می رسند.
)16/6خضر باید که کشد چمشه ي حیوانی را(همان: جام وصلش نرسد جز به کف زنده دالن

ا دیوانگی طی کرد.طریق وصال حق،را باید ب
ما طریق مردم دیوانه را خوش کرده ایمعاقالن چون در حریم وصل او نامحرمند

) 534/3(همان: 
وصل تنها دواي هجران است.

)241/6وصل است دواي ما خبر هیچ(همان: در راه تو از خبر چه حاصل
(یقین)

. تحقیق تصدیق به غیب به 1یقین اختالف است: اعتقاد جازم، اعتقاد قلبی. میان عارفان در معنییقین:« 
. ظهور 5. مشاهده، 4. چیزي است که قلوب بیند نه عیون، 3. مکاشفه، 2واسطه ي ازاله ي هر گمانی است، 

: 1869تهانوي،».(. مشاهده ي غیوب به کشف قلوب و مالحظه ي اسرار به مخاطبه ي افکار6نور حقیقت، 
از ارتفاع و برخاستن شک است. ابن عطا گوید: یقین عبارت از زوال جنید گوید: یقین عبارت) « 1548

معارضه و دیگري دوام وقت. اما زوال معارضه این است که چون یقین حاصل شود، بنده را بر حق اعتراضی 
بعضی گویند یقین عبارت از چشم دل )« 804: 1389سجادي، ».(باقی نماند، نه بر سؤال عطا و نه به رد بال

) به صورت 6تکاثر/»(لو تعلمون  علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین)«115: 1354کاشانی، ».(است
توجه نداشتن و به یقین رسیدن.

)61/3دلداده ي جمال یقین بوده ایم ما(همان: کوته نظر نبوده و صورت نجسته ایم
کسی که از مظاهر وجود، حق را ببیند به یقین رسیده است.

جلوه ي حسن تو دید از در و دیوار وجودکه در کوي محبت به یقین دیده گشودهر 
)259/1(همان: 

نتیجه:
عارفانه در کنار هم بازتاب یافته است. نازك -در شعر شاعران آغازگر سبک هندي، اندیشه هاي عاشقانه

شعر غزالی مشهدي که به خیالی ها و مضمون آفرینی هاي افراطی و به دور از ذهن مشاهده نمی شود، در
دربار بزرگان نیز رفت و آمد داشته جنبه هاي عشق زمینی و نیز بارقه هایی از طنز به نامالیمات و کژي هاي 
جامعه نیز دیده می شود. عرفان، اصطالحات و اندیشه هاي عارفانه را در شعر غزالی مشهدي بازتاب یافته 

ز آنها عبارتند از: ولی از حد تعادل فراتر نرفته است. برخی ا
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استغنا، طلب، توحید، حیرت، فقر، تجلی، شهود، قرب، همت، شوق، خلوت، حجاب، کعبه ي دل، میخانه، 
شراب، رند، مالمت، فنا، بقا، یقین، جذبه، سالک، طریق و... بنابراین می توان غزالی مشهدي را در ردیف 

شاعران عارف به شمار آورد.
کتابنامه

قرآن کریم.1
)کشف االسرار و عده االبرار(تحریر میبدي)باهتمام علی 1344ي، خواجه عبداهللا(انصار.2

اصغر حکمت: تهران چاپ اول
)عرفات العاشقین و عرصات العارفین، جلد 1388اوحدي دقاقی بلیانی، تقی الدین محمد (.3

چهارم: اساطیر
)برهان قاطع، مصحح: محمد معین،امیر کبیر1362برهان، محمد حسین خلف(.4
)تذکره شمع انجمن: دانشگاه یزد1386در، محمد صدیق حسن خان(بها.5
)دیوان،خلیل اهللا خلیلی،چاپ چهارم، تهران: 1384بیدل دهلوي، عبدالقادربن عبدالخالق(.6

سیماي دانش
) کشاف اصطالحات الفنون...هند، چاپ اول1869تهانوي، محمد بن علی(.7
هران: چاپ سنگی)شرح بر کلمات قصار بابا طاهر، ت1333جنابذي، محمد(.8
)درآمدي بر تصوف، مترجم: محمد رضا رجبی، مرکز مطالعات و 1386چیتیک، ویلیام(.9

تحقیقات ادیان و مذاهب، چاپ اول 
) دیوان، باهتمام خطیب رهبر، چاپ چهل و 1388حافظ شیرازي، شمس الدین محمد(.10

هشتم، تهران: صفی علیشاه
فظ ، چاپ دوم)فرهنگ اشعار حا1364رجائی بخارائی، احمد علی(.11
رجائی، احمد علی(بی تا) خالصه ي شرح تعرف، تهران: بنیاد فرهنگ ایران.12
)شرح شطیات، باهتمام هنري کربن1344روزبهان، بقلی شیرازي(.13
)در جستجوي تصوف، تهران: چاپ اول، امیر کبیر1357زرین کوب، عبدالحسین(.14
هم، امیر کبیر)ارزش میراث و صوفیه،تهران: چاچ ن1373زرین کوب،عبدالحسین(.15
)شرح بر گلشن راز شیخ محمود شبستري1336سبزواري، محمد ابراهیم(.16
)فرهنگ اصطالحات و تعبیرات عرفانی، چاپ نهم،تهران: طهوري1389سجادي، جعفر(.17
)فرهنگ شعر نو، چاپ اول، تهران: معین1387شریفی، محمد(.18
ارسی از آغاز سده ي دهم )تاریخ ادبیات در ایران و در قلمرو زبان پ1367صفا، ذبیح اهللا(.19

تا میانه ي سده ي دوازدهم 
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)اوصاف االشراف، باهتمام نجیب مایل هروي، تهران1361طوسی، نصیرالدین(.20
)منطق الطیر، مصحح: محمد رضا شفیعی کدکنی، چاپ اول، تهران: 1383عطار، فریدالدین(.21
سخن

و فرهنگی)دیوان غزالی مشهدي، تهران: نشر علمی1388قربانپور آرانی، حسین(.22
)شرح بر فصوص الحکم ابن عربی،چاپ سنگی، تهران: مؤسسه ي 1363قیصري، داود(.23

مطالعات و تحقیقات فرهنگی 
)اصطالحات صوفیه، تهران: حامد1354کاشانی، عبدالرزاق(.24
)شرح بر منازل السائرین انصاري، تهران: احمد1354کاشانی، عبدالرزاق(.25
و مفتاح الکفایۀ، باهتمام جالل الدین همائی) مصباح الهدایۀ1367کاشانی، عزالدین(.26
) ، کاروان هند ( جلد دوم) مشهد : آستان قدس رضوي .1369گلچین معانی ، احمد (.27
)زبدة الحقایق، باهتمام حق وردي، تهران1363نسفی، عزالدین(.28
م.)انسان کامل، تهران: کنابفروشی طهوري19441نسفی، عزالدین(.29
انتشارات : فردوس.هجري، جلد پنجم چاپ هشتم، .30
)کشف المحجوب، چاپ روسیه.1304هجوبري، ابوعلی بن عثمان(.31
)تفسیر حدائق الحقایق، باهتمام سید جعفر سجادي، چاپ دوم، 1364هروي، معین الدین(.32

دانشگاه تهران
)محمد احتشام الدین،طبقات شاهجهانی: هند علیگره1392همدانی، محمد صادق(.33
فان، چاپ چهارم، انتشارات: دفتر تبلیغات اسالمی حوزه )فلسفه ي عر1377یثربی، یحیی(.34

ي علمیه ي قم
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بررسی مضامین شعري سید اشرف الدین قزوینی
پورشعله عبدالعلی

دانشجوي دکتري دانشگاه ارومیه
چکیده

شاعران عصر مشروطیت از نظر اندیشه، احساس و زبان با شاعران دیگر متفاوت بودند. آنان با به جان 
اي به نام تعهد انسانی و اجتماعی را با ادب فارسی مالزم نمودند، ریدن خطرات مقابله با استبداد، مقولهخ

شد. در ادبیات مشروطه، استبداد حاکم تعهدي که تا پیش از این زمان، امري ضروري براي ادبیات تلقی نمی
شیوة نوینی را در عرصۀ ادبیات پی نقد شده و از آزادي، قانون و وطن تعریف و تمجید شد و در مجموع،

ریخت. این شیوه هم در صورت و هم در مضمون و محتوا اثر گذاشت. توجه به مردم و بیداري آنان نیز یکی 
هاي شعر در دورة مشروطه بود.     دیگر از ویژگی

ادبی ترین شاعران مردمی عصر مشروطه است که در حیات سید اشرف الدین قزوینی، یکی از برجسته
ترین احساسات مردمی برساند تواند ما را به درك عمیقمعاصر تأثیرگذار بوده است و تأمل در اشعارش می

ها زیسته و شعرش را براي آنان سروده است تا در خاطرشان زنده ها برخاسته، در میان آنکه شاعر از میان آن
الدین قزوینی ی از مضامین شعري سید اشرفبماند. آنچه در این پژوهش بدان پرداخته می شود، بررسی برخ

است تا مشخص شود که اندیشه و زبان شعري وي متناسب با زبان عصر مشروطه است یا نه و اینکه، 
مضامینی را که در شعرش به کار گرفته پاسخگوي نیازهاي مردم و جامعه است یا نه؟ همان شاعري که عطر 

ن معطّر است و گذشت زمان از شیرینی اشعارش نکاسته است. هنوز در مشام جان ایرانیا» نسیم شمالش«
توان همان لذّتی را احساس کرد که مردم روزگار وي از بیان ساده و طنزآمیز هنوز هم با مطالعۀ اشعارش می

کردند. این شاعر شیرین سخن احساس می
سید اشرف، آزاد اندیشی، انتقاد، یأس، امید، طنزها:کلیدواژه

مقدمه
-عاطفه و احساس از جمله عناصري است که هنرمند در آفرینش اثر هنري خود از آن بهره میعنصر

آفریند که هاي شخصی خود اثري میجوید. شاعر هنرمندي است که با بیان احساسات و عواطف و تجربه
مقوله یا نویسند: یونگ اعمال روح را در چهارکند. دکتر شفیعی کدکنی میروح در آن نقش اساسی ایفا می

عملکرد طبقه بندي کرده است: هیجان، احساس، اندیشیدن و شهود؛ و عقیده دارند که باید تمامی کارکردهاي 
روح، از اندیشیدن تا احساس و هیجان و شهود، تبدیل به زبان و کُدهاي زبانی شود تا به دیگري انتقال یابد.( 

) 67: ص 1388شفیعی کدکنی، 
ت که همچون دیگر مبارزان عهد مشروطه به فراموشی سپرده شده است و عدة اینجا سخن از شاعري اس

ها را تسخیر کرد و در گوش مردم، کنند. شاعري که با الفاظ ساده و عامیانۀ خود دلمعدودي از وي یاد می
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ترقّی آزادي، آزاد اندیشی، غرور ملّی و کمال انسانی خواند تا آنان از جهالت بیدار شوند و در راه رشد و
کشور بکوشند. 

اش را به خوبی درك کرده بود و سید اشرف الدین قزوینی، شاعري بود که اندیشه، احساس و زبان جامعه
ترین شعرهاي مردمی او را فراهم کرد. همین آگاهی، انگیزة سرودن زیباترین و پر احساس

هایی که قهر کرده بود. تمام تالشهاي متمادي بود که از زندگیدانیم شعر فارسی، قرنهمانطور که می
در آن » حالت جدیدي«شاعران عهد صفوي براي ایجاد تحول و اصالح و (یا بنا به تعبیر خودشان) ایجاد 

دادند، چیزي جز تحولی در ظاهر بیان شعري و ماهیت صور خیال شعري نبود. ولی شعر دورة انجام می
ی شعر فارسی را تغییر داد که توان گفت کلّ پیوندش را با مشروطیت تا آن پایه، محتوا و گسترة احساس

)336: ص 1363گذشته گسست. ( آژند، 
انقالب مشروطیت ایران که نوید بخش آغاز عصر جدیدي در تاریخ حیات سیاسی و اجتماعی ملّت ایران 

فارسی، تحوالتی ) حیات فکري و فرهنگی ایران را نیز دگرگون کرد. در شعر11: ص 1375بود، ( حاکمی، 
بوجود آمد. فرم و قالب شعر عوض شد و شعر فارسی در قلمرو محتوا و اهداف شعري از دربار رست و قدم 
به کوچه و بازار نهاد. شعر فارسی دورة مشروطه براي اولین بار به جاي مدح صاحبان قدرت، احساسات 

ا مد نظر قرار داده بودند. در واقع انقالب کرد که سرنوشت افراد جامعه رشاعران مردم دوست را بیان می
شاعر فارسی زبان «مشروطیت از شاعران غزل پرداز و مدیحه سرا، شاعران ملّی و اجتماعی به وجود آورد و 

توان با مردم در میان گذاشت و به بهتر کردن محیطشان هاي بسیار باقی است که میدریافت، هنوز گفتنی
)500: ص 1372یوسفی، » ( رهنمون شد.

سید اشرف یکی از این شاعران ملّی و میهن دوست بود که احساسات وي نظیر عشق به وطن، غم و 
شادي، یأس و ناامیدي، امید و آرزو، نارضایتی و انتقاد، تنفّر و استهزاء در قالب طنز در اشعارش به خوبی 

هویداست. 
متأثّر از آن هاست و با طبع و قلم بی باکش، در واقع این ها احساسات مردم و جامعه اي است که شاعر 

پریشان حالی و خفقان حاکم بر جامعه اش را به تصویر کشیده است. نکتۀ حائز اهمیت این است که در 
اشعار نسیم شمال، هر جا سخن از احساسی است، کلمۀ وطن نیز جلوه و درخشش خاصی در کنار آن دارد.

قزوینیشرح حال مختصري از سید اشرف الدین
روحانی شاعر،محبوب و » نسیم شمال«سید اشرف الدین حسینی قزوینی، معروف به گیالنی با نام مستعار 

هـ.ق. به دنیا آمده است. از شرح احوال منظومی که به قلم 1287مردمی دورة مشروطه است.گویا در سال 
بوده که یتیم مانده، در یتیمی مال و خود نوشته چنین برمی آید که در قزوین دیده به دنیا گشوده، شش ماهه

اند و او دچار فقر و تنگدستی شده است. در جوانی به کربال و نجف رفت. ملک و خانه اش را غصب کرده
پس از برگشت به وطن، دورة تحصیالت مقدماتی را در تبریز گذراند و دیگر علوم متداول زمان را آموخت. 

ها دید و نخستین شعرهاي اقامت گزید و از مردم آن دیار، محبتچندي بعد به گیالن سفر کرد و در رشت
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نسیم «هـ. ق. همزمان با اعالم مشروطه، هفته نامه اي را با عنوان 1324خود را همان جا سرود. در سال 
در شهر رشت منتشر کرد که تا انحالل مشروطه دایر بود. وي اشعار فکاهی و انتقادي خویش را هر » شمال

ها بود که سید اي بر سر زبانداد. نام این هفته نامه به اندازهنوشت و به دست مردم مینسیم شمال میهفته در 
کردند. او حامی شناختند و همه او را آقاي نسیم شمال صدا میاشرف، مدیر آن را مردم به نام نسیم شمال می

اجتماعی، خواه مذهبی و غیره در و طرفدار طبقات زحمتکش بود و دردهاي مردم را خواه سیاسی، خواه 
قالب اشعار گرم و آتشین و با سبک و روش طنزآمیزي که از صابر ـ میرزا علی اکبر طاهرزاده، گویندة 

کرد. در شعرهاي اصیل او وطن فروشان، دشمنان آزادي، خیانتکاران، ریاکاران قفقازي ـ آموخته بود، بیان می
اند. اند، به باد ریشخند و تمسخر گرفته شدهبودهو همۀ کسانی که در بند کشور و مردم ن

اي براي ساکت کردن وي باشند. عاقبت، اشعار انتقادي سید باعث شد که مستبدان آن زمان در فکر چاره
اي جز جنون نیافته ابتدا هفته نامۀ او توقیف شد و اوانتشار آن را در تهران ادامه داد. سپس مستبدان که بهانه

سید بیچاره را راهی تیمارستان کردند. سرانجام وي پس از چندین سال دست و پنجه نرم کردن بودند، این 
پور، سالگی، دار فانی را وداع گفت. ( آرین65هـ.ش. در سن 1312اسفند 29با بیماري و تنگدستی، در 

)62ـ 63: صص 1372
ده و نیکوکار، خوش ردي و خوش سید اشرف مردي بود آزاده و آزاداندیش، مهربان و فروتن، بخشن

ترین شاعر مردمی عصر خود بود و اعتنا به مال و مقام و بیزار از صاحبان جاه و جالل. او برجستهخوي، بی
خدمات بسیار گرانبهایی در راه بیداري و بهروزي ایرانیان آن دوره ارائه داد. شعرهاي وي سرشار از مضامین 

ر، چند نمونه از آن ها را بررسی می کنیم. دل انگیز و متفاوتی است که در زی
عشق به وطن

سخن از عشق است یعنی حسی پاك و مقدس، و انسانی که فاقد چنین حس زیبایی باشد، توان گفت که 
سازد تا در راهی که قدم عشق، انسان را عالقه مند می«انسان نیست. عشق زیباترین موهبت االهی است. 

)27: ص 1377ظاهر، » ( هدفی را جستجو کند.دارد، یک آرمان وبرمی
ها عشق به هر شخصی ممکن است در طول زندگی خود به چیزهاي مختلفی عشق بورزد که واالترین آن

متعارف به مادیات است؛ اما در این میان ها عشق حریصانه و غیرترین آنخدا و انبیا و ائمۀ اطهار، و پست
مقدس همچون عشق به خانواده و عشق به وطن نیز اشاره کرد. شاعر ما سید هایی پاك و توان به عشقمی

اشرف از جمله کسانی است که به معنی واقعی کلمه، عاشق وطن است و این عشق در اعماق وجودش ریشه 
دوانیده است. وي ضمن غزلی در مورد عشق چنین گوید:

)207( کلیات، شق پاك وطن جستجو کنندبان ز عخوشد به جمال پري رخان           یک عشق وقف
گر می باشد:و نهایت عشق شاعر به وطن در ابیات زیر جلوه

وطن  است شیرة جان ما                               وطن است روح روان ما
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)287وطن است گنج نهـان ما                               وطن است توشه و راحله            ( کلیات،  
سیماي غم و شادي در شعر سید اشرف

- می دانیم که افکار و وجدانیات آدمی زاییدة محیط و شرایط اجتماعی است که شخص در آن زندگی می

کند و بشر در عین حال که محصول محیط طبیعی و اجتماعی است، با دخل و تصرّف در طبیعت و اجتماع، 
)15-19: ص 1362کند.( پرهام، محیط خود را دگرگون می

سید اشرف نیز مثل هر انسان دیگري، بلکه به عنوان هنرمندي حساس، از این تأثیر و تأثّر مبرّا نیست به 
- اش، حاصل همین تأثیر و تأثّرات است. زمانی که قسمتطوري که نارضایتی وي از وضعیت خود و جامعه

ما سید اشرف در بعضی از اشعار خود هایی از خاك وطن در اشغال بیگانگان بود، شاعر وطن دوست
خورد. به عنوان نمونه در یکی ناراحتی خود را از این موضوع بیان کرده است و به حال مملکت افسوس می

چیزي و گرسنگی مردم در اثر ظلم متجاوزان به خاك وطن، از اشعار وي، اشغال وطن توسط بیگانگان و بی
زند به شیوة دلنشینی چنین آمده است: از زبان مادر به عنوان الالیی به فر

بخـواب اي دختـر زیبـا                               باالم الي الي الالم الي الي
میـــان مخمـل دیبـــا                               باالم الي الي الالم الي الي

ر من مخند امشبدو چشمـانت ببند امشب                               بـرو  بــ
بینی گـزند امشب                               باالم الي الي الالم الي اليکـه می

بخواب اي دختــر ناالن                                 تمام خــانه شد ویـــران . . .
)175الي الي   ( کلیات، وطن پــر شد زبیگــانه                                  باالم الي الي الالم 

توجهی مردم سید در شعري دیگر، همچنان از اشغال وطن توسط قواي بیگانه ناراحت است و غفلت و بی
سازد.:بیشتر از هر چیزي وي را آزرده می

دشمنان حمله ور از چار طرف بهر شکار            بهر این لقمۀ شیرین همه مشغول به کار
ذشت ز چــرخ دوار            باز این ملّت خوابیـــده نگـشته بیــدارنعــره و هلهله بگـ

دست و پا بسته در این گوشۀ زندان مرده
)                         218داد و بیداد مگــر این همــه انسان مرده          ( کلیات،  

دهد: شاعر با بیان ساده و دلنشین خود همچنان به نکوهش جهل و عقب ماندگی و غفلت مردم ادامه می
اي وطن خواهان ملّت تا به کی                       این گـرفتاري و ذلّت تا به کــی

ا به کینوبهــار آمد مصیبت تا به کـی                       اي رفیقان خواب غفلت ت
) 790جمله بیدارند و در خوابیم ما                          ( کلیات، 

گوید: کند و میشاعر دلسوز ما پس از سرزنش مردم، آنان را به بیداري از خواب غفلت تشویق می
)                                                  557ملّت اي ملّت           ( کلیات، تا به کی خواب ملّت اي ملّت                         خیز شاداب
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اي که در آن جهل و خودکامگی اي است از زمانهآري همۀ این ابیات، فریاد انسان آگاه و سختی کشیده
ر خود براي از دست مجالی براي خوش بینی و اندیشۀ سالم باقی نگذاشته است. سید اشرف در اکثر اشعا

خواهد که از خواب غفلت بیدار شده و به یاري وطن بشتابند:خورد و از مردم میرفتن وطن افسوس می
اي غیـوران وطـن یاري کنید

اي وطن خواهان هواداري کنید
ز دست                       اي دریغــا خـورد این ملّت شکـسترود دولتاي دریغـا می

اي دریغـا دست ما را ظلم بست                        چون شما را نیست یکتن حق پرست
)424پس شما از خود پرستاري کنید                            ( کلیات، 

آید؛ و اینجاست که همۀ مشکالت را قدر ما، از این همه شکوه و گالیه به ستوه میکاهی شاعر گران
داند و عقیده دارد که سرنوشت خود و کشورش از پیش رقم خورده است:تقصیر قضا و قدر می

آقاي اشرف الدین از من به تو وصیت                 بیـخود مـزن به سینــه از مــاتم رعیت
د ارباب با زارعیـن معیت                از بخت طالع خویش هرگز نکن شکایتهرگــز ندار

)84این سرنوشت ما را دست قضا نوشته                     ( باغ بهشت، 
به یاد باشد. مرثیه نوعی شعر است که می» اي واي وطن واي«از دیگر اشعار سوزناك سید اشرف، مرثیۀ 

شود، خصوصاً اشعاري که در ذکر مصائب و شرح مرده و در ذکر محاسن او و تأسف از مرگ وي سروده می
اي که مورد بحث ) اما مرثیه99: ص 1374باشد. ( رزمجو، شهادت پیشوایان دین و شهیدان کربال می

باشد.شاعر د اشرف الدین میهاي یاد شده سروده نشده است و اثر ابداعی سیماست، در هیچ یک از مضمون
اي براي وطن پرداخته و با یادآوري عزّت و عظمت آن در گذشته، براي از دست در این مرثیه، سوگ نامه
کند: رفتن آن مرثیه سرایی می

گردیده وطن غرقـۀ اندوه و محـن واي                                                    اي واي وطن واي
روید از پی تابوت و کفن واي                                                    اي واي وطن واي . . .خیزید و

اشــرف بجــز از اللـۀ غــم هیچ نبوید                                                هـر لحظه بگوید
اي واي وطن واياي واي وطن واي وطن واي وطن واي                           

)267-266( کلیات، 
اي که سید ها بهره گیرد، حس آفرین هستند. در جامعهتصویرهاي ذهنی که شاعر باید در شعرش از آن

د، هیچ تصویر خوشایندي نبود که شاعر، شادي عمیقی احساس کند طوري که بازتاب آن در کرزندگی می
شعرش آشکار باشد. غیر از شادي از فرا رسیدن سال جدید و تبریک عید، شاهدي بر شادي شاعر در 

خورد:اشعارش نیست.در این اشعار طنز دلکش شاعر به چشم می
زهـی مبارك ماه و زهـی مبارك سـال . . .رسید عید و جهان را فزود حسن و جمال   
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گویم . . .گــویم                       ز صـدق بر همـه تبریک عید میدرین بهـــار به ملّت نویـــد می
خوانیـددانید                        به اشتیــاق نسیم شمـــال میسالم من به کسانی کـه شعــر مـی

یـدوار چنانم همیشــه خــوش باشید                        نه اینکه در کف اغیار دستخوش باشیدام
)203ـ 204( باغ بهشت، 

تنفّر و استهزاء در قالب طنز
شده در شعر سید اشرف، همانند اکثر شاعران دورة مشروطه براي بیان مسایل از جمله ابزارهاي استفاده 

است. طنز از نظر محتوا ـ نه قالب ـ یکی از انواع ادبی است که نویسنده و شاعر در آن » طنز«سیاسی، ابزار 
چاشنی هاي دردناك جامعه را، به قصد اصالح، با علل و مظاهر واپس ماندگی و معایب و مفاسد و ناروایی

: 1337کند. ( دهخدا، خنده، به طور برجسته و اغراق آمیز و توأم با اشاراتی به وضع مأمول زندگی بیان می
ذیل واژة طنز )

طنز در دورة بیداري و مشروطه تبلور خاصی یافت. شاعران و نویسندگان براي بیداري افکار و اندیشه 
) رسالت طنز پرداز، دفع آفات و 340: ص 1390( مدرسی،هاي به خواب رفته از حربۀ طنز استفاده کردند. 

امراض روحی و اجتماعی از طریق طنز است؛ پس باید هم روان شناس باشد و هم جامعه شناس. ( صالحی، 
) از میان شاعران شاعران دورة مشروطه، پیشوایی شعر طنزآمیز با سید اشرف الدین گیالنی ( 27: ص 1382

یازد. ( رزمجو، در اشعار ساده و مردمی خود به انتقاد اجتماعی و سیاسی دست مینسیم شمال ) است که
اي دارد و طنز با شعر او آمیختگی تنگاتنگی یافته است. ) سید اشرف در طنزمهارت ویژه98: ص 1374

اي از طنز اجتماعی او که در آن وطن فروشان را به باد استهزاء و خنده گرفته است: اینک نمونه
فروشی خاك ایران را تو با ذرع و وجبمی

عاقل و دیـــوانه از اطـوار تو دارد عجـب
نهی گاهی قلـی گاهی رجبنام خود را می

اي قلی چرخی زدي این دفعه کل صفدر شدي
)384ـ 385( کلیات ، ي کافــر شديطعنــه بر مسلم زدحقیـقت بی

-سید اشرف با تنفّر از نابسامانی موجود در کشور، با همان بیان شیرین از زبان کسانی که مال ملّت را می
اي بیش نیست، چنین گوید: کشانند و وطن براي آنان بازیچهخورند و کشور را به خرابی و ویرانی می

منم آنکه خوردم شراب و کبابمنم آنکـه کردم وطن را خراب     
منم آنکه خوردم بسی مال مفت                  شده گردنم چون درخـتی کلفت

)612( کلیات،  همسـر مـن به یادمنم آنکــه دادم وطن را به باد                   ندارد کــسی 
نارضایتی و انتقاد

قه و رواجی ندارد. در ادبیات فارسی قدیم، گاه گاه نمونه هایی از شکل مستزاد در شعر فارسی چندان ساب
در آغاز دورة مشروطه قالب مستزاد براي بیان مضامین وطنی و اجتماعی «شده، اما این گونه شعر مشاهده می
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-و سیاسی رواج بسیار یافت؛ و در این مستزادها هم غالباً یک پارة کوتاه شعر به صورت ترجیع به کار می

) سید اشرف الدین نیز قطعات متعددي به این صورت در روزنامۀ نسیم 229: ص 1370شکیبا، » ( فت.ر
گشاید که امیدهاي مردم را بر باد شمال منتشر کرد. شاعر ما در مستزاد زیر زبان به شکایت از مشروطه می

د اما خفقان و نبود آزادي بیان در داندوا مینالد و درد ایران را بیها میداد، همچنین از مردم و غفلت آن
اي بیان کند:کند که سخنش را از زبان دیوانهجامعه او را وادار می

دواستبازخواست                               درد ایران بـیاي بیگفت این سخن دیوانهدوش می
دواست . . .درد ایران بـیعاقلـی گفتـا کــه از دیوانه بشنو حــرف راست                         

با وجــود این جــــراید خفتــــۀ بیدار نیست                                 یک رگی هشیار نیست . . .
دواست این جــراید همچو شیپور و نفیــر و کــرّناست                                 درد ایران بـی

)274ـ 276( کلیات، 
نین در یکی از اشعار فکاهی خود با اشاره به خفقان اجتماعی، خواننده را از افسوس خوردن به حال همچ

دارد و  گویی یاد از تاریخ گذشته و بزرگان پیشین و عظمت آنان به کنایه وطن و انتقاد از بزرگان برحذر می
باشد این است که مجال میتحقیر وضع زمان و قیاس گذشته و حال است؛ و آنچه بر اندیشۀ شاعر حاکم 

که تمثیل دشمن آزادي است، خواهد بود: » الولو«اتقاد نیست و سر و کار انتقاد کننده با 
مخور از بهر وطن آه و فسوس                             هیچ صحبت مکن از تازه عروس

یادالولو مـیبگذر از مرحلۀ مرغ و خـروس                             صحبت آزاد مکـن 
یادبچه جون داد مکن الولو می

از بزرگان همــه تنقید مکـن                              یاد از رستم و جمشید مکــن
یاداز وطن این همه تمجید مکن                             وصف اجداد مکن الولو می

)202ـ 203( کلیات،  یادبچه جون داد مکن الولو می
شود. قبل از مشروطه، مفهوم آزادي که سخن از آزادي و این کلمه را گفتن با مشروطیت شروع می

) و چیزي بود 35: ص 1380مترادف دموکراسی غربی است، به هیچ وجه وجود نداشت؛ ( شفیعی کدکنی، 
: 1363ها رسوب کرد. ( آژند، شنایی شعرا و ادباي ایران با غرب در اندیشه ها و احساسات آنکه در نتیجۀ آ

) شعر این دوره پر از کلمۀ آزادي به معناي جدید آن است. 333ص 
گوید ولی به صورت پوشیده سید اشرف در اشعارش از خفقان جامعه و جو سیاسی حاکم بر آن سخن می

جا موجب زحمت و آزار گوینده است و هر حرفی را نباید بر زبان کند که گفتار بیمیو کنایه آمیز یادآوري
آورد: 

عزیز من تو براي وطن مکن فریاد                   که رفته خون جوانان این وطن بر باد
بداد جان به ره عشق عاقبت فرهاد                   براي حـفظ زبان خوب گفتـه استاد
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به پاي شمع شنیدم ز قیچی فوالد
)717( کلیات،  دهد بر باد زبان سرخ سر سبز می

یأس و ناامیدي
دید، در شعرش هاي مردم بود و هر چه را میشعر مردمی نسیم شمال همواره صحنۀ جلوة انواع گرفتاري

مسئولیت، فقر ملّت، گرانی ارزاق، وضع ناهنجار وضاع آشفتۀ کشور، وزیران ناالیق و بیکشید. ابه تصویر می
کند، وي را به هاي رنج اوست و غم عظیمی که بر دل شاعر سنگینی میزارعان و ظلم و ستم حاکمان، از مایه

کند: سرودن این اشعار وادار می
گـیرد مـراصبح اندر سـبزه میدان خنده میگیرد مرا          اي نسیم از وضع ایران خنده می
گیرد مراگیرد مرا                 روز و شب با چشم گریان خنده میشب به پهلـوي خیابان خنده می

)301( کلیات، 
شاعر دلسوز ما در بعضی از اشعار خود دچار بدبینی و یأس و ناامیدي شده و معتقد است که امیدي به 
آبادانی مملکت و آگاهی مردم و نجات میهن و آسایش هموطنان نیست. وي خود را همواره گرفتار غم و 

گوید: پندارد و میغصه می
از زندگی خویش سراسر شده مأیوسخورد از غصۀ این مملکت افسوس             دل می

از فـرط جهــالت به مـذلّت شده مأنوس                    در قلعۀ مخروب جهالت شده محبوس
نه راه نجاتی است از این قلعه پدیدار

)601ر                       ( کلیات، از عاقبت کــار کسـی نیست خبردا
رسد: در ابیات زیر نیز شاهد یأس و ناامیدي شاعر هستیم و نالۀ دل شکسته و نومید وي به گوش جان می

ام قفـس ندارمیاران چـه کنم که کـس ندارم                             بلبل شـده
)175(کلیات، اصالً ره پیش و پس ندارمخواهـم بگــریزم از زمـــانه                

امید و آرزو
هایشان در رنج بود و سید اشرف شاعري بود دوستار و حامی ملت مظلوم ایران، از این رو هم از گرفتاري

کرد و به این امید به ربان شیرین فارسی عوامانه ـ که همه از زن و مرد و خرد و هم بهروزیشان را آرزو می
)، دلش 394: ص 1371زد ( یوسفی، سرود و قلم میکردند ـ شعر میباسواد و بی سواد درك میبزرگ و 

اي در دل مردم نباشد، دشمنان نابود شوند، بساط عدل و داد خواست روزي فرا رسد که هیچ غم و غصهمی
گسترده شود و در نهایت شاهد کشوري باشد که غرق نعمت و آسایش است:

شوداین شوره زار از فیض حق چون شکرستان میشود        هرانیــان ایران گلستــان میده مــژده بر ت
شودرسد نعمت فراوان میاخبـار خوش خوش میشود         صحراي بی حاصل همه باغ و گلستان می

)239خورد مرغ و فسنجان سنگنک                               (کلیات، هر کاسه لیسی می
در شعر زیر نیز شاهد بیان آرزوهاي شاعر هستیم که همواره سرافرازي و آبادانی کشور را در خاطر دارد:
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ملک ایران همه چون اللۀ احمر گردد                        خاکش اکسیر شود سنگش گوهر گردد 
ــوت برابر گـرددآبهایش همـه چون شربت کوثر گردد                        آتــش با گـــل یاق

از شمیمـش همــه آفاق معطــر گردد
)585عنقریب است که این دوره ورق برگردد                 ( کلیات،  

یران و هموطنانش پیش بینی و باز این سید وارسته با روشن بینی خاص خود، آیندة درخشانی را براي ا
کند:می

نماید هــر مسلمـان شادمانی اي نسیممیکـام اهل ایران اي نسیم        شود دنیا به می
)169ن شهر تهران اي نسیم ( کلیات، شود اینور باران میگـردد درخشان اي نسیم         آفتاب معرفت
سخن آخر :

پرستی و بیان آرزوهاي ملی پر است زیرا به طور کلی هدف میهنآثار شاعران این دوره  از عواطف 
هاي فردي و شاعران دوره مشروطه بیدار ساختن مردم و برانگیختن احساسات ملی و میهنی و ترویج آزادي

کوشیدند تا با برانگیختن احساسات و هاي سست و ناروا بود. آنان میاجتماعی و طرد خرافات و اندیشه
نشان  ایشان را به دفاع از وطن و حقوق ملّی و زندگی بهتر ترغیب نمایند. اشعار نسیم عواطف هم وطنا

اي و شمال نیز چنین است یعنی وي توانسته است ویژگی مهم شعر این دوره را که استفاده از زبان محاوره
خود و مردم پدید هاي مردم بود، رعایت کند و پیوندي عمیق و صمیمی میان ساده براي ارتباط فکري با توده

آورد.
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مجموعه مقاالت

رکیب هاي وصفی و اضافی در قرآن ت
و چالشهاي مترجمین در نحوه مواجهه باآنها 

مالک عبدي
دانشگاه ایالم

چکیده
ترجمه دانش ظریفی است که کوچکترین غفلتی از خصوصیات و اقتضاء ات زبان مبدأ یا مقصددرآن 

ه اگر متنی که قصد ترجمه منجر به رخ دادن اشتباهاتی از سوي مترجم در امر ترجمه می شود، بخصوص اینک
آنرا دارد یک معجزه الهی ونصی پر رمز و راز مانند قرآن کریم باشد.

- و قرآن کریم -عموما-ترکیبات وصفی و اضافی یکی از موارد لغزش مترجمین در ترجمه متون عربی
ین است. از آنجا که نحوه ي قرارگیريِ صفت براي هریک ازمضاف ومضاف الیه درچن-بطور أخص

ترکیبهایی، تفاوتهایی رادردوزبان فارسی وعربی بهمراه داردکه گاه خواننده ي نص قرآنی رادرفهم صحیح 
موصوف بودنِ مضاف یامضاف إلیه دچارإبهام وسردرگمی میکند، باید اهمیت ویژه اي در ترجمه به آنها داده 

به فارسی دچار اشتباه شده اندکه شود، چرا که مترجمین غالبا در انتقال معانی این ترکیبات از عربی
مواردمتعددي ازاین دست که عدم تشخیص صحیحِ وصفیت ازسوي مترجمین درآنها مشهود بوده،وبه تبعِ آن 

ترجمه ي ناصحیحی نیزبدنبال داشته است رادرپژوهش حاضربه بحث می نشینیم.
مضاف و مضاف إلیه.قرآن کریم؛ زبان عربی؛ ترجمه هاي فارسی؛ موصوف وصفت، ها:کلیدواژه

مقدمه 
درآغاز بحث،وپیش ازآنکه به بررسی عینی شواهدقرآنی دراین زمینه بپردازیم،الزم است نخست اشاره 
اي کوتاه به ماهیت این دوترکیب درزبانهاي فارسی وعربی،ونحوه ي قرارگیري صفت درساختارآنهاداشته 

ه هایی از ترجمه هاي معاصر قرآن کریم به زبان فارسی باشیم،وآنگاه به بررسی آیات موردبحث وتحلبل نمون
بپردازیم.

- 2وصف مضاف -1ترکیبهایی که دراین باب موردبحث قرارمیگیرند به سه دسته تقسیم می شوند: 
مقایسه میانساختار ترکیبهاي وصفی و اضافی در دو زبان ر.وصف بعد از جار و مجرو-3وصف مضاف الیه 

دکهدر زبان عربی اگر مضاف وصف شود( یعنی صفتی براي آن بیاید) این صفت بر عربی و فارسینشان میده
خالف زبان فارسی بعد از مضاف الیه ذکر می شود، در حالیکه در زبان فارسی صفت مضاف بالفاصله بعد از 

). مراد از صفت در این مبحث صفت مفرد است نه جمالت 98آن می آید(یحیی معروف؛فن ترجمه،ص 
ارج از حوزه ي بحث ماست. براي مثال می توان به مورد زیر اشاره نمود:وصفی که خ

الجمیلُالبیتدر عربی: مضاف( موصوف)+ مضاف الیه+ صفت: منظرُ
در فارسی: مضاف( موصوف)+ صفت + مضاف الیه : نماي زیباي خانه
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و زبان وجود دارد و ي بین استفاده از این اسلوب در درزر که مالحظه شد در اینجا اختالف باوهمانط
طبیعی است که پیاده کردن این اسلوب در دو زبان عربی و فارسی مهارت و کارآیی مترجم را می طلبد.

اما اگر مضاف الیه در زبان عربی وصف شود دیگر تفاوتی با زبان فارسی ندارد بطوریکه صفت 
پس از مضاف الیه می آید:"مستقیما

الجمیلِالبیت)+ صفت: منظرُدر عربی: مضاف+ مضاف الیه( موصوف
در فارسی: مضاف+ مضاف الی( موصوف)+ صفت: نماي ساختمان زیبا

طبیعی است که مترجم در تعیین اینکه صفت براي مضاف آمده یا مضاف الیه، در صورت عدم اعراب 
ل) بدون ، دچار اشتباه شود. مثال هنگامی که مترجم با همین عبارت ( منظر البیت الجمیتگذاري کلما

حقیقتا "جمیل"عالمتگذاري روبرو است، در ترجمه آن با مشکالتی مواجه می شود، چرا که نمی داندکلمه
صفت براي منظر است یا بیت، مگر آنکه قرینه اي وجود داشته باشد که تعلق صفت به مضاف یا مضاف الیه 

برايجمیل دیگر نمی تواند صفتمثل اینکه بگوییم: میدان المدینه الجمیل، که در اینجا،را مشخص کند
مدینه باشد چرا که مدینه مؤنث و جمیل مذکر است.

البته راههاي تشخیصیِ دیگري نیزدرزبان عربی براي تعیین آنکه صفت واردشده پس ازترکیب 
اضافی،وصف مضاف است یامضاف الیه وجوددارد،وبطورکلی درتشخیص این وصفیت درزبان عربی 

)؛براي مثال 546،ص3، جنس، إعراب ومعنی سودجسته میشود(الغالیینی؛ج:ازچهارپارامتر:عدد
نمیتواند صفت براي مضاف إلیه "البارعان=برجسته"دیگرکلمه "البارعانِمعۀأُستاذا الجا"درعبارت

باشد،چراکه مضاف الیه مفرداست وصفت واردشده مثنی،که بلحاظ عددي استلزام آن "=دانشگاهمعۀالجا"یعنی
دو استادبرجسته "باشد،که دراین حالت معناي آن چنین است"أُستاذان"صفت براي مضاف یعنیرامینمایدکه
.شاخصِ بعدي درتعیین وصفیت صحیحِ نعت واردشده پس ازترکیب اضافی معنی ومفهوم عبارت "ي دانشگاه

لیه است،بدینسان که گاهی بلحاظ منطقی وعرفی ومفهومی منافاتی میانِ صفت ذکرشده ومضاف یامضاف ا
قلب اإلسالم "وجودداردکه موصوف بودن یکی ازآن دورامنتفی میکند، مانند این عبارت که بگوییم:

،که دراینجاصفت تپندگی(الخافق)بلحاظ مفهومی مناسب ومطابق حال قلب است،وقلب است که به "الخافق
 تمعنا، وصفیقلب محرزشده ومعناي براي "الخافق"تپندگی وصف میشودنه اسالم.بنابراین دراینجابه مدد

عبارت اینچنین میشود:قلب تپنده ي اسالم!.
همانطور که پیشتر اشاره کردیم،ودرمثالهاي ذکرشده نیزبه وضوح روشن شد،به دلیل اینگونه اختالفات 
درترکیبهاي دوزبان،مترجمان در رویارویی با این اسلوب در متون عربی وبخصوص قرآن کریم دچار اشتباه 

عام و قرآن کریم به طور ویژه به طورکه پژوهش حاضربرآنست که به بررسی متون دینی شده،و از آنجا
اشتباهات تأثیرگذارمترجمین از، و پاره ايهبپردازد،به مواردي از این گونه ترکیبات در قرآن کریم اشاره کرد

معاصر در ترجمه آنهارابه یاري خداوندیادآوري خواهیم کرد.


