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این پژوهش بر ترجمۀ پنج تن از مترجمین مشهور معاصر تکیه دارد که شایان ذکر است که مباحث 
آیت اهللا مکارم -4بهاء الدین خرمشاهی -3محمد مهدي فوالد وند -2مهدي الهی قمشه اي -1عبارتند از:

جالل الدین مجتبوي.-5شیرازي 
بررسی شواهدقرآنی موردبحث:

الف: وصف مضاف:{مضاف(موصوف)+ مضاف الیه + صفت}
)52** ( مریم(س)/األیمنِالطورِو نادیناه من جانبِ** -1

شاهد: األیمن. در مورد کلمه أیمن و اعراب آن دو نظر وجود دارد، و می شود ترجمه هاي فارسی را بر 
اساس هر کدام از این دو رأي بررسی کرد.

صفت جانب( یعنی مضاف) باشد."ایمن"الف: اینکه
در این آیه شریفه صفت مضاف باشد همچنانکه قرائن معنوي که بدان اشاره »ایمن« به نظر می رسد که

خواهیم کرد، به این امر داللت دارد.
ترجمه هاي ناقص( نادرست) بر اساس این نظر:
او را از جانب طور ایمن ندا دادیم( خرمشاهی)

ما او را از وادي مقدس طور نداد دادیم( الهی قمشه اي)
،بعنوان صفت مضاف الیه بر می گردد» االیمن« شکل این ترجمه ها به ترجمه کلمهبه نظر می رسد که م

را با هم اسم » طور ایمن« مضاف بر اینکه آقاي خرمشاهی معادل فارسی ایمن را ذکر نکرده و،»الطور« یعنی
که ما همچنین ایشان کلمه أیمن را به مقدس ترجمه کرده اند، در حالی.خاص براي مکان قرار داده اند

به » ایمن). « 395، ص 4یومی؛ المصباح المنیر، ج فهمچنین معادلی براي کلمه ایمن در فرهنگها نمی یابیم(ال
« معناي طرف راست، مقابل طرف چپ است یا اینکه کسی که در طرف راست نشسته است و همچنین معناي

).و اما قرینه اي که اثبات 395، ص 4ج را نیز افاده می کند(الفیروزآبادي؛ القاموس المحیط،» برکت« و » یمن
آنجا که می فرماید: ،می کند ایمن صفت مضاف است نه مضاف الیه آیه هشتادم سوره مبارکه طه می باشد

ت دوم األیمنَالطّورِ*وواعدناکم جانب؛ همانطور که می بینیم ایمن در این آیه شریفه بنابرمفعولی*
ونکه صفت براي جانب است، این در حالی است که قراءات متواتر چ،منصوب آمده است"واعدناکم"براي

). اما در ارتباط با آراء 319ایمن داللت می کند(ابراهیم پور، فرزیب؛ تهذیب القراءة، ص بسبعه نیزبر نص
مفسرین می بینیم که بزرگان آنها مانند عالمه طبرسی و آلوسی و عالمه طباطبائی(ره) با این نظر 

رسی؛ مجمع البیان، و اآللوسی؛ روح المعانی، ذیل آیه شریفه).همچنانکه آراء ادبا و علماي بالغت موافقند(الطب
 نیز اعراب مذکور را تأیید می کند(محی الدین درویش؛ اعراب القرآن و بیانه،ذیل آیه شریفه).بنابراین وجه

یابیم.نمی"الطور"درآیه سوره مبارکه مریم براي لفظ"أیمن"صحیحی براي صفت بودن 
و اما ترجمه هاي صحیح بر اساس این نظر:
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ما او را از طرف راست طور فرا خواندیم.( مکارم شیرازي)
از جانب راست طور او را ندا دادیم.( فوالدوند)

صفت براي طو( یعنی مضاف الیه)باشد؛"ایمن"ب: اینکه
رده اند و در این راستا جهت برخی از پژوهشگران به درستی این رأي و ترجیحش بر رأي اول استدالل ک

اثبات رأي خود به دو آیه از قرآن کریم اشاره کرده اند(آریان،حمید؛ ترکیبات وصفی و اضافی درقرآن، 
) که می 16) و سورة مبارکه نازعات آیه شریفه( 12). سورة مبارکۀ طه آیه(13، ص 5ترجمان وحی، شمارة 

فرماید: *إذ ناداههبالوادربسِالمقددر این آیه وادي به مقدس بودنوصف شده است.طُوي .*
ند و نظر دارق اتفابا وجود همۀ این اقوال، بیشتر پژوهشگران مباحث قرآنی بر ضعیف بودن این رأي 

قرار داد » طور« را صفت» ایمن« استداللشان در این زمینه این است که هیچ دلیل عقلی که بتوان بر اساس آن 
وجود ندارد.

)30**/( القصص/ األَیمنِالوادءمن شاطیا نُوديا أتاهلمف**-2
ترجمه این آیه نیز با دو نظر سابق روبرو هستیم، ولی به خاطر پرهیز از اطاله کالم از شرحشان صرف رد

نظر می کنیم.
ترجمه هاي ناقص: کرانه وادي ایمن( خرمشاهی)، از جانب وادي ایمن.( قمشه اي).

یح: از کنارة راست دره ( مکارم شیرازي)، از جانب راست وادي( فوالدوند)، از کنارة ترجمه هاي صح
راست آن وادي.( مجتبوي).

3-**80( طه/ **األیمنَالطورجانب(
شاهد: األیمن

ترجمه ناقص: در جانب طور ایمن( خرمشاهی)
وبراساس قواعدنحوي در این آیه منصوب "أیمن"همانطور که در توضیحات آیات پیشین گذشت کلمه

« را صفت » ایمن« وصفت براي این کلمه است، و لیکن آقاي خرمشاهی در ترجمه این آیه "جانب"تابع لفظ
به شمار آورده که چنین نیست.» طور

ترجمه هاي صحیح: در وادي ایمن کوه طور( قمشه اي)، کنار راست کوه طور( مجتبوي) در طرف راست 
نب راست کوه طور( فوالدوند).کوه طور( مکارم شیرازي)، جا

4-**لاتنَا الکُنُری23( طه/ **يبرَک من آی(
شاهد: الکبري

صفت براي آیات می باشد، ودیگراینکه مفعول "الکبري"دو نظر در اعراب این کلمه وجود دارد یکی اینکه
یه إعرابی میباشد.باشد،که محتواومفهوم آیه نیزمحتمل وپذیراي هریک ازاین دوتوج» نُرِي« دوم براي  

از آن ،بیشتر مترجمین آیه را بر اساس رأي اول ترجمه کرده و کبري را صفت آیات به شمار آورده اند
جمله: تاآیات سترگ خود را به تو بنمایانیم ( خرمشاهی)، تا از نشانه هاي بزرگ خویش به تو نشان دهیم( 
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یم. ( فوالدوند)، تا باز هم ( اي موسی) بزرگترِآیات مکارم شیرازي)، تا به تو معجزات بزرگ خود را بنمایان
این ترکیب را مطابق نظر دوم ترجمه کرده نیزخود را ارائه دهیم.( قمشه اي). گروهی دیگر از مترجمین

اند،مانند آقاي محمد کاظم معزي از مترجمین معاصر: ( تا بنمایانیمت از آیتهاي ما بزرگتر را).
از لفظی ترجمه شدن یکه ناش-از گسستگی و عدم ارتباط اجزاي این ترجمههمچنانکه می بینیم، جداي

در صورتیکه با توجه به شواهد و قرائن معنوي ،ترجمه شده» لنري« کبري به عنوان مفعول دوم-آنست
صفت براي آیات بوده،وبانگاهی به چنین آیات مشابهیاز "الکبري"موجوددردیگرآیات مشابه قرآن،کلمه

)؛ که 20*( النازعات/ يبرَالکُیۀاطمینان حاصل می کنیم،آنجاکه میفرماید:* فأَراه اآللوصحت نظر ا
محرزمی یابیم. اما در "یۀاآل"نمی بینیم،ووصفیت آنرابراي کلمه"الکبري"دراینجاهیچ وجهی براي مفعول بودن

فسرین بدون اینکه دلیلی ) به حساب می آورد، بعضی از مريارتباط با نظر دوم که کبري را مفعول دوم( نُ
براي ترجیح آن بر نظر اول ذکر کنند، آنرا مالك عمل قرار داده اند(السمین الحلبی، الدرالمصون فی تفسیر 

).ضمن آنکه اشتباه قابل توجه دیگري نیزکه دربیشترترجمه هاي مذکورازاین آیه 16،ص5الکتاب المکنون،ج:
جز درترجمه _و...امثال اینهاترجمه شده،وهیچ نموديبزرگ وسترگ "الکبري"دیده میشودآنست که کلمه

ازانعکاس معناي تفضیلی وبرتربودن که برخاسته ازاستعمال اسم تفضیل درزبان عربی است _آقاي معزي
راکه همگی صفات "کبیر،عظیم، جلیل و..."دربرگردان آنهانمی بینیم.بنابراین اگرقرارباشدکه ماالفاظی نظیر

بزرگ وسترگ وشکوهمند ترجمه کرده،واز سوئی "یلی بوده رابهمشبهه وعاري ازمعناي تفض
که صفات تفضیلیِ همان موادبوده رانیزبدون نظرداشت جنبه ي تفضیلی درمعناي "أکبر،أعظم،أجلّ و..."الفاظ

ترجمه کنیم،دراینصورت دیگروجه تمایزوتفاوتهاي تاثیرگذارداللی میان "بزرگ وعظیم وسترگ"آنها به همان
مختلف عربی چه میشود؟!بنابراین ناگفته پیداست که ازمیان آیات ونشانه هاي متعددي که اوزان صرفی 

خداوندمتعال براي موساي کلیم(ع)درنظرگرفت(ازجمله یدبیضاءومعجزه عصاوشکافته شدن دریاو...)یکی 
ان سازي آن رابمثابه ي آیت عظمی ونشانه ي ستُرگ تربرگزیدکه درمیان انبوه آنهمه آیات ربانی تاثیروجری

داللت برهمان تفوق وبرتري درآن آیه "کبري"ازهمه بیشتربودکه دراین آیه مرادازاسم تفضیل آوردن لفظ
یخاص است که ناگزیربه جهت صحت واستقامت ترجمه آیه بایدبازتاب ونمودي ازاین وجه تفضیلی وبرتري 

بخشی رادربرگردان آیه ببینیم.
5-**یواهللاُ دینَهم 25( النور/ **/قَّالحفیهِم(

إعراب آسیه نیزبه کهصفت دین است"حق"شاهد: دینهم الحق. بنابرآنچه که از این آیه کریمه بر می آید
دراینجا نه بمعناي همان دین مصطلح یعنی شریعت ودیانت "دین"این امرداللت میکند،وبلحاظ لغوي نیزکلمه

میباشد(الراغب "دان یدینُ دینا"هومرام وعقیده،که بمعناي جزاوحسابرسی وکیفردهی ازماد
األصفهانی؛المفردات،ذیل ماده).اکنون به بررسی ترجمه هاي ارائه شده ازاین آیه می پردازیم:

ترجمه ناقص: حساب و کیفر آنها را تمام و کمال خواهد پرداخت( قمشه اي)



٥٠٠٥
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

اند،وبه گونه اي غفلت ورزیده و آنرا ذکر نکرده» دین« در این ترجمه مترجم محترم از ترجمه صفت
راذکرکرده اندکه گوئی درآیه مفعول مطلقی تأکیدي یاادات توکیددیگري موجوداست،درصورتیکه "حق"معادل

براي آن ذکرشود.."الحق"چنین نبوده وبایدهمان جنبه ي وصفیِت
ا ترجمه هاي صحیح: جزاي واقعی آنان را بی کم و کاست می دهد.( مکارم شیرازي)، جزاي شایسته آنانر

بطور کامل می دهد.( فوالدوند)، جزاي حقانیتشان را به تمام کمال بدهد.( خرمشاهی)، پاداش سزاي آنان را 
تمام بدهد( مجتبوي).

این دسته از مترجمان متوجه این نکته بوده اند و صفت دین را که همان حق باشد در ترجمه ذکر کرده 
ضعف هستیم معادل فارسی ایشان بیشتررایحه ي اند.هرچندکه درترجمه آقاي خرمشاهی مجدداشاهداین 

که این معادل "جزاي حقانیتشان"ترجمه ي یک ترکیب اضافی داردتایک ترکیب وصفی؛چراکه ایشان گفته اند
ومشابه آنست که فحوايِ اضافی داردنه وصفی،بلکه بایداینچنین گفته "دینَ حقـِّهِم"عبارتی نظیر

."ابه تمام کمال بدهدمیشدکه:جزاي حق یا جزايِ حقانیشان ر
)58( ذاریات/ **/المتینُو القوةِذُ**و إنَّ اهللاَ هو الرزاقُ-6

شاهد: المتین.
نیست: یکی از لحاظ اعراب و دوم بلحاظ جنس، چونکه »ةقو«در اینجا به دو دلیل صفت » متین« کلمه

).ۀالمتینةذو القواگر متین صفت براي قوه میبود باید حتما بصورت مؤنث می آمد،یعنی:(
ترجمه هاي ناقص( بر اساس این رأي): خداوند روزي دهنده و صاحب قوت و قدرت است( مکارم 

شیرازي).
 نمونه هائی از ترجمه هاي صحیح: روزي دهنده و با نیرو و توانمند( مجتبوي) روزي بخش نیرومند

استوار( خرمشاهی، فوالدوند).
6-**ـِالعهسندسٍ خُی 21** ( إنسان/ استبرقٌوضرٌم ثیاب(

."خضر"شاهد: کلمه
است ولی اگر مترجم به ترکیب آیه توجه نکند؛ در ترجمه آن دچار اشتباه می » ثیاب« این کلمه صفت

ضر را صفت سندس به ن در ترجمه این آیه دچار اشتباه شده و خُیمی بینیم اکثر مترجم، همانطور که شود
صفت آن باشدبایدبجاي "سبزینگی"مفردمذکراست واگرقراربود"اوالشمار آورده اند،درحالیکه سندس

ذکرمیشدکه مطابقت جنسی میان آندوحاصل شود.دیگرآنکه سندس "أخضر"خضرکه جمع مکسراست
مجرور،وخضرمرفوع است که مطابقت إعرابیِ آن(یعنی خضر) مناسب ثیاب است که آن نیزمرفوع آمده 

ی واعرابی به این وضوح بازهم شاهد خلط وصفیت میان مضاف است،وشایسته نیست که باداللتهاي صرف
یامضاف الیه ازسوي مترجمین باشیم.و ازسوئی آیه سی و یکم از سوره مبارکه کهف نیز که می فرماید: * 

یراي ثیاب محرزاست وصفت سبزینگی براین اساس درآیات "خضر"من سندس*وصفیتخُضراًیلبسون ثیاباً
رشده است،نه جنس وپارچه اي که لباس ازآن پدیدآمده است.قرآن مختص لباس ذک
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ترجمه هاي ناقص:
بر اندام آنها لباسهائی است از حریر نازك سبز و ازدیباي ضخیم.( مکارم شیرازي)
بر باالي آنان جامه هائی از ابریشم نازك سبز و ابریشم سترگ است.( خرمشاهی)

تبر است.( قمشه اي)بر باالي بهشتیان لطیف دیباي سبز و حریر س
بهشتیان را جامه هاي ابریشمی سبز و دیباي ستبر در بر است.( فوالدوند)

بر اساس آنچه گفته شدتنها ترجمه اي که می توان در ارتباط با این آیه از آن به عنوان ترجمه صحیح یاد 
سبز از دیباي نازك و کرد، ترجمه آقاي سید جالل الدین مجتبوي است که می گوید: بر باالیشان جامه هاي

ستبر است.
)15( البروج/ **/المجیدو العرشذًُ**-7

است که ازاسماءستـّه "ذو"با توجه به اعراب مجید روشن است که این کلمه صفت». المجید«شاهد: کلمه 
به جاي ضمه مرفوع گشته است، ولی بعضی از مترجمین به اشتباه در ترجمه این»واو«بوده وبا اعراب فرعی

مانند ترجمه استاد قمشه اي: خداوند عرض اقتدار و عزت ،آیه مجید را به عنوان صفت عرش ذکر کرده اند
قابل وصف "عرش"و"ذو"است.هرچندکه دراینجااگرداللت اعرابیِ آیه نبود،بلحاظ محتوایی هردوکلمه ي

براي لفظ عرش "دمجی"شدن به مجدوعظمت وشکوهمندي هستند، ولی دراینجااعراب آیه مانع ازوصفیِت
است.

ترجمه هاي صحیح: صاحب ارجمند عرش.( فوالد وند و خرمشاهی)، خداوند بزرگوار عرش( مجتبوي)، 
صاحب عرش و داراي مجد و عظمت است،( مکارم شیرازي).

8-**وقَدةُاهللانار6( الهمزه/ **/ِ الم(
آمده است،و اگر مترجم » اهللا« ظ جالله فشاهد: الموقده. این کلمه صفت نار است با آنکه مستقیما بعد از ل

با مشکالتی ،به اسلوب ترکیب هاي وصفی و اضافی و طریقه انتقال صحیح آنها به زبان فارسی دقت نکند
مواجه خواهد شد. همانطور که می بینیم در اینجا کلمه موقده مؤنث و لفظ جالله مذکر است و بر اساس 

ن مواردي توهم اینکه موقدة صفت براي مضاف الیه ( یعنی اهللا) باشد در چنی،آنچه که در ابتداي باب گذشت
ولی عدم دقت بعضی مترجمین در مراعات اسلوب زبان ،بخاطر اختالفشان در تذکیر و تأنیث،پیش نمی آید

فارسی و عدم پیاده کردن آن در امر ترجمه باعث به وجود آمدن تنافر و ناهمگونی در عبارات فارسی می 
صوص اگر ترجمه تحت اللفظی باشد. این نوع مشکل را می توان در ترجمه آقاي خرمشاهی از آیۀ بخ،شود

مذکور مشاهده کرد که کلمات را بر اساس ترتیب عربی( مضاف+ مضافه الیه+ صفت مضاف) چیده واقدام 
آتشِ الهیِ فروزان)!که ناهمگونی ترجمۀ مذکور بر کسی پوشیده : (به بیان ترجمه نموده اند

بمعناي برافروختن وشعله ورشدن وفروزش یافتن "وقدیقد"نیست.إیقادنیزمصدرباب إفعال ازماده ي
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براي این آیه شریفه می توان به نمونه هاي زیر حاست(الزبیدي؛تاج العروس،ذیل ماده). از ترجمه هاي صحی
اشاره کرد:

، آتش افروخته خدا.( مجتبوي)آتش برافروخته الهی( مکارم شیرازي)، آتش افروختۀ خدا( فوالدوند)
تتابع اضافات:-ب

مضاف+ مضاف الیه یا موصوف+ مضاف الیه+ صفت:-الف
اگراندکی در ترکیبهاي وصفی و اضافی تأمل کنیم، می بینیم که موصوف احیانا فقط به مضاف بودنش 

د، وازجهت اکتفا نشده،بلکه خود همین موصوف از سوئی یک مضافه الیه به نسبت کلمه ي پیشین خو
دیگرمضاف به نسبت کلمه بعدي اش میباشد،که خودهمین مسأله نیزدرپاره اي ازمواردچالشهایی راپیش روي 

ی از این موارددر آیات نورانی قرآن مبادرت می یمترجمین قرارداده است.مادراینجا به ذکروبررسی نمونه ها
کنیم:
1-تبارك**اسمک78حمن/ ( الر/**ذي الجاللِ و اإلکرامرب(

است که در این آیه مضاف الیه براي اسم و مضاف براي ضمیر خطاب( کاف) است که "رب"شاهد: کلمه
وصف شده است و این تتابع اضافات و توالی کلمات نباید مترجم را » ذي الجالل و االکرام« خود به عبارت 
دچار اشتباه کند.

د و گرامی است( خرمشاهی).متبرك باد نام پروردگارت که شکوهمنترجمه اي مبهم:
ترجمه فوق از آقاي خرمشاهی را نمی توان نادرست قلمداد کرد چون همه کلمات در آن به نحوي 

؟ بیشتر »اسم« به جالل وصف شده است یا » رب« ولی خواننده به درستی نمی داند آیا ،ترجمه شده اند
، »اسم« قرار داده اند  نه » رب« ا وصفمترجمین این آیه را بطور صحیح و واضح ترجمه کرده و جالل ر

مانند: واالست نام پروردگار تو خداوند شکوه و ارجمندي.( مجتبوي)، که خداوند جالل و احسان و عزت و 
کرامت است بزرگوار و مبارك نام پرورگار توست( قمشه اي)، خجسته باد نام پروردگار شکوهمند و 

اپذیر است نام پروردگار صاحب جالل و بزرگوار تو.( مکارم بزرگوارت.( فوالدوند)، پر برکت و زوال ن
شیرازي).

)137( األعراف/ **/یسنَالحربکۀو تمت کلم**-2
."الحسنی"شاهد: کلمه

ولیکن بعضی از مترجمین در ترجمه آن دچار اشتباه شده اند، مانند ،است» کلمه« حسنی در اینجا صفت
سان پروردگار تو بر بنی اسرائیل به حد کمال رسید)، همانطور که ترجمه استاد الهی قمشه اي: ( و اح

در ترجمۀ مذکور منعکس نشده ،واثري ازبارِتفضیلی آن نیزدرالبه الي کلمات » الحسنی« پیداست مفهوم کلمه
ایشان مشاهده نمی کنیم.
ترجمه هاي صحیح: 
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نیکوي -یعنی وعدة-زي)، و سخنو وعده نیکوي پروردگارت به بنی اسرائیل تحقق یافت.( مکارم شیرا
پروردگارت بر فرزندان اسرائیل انجام یافت(مجتبوي)، وعدة نیکوي پروردگارت به فرزندان اسرائیل تحقق 

مترجمین نیز از این امر کهوصف شده است» حسنی« به » کلمه« یافت.( فوالدوند)، در تمامی این ترجمه ها 
این نکته الزم مینمایدکه درهمه ترجمه هاي مذکوربازتاب بارتفضیلی غافل نبوده اند.هرچندکه بازهم یادآوري

ترجمه کرده اند،که وجه "نیکو"واسم تفضیل بوده رانمیبینیم،وهمه آنرابه"األحسن"که مؤنث"الحسنی"کلمه
نادرستی وعدم صحت این امردرآیات پیشین گذشت.ناگفته پیداست که کلمات(وعده هاوآیات ونشانه هاي 

ددوبسیارانبوه هستند،وپروردگارمتعال تهنایک کلمه یایک آیه و نشانه ندارد،بلکه ذات قدسی اوداراي الهی)متع
سوره مبارکه کهف اشاره شده 109کلمات ونشانه هایی متعددوگونه گون است که به همین مسأله درآیه شریفه

ن تنفد کلمات ربی...*که دراینجاازکلمات که آنجامیفرماید:*قُل لوکان البحرُمداداًلکلمات ربی لنَفـِدالبحرُقبلَ أ
الهی وآیات بیشماراوبصورت جمع یادمیکندکه همه نیکوومتین واستوارواثرگذار هستند،ولی دراین میان 

کلمه ي "خودذات اقدس إله بعضی کلمات رابرجسته ساخته ونیکوتردانسته وازآن کلمات بعنوان
تري به آن بخشیده،وهمین مسأله بایدمارابه جنبه ي تفوق یابرتریادنموده وبارتفضیلی وارجمنديِ بیش"حسنی

وتفضُّل بخشی به این دست کلمات درچنین آیاتی رهنمون سازد.
3-**و یبقَی وجهک27( الرحمن/ **/و اإلکرامذُوالجاللرب(

."ذوالجالل و اإلکرام"شاهد: عبارت
و این چیزي است که اعراب ،»رب« نه وصف شده » ذوالجالل و االکرام« همچنانکه پیداست وجه به

ولی باز هم بعضی از ،به رفع مطابق با اعراب وجه است» ذو« بطوریکه اعراب،کلمات به آن اشاره دارد
و از آن جمله ،به شمار آورده اند» رب« را صفت» ذوالجالل و االکرام« مترجمین این نکته را نادیده گرفته و

گار تو آن خداي شکوه و ارجمندي بماند). و استاد الهی قمشه اي:( و زنده اند آقاي مجتبوي:( و ذات پرورد
و ابدي ذات خداي با جالل و عظمت است). ولی در ترجمه این آیه نیز بعضی نمونه هاي صحیح یافت می 
شود که مترجمان در آنها وجه صحیح یاد شده را رعایت کرده اند: و ذات باشکوه و ارجمند پروردگارت 

ماند. ( فوالدوند)، و تنها ذات ذوالجالل و گرامی پروردگارت باقی می ماند( مکارم شیرازي).ناگفته باقی می
همان صورت مصطلح نیست،چراکه خداوندرادست وصورت واجزائی "وجه"پیداست که اینجامراداز

.بمانندآنچه مادرذهن داریم نیست،بلکه مقصودازآن همان ذات ربوبیِ حق وموجودیت مطلق الهیست
)74( الواقعه/ **/العظیمِربکفسبح باسمِ**-4

این آیه از آیۀ پیشین متفاوت است چرا که از لحاظ اعراب کلمات هیچ قرینه اي در آن وجود ندارد که ما 
آنها يهر دورا کهرهنمون سازد،چ» اسم« است یا » رب« وصف » العظیم« را به این نکته که

از لحاظ معنائی و محتوائی توصیف رب به عظمت وجه صحیح این آیه مجرورونیزمذکرند. به نظر می آید
به وفوربراي رب ذکرشده "عظیم"چراکه درآیات بیشمارقرآنی دیگرصفت،کریمه باشد نه وصف اسم به آن



٥٠٠٩
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

است،ولی برخی مترجمین صفت عظمت را براي اسم در نظر گرفته اند: پس نام بزرگ خداي خود را تسبیح 
را به عظمت توصیف کرده اند، مانند آقاي » رب« ولی اکثر مترجمین در ترجمه این کلمهبگوي.( قمشه اي)،

فوالدوند: ( پس به نام پرودگار بزرگت تسبیح گوي)، و آقاي خرمشاهی: ( پس به نام پروردگارت که بزرگ 
ۀ شریفه مجددا است تسبیح گوي)، و آیت اهللا مکارم شیرازي: ( به نام پروردگار بزرگت تسبیح کن) . این آی

) تکرار شده است و استاد قمشه اي در ترجمه آن مجدد صفت عظمت را 96از همین سوره مبارکه ( آیۀ 
1ولی بقیه مترجمین ترجمۀ صحیحی از آن ارائه داده اند.،براي اسم در نظر گرفته اند

وصف اسم( موصوف+ جار و مجرور+ صفت):-ب
)2( األنبیاء/ **/ثحدهم ممن ربمن ذکرٍِما یأتیهم**-1

شاهد: ذکر( موصوف) ، من ربهم ( جار و مجرو) و محدث( صفت). در این آیه همانگونه که مالحظه می 
شود جار و مجرور بین صفت و موصوف واقع شده و همین امر باعث شده است که برخی مترجمین از 

اي از جانب پروردگارشان نیاید( قمشه ند: هیچ پند و موعظهبماغافل »تازگی«و » حداثت« به » ذکر« وصف 
اسلوب زبان فارسی به صورت صحیح ترجمه کرده اند: هیچ یاد رعایتن آیه را بایاي)، ولی دیگر مترجم

آور تازه اي از جانب پروردگارشان براي آنها نمی آید.( مکارم شیرازي)، هیچ پند تازه اي از جانب 
ا هیچ یا دو پند تازه اي از جانب پروردگارشان نیاید.( مجتبوي)پروردگارشان نیامد.( فوالدوند)، آنان ر

)61( النور/ **/ۀطَیبۀمبارکاهللامن عندتحیۀ ً««-2
شاهد: تحیه( موصوف)، من عند( جار و مجرورِ حائل) و مبارکه( صفت). در اینجا نیز حائل شدن جار و 

جمین در ترجمۀ این آیه شده است: که این ف منجر به اشتباه و لغزش برخی مترومجرور میان صفت و موص
تحیت و سالم،برکتی نیکو از جانب خدا است( قمشه اي). همانطور که می بینیم استاد قمشه اي در ترجمۀ 

را به گونه اي » مبارکه« است توجهی نکرده و » تحیه« صفت » مبارکه طیبه« این آیۀ شریفه به این نکته که 
اي اسمیه درمیان بوده ومبارکه حالت خبري براي مبتدا(تحیۀ)بخودگرفته ترجمه نموده اندکه گوئی جمله

درسیاقِ این عبارت موجودنیست که _نه اسمیه ونه فعلیه_است،درحالیکه اینچنین نیست واصوالجمله اي
کربخواهیم براساس آن مبارکه رادرحالت خبري ترجمه کنیم. نمونه هائی از ترجمه ي صحیح این آیه را ذ

: تحیت الهی است و مبارك و پسندیده است.( خرمشاهی)، سالم و تحیتی از سوي خداوند، سالمی می کنیم
پربرکت و پاکیزه.( مکارم شیرازي)، درودي که نزد خدا پاکیزه و خوش است( فوالدوند). در همه این ترجمه 

به به درستی به مبارکی و برکت وصف شده است.تحیت نیزدراینجامصدریست منصوب» تتحی« ها
،چراکه تحیت "ازباب مغعولیت مطلق براي فعلی ازغیرجنس خودش،مانند:قعدت جلوسا"سـَلّموا"فعل

وتسلیم هردویکی ودرواقع بمعناي طلب سالمت و آسودگی وصحت براي شخص سالم شونده 
).197،ص3است(الزمخشري؛الکشاف،ج:

می باشد.20و لیل/ 9، ص/ 26. آیات دیگري در قرآن نیز به این سبک وجود دارد که از آن جمله: شعراء/1
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3-**م عذابلَه5( سبأ/**/من رجزٍ ألیم(
و همین ه جار و مجرور( من رجز) میان صفت و موصوف( عذاب و ألیم) واقع شددر این آیه شریفه نیز 

قرار دهند،که از آن جمله اند آقاي فوالدوند: ( » رجز« را صفت» ألیم« مسأله باعث شده بعضی از مترجمین
ظار آقاي خرمشاهی: ( اینانند که عذاب از عقوبت دردناك در انتو برایشان عذابی از بالئی دردناك است)، 

وصیف عذاب به آنان هست)؛در این آیه قرینه ي لفظی که همان اعراب موجوددرآیه است داللت بر ت
، ولی این مسأله در دو ترجمه فوق رعایت نشده است.ضمن آنکه »رجز«دردناکی میکند نه 

أعدلهم "براي عذاب یکی ازاوصاف رایج درقرآن بوده وبه کثرت عبارتهایی نظیر "ألیم"وصفیت
را در ترجمه هاي مسألهأمثال آنرامشاهده میکنیم. نمونه هائی از مراعات این "ألیماً،ولهم عذاب ألیم،و...عذاباً

زیر مشاهده می کنیم: بر آنها عذاب سخت دردناك خواهد بود. ( قمشه اي)، عذابی بد و دردناك خواهند 
ه این آیه را در سورة مبارکۀ ابشمداشت( مکارم شیرازي)، آنان را عذابی است سخت و دردناك.( مجتبوي).

) مشاهده می کنیم که در آنجا آقاي فوالدوند ترجمه خود را براساس قاعده بصورت صحیح 11جاثیه( آیۀ 
ارائه کرده اند: ( برایشان عذابی دردناك از پلیدي است)، حال آنکه در ترجمۀ آقاي خرمشاهی این نقص را 

بت دردناك دارند)، بقیه مترجمین نیز در ترجمه این مورد اسلوب مجددا مشاهده می کنیم:( عذابی از عقو
چه درترجمه هاي صحیح وچه درترجمه هاي _صحیح را رعایت کرده اند.ضمن آنکه اکثراین مترجمین

نکرده وترجمه آنراارائه نداده اند.حال آنکه رجزدرلغت "رجز"توجهی به معادل وبرگردان معناي واژه_ناقص
پلشتی وناپاکی اطالق میشود(الجوهري؛مختارالصحاح،ذیل ماده).هرچندکه ازقتادة عرب برهمان پلیدي و

یاهمان بدترین ودردناك ترین عقوبت نیزبراي آن ذکرشده است"سوء العذاب"معناي 
).433،ص3(الزمخشري؛الکشاف،ج:

)16بأ/ س( **/و شیء من سدرٍ قلیلٍ**-4
شده، و باعث خطاي مترجمین درترجمه آن ف حائلودر اینجا نیز جار و مجروري بین صفت و موص

.ضمن آنکه در اینجا موصوف(شیء) نیز بمانند جاروجرورحاءل(من سـِدرٍ) اعرابِ جرّ داردو این استشده 
، چون دراینجا دیگر قرینه لفظی اي وجود ندارد،باشد تقویت می شود» سدر« نعت براي » قلیل« توهم که 

،زیرااین مقدارواندازه است که بلحاظ کمی »سدر«و اندکی است نه به قلت » شیء« ولی قصد آیه توصیف
.یاحجمی ووزنی کم وزیاداست،نه خودآن ماده ي مأکول

این مسأله در ترجمۀ آقاي فوالدوند رعایت نشده:( نوعی از کنار تُنُک). نمونه هایی از ترجمۀ صحیح آیه 
کی درخت سدر)، و آقاي خرمشاهی:( اندکمایه اي از نیز در ترجمۀ آیت اهللا مکارم شیرازي و قمشه اي: ( اند

درخت سدر)، دیده می شود. 
)31( زخرف/ **/ِ عظیمٍالقریتینزِّل هذا القرآنُ علَی رجلٍ منَلوال نُ**-5
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که .در این آیه نیز با مسأله پیشین یعنی واقع شدن جار و مجرور بین صفت و موصوف روبرو هستیم 
در ترجمه آن شده است: ( چرا این قرآن بر آن دو نفر بزرگ قریۀ مکه و طائف( باعث اشتباه استاد قمشه اي 

به عظمت دچار اشتباه نشده و راه » رجل« فولید و حبیب) نازل نشد)، البته در اینجا آقاي قمشه اي در توصی
ر اینجاست. ترجمه کرده و اشتباه ایشان د(دو نفر)یعنی مرد را بصورت مثنی» رجل« درست را رفته اند، ولی 

کرده اند: چرا این قرآن بر مرد بزرگی از این دو شهر فرود نیامده ترجمهاکثر مترجمین این آیه را درست 
است؟( خرمشاهی)، چرا این قرآن بر مردي بزرگ از[ آن] دو شهر فرود نیامده است؟( فوالدوند)، چرا این 

م شیرازي).قرآن بر مرد بزرگ از این دو شهر فرود نیامده است؟ ( مکار
)10( تحریم/ **/ینِ من عبادنَا صالحتحت عبدین**-6

را صفت براي » صالحین« به نظر می آید برخی مترجمین در ترجمه این آیه شریفه دچار اشتباه شده و
مثناي صالح است و این دو به هیچ ینبد و صالحبه شمار آورده اند، حال آنکه عباد جمع مکسر ع» عباد«

بدینِدر اینجا صفت ع» ینِصالح« توانند صفت و موصوف براي یکدیگر باشند و بدیهی است که عنوان نمی 
است. از ترجمه هاي ناقص می توان به این موارد اشاره کرد: تحت سرپرستی دو بنده از بندگان صالح ما 

وند)، در حباله دو بنده از بودند. ( مکارم شیرازي)، هر دو در نکاح دو بنده از بندگان شایسته ما بودند( فوالد
بندگان شایستۀ ما( خرمشاهی)، زیر فرمان دو بنده از بندگان شایسته ما بودند( مجتبوي). همانطور که می 
بینیم در کلیۀ این ترجمه ها عباد به صالح بودن توصیف شده نه عبدین، البته با اندکی اغماض می توان این 

رتی که قصد این مترجمین محترم این بوده باشد: زیر فرمان دو در صو،ترجمه ها را صحیح به شمار آورد
بندة[ شایسته] از بندگان شایسته ما بودند،و کلمه شایسته که صفت براي بنده بود به قرینۀ بیان بعد از ابهام 

ینِحذف شده باشد، چراکه بعنوان مثال وقتی ما در ترجمۀ عبارت: ال عببِینا جمن العدم: دو تن از ِ بگوییینی
ورزشکاران[ بازیکنان] خوب ما، درست است که العبینا به خوب بودن وصف شده که غلط است، ولی با 
اندکی تأمل فهمیده می شود که آن دو تن نیز خوب بوده اند که جزء این مجموعه قرار گرفته اند، یعنی دو 

حترم از ترجمه آیات شریفه قرآن ورزشکار خوب از ورزشکارانِ ما، ولی بهر حال بهتر است مترجمین م
قواعد و نکات مربوطه را رعایت کرده که نیازي به چنین تأویلهاي پیچیده اي نباشد.و اما ترجمه اي که می 
توان آنرا درست به شمار آورد، ترجمۀ استاد الهی قمشه اي است: ( تحت فرمان دو بندة صالح ما بودند)، 

ۀ( عبادنا) را نادیده انگاشته و ترجمه نکرده اند ولی بهر حال از آنجا که البته در اینجا هم آقاي قمشه اي کلم
اصل قاعده در آن رعایت شده می توان آنرا ترجمۀ صحیح این آیه قلمداد کرد. ترجمۀ کامل آیه به نظر این 

حقیر این است: تحت فرمان(یاعقدازدواجِ)دو بندة صالح از بندگان ما بودند).
مضاف + مضاف الیه( موصوف)+ صفت)وصف مضاف الیه:( -ج
)59:( اعراف**/إنّی أخاف علیکم عذاب یومٍ عظیمٍ**-1

آمده است و » یوم« بعنوان نعت براي » عظیم« شاهد: یومٍ عظیمٍ( موصوف و صفت). در این آیه کریمه 
ذکور بعضی شکل ظاهري آیه و اعراب آن نیز گواه بر این مدعاست، ولی با وجود وضوح این مسأله در آیه م
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آنان در ترجمه نظردر نظر گرفته اند که نشان از عدم دقت » عذاب« را صفت براي» عظیم« از مترجمین
اینگونه آیات است: از عذاب بزرگ روز قیامت ( قمشه اي)، همانگونه که مالحظه می شود استاد الهی قمشه 

ند متعال قصد تبیین عظمت روز قیامت را اي در ترجمه آیه این نکته را مد نظر قرار نداده  و جائیکه خداو
در حالیکه چنین نیست، ولی خود همین مترجم در آیۀ ،دارد ایشان این صفت را به عذاب منتقل کرده اند

متوجه این نقیصه شده و اشکال مذکور را برطرف نموده ،به این آیه استاشمسوره مبارکۀ شعراء که 135
سورة 13یامت بر شما می ترسم)، ترجمۀ ایشان همچنین در مورد آیه اند:( همانا من از عذاب روز بزرگ ق

ترجمه ایشان درست و خالی از اشکال است:( »» یومٍ عظیمٍذابعیبأَخاف إن عصیت ریقُلْ إن««مبارکۀ زمر:
باز بگو که من اگر خداي خود را نافرمانی کنم البته از عذاب روز بزرگ می ترسم). ترجمه هاي صحیح 

أعراف) چنین است: از عذاب روزي سترگ بر شما 159برخی دیگر از مترجمین نیز براي آیۀ مورد بحث( 
بیم دارم( فوالدوند)، من بر شما از عذاب روزي بزرگ می ترسم( مکارم شیرازي).

2-**یومالحج2**/(توبه:رِِاألکب(
رفته است، همانگونه که از اعراب آیه بر به عنوان صفت حج به کار»اکبر«شاهد: الحج األکبر، که در آن 

می آید، ولی باز هم شاهد ضعفهائی از سوي مترجمین در ترجمۀ اینگونه آیات هستیم، مانند ترجمه استاد 
قمشه اي: ( در بزرگترین روز حج) ، که روز را به صفت بزرگتر بودن وصف کرده اند در حالیکه قصد 

ه کبریاء و عظمت است( مراد از یوم الحج األکبر روز عید قربان خداوند سبحان در این آیه توصیف حج ب
است که مهمترین مناسک حج در آن انجام می پذیرد و در واقع قسمت اصلی اعمال آن به پایان می رسد. در 

است که همان عمره است و در آن وقوف در عرفات انجام نمی گیرد(خرّم » حج اصغر« مقابل آن نیز 
).353دل؛تفسیرنور،ص

ترجمه هاي صحیح: در روز حج اکبر( فوالدوند، مکارم شیرازي، خرمشاهی)، و در روز حج بزرگ( 
به بزرگی و کبریاء راه درست را پیموده ولی در » حج« معزي)، که در این ترجمۀ اخیر آقاي معزي در وصف

دچار لغزش شده اند.،اینکه صفت را به صورت تفضیلی ترجمه نکرده اند
)38:( حجر**/علُومِِ المالوقتِإلی یوم**-3

شاهد: الوقت المعلوم؛ در اینجا ظاهر آیه و اعراب آن هیچ کمکی به ما نمی کند و در واقع قرینۀ لفظی اي 
چونکه یوم نیز همانند ،صفت براي یوم است یا وقت وجود ندارد» معلوم« براي پی بردن به اینکه آیا 

براي هر یک از این دو کلمه وجود دارد، » معلوم« یت صفهر،امکان ومجرور بوده و بلحاظ عقلی وظا"وقت"
براي وقت باشد نه یوم، آنچنانکه از مفهوم آیه » معلوم«ولی به نظر می رسد که رأي درست،صفت بودن    

برداشت می شود. البته بعضی مترجمین این کلمه را( معلوم) صفت براي یوم در نظر گرفته اند که ظاهرا 
ست: تا روز و وقت معینی.( مکارم شیرازي)، تا به وقت معین و روز معلوم( الهی قمشه اي)، این نادرست ا

دو مترجم محترم در ترجمه هاي خود عالوه بر وقت، یوم را نیز موصوف براي معلوم قرار داده اند که این 



٥٠١٣
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

از آنها اشاره می کنیم: ترجمه هاي صحیحی نیز از این آیه وجود دارد که به برخی .خود اشتباهی دیگر است
تا روز آن هنگام معین( خرمشاهی)، تا روز آن هنگام دانسته( مجتبوي)، تا روز[ و] هنگام معین ( فوالدوند)، 
که در ترجمه اخیر آقاي فوالدوند و او عطف را در نظر گرفته ولی داخل عالمت [ ] قرار داده اند که اگر از 

ودرغیراینصورت اشکال مطرح شده دردوترجمۀ مورد نقدپیش می این واو در ترجمه صرفنظر کنیم درست 
عقالنیزصفت بودن معلوم براي وقت منطقی ». معلوم«به»وقت«و»یوم«آید،یعنی توصیف هردوي

تربنظرمیرسد،چراکه یومی که موعدمجازات شیطانست تقریبابراساس آنچه درروایات آمده مشخص است که 
علیهم _یابنابربعضی روایات ایام رجعت معصومین مکرّمینیاخودروزقیامت وعرصه صحراي محشراست،

موعدانقضايِ مهلت شیطان براي إغواي خلق است(عالمه مجلسی؛کتاب رجعت،فصل _صلوات اهللا
هفتم)؛ودراین حال زمان وموعدکلی وبازه ي زمانیِ گسترده ي انقضاي این مهلت معلوم است،وآنچه 

وقت حصول این قضیه وزمان مشخص آن درگستره ي زمانی دراینجامهم تروحساس تربنظر میرسد تعیین
قیامت یارجعت است که تعینِ بیشتري به زمان تحقق این واقعه میبخشد.بنابراین معلوم بودن براي 
وقت،ارجحیت بیشتري نسبت به معلومیت یوم بصورت عام دارد. البته در ترجمۀ آقاي محمد کاظم معزي نیز 

مناسب است بدان اشاره شود وآن اینکه ایشان در ترجمۀ آیه( تا روزي که وقتش نکته اي وجود دارد که
الوقت « معلوم است) در قرار دادن معلوم به عنوان صفت براي وقت دچار خطائی نشده اند ولی کل ترکیب 

نکره» یوم« و این در صورتی درست است که اوال،را به صورت صفت براي یوم ترجمه کرده اند» المعلوم
باشد،ثانیا به جملۀ کاملی( اسمیه یا فعلیه) وصف شود و اینکه در آن جمله وصفیه نیزضمیري باشد که به 

صحیح معلوم) ترجمه ي ایشان براي عبارتی نظیر( إلی یومٍ وقتُهاین اساسبرکه بازگردد، هموصوف نکر
ي دیگري از قرآن کریم و در سورة بنظرمیرسد،و تناسب کاملی با عبارت آیۀ شریفه ندارد. البته در جاتر

، »»علُومٍیومٍ ممیقَاتیوعون إلَلمجم«« ، یوم نیز به معلومیت وصف شده است 50مبارکۀ واقعه آیۀ شریفۀ 
 برایش » معلوم«لیکن با عنایت به اینکه در آیۀ مورد بحث کلمه وقت به این ترکیب اضافه شده، وصفیت

به عنوان یکی از اسامی قیامت مطرح نشده که » یوم الوقت« کریم ترکیبمحرز می شود، ضمن آنکه در قرآن
بخواهیم آنرا به چیزي وصف کنیم.

)2:( شعراء**/ِبینالْمتلک آیات الکتَابِ**-4
شاهد: الکتاب المبین که مبین صفت براي کتاب واقع شده بر خالف تصور برخی مترجمین که آنرا 

بخاطر هم ، و هم بخاطر عدم تناسب اعراب دو کلمه،این بکلی نادرست استپنداشته اند و » آیات« صفت
عدم توافقشان در تذکیر و تأنیت. ترجمۀ ناقص: این قرآن آیات روشن کتاب خداست( قمشه اي)، و ترجمه 
هاي صحیح: این آیات کتاب روشنگر است.( مکارم شیرازي و خرمشاهی)، این است آیه هاي کتاب 

د)، این آیه هاي کتاب روشن و روشنگر است(مجتبوي) البته در اینجا ترجمۀ اسم اشارة روشنگر( فوالدون
در مباحث بالغی یکی از موارد تعریف مسندالیه به که چون ،دور( تلک) به نزدیک(این) کامال صحیح است
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به( این) ترجمه می اسم اشاره، تعظیم آن به بعد( مقام واال و بعید از اذهان و افهام) است و در ترجمه فارسی 
این کتاب آسمانی... .:»»ذلک الکتاب...«« شود، مانند آیۀ شریفه دوم از سورة مبارکۀ بقره: 

5-**یومٍ ألیمٍابِذَمن ع**
مفهوم آیه نیز به این ، کهاست که در آن الیم صفت است براي یوم نه عذاب» یوم الیم« شاهد در این آیه 

یوم را ذکر ،در این آیه قصد توصیف عذاب را به دردناکی داشتندمتعالاگر خداوند چرا که ،امر داللت دارد
آمده است. پس "الیمعذاب"و"ا ألیماًعذاب"همچنانکه در موارد کثیري از قرآن کریم عباراتی نظیر،نمی کرد

.نه عذاببه دردناکی است» یوم« در اینجا مراد وصف
قیامت( قمشه اي)، و ترجمه هاي صحیح: از عذاب روزي دردناك( ترجمۀ ناقص: از عذاب دردناك روز 

األلیم) الیومفوالدوند)، از عذاب روز دردناك( مکارم شیرازي) که این ترجمه بیشتر با عبارت( عذاب
سازگاري دارد، از عذاب روزي سهمگین.( خرمشاهی).

)19:( قمر**/نحسٍ مستمرٍّریحاً صرصراً فی یوم**-6
ازسوره مبارکه 16: نحس مستمر که مستمر در آن نعت براي نحس است نه یوم.البته درآیه شریفه شاهد

تنزیل که میفرماید:**فی أیامِ نَحسات**نحوست وشومی وبدشگونی ازاوصاف روزاست،روزي که برسرقوم 
اراي پیوستگی ناسپاس وطغیانگرعاد ویران شد،ولی درواديِ استمراروپایندگی،این نحوست وشومی است که د

ودوام واستمراربوده،ومانائیِ آنرا این قوم پلیددرآن روزسخت وپرعذاب بطورپیوسته احساس کردند.
ترجمه ي نادرصحیح براین اساس: در روز پایدار نحسی( قمشه اي)، و ترجمه هاي صحیح: در یک روز 

زي پیوسته شوم( مجتبوي)، در شوم مستمر.( مکارم شیرازي)، در روزي شوم دنباله دار.( خرمشاهی)، در رو
روزي شوم بطور مداوم( فوالدوند) که در ترجمه اخیر هر چند تداوم وصف براي شوم است ولی بیشتر با 

اگر بتوان براي نکره حالی در نظر گرفت. به نظر می آید از ،)اسلوب حال سازگاري دارد( یوم نحسٍ مستمراً
جتبوي از همه دقیقتر و به مراد آیه نزدیکتر است.میان ترجمه هاي صحیح ذکر شده ترجمه آقاي م

)20**/(قمر:منقَعرٍٍنخلٍهم أعجازکَاَنَّ**-7
شاهد در این آیهنیز مانندآیات متعدد پیشین است، بطوریکه برخی مترجمین منقعر را صفت أعجاز دانسته 

که ساق نه هاي ناقص: چنااند که نه با اعراب ان سازگاري دارد و نه از لحاظ جنس با هم مطابقند. ترجم
درخت خرما از ریشه افکندند.( قمشه اي)، گویی که آنها خرما بنهایی بودند که از بیخ برکنده شده.(مجتبوي)، 

و ترجمه هاي صحیح: همچون تنه هاي درخت ).ن خرما بنان ریشه کن شده اند. ( خرمشاهیاگویی که ایش
هاي نخلی بودند که ریشه کن شده اند.( فوالدوند) البته م شیرازي)، گویی تنه رنخل ریشه کن شده .( مکا

ي فوالدوند فعل را در آخر عبارتشان بصورت مفرد می آوردند( نخلی که ریشه کن شده) ار بود که آقتبه
است متناسب نیست، بلکه وصف یا توضیح براي لچون ضمیر جمع با نخل که مفرد و از غیر ذوي العقو

محسوب می شود. به نظر نگارنده ترجمۀ زیر نیز می تواند ترجمه مناسب و ضمیر غائب در ابتداي آیه 
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. منقعرنیزدرزبان عربی بمعناي »گوئی که آنان تنه هاي نخلی ریشه کن شده اند:«صحیحی از آیۀ شریفه باشد
کأنهم أعجازنخل "ریشه کن شده وبی پایه وازبیخ وبن برکنده شده است.زمخشري درتوصیف انقعارمیگوید:

).329و328،صص4(الزمخشري؛الکشاف،ج:"هی أصولهابالفروع،منقعر:منقلع{ریشه کن شده} عن مغارسهو
8-**نخلٍ خاویۀٍکَأَنَّه 7:( حاقه**/م أعجاز(

در اینجا صفت نخل است نه أعجاز و إعراب آیه نیز به این امر داللت دارد. » یۀٍخاو. «یۀٍشاهد: نخلٍ خاو
مفرد مانندنیث مطابق با أعجاز است، چون با جمع تکسیر در مبحث جنس هر چند که از لحاظ تذکیر و تأ

« ولی همانطور که گفته شد اعراب آیه اجازة قرار دادن خاویه را به عنوان صفت براي ،مؤنث رفتار می شود
به ما نمیدهد. ضمن اینکه صفت نخل که در آیۀ پیشین مذکر و در اینجا مؤنث آمده امري صحیح و » أعجاز

مذکر و مؤنث هر دو جنسبرکهچرا که نخل اسم جنس است و جایز است ،استعرب ابق قواعد لغت مط
النّخل). از تالنخلُ یا انقعرَاطالق شود و در اسناد فعل به آن نیز تذکیر یا تأنیث آن هر دو جایز است: ( انقعرَ

توان به این ترجمه ها اشاره کرد: آن مواردي که مترجمین خاویه را صفت براي أعجاز به شمار آورده اند می
قوم همچون تنه هاي پوسیده و تو خالی درخت نخل.( مکارم شیرازي)، گوئی تنه هاي پوسیده و افکندة 

یی آنان تنه هاي نخل میان تهی اند( فوالدوند)، گوئی ودرخت خرمایند.( مجتبوي)، و ترجمه هاي صحیح: گ
دند.( قمشه اي)، البته ترجمۀ استاد قمشه اي از لحاظ قرار دادن شاخۀ نخل خشکی بودند و به خاك در افتا

ولی خاویه در لغت به معناي خشک و در خاك افتاده ،خاویه به عنوان صفت براي نخل خالی از اشکال است
ا وویو خُوياوخُواء و خَیخَ-او البیت و غیرُهمي المکانُخو"نیست بلکه به معناي پوك و توخالی است

(مصطفی إبراهیم وآخرون؛ المعجم الوسیط،ذیل ماده)."ه: خالَ مما کان فیهوایخَ
نتیجه اي که بنده در پایان بررسی چند آیۀ مورد بحث می خواهم بدان برسم این است که مشکل اساسی 

ۀ این آیات و نظائرشان، لفظی بودن آن و عدم توجه مترجمین محترم به وجوه اختالف بین مدر ترج
تارهاي لغوي دو زبان فارسی و عربی است،واگرقرارباشدمترجمان معززکالم الهی براساس سالیق ساخ

شخصی وبرداشت مورديِ خودازمحتواي آیات،بدون رداشتن رویکرد صرفی،نحوي،داللی ووازگانی به آیات 
درترجمه هاي ارائه کریمه قرآن مبادرت به برگردان معانی آیات کنند،بهیچ وجه مضامین موردنظرِمنزلوحی را

شده به چشم نخواهیم دید.ازسوئی بااین رویکرد تشویشی وباایجادخلط وآمیزش ناصحیح میان اوزان مختلف 
اشتقاقی ازقبیل اسمهاي فاعل ومفعول ومشبهه ومبالغه وتفضیل و...وازسوئی باعدم درنظرگرفتا اختالفهاي 

اسم بجاي فعل،ودادنِ صبغه ي فعلی به داللی شگرف میان اسلوبهاي اسمی وفعلی،وترجمه نموده
اسمهادرترجمه ي آیات ومغفول گذاشتن ظرایف بالغی درانتقال مفاهیم آیات،وجوه إعجازيِ قرآن ونیزجنبه 
هاي آرایه اي وجلوه هاي صنعتگري بی بدیل خداوندمتعال رانیزدربطن آیات زایل خواهیم نمود،وبدین سان 

صبغه هاي ادیبانه قرآن وبدیعیات برجسته آن برداریم.بنابراین و شایسته هیچگاه نخواهیم توانست پرده اي از
است که مترجمین محترم در ترجمه آیات و عبارت این کتاب نورانی که هر کلمۀ آن متضمن انبوهی از 
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ی است دقت نظر بیشتري به خرج داده و با تأمل و ژرف نگري بیشتري به انتقال انسنمفاهیم و معارف واالي ا
هیم آن به  زبان فارسی بپردازند.                                                                                              مفا
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القضات همدانحدیث عشق در کالم عین
1مریم عرب

فارسیادبیاتکارشناسی ارشد زبان و 
2دکتر فاطمه مدرسی

استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه
چکیده

ه در تاریخ پر فراز و نشیب اندیشه و عرفان اسالمی، حدیث عشق از واالترین و برترین سخنان صوفیه ب
ترین و ترین مسائل عرفانی است که بسیاري آن را محکمترین و در عین حال ژرفرود و از مهمشمار می

دانند. این ترین راه براي سیر و سلوك به سوي خداوند میاستوارترین رشتۀ پیوند میان حق و خلق و مطمئن
کنند و دارا بودن عشق انسان عنوان مییابد که عرفا وجه تمایز انسان و حیوان را درسخن تا جایی اهمیت می

برآنند که عشق قابلیت تبدیل نفس فرومایۀ آدمی را به باالترین درجه حتّی برتر از فرشتگان داراست. از نظر 
تواند عارف را تهذیب و تربیت کرده و در معرض احوال قرار دهد. صوفی هیچ چیز مانند عشق و محبت نمی

ي عنوان یکی از ارکان اساسی منظومهبه عشق مسئله تحلیلی به -ویکردي توصیفیدر این پژوهش برآنیم با ر
، غایت خلقت و قاضیالقضات بپردازیم. برآیند تحقیق نشان از آن دارد که عشق و محبت در کالم فکري عین

لب جوید و از این روست که در طمدار وجود آدمی است، زیرا روح انسان مبدأ و منشأ اصلی خویش را می
شود، در واقع عشق صوفی که با انقطاع گردد و هنگامی که به کمال عشق رسید، مستغرق بحر فنا میعشق می

گردد.شود با اتّحاد و اتّصال به معشوق منتهی میاز ماسوا شروع می
عاشق، معشوق.القضات، عشق، عینها:کلیدواژه

مقدمه
هایی بوده است. تاریخچۀ ستجوها و در نتیجه رسیدنعشق، همواره به عنوان سند افتخار انسان، مصدر ج

هاي گردد که افالطون با ناماي باز میاین سیر و سلوك پر جذبه، پیش از عرفان اسالمی، به دو رساله
بدین امر پرداخته است. آن دو » اخالق نیکو ماخوسی«نگاشته است، پس از او ارسطو در » فدر«و » مهمانی«

) اما عشق با این مفهوم 1374:3ی و معنوي روحانی تقسم کرده بودند. (اکرمی،عشق را به شهوي جسمان
وسیع و عالی، عشقی که باالتر از کفر و ایمان و هدفش خیر مطلق و پر کردن جهان از نور و صفا و خدمت 
و گذشت و محبت است، مفهومی است که صوفیه به عالم اسالم تقدیم داشته اند. قبل از رواج و گسترش

شده و از حدود راي صوفیه، عشق به این معنی عالی، بین مسلمانان اعم از عرب و ایرانی، ظاهراً شناخته نمیآ
کرده است. در دین اسالم نیز لفظ هاي وابسته به آن تجاوز نمیروابط بین دو جنس مخالف وتب و تاب

1.maryamarab1364@gmail.com
2 . fatememodarresi@yahoo.com
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به کار نرفته و حب در درجات کمتر در مآخذ مربوطه وجود دارد و در قرآن مجید نیز این کلمه» عشق «
)1364:617و نظایر آن استعمال شده است. (رجایی بخارایی،» شغف«باالتر چون عشق زلیخا به یوسف 

ت مفرط است. افالطون معتقد است انسان وقتی عشق به معنی دوستی شدید و محب،هاي لغتدر کتاب
ي سلوك که انسان را به این او نایل شود. مرحلهرسد که به حق واصل، و به مشاهده جمالبه کمال دانش می

روح در عالم «گوید: رساند، عشق است. محمدعلی فروغی درباره عشق از زبان افالطون چنین میمقام می
بیند به مجردات قبل از آمدن به دنیا حقیقت زیبایی یعنی خیر را دیده و چون در این دنیا حسن ظاهري را می

جازي جسم رااز مگیرد. عشق فرا میرا دارد و غم هجراناو هواي عشق او را بر می،تادهیاد حقیقت زیبایی اف
خشد؛ اما عشق حقیقی روح و عقل را از عقیمی رهانیده و مایه ادراك بعقیمی نجات داده نوع را بقا می

)1372:32(فروغی، » گردد.اشراقی و دریافت زندگی جاوید و نیل به معرفت جمال حقیقت می
توان به وسیله آن به سوي کمال و جمال حرکت کرد و بودن را به عشق نیروي فطري انسان است که می

در یک کفه ترازو و معرفت و دریافت حقیقت در کفه تها و کماالشدن و تعالی بدل ساخت. اگر زیبایی
کند. این عادل برقرار میدیگر آن قرار داده شود، شاهین این ترازو عشق است که بین این دو کفّه توازن و ت

شود، از جمله آن نیروي محرکه همانند سایر قواي معنوي مسلّط بر وجود انسان، از عوامل متعددي متأثر می
ایی است که نیاز به نبینی است. به بیان دیگر عشق همانند موجود زندهاعوامل، محیط، شیوه زندگی و جه

نسبت پرورش او متعالی خواهد همانرهاي معنوي باشد به پرورش دارد، هر چه بهره و روزي آن از آبشخو
)1370:354شد. (مرتضوي، 

باعث حرکت وداند که در اجزاي جهان هستی به ودیعت نهاده شده ابن سینا عشق را یک غریزه کلی می
هر یک از موجودات تدبیر شده خالی از کمال مخصوص به خود نیست و از «گردد آنها به سوي کمال می

رف دیگر تنها هویت و ذات موجود کافی نیست که داراي کماالت باشد، زیرا کماالت تدبیر شده از فیض ط
شود و جایز هم نیست که مبدأ کمال بخش هر یک از جزئیات موجودات را میرخداوند کامل بالذات سرازی

ا هر یک از آنها آن فیض ي موجودات عشق کلی را بگذارد تمورد فیض قرار دهد. لذا الزم است که در غریزه
کمال کلی را که نصیبش شده است حفظ نماید و در موقع کاهش و نابودي آن کمال، میل و عالقه به پیدا 
کردن و جبران نمودن و به وجود آوردن آن را داشته باشد، تا بدین ترتیب امر سیاست الهی در حکمت نظام 

لهین نیز پس از ادعاي وجود عشق در همه موجودات نسبت )صدرالمتأ3بی تا،(ابن سینا،» کل در جریان باشد.
کند گیرد و اظهار میکند و نظر شیخ الرئیس را به باد انتقاد میاي بر این مسئله اقامه میبه خداوند سبحان ادله
اي که در باب عشق نوشته جریان و سریان عشق در همۀ موجودات را ادعا کرده بدون که ابن سینا در رساله

معتقد به حیات و شعور در همه موجودات باشد در حالی که اثبات عشق در هر موجودي که حیات و آنکه
تنها اطالق نام عاشق به آن موجود است. عرفا بر این باورند که عشق روشی مافوق عقل است، ،شعور ندارد

ي قبول آثار الهی شود و دهتوان قلب را صفا داد تا پاك و منزّه گردد و آماي باطن میکه با ریاضت و تزکیه
بندد. آنان معتقدند که تنها وسیله براي حقیقت در آن نقش می،ي تمام نماي تجلیات الهی گردیدچون قلبآینه



٥٠٢٠

٥٠٢٠

مجموعه مقاالت

رسیدن به هدف یعنی وصول به حق کشش عشق است که عنصري غیر عقالنی است.شیخ فریدالدین عطار 
ي حکما کمال عقل به حق تعالی و عالم خلق بنا بر عقیدهي میان عقل منشأ تکلیف است و واسطه«گوید: یم

ي عقل افزودن علوم حس و خیال است و حواس مراتب نزولی عقلند. نتیجه عشق محو است، اما نتیجه
سازد و از آن کند و از خود فانی میدهد و جانش را از ریا پاك میرسمی است. عشق، دل عاشق را صفا می

)1364:38(عطار نیشابوري، » یابد.گردد و به ذات او زندگی جاوید میی میپس عاشق در معشوق باق
زدند و محبت یکی از مقامات دهگانه با این اوصاف تا قرن پنجم هجري صوفیه بیشتر از محبت دم می

شد. آمده است، اما از قرن پنجم به بعد عشق در عرفان و آثار منظوم و منثور عرفانی وارد تصوف به شمار می
شود، عشق در اشعار قرون چهارم وپنجم صوري و مجازي است و تمام اوصاف آن به صورت ظاهر تعبیر می

اما از قرن ششم عشق لطافت عرفان و آثار عرفانی را صد چندان کرده است.
ن دو قوس نزولی و صعودي است. قوس نزولی، تجلی اي است که تکامل آن متضمعشق همانند دایره

کند و در حضیض ت و اطالق تنزل میحقیقت و وجود مطلق است که صفات حق از اوج کلیگنج پنهان
گردد، در حدیث قدسی، خداوند در پاسخ به حضرت داوود (ع) که از انگیزة ی میجزئیت و تقیید متجلّ

قوس و » کنت کنزاً مخفیاً فأحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف«فرماید : کند، میآفرینش سؤال می
صعودي، شوق موجودات به حق است براي بازگشت به سوي الوهیت و سیري است که انسان از جز به کل 

)8-1374:7گراید. (اکرمی،و از تقیید به اطالق می
شود، انگیزد و کشش و جذبۀ او را موجب میهایی که شوق آدمی را بر میتوان گفت یکی از انگیزهمی

) است.54(مائده/» م و یحبونهویحبه«شنیدن نغمه هوش رباي 
در اصل وجود خود کمالی داردچون عشق تو بی نشان جمالی دارد      

)1389:123القضات،این عشق دریغا که چه حالی دارد (عینهر لحظه تمثیل و خیالی دارد  
ن را نیز خدا که جواز آ–شود که عشق خداوند به انسان بر عشق او بر خداوند به این ترتیب مشخص می

این عشق که .ورزیدی باید گفت خداوند قبل از آفریدن انسان، به او عشق میپیشی دارد. حتّ-کندصادر می
- ، شهرت دارد، توسط بایزید بسطامی، سرور شوریدگان چنین توصیف می»عشق کبیر«در ادبیات عرفانی به 

)1359،22(غزالی، » و مرا خواسته بود.خواهم، خود اول اگاه پنداشتم که من او را مینچندی«شود: 
زان پیش که این چرخ معال کردند       وز آب و گل، این نقش معما کردند

)1362،191ز می عشق تو بر ما کردند          صبر و خرد ما همه یغما کردند   (عراقی، نقشی
- دند و هر کدام به تناسب جرعهبا این تعابیر شاعران و نویسندگان، در حول محور عشق داد سخن سر دا

میدان عشق نگونه که اشاره شد افالطون و ارسطو به عنوان پیشگاماهماناي از این می روحانی سر کشیدند. 
لیه تک تک شاعران این واند. پس از آنها در قرون اقبل از نویسندگان و شاعران اسالمی به ایراد سخن پرداخته

یق و تلطیف آثار خود قرار دادند تا اینکه این عروس بی بدیل پس از گذر ي تعممضمون یگانه و بکر را مایه
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هاي بلند خواجه عبداهللا انصاري و شیخ ابوسعید ابی الخیر به سنایی غزنوي رسید و او که با از اندیشه
عنوان سردمداري این حرکت را از آن خود » فی ذکر العشق و فضیله«پرداختن فصلی در حدیقه اش به نام 

ادادین خود را » الطیرمنطق«ادامه راه را به عطار نیشابوري سپرد و عطار با آفریدن مثنوي رمزي عظیم ،ودنم
یگري بر دفتر دناب، با خلق مثنوي باشکوه خود، برگ زرین هي دیگر این سلسلکرد و موالناي کبیر، زنجیره

اع شاهکارهاي خود، به تبلیغ و تفسیر زرگان این پهنه همچنان با ابدبعشق افزود و سعدي و حافظ، دیگر 
پرداختند.قعش

اهمیت عشق در کالم قاضی
القضات به همراه عرفایی چون ابن عربی و شیخ محمود شبستري از پیشگامان بیان جنبه نظري عین

اند. ار آنجا که تصوف قاضی همدان، تصوف عاشقانه و خانقاهی است، در حوزه تفکرات تصوف بوده
اي به انها بخشیده است. یکی از ري از مفاهیم و تعبیرات عرفانی را دگرگون کرده و رنگ تازهخانقاهی بسیا

ترین سخنان صوفیانه قاضی است. آثار وي توان گفت که عشق از پرمایهاین مفاهیم عشق است. به جرات می
بهم و ناگفتنی هاي مضمن اینکه منعکس کننده تعابیر عرفانی استادش احمد غزالی است، بیانگر گوشه

ها و تعابیر آنان نیز هست. که در اثارش نمود قابل توجهی دارد.پیشینیان و یا متحول کننده بیان
) و 1359:43(غزالی،» ي معین حاجت نیستعشق را به قبله«نوشت زمانی که احمد غزالی در سوانح می

خواست راه را ) در واقع می3(همان:» تفاوت در قبله عشق عارضی است؛ اما حقیقت او از جهات منزه است«
-براي عشق ورزیدن به زیبارویان این جهانی بگشاید. در نظر او خداوند زیبا بود و زیبایی را دوست می

داشت؛ پس خوبرویان محبوب خدا بودند و آدمی، اگر عاشق خدا نبود، دست کم بایست به محبوب او عشق 
شکارتر و بی پرواتر از استاد خود سخن می گفت. او نفس القضات در این باره بسی آورزید. عینمی

توانست از نفس خود دانست که زیبایی خدا در آن تافته بود. آنگاه هر انسان میاي میمحمد(ص) را آینه
اي سازد تا نفس محمد(ص) در آن بتابد و بدین ترتیب خدا را در آیینه نفی خود بنگرد، همانگونه که در آینه

-امبر خدا را در صورتی زیبا دیده بود. جمال خدا، آفتابی بود که اگر انسان راست بدان میشب معراج پی

سوخت. پس ضرورت بود که جمال آفتاب را در آینه معشوق بیند. اما آینه همواره اش مینگریست، دیده
یلی آینه مجنون بود. ساختند. چنان که لاي دیگر مینفس پیامبر نبود، بلکه هر انسان را فراخور حال او آینه

صیاد ازل چون خواست که از نهاد مجنون مرکبی سازد از آن عشق خود، که او را استعداد آن نبود که به دام «
جمال عشق ازل افتد، که آنگاه به تابشی از آن هالك شدي، بفرمودند تا عشق لیلی را یک پندي از نهاد 

اه بار کشیدن عشق اهللا را قبول تواند کرد. (عین القضات، مجنون مرکبی ساختند، تا پخته عشق لیلی شود؛ انگ
القضات، دیدن معشوق، اگرچه در خواب، الزمه عشق بود و عاشقی که معشوق ) در اندیشه عین104: 1389

و آنکه معشوق خود را در خواب نیز «خود را در خواب هم نمی دید در واقع گرفتار پنداري بی حاصل بود. 
) معناي این سخنان 323: 2: ج1377القضات،(عین» کی گویند؟ فریاد از پندار بی حاصلندید؛ او را عاشق 
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القضات تاوان گزافی براي سخنانش پرداخت و همه آن بود که خدا را در صورت انسان توان دید. البتّه عین
)251: 1389القضات،انگونه که خود آرزو کرده بود سر در کار قلم نهاد. (عین

هیچ آیینی منزه تر و لطیف تر از مذهب عشق نیست و عشق جوهر تمامی مداهب و مسالک از نظر قاضی 
است. عشق به هر صورتی که درآید عارف راستین پذیراي ان است؛ ظهور عشق تجلی حقایق است چرا که 

اگر عشق نبودي ظاهر نشدي آنچه ظاهر شده است، زیرا که حقایق اشیا و صور تجلیات اوست«
پیدا و نهان هیچ نبینم جز عشقکان هیچ نبینم جز عشق  ون و مدر ک

)1352:122چون در دو جهان هیچ نبینم جز عشق (جامی،حاشا که ز سر عشق غافل باشم     
گوید: ي او به خداست و میشمارد که رسانندهالقضات عشق را فرض راه میاز این رو بوده است که عین

مسلّم شود که با خود نباشد و ترك خود بکند و خود را ایثار عشق کند. عشق در عشق قدم نهادن کسی را «
- آتش است، هر جا که باشد جز او رخت دیگري ننهد، هر جا که رسد سوزد و به رنگ خود گرداند.(عین

اشتران کاروان هر راهی که اختیار کنند من «دهد که ) و در همین معنی ابن عربی ندا می1389:79القضات،
) و خواجه عبداهللا 1372:199(نیکلسون:» که آن، دین و ایمان من است-هر جا که مرا برد–عشق دارم دین

آن را که سرمست نیست، دل در «داند و طاعات بی دل را کروبت و می گوید: ساعت بی عشق را عذوبت می
کري بود بی شراب، اي که دارد و تخم احسانی که کارد خیالی بود از سراب و سدست نیست و هر حسنه

الجرم سالکی را عشقی باید بی غل و محبتی از ضمیر دل و اگرنه راه رود و به خانه نرسد و کاه خورد و به 
)48: 1371(انصاري،» دانه نرسد، نصیب بی دل لرزه است و کار بی عشق هرزه است.

اند:عرفا براي عشق سه مرحله قائل شده
مرحله قلبی عاشق و معشوق. -3ه اتحاد عاشق و معشوق مرحل-2مرحله تحقق عاشق و معشوق، 

ترین مرحله عشق و عرفان است، از عاشق عشق و نیاز است و از معشوق در مرحله نخست که ابتدایی
دود و او را بیرون از خود و خود را جز او می پندارد. در مرحله دوم، جلوه و ناز. عاشق در پی معشوق می

یابد. این مرحله مرحله استغراق تام در معشوق است خود را فانی در معشوق میعاشق معشوق را در خود و
و همه چیز را او می بیند. آخرین مرحله از کمال عشق عاشق و شدت احتیاج معشوق به این عشق کامل 

)1384:31آید. این مرحله حد کمال است. (فتحی، پدید می
رسد ابطه آنها با عشق مانند استاد خود به جایی میقاضی همدان در توصیف اوصاف عاشق و معشوق و ر

کار طالب آنست که در خود جز عشق نطلبد، وجود عاشق از عشق است، بی «بیند که در میان انها فرقی نمی
شناس و ممات بی عشق یاب.عشق چگونه زندگانی کند؟ حیات از عشق می

نم زندهشرمم باد اگر بجاندرین جهانم زنده       روزي دو که ا
) 1389:98القضات،عین»(آن لحظه شوم زنده که پیشت میرم     و آن دم میرم که بی تو مانم زنده
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در نهایت عشق، میان شاهد و مشهود فرقی نتوان کردن و چون عاشق منتهی شود شاهد، مشهود «و یا 
ر تخت ناز تکیه زده و القضات، معشوق ب) باید گفت که در افق دید عین115(همان،» باشد و مشهود شاهد.

و «آورد کند و مثال از معشوق ازلی میچون بخواهد سوگندي یاد کند به مو و روي خودش سوگند یاد می
)126(همان،» الشمس و الضحاها و القمر اذا تالها

از دیدگاه قاضی عشق سه گونه است: عشق بزرگ (کبیر)، که همان عشق خداست با انسان، عشق کوچک 
شق بندگان به خداست و عشق میانه که قاضی ان را به وضوح روشن نکرده است. نکته قابل (صغیر) که ع

- توجه در کالم او ارتباط بین عشق کبیر با عشق صغیر در ارتباط جوهر و عرض است و این گونه عنوان می
نایی آید، پس جوهر وجود خدا بدون عرض عشق به بنده معکند که جوهر بدون عرض البته در تصور نمی

بندد، از این رو فقط بنده نیست که عاشق خداست، خدا ندارد و جان بنده هم بدون عشق خدا صورت نمی
او جانش را ». عشق مجازي«) در منش قاضی عشق دیگري نیز وجود دارد 102نیز عاشق بنده است. (همان: 

ن شاهد مجازي و شاهد و ) با ارتباطی که بی297کند که پرستنده شاهد مجازي باشد (همان:فداي کس می
داند.اي از جمال حق میکند و شاهد مجازي را جلوهصورت حقیقی برقرار می

عشق کبیر
توان دادن که بیننده در آن باقی بماند، بیان در شرح آن که عشق کبیر است هیچ نشان نمیاز عشق اهللا«

قاصر است و فهم گداخته و مرد از خود رهیده است:
شان جمالی دارد        در اصل وجود خود کمالی داردچون عشق تو بی ن

)123(تمهیدات،» هر لحظه تمثل و خیالی دارد         این عشق دریغا که چه خالی دارد 
از منظر عین القضات عشق خدا به بنده، عشقی است به خاطر خود خدا. خدا اگر بنده را دوست دارد و 

خاطر خود است، همچنان که اگر عاشق به معشوق خود عطایی ورزد، بی گمان این همه بهبه او عشق می
دهد و لطفی کند آن عطا و لطف را به معشوق نمی کند، بلکه عاشق معشوق خود را به خاطر خود و براي 

کند:دهد و لطفی میخود عطایی می 
فات نیست و خدا را چندان از عشق خود افتاده است که پرواي هیچ کس ندارد و به هیچ کس او را الت«

بار «گوید: اند که او عاشق ایشان است و یا در مناجاتی که شبلی با خداي تعالی داشته است میخلق پنداشته
خدایا کرا بودي؟ گفت: هیچ کس را. گفت: کرایی؟ گفت: هیچکس را. کرا خواهی؟ گفت: هیچ کس را، من 

چون خدا «کند: حالج نیز چنین بیان می )217(همان،» موید این دقیقه است.» خود را که خود منم یکتایی
دلی را فراگیرد، آن را از هر آنچه جز اوست بپردازد و چون بنده را دوست گیرد، دیگر بندگان را به آزارش 

گذارد که ) و با این گفته او نیز بر این نکته صحه می1379:190(حالج،» برانگیزد تا بنده به او پناهنده شود
خاطر خود دوست می دارد. خدا بندگان را به 
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یکی از نمودهاي بارز عشق کبیر که در اندیشه قاضی جلوه اي خاص یافته، ماجراي معراج پیامبر خاتم 
(ص) است. عین القضات تعبیر عاشقانه اي از شب معراج به دست می دهد که در طی آن خداي تعالی در 

ز تکیه زده است:مقام عاشقی است و محمد (ص) در مقام معشوقی بر اریکه نا
در انجمنی نشسته دیدم دوشش            نتوانستم گرفت در آغوشش

کنم در گوششصد بوسه زدم به زلف عنبر پوشش     یعنی که حدیث می
عاشق چون خواهد که معشوق را بوسه دهد و یا با وي رازي گوید، اگر کسی جز از وي حاضر باشد پی «

و ندا » أسري بعبده لیالً«گوشش، شب معراج او را از براي خود برد که گم کند یعنی که حدیث می کنم در 
و لقد رأي من آیات ربه «داد از بهر دیگران و اغیار که او را بدان آوردیم تا عجایب آسمان و زمین بیند 

) ماحصل کالم آنکه، عشق کبري در نظر قاضی 178-277(تمهیدات،  » نشانی بزرگ امده است.« الکبري 
، همه کبریاء اهللا است.شهید

) است که 54(مائده/» یحبهم و یحبونه«یکی از آیاتی که در آثار قاضی فراوان به کار رفته است، آیه شریفه 
چون ما را «.. کند که بیانگر تقدم عشق خدا به انسان است. عین القضات مفهوم آیه را را با این تعبیر بیان می

)279(تمهیدات، » را ببینیم.. رأي قلبی ربیبه خود قربت دهد در نور او خود
داند که اول را ثمره تخمی به نام عشق می» قالوا بلی«شیخ نجم الدین رازي در رساله عشق و عقل نداي 

در زمین » یحبهم«تخم عشق در بدایت بی خودي به دستکاري «بار، خداوند در زمین جان بشر تعبیه کرد: 
) 1352:59(رازي، » پدید آمد.» قالوا بلی«بدو رسانیدند نطفه » ألست بربکم«انداختند و آب » یحبونه«

عشق صغیر
عشق عرفانی یا عشق انسان به خدا، نزد عرفا به ویژه از رابعه عدویه به بعد جایگاهی خاص پیدا کرد و 

کشف «، و»رساله قشیریه«به صورت مهم ترین رکن طریقت در آمد و در سایر کتابهاي عرفانی همچون 
مورد توجه قرار گرفت. سلطان طریقت احمد غزالی نیز نخستین رساله فارسی درباره عشق را که » المحجوب

نوشت. قاضی نیز پس از درس آموزي در مکتب استاد طریقت او را » سوانح«شاهکاري بی نظیر بود به نام 
هیدات خود را به این مهم چراغ راه قرار داد وآنگونه که مشاهده می شود یکی از فصل هاي کتاب تم

اختصاص داده است. از نظر او عاشقان الهی به معشوقی عشق می ورزند که ازلی است، خد و خالش از نور 
) هجویري نیز این گونه 142محمد(ص) است و زلف و چشم و ابرویش از نور سیاه ابلیس است. (تمهیدات، 

ه تعظیم و تکبیري در دل بنده مومن مطیع پدید آید محبت بنده خداوند را آن است ک«دهد که: داد سخن می
تا رضاي محبوب را طلب کند و اندر طلب رویت وي بی صبر گردد و اندر آرزوي قربت وي بی قرار گردد 
و بدون وي با کسی قرار نیابد و با ذکر وي مأنوس گردد و از دون وي تبرّي جوید و آرام بر وي حرام شود 

ترین جلوه عرفان است ، نشانه هایی ) این عشق که عالی397: 1375(هجویري، » و قرار از وي نفور گردد.
عالمت غلبت محبت خدا «شمارد، از جمله دارد. قاضی چندین عالمت را بر صدق محبت انسان به خدا برمی
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آن بود که محبوبات دیگر را درو تواند باخت. اگر نتواند باخت هنوز محبت غیري بر او غالب است نه 
و از دیگر عالمات محبت کثرت ذکر محبوب است... وقت بود که به نام او مولع کردي و » محبت خدا.

) در پرستش عاشقانه، عبادت به خاطر عشق 21-19: 2ج:1377(عین لقضات،» مجنون وار گویی: لیلی! لیلی!.
! اگر ترا از بیم دوزخ خداوندا«به قول رابعه: » حضرت حق است نه به خاطر طمع بهشت یا ترس از دوزخ.

پرستیم، در دوزخم بسوزان. و اگر، به امید بهشت می پرستیم، جمال باقی دریغ مدار. و اگر براي تو، ترا می
)24: 1368(یثربی،» می پرستیم، جمال باقی دریغ مدار.

جلوه دیگر این عشق، عشق به دیگران است و عشق به تمام هستی. عرفا عشق به مظاهر را که عشق 
مجازي است در طول عشق به ذات حق می دانند که عشق حقیقی است، به دلیل اعتقادي که به وحدت 

هر که را دوست داري او را دوست داشته باشی و به هر چه روي آري بدو روي اورده باشی «وجود دارند: 
اگر چه ندانی:

میل خلق جمله عالم تا ابد               گر بدانند و گرنه سوي تست
)69-68: 1371((عراقی،» ز ترا چون دوست نتوان داشتن        دوستی دیگران بر بوي تست.ج

عشق میانه
عشق میانه را که قاضی از بیان آن طفره می رود همان است که غزالی وراي عشق خالق و مخلوق دانسته 

عاشق خود نیست، و این عشق همانا عشق حق است خود را. قاضی در مورد این عشق می نویسد: خدا جز
) و در جاي 1389:174القضات، ((عین» پس محبت مصطفی(ص) هم محبت خداي عزوجل بود مر خود را.

با توجه » تو پنداري که محبت خدا با مصطفی است؟ این محبت با او از بهر خود است.«دیگر عنوان می کند 
یش نیست، پذیرش و کثرت در نهایت به اصل توحید و اینکه براساس این اصل در دار وجود یک حقیقت ب

امري اعتباري است و به عبارتی دیگر کثرت موجودات زاییده ذهن است و پندار و اال در حقیقت کثرتی 
)131: 1358(پورجوادي،»  نماید.نیست عشق میانه یعنی عشق خدا با خود امري بدیهی م

عشق مجازي
لدین عراقی از جمله کسانی بودند که خدا را در صور ذوالنون مصري، احمد غزالی، روزبهان بقلی و فخرا

بیان » معشوق«و » عاشق«، »عشق«دیدند و مباحث عرفانی را در تالیفات خود با اصطالحات زیباي طبیعت می
عشق زیبارویان را » المجاز قنطره الحقیقه«نیز بر این روش بود و به مقتضاي » اوحدالدین کرمانی«کردند. می

شمرد. در راس این گروه بزرگانی چون داده، آن را وسیله نیل به جمال و کمال مطلق میمسلک خود قرار
)58-57: 1366سعدي و حافظ قرار دارند. (بقلی شیرازي، 

تعبیرهاي شاهد و شاهد بازي که در منظومه فکري عین القضات جایگاه خاصی دارد، بر پایه دیدار و 
این عشق را بر لزوم پختگی عاشق سرایت می دهد و می گوید: مشاهده زیبایی است.عین القضات بایستگی

ها و حجابها در راه نهادند؟ از بهر آنکه تا عاشق روز به روز دیده وي پخته دریغا! دانی که چرا این همه پرده«
انی که اي دان بر دامی نهاده، چه دگردد تا طاقت بار کشیدن لقاء اهللا آرد، بی حجابی. اي عزیز جمال لیلی دانه
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دام چیست. صیاد ازل چون خواست که از نهاد مجنون، مرکبی سازد از آن عشق، خود که او را استعداد آن 
نبود که به دام جمال عشق ازل افتد که آنگاه به تابشی از ان هالك شدي بفرمودند تا عشق لیلی را یک چندي 

» کشیدن عشق اهللا را تواند قبول کردناز نهاد مجنون مرکبی ساختند تا پخته عشق لیلی شود؛ آنگاه بار
)البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که گرایش قاضی به شهود زیبایی در شاهد 105-104(تمهیدات  

)297مجازي، هیچ ارتباطی به محبت نفسانی و شهوانی ناشی از این گونه محبتها ندارد. (همان،
رین و ممارستی براي تحمل عشق حقیقی است. الزم به ذکر عشق مجازي، تم«از این رو می توان گفت: 

است که عبور از عشق انسانی به عشق الهی، در صورتی امکان پذیر است که اندیشه بتواند هر گونه روي و 
ي محسوس را به رمز و هر نوع حجابی را به آینه تماشا تبدیل اندام زیبا را به آب و گل معنوي، هرگونه داده

) با آنکه ترك محبوبات دیگر براي 362: 1373(شایگان، » ور کلی، عشق باید آینه ذات خدا باشد.کند و به ط
داند محب از شروط اصلی محبت است؛ اما قاضی دوست داشتنی را که به تبعیت از محبوب باشد، ناروا نمی

ق و محبت، قدح و پس چیزي را دوست داشتن به تبعیت، در کمال عش«بیند: و آن محبت را صواب می
نقصان نیارد.... اگر مجنون را با سگ کوي لیلی محبتی و عشقی باشد، آن محبت نه سگ را باشد، هم عشق 

)139(تمهیدات  » لیلی باشد.
القضات معتقد است اتحاد در عشق الهی عوالم وصال و فراق رسیدن به مقام وحدت حقیقی است. عین

رقی نتوان یافتن میان شاهد و مشهود؛ اما نهایت عشق شاهد ومشهود یکی میانه عشق را ف«است. از این رو 
(تمهیدات،  » این .. کمال اتحاد و یگانگی باشد. «و بیان می کند » شود، شاهد مشهود باشد و مشهود شاهد.

اگر در فراق کمال « ) قاضی همدان در حقیقت، فراق را محکی بر عیار دوستی می داند و می نویسد: 115
) بنابراین؛ قرین وصال 418؛ 2: ج1377القضات،(عین» اشتیاق مرد را زیر و زبر ندارد، نشان نقصان عشق بود

عشق است و قرین فراق شوق، پس باید دولت عشق چندان بر عاشق بتابد که نه از وصال او را شادي حاصل 
بیت باشد:ي درد گردد و تسبیح وي این شود و نه از فراق رنج آید، بلکه یک نقطه

)1413: ج1377القضات،(عینخواهی تو وصال جوي خواهی هجرانبی عشق تو بودنم ندارد سامان   
) که بر زبان قاضی جاري 238عذاب اکبر عشق خدا باشد  (تمهیدات» العشق عذاب اهللا االکبر«عبارت 

ضی، عشق در حکم آفتاب و داند. در نظر قاشده، مبین این معنی است که وي فراق را سبب عذاب عاشق می
عقل همچون ذره است. اگرچه ذره در اثر تابش خورشید به ظهور رسیده است، اما طاقت آن را ندارد که به 

خود در پرتو آن نور درآید: 
)19: 1385(عین القضات، »برکشی، رواست به بر در کشش بالیک ذره تو سایه و خواهی که آفتاب    در

قاضی و اوصاف عشق
بالي عشق و جفاي معشوق-1
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بال، یعنی مصیبت و امتحان. در اصطالح عرفا، ابتال و امتحان دوستان است با انواع بالها. به گونه اي که 
) و به قول قاضی، بال 199: 1368هر اندازه بال بر بنده قوت پیدا کند، قربت نیز فزونی می یابد.  (سجادي، 

) 243: 1389القضات،(عیننشانه دوستی و قربت با آن مجاور است. 
ي گردد و این گوهر خزانهوي معتقد است تا کسی از جمله اولیا نباشد، بال و امتحان نصیب وي نمی

) عاشقان راستین 243(همان، » دریغا! تو پنداري که بال هر کس را دهند«شود: دوست به هر خسی عطا نمی
ما خود می دانیم که معشوق ما با قهر و بالست اما «پرورده لطف و قهر الهی هستند، از این رو، می گوید 

خود را فداي بال و قهر او کرده ایم، ازو بال و از ما رضا و ازو قهر و از ما مهر
معشوق بال جوي ستمگر دارم              وز آب دو دیده آستین تر دارم
)223-222م (همان،  جانم برد این هوس که در سر دارم        من عاقبت کار خود از بر دار

وفا در اصطالح عرفانی، پوشاندن دل سالک از معارف و مشاهدات است و بی وفایی محبوب را نیز جفا 
) اما قاضی تفسیر دیگري از جفاي معشوق در وادي پر تب و تاب عشق به 1368:287گویند.  (سجادي، می

اي او نمی داند و هر کس فراق محبوب هر که جفاي معشوق را نکشد، قدر وف«دست می دهد و می گوید 
نچشد، لذّت وصال او نیابد؛ هر که دشنام معشوق را لطف نداند، از وي دور می شود و معشوق از بهر ناز 

باید، نه از بهر راز:
)244: 1389القضات،گر دوست مرا بال فرستد شاید     لیکن دوست خود از بهر بال می باید  (عین

تدبیر عشق-2
داند که با آن، جلوه معشوق هر روز طراوتی دیگر دارد، که اگر ضات عشق را داراي خاصیتی میالقعین

شد؛ اما این تدبیر نبود، انسان با دیدن آن در اوقات بسیار بر یک شکل و یک حالت، دچار ماللت خاطر می
را در عشقی چون عاشق هر لحظه معشوق را به جمال و شکلی دیگر بیند، عشق او زیادت شود و خود

کمالتر و تمام تر بیابد:
هر روز ز عشق تو به حالی دگرم      وز حسن تو دربند جمالی دگرم

)124تو آیت حسن را جمالی دگري          من آیت عشق را کمالی دگرم  (همان،
نیروي عشق-3

عاشق را به اي که عشق چون سرایت کند به معشوق، معشوق همگی عشق؛ نیرویی عظیم دارد، به گونه
)100(همان،» خود کشد و بخورد.

حجاب عشق-4
عشق، سالک را در نهایت حجاب راه می شود و باید عشق چنان باشد که عاشق را به تمامی در خود فرو 

برد و او را چنان از خود فارغ گرداند که این گونه مویه کند: 
م کردیمچندان غم عشق ماهرویی خوردیم        کو را به میان اندهش گ

)127اکنون ز وصالش و فراقش فردیم       کو عشق و چه معشوق، کرا پروردیم  (همان،
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در مقامی که مصطفی (ص) بود، عشق، او را ضاللت بود چون این عشق خدا، حجابی شده بود میان او و 
)219(همان،» و وجدك ضاالً فهدي«خدا. و زمانی که غین حجاب برداشته شود همه هدایت باشد 

کمال عشق-5
کمال عشق آن است که از هستی عاشق چیزي نمانده باشد و این بس عالی «در سوانح غزالی آمده است: 

) عین القضات ضمن تأیید نظر استاد خود، 1352:197(جامی، » مقامی است که نه هر کس بدین مقام رسد.
ود، معشوق را نیز فراموش کند معتقد است که عشق زمانی به تکامل می رسد که عاشق عالوه بر خویشتن خ

بدایت عشق بکمال، عاشق را آن باشد که معشوق را فراموش کند که عاشق را حساب با عشق است با «
معشوق چه حساب دارد؟ مقصود وي عشق است و حیات وي از عشق باشد و بی عشق او را مرگ باشد. در 

ت باشد که در عشق چندان غصه و درد و این حالت وقت باشد که خود را نیز فراموش کند که عاشق، وق
حسرت بیند که نه در بند وصال باشد و نه غم هجران خورد زیرا که نه از وصال او را شادي آید و نه از فراق 

)1389:101القضات،(عین» او را رنج و غم نماید، همه خود را به عشق داده باشد.
غیرت عشق و عاشق و معشوق

تر به عاشق مربوط است؛ اما در عشق عرفانی و معنوي؛ غیرت از سوي در عشق مجازي، غیرت بیش
) منع توجه غیر به 2منع توجه عاشق به غیر؛ -1گیرد و سه جنبه دارد: معشوق در مورد عاشق صورت می

القضات در آثار خود، به هر سه نوع ) عین1370:370) منع توجه غیر به خود معشوق. (مرتضوي، 3عاشق؛ 
ي عشق فارغ از نیاز عاشق و ناز معشوق، همه«گوید: شاره نموده است. در باب غیرت عشق میغیرت ا

ي غیرت برآورد و نهنگ آسا هر دو را درکشد تا اجتماع ایشان در خواسته اش آن است که سر از لجه
ت به خود عشق از کمال غیرتی که نسب)  «37(تمهیدات،» حوصله او باشد و هر گونه تصور جدایی برافتد.

دارد، با معشوق و نیز عاشق آشنا نمی گردد و چون آتش که در سنگ مکنون است، در ظهور نمی آید و 
ي کوشد و پیوسته جمال خود را از دیدهزمانی که ظاهر می شود، در هالك عاشق که دلش محلّ آن است، می

ي راحت عاشق می ینت و مایه) همچنین وي، آتش غیرت معشوق را موجب ز103(همان،» اغیار می پوشاند.
راحت عاشق از آن است که معشوق آتش غیرت برافروزد و جان عاشق را در ان بسوزد؛ چه می داند «داند: 

سوزاند. اگر غیرت که آتش سوزاننده و نابود کننده است، جز آتش غیرت که تنها خاشاك مغایرت را می
گیرد و در پیوسته عنان مرکب وجودش را به دست میگردد، از این رو، معشوق نباشد، عاشق بی مقدار می

تاب آفتاب بی مرادي بایستد تا زهر قهر ننوشد و در هالك خود نکوشد، چه ناز او را نیاز این الزم است؛ 
) وي در خصوص غیرت عاشق 11-10(همان،» باري غیرت معشوق، به هیچ کار، عاشق را فرو نمی گذارد.

اگر چه معشوق به سرمایه حسن، از دیگران مستغنی است، براي اظهار حسن «نیز سخن رانده، معتقد است: 
خود بر خود، به آینه وجود عاشق نیاز دارد.

)40ما آینه ایم و او جمالی دارد    او را ز براي دید او دریابیم  (همان،
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او چون عاشق در غلبات عشق، نسبت به حسن معشوق از وي، به وي، نزدیکتر است، رواست که بر 
ي دید او شناسد، می خواهد وجود خود را به دریاي نیستی ي او، غیرت بورزد و چون وجودش را آینهدیده

- برد و نیز چون معشوق از وجود عاشق آینهي او بیند، بر او هم از او غیرت میاندازد، تا او خود را به واسطه
سازد، عاشق پیوسته، از غیرت در گداز است:اي می

دور در جمالت نگرم       می نتوانم از آنکه بی پا و سرمخواهم که ز 
ي حسن خود کنی رشک برم (همان)ي حسن     نظارهاز عالم خود اگر تویی مایه

نتیجه گیري
توان گفت در این القضات تنها عارفی نیست که در باب عشق داد سخن داده باشد، اما به جرأت میعین

هایی نو و بدیع نیز هست، ها مکمل استادش احمد غزالی است، اندیشهزمینهاي موضوع، ضمن اینکه در پاره
داند، بلکه ي کمال در عشق، تنها نابودي هستی عاشق را که نظر غزالی است، کافی نمیبراي مثال در زمینه

بیند، چه به اعتقاد وي، در نهایت حساب با عشق استفراموشی معشوق را نیز از سوي عاشق، ضروري می
هاست به نه با معشوق. در بیان انواع عشق، از عشق خدا نسبت به خود که در واقع، اصل و اساس تمام عشق

کند. طبق نگرش قاضی، عشق از ان نظر که از سوي معشوق ازلی آغاز شده، مقدس و عشق میانه تعبیر می
اما اگر عاشق، بدون اعتنا به سازد، منزه است و دل عاشق را از هرگونه خاشاك مغایرت، پاك و بی عیب می

قانون عشق (کتمان اسرار) به افشاي آن حقایق روي بیاورد، به غیرت معشوق، مرتد می شود و این امر سبب 
رود.اصلی هالك عاشق در راه معشوق به شمار می

کتابنامه
ي بزرگ قرآن کریم.ي ناصر مکارم شیرازي، قم، چاپخانه) ترجمه1380قرآن کریم (-
.رساله فی العشق، تصحیح میکائیل بن یحییتا)(بیبن سیناا-
ي کنگره سراسري بزرگداشت فخرالدین هژ) تجلی عشق از ابن عربی تا عراقی (وی1374اکرمی، موسی (-

.، اراك356عراقی)، شماره 
) رسائل، تصحیح وحید دستگردي، تهران، انتشارات فروغی.1371انصاري، خواجه عبداهللا (-
) عبهرالعاشقین، به اهتمام هانري کربن و محمد معین، تهران، انتشارات 1366لی شیرازي، روزبهان (بق-

منوچهري.
) اشعه اللمعات، تصحیح حامد ربانی، تهران، انتشارات گنجینه.1352جامی، عبدالرحمن (-
ر یادآوران.) مجموعه آثارحالج، ترجمه قاسم میرآخوري، تهران، نش1379حالج، حسین بن منصور (-
) فرهنگ اشعار حافظ، چاپ دوم، تهران، انتشارات علمی.1364رجایی بخارایی، احمد علی (-
) فرهنگ لغات و اصطالحات عرفانی، تهران، کتابخانه طهوري.1368سجادي، سید جعفر (-
پرهام، چاپ ي باقر ) آفاق تفکّر معنوي در اسالم ایرانی، ترجمه1373شایگان، داریوش و هانري کربن (-

دوم، تهران، نشر فرزان روز.
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ي ناصر هیري، تهران، انتشارات گلشایی.) کلیات دیوان عراقی، مقدمه1362عراقی، فخرالدین (_
سوم.) مصیبت نامه، تصحیح محمد نورانی، چاپ 1364عطار نیشابوري، فریدالدین (-
ران، کتابخانه منوچهري.) تمهیدات، تصحیح عفیف عسیران، ته1389عین القضات همدانی، (-
جلد، تصحیح علینقی منزوي، تهران، انتشارات 3) نامه هاي عین القضات، 1377ــــــــــــــــــ (-

اساطیر.
) رساله لوایح، تصحیح رحیم فرمنش، چاپ دوم، تهران، انتشارات 1385ــــــــــــــــــ (-

منوچهري.
هلموت ریتر، تصحیح نصراهللا پورجوادي، تهران، ) سوانح، براساس تصحیح1359غزالی، احمد (-

انتشارات بنیاد فرهنگ ایران. 
هاي عرفانی عین القضات، چاپ دوم؛ تهران، انتشارات ترفند.) پژوهشی در اندیشه1384فتحی، زهرا (-
تهران.) سیر حکمت در اروپا، چاپ سوم، 1372فروغی، محمد علی (-
ظ یا مقدمه بر حافظ شناسی، چاپ سوم، تهران، انتشارات ستوده.    ) مکتب حاف1370مرتضوي، منوچهر (-
) عرفان عارفان مسلمان، ترجمه اسداهللا آزاد، مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسی 1372نیکلسون،رینولد (-

مشهد.
المحجوب، تصحیح ژوکوفسکی، با مقدمه قاسم انصاري، چاپ ) کشف1375هجویري، ابوالحسن (-

کتابخانه طهوري.چهارم، تهران، 
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بررسی تاثیر بسامد بر واژگان اشعار حافظ
1دکتر لیال عرفانیان قونسولی

دکتري زبانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده

دیوان حافظ، مملو از لطایف عرفانی و روحانی است که جان را صیقل داده و روح را به سوي منبع 
ژرفی، تنها با بررسی دقیق تر و عمیق تر این منبع الهام، ريامیشود. بررسی چنین تاثیرگذرهنمونآرامش 

امکان پذیر است. در این راستا، در این تحقیق، به بررسی واژگان برخی اشعار دیوان حافظ از نقطه نظر بسامد 
ارائه داد. 1935در سال زیف بود که جرج کینگزلیپرداخته ایم. یکی از نظرات در بررسی واژگان، نظریه 

مرتبه بنـدي واژه ها پرداخت ه نسـت با روابـط ریاضی،وقـوع واژه ها را در متن پیش بینی کند.وي بزیف توا
ریاضی براي این مرتبه بندي در نظر گرفت .وي هم و بر اساس بسامد،واژه ها را مرتبه بندي کرد و روابط

، بسامدکه کلمات کوتاهترچنین رابطه بین طول واژه و بسامدوقوع آن را در متن به این صورت تشریح کرد
بر اساس این نظریه، به بررسی تاثیر بسامد بر واژگان اشعاري از دیوان حافظ پرداخته اي تا باالتري دارند.

پس از بررسی دریافتیم که اشعار مورد دریابیم آیا در دیوان حافظ نیز واژگان پر بسامد، کوتاهترند یا خیر.
توان گفت حافظ به نوعی به زیف را زیر پا گذاشتند. بنابراین شاید میبررسی حافظ در این مقاله، قانون 

هنجار شکنی در اشعار خود پرداخته است و همین است که وي را از سایر شعرا متمایز می کند و با گذشت 
سالیان از سروده شدن اشعارش، هنوز اشعار وي تازگی خود را حفظ کرده اند و افراد با هر سنی، اشعار او را

می شنوند و لذت می برند.
حافظ، ساختار، بسامدها:کلیدواژه

مقدمه-1
ه. ق. چشم از جهان فرو بست. تاریخ تولد او به 792شمس الدین محمد، متخلص به حافظ در سال 

درستی معلوم نیست اما از نوشته هاي تذکره نویسان چنین بر می آید که حدود هفتاد سال زندگی کرده است. 
شارات در غزل هاي حافظ مربوط است به زمان فرمانروایی ابو اسحاق اینجو در فارس. بدین نخستین ا

ترتیب دوران شاعري او را می توان حدود پنجاه سال تخمین زد.در مورد حافظ، پاسخ دادن به این پرسش که 
اته در ).هرمان1386:2سر عظمت هنري حافظ در چیست و پایه هاي آن کدام است، دشوار است(منصور،

کتاب اساس تاریخ ادبیات ایران در باره حافظ چنین می گوید که نخستین کسی که غزل را از نظر صورت و 
معنی به کامل ترین پایه رسانید شمس الدین محمد حافظ شیرازي بود که بزرگترین غزلسراي همه زمانهاست 

و خواهد بود.

1. leilaerfaniyan@gmail.com
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غربی را سروده است. عظمت هنري -، دیوان شرقیگوته ترجمه دیوان حافظ را خوانده و به تقلید از آن
حافظ در این است که در عین سخنوري و سخت کوشی هنري و رعایت لفظ، جانب معنی را فرونگذاشته 

).هر شعر حافظ، هفتاد بطن دارد و هر بطن آن هفتاد معنی و هر معنی آن هفتاد 3بلکه مقدم داشته است(همان:
نی و تفاسیر، در بررسی صورت است و از این رهگذر است که می توان به تفسیر.اما سر رسیدن به این معا

معنا و سپس به تفسیر معنا رسید. در همین راستا، در این مقاله سعی می کنیم به بررسی صورت بپردازیم تا 
د راه را براي تحقیقات آینده در بررسی معنا و تفسیر، کمی باز کنیم؛ و براي بررسی صورت، به بررسی بسام

واژگان در این اشعار می پردازیم که برگرفته از نظریه زیف است.یکی از مباحثی که امروزه درحوزه 
زبانشناسی، بسیار مطرح می شود و توجه بسیاري از زبان شناسان را به خود جلب نموده است ،موضوع 

نقش مهمی را در فرکانس کلمات و دیگر واحد هاي زبانیبسامد وقوع کلمات در بافت هاي زبانی است . 
.استفاده از داده هاي آماري در این رویکرد ،چیزي است که آن را تمام شاخه هاي زبان شناسی بازي می کند

از دیگر رویکرد هاي مربوط به زبان شناسی متفاوت می کند .از تاثیرات فرکانس در زبان شناسی ،تاثیري 
وصیات آن را تغییر می دهد .این مو ضوع سال است که بر روي کلمات به کار رفته در جمالت دارد و خص

هاست که مورد بحث طرفداران و مخالفان زیادي واقع شده و نتایجی را به بار آورده است .یکی از نظریات 
شناخته شد .زیف "قانون زیف "ارائه داد وبا نام 1برجسته در این باره ،نظریه ایست که جرج کینگزلی زیف 

بافت و طول آنها رابطه اي معنا دار در نظر گرفت و اظهار داشت که کلمات بین بسامد وقوع کلمات در 
کوتاهتر بسامد باال تري در متن دارند  .در این مقاله کوشیده ایم تا تاثیر فرکانس را بر کلمات از جنبه هاي 

می شود که مختلف ارزیابی کنیم و نظریات موافقان و مخالفان را در این مورد بررسی نمائیم .هم چنین سعی
این قانون را ریشه یابی کرده و دالیل چنین فرایندي را از دیدگاه افراد مختلف کنکاش نموده و بر روي 

اشعاري از حافظ ،عملکرد این قانون را بررسی کنیم .
در بخش بعد به بیان تاریخچه اي مختصر از مطالعات انجام شده در این زمینه پرداخته و نظر زبان 

را در این باره بیان خواهیم کرد.شناسان مختلف
پیشینه تحقیق-2

همان طورکه در بخش پیش بیان کردیم ،زیف به این نتیجه رسید که بین طول واژه و بسامد وقوع آن در 
جمله رابطه اي معنا دار برقرار است که بر اساس آن هرچه طول واژه کوتاهتر باشد ،بسامد وقوع آن بیشتر 

نه تنها بر بسامد وقوع واژه ،بلکه بر ساخت هاي نحوي نیز تعمیم داده شد .هم چنین خواهد بود .این قانون 
از آن در امر آموزش زبان دوم و در خارج از زبان شناسی در دیگر رشته ها مانند شهر سازي ،کامپیوتر ،آمار 

و... استفاده ها شده است .

1George Kingsley Zipf
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توسط چه کسی مورد بررسی قرار گرفت و اما اولین نکته این است که توجه به بسامددر زبان از کی و
اولین کسی که به اهمیت چنین پدیده اي پی برد چه کسی بود ؟

هر جا صحبت از بسامد و تاثیرات آن در زبان شناسی به میان می آید ،نام زیف در کنار آن می آید زیرا 
وزه می شناسند .ولی از این قانون به نام زیف شناخته شده است و همگان او را به عنوان پیشگام این ح

شواهد و قراین چنین بر می آید که اولین کسی که( هر چند به صورت ابتدایی تر از زیف )به تاثیرفرکانس 
،ابو یوسف یعقوب ابن اسحاق الصباح 9پی برد و آن را مورد بررسی قرار داد ریاضی دان عرب در قرن 

دستنوشته اي بر رمز گشایی پیام "در کتاب 1992ال الکندي بوده است .این مطلب را ابراهیم الکادي در س
،اولین یادداشت ها در باره بررسی فرکانس توسط ابو بیان کرد .بر طبق مطالب این کتاب 1"هاي کتیبه ها 

یوسف پدید آمده است .او از طریق مطالعه دقیق قرآن به این نتیجه رسیده است که در زبان عربی بعضی 
تکرار می شوند.هر چند ابو یوسف به بررسی حروف پر بسامد در متن پرداخته حروف بیش از حروف دیگر 

و به بسامد کلمات نپرداخته است و هیچ رابطه یا قانونی را نیز بیان نکرده است ،ولی نمی توان نادیده گرفت 
در کلیتی را3،جاب استوپ 1916.بعد از آن در سال 2که اساس این طرح ابتدا توسط او مطرح شده است 

آزمایشاتی بر روي کلمات توسط 1930و1920باره فرکانس کلمات بیان کرد .از آن به بعد در سال هاي 
روانشناسان و زبانشناسان از جمله پروفسور جرج کینگزلی زیف از هاروارد و شاگردانش انجام شد (لیندا 

زبان از جنبه "وان ،در کتابی با عن1935).زیف در سال 1998الکساندر،راجر جانسون ،جان ویس،
این قانون را مطرح کرد که بعدها نام خود او بر این قانون گذاشته شد .او در 4"زیست شناختی–روانشناختی 

در یک متن "کلمات و فرکانس آنها را در جمالت بیان می کند و می گوید :این قانون رابطه بین مرتبه 
و ...)وقتی در فرکانس آن 2ومین کلمه پر بسامد =د1طوالنی ،مرتبه یک کلمه (پر بسامد ترین کلمه =

.او بعد ها رابطه بین فرکانس کلمات و طول آنها را نیز بیان 5"ضرب شود ،مقداري ثابت به دست می دهد 
(همان) .او دلیل "به نظر می رسد طول یک کلمه رابطه اي معکوس با فرکانس آن دارد "می کند و می گوید :

بیان می کند . هر چند او این قانون (رابطه طول واژه با "قانون کم کوشی "ن چنین امري را تحت عنوا
فرکانس ) را مثل قانون سابق (رابطه فرکانس با مرتبه )به وضوح بیان نکرد و هیچ فرمول ریاضی نیز براي آن 

ر خوردار است بر نشمرد که البته شاید به این خاطر باشد که رابطه مرتبه و فرکانس در متن از نظم بیشتري ب
تا رابطه فرکانس با طول کلمه .

1A manuscript on deciphering cryptographic messages
2

dec.2007
3Job Stoup
4The psycho-biology of language
5Available at : http://www.blackwell-syngery.com/doi/abs/101111/j.0039-3193.2004.001000.x last

retrieved at:2007/12/04
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به عقیده برخی ،مطالعه توزیع فرکانس کلمات نقشی اساسی در زبان شناسی دارد ولی موضوع در زبان 
شناسی آنچنان برجسته بررسی نشده است.به عنوان مثال مقدماتی که در این زمینه وجود دارد مثل مقدمات 

به این موضوع به طور1998در سال 2و مقدمات بایبر و کنرد و رپن 2001در سال 1مک انري و ویلسون
عمده نمی پردازند .این امر شاید به این دلیل باشد که مطالعه توزیع فرکانس کلمات از بیرون از حیطه 
زبانشناسی ریشه گرفته است .حتی زیف که او را پدر آمار لغوي (مطالعه توزیع فرکانس کلمه )می نامند در 

.) 2006تعلیم دیده بود و خودش را بوم شناس می دانست(مارکو بارونی،3لغت شناسیزمینه
و اقتصاد دان و برنده 5، ریاضیدان بنویت مندلبورت4از دیگر پیشگامان این حوزه ،روانشناس جرج میلر

با خارجی و بودند .از این رو بحث هاي مطرح شده آنها براي زبان شناسان ،تقری6جایزه نوبل هربرت سیمون 
،مندلبورت قانون زیف را تغییر داد تا 1950مندلبورت .در سال "بحث داغ "و نا متعارف بود مثل رویکرد 

7آن را از لحاظ تجربی مناسب تر کند و این کار را در بافت نظم جدید پیشنهادي کالن زبانشناسی تنظیم کرد

ي ریاضی ،ملموس ترساخت .و به این ترتیب ،او فرضیه زیف را با استفاده از آمار ها
بیان کرد که یک متن تصادفی باید توزیع زیف را نشان بدهد .میلر با انجام 1965جورج میلر در سال 

زیف را بی "کم کوشی "آزمایشاتی دریافت که متون تصادفی ،توزیع زیف را تصدیق می کنند ولی فرایند 
ن زیف از فرضیات ساده اي نشات گرفته که حاصل به نظر می رسد که قانو"اعتبار می کنند .او می گفت :

).به این 1957(میلر، "ربطی ندارد ."کم کوشی "سوء استفاده از زود باوري عوام نیست و ... ولی به فرایند 
طریق ،میلر مدلی را ارائه کرده است که ساده تر از مدل هاي زیف است و در آن نشان می دهد که چگونه 

).همان طور که اشاره شد 1999ادفی می پردازد(کاترینا تولو و جیمز آر هارفورد،قانون زیف به متون تص
تحت عنوان قانون کم کوشی بیان کرد .بنا بر این 1935،زیف لیل پر بسامد بودن کلمات کوتاه را در سال

ها صدق می قانون ،کلماتی که فرکانس باالتري دارند از لحاظ آوایی کوتاه می شوند و این در بین تمام زبان
توسط 1976و در سال 8این قانون توسط بایبی 2001کند .بعد از بیان این قانون توسط زیف ،در سال 

نظري کم و بیش متفاوت را بیان کرد و گفت کوتاهی در 2006دوباره بیان شد .هم چنین بایبی در سال 9هوپر
ین کلماتی را خودکار می کند .او هم در کلمات با فرکانس باال دیده می شود چون استفاده زیاد ،تولید چن

شواهدي را 1982در سال 10چنین بیان کرد که کلمات خودکار ،کمتر به طور آگاهانه قطع می شوند .لوگان

6Mc enery/Wilson
7Biber/Conrad/Reppen
1philologist
4George Miller
5Benoit Mandelbort
6Herbert Simon
7Available at: www.stand ford.edu/dept/linguistics/linguist/nsfwork shop/kapatsinski_abstract.pdf

last retrieved at:2006/04/05
6Bybee
7Hooper
8Logan
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در تایید این نکته فراهم آورد و بیان کرد که قطع تایپ کلمه اي براي پاسخ به یک سیگنال در هنگام تایپ 
ارد سخت تر از زمانی است که یک کلمه با فرکانس پایین تر را تایپ می که فرکانس باالیی دtheکردن کلمه 

کنیم .
بود .همان طور که گفته شد، 1999در سال 1از دیگر نظراتی که در مورد قانون زیف بیان شد نظر بادلی

تن بیشتر طرفداران قانون کم کوشی زیف معتقد بودند که کلمات بلند تر زمان بیشتري براي خواندن و نوش
نیاز دارند و همه آنهاانطباق کلمات کوتاهتر رابا اقتصادزبان و قانون کم کوشی تاکید می کنند .بادلی بیان کرده 
است که تحقیقات تجربی روي ذهن بشر نشان داده است که طول کلمه تاثیر مستقیم بر تعداد مورد هایی 

ین دلیل ،افراد کلمات کوتاه را بهتر از کلمات دارد که افراد قادرند در حافظه فعال خود نگهداري کنند .به ا
بلند حفظ می کنند چون آنها اطالعات را توسط تولید درونی در طی فاصله حفظ کردن نگه می دارند و 
متقابال کلمات کوتاهتر را بهتر می توانند به خاطر آورند(بنت سیگورد،متس اگ الوف سن و جوست ون دو 

).2000ویجر،
ر تائید قانون زیف در طی سالها انجام شده است و تمام آنها یک نتیجه کلی گرفتند و آزمایشات زیادي د

آن همان چیزي است که به عنوان قانون زیف می شناسیم .هر چند ،آنها در این بین به جزئیاتی متناقض نیز 
انون در مورد در یافت که این ق2دست یافتند که البته به اصل قضیه هیچ لطمه اي نمی زند .مثال سیگورد

کلماتی صدق می کند که سه حرف یا بیشتر دارند و بیان کرد که کلماتی که یک یا دو حرف دارند فرکانس 
).1999باالیی را که قانون زیف پیش بینی می کند را ندارند(کاترینا تولو و جیمز آر هارفورد،

نشناسی ، بلکه حتی به صورت اساسی تر بنابراین ،قانونی که زیف بیان کرد ،تحولی عمده را نه تنها در زبا
در سایر رشته ها مثل ریاضی ،شهر سازي ،آمار ،کامپیوتر و ... ایجاد کرد .اگرچه نظریات مخالف و موافق 

زیادي بر این قانون آورده شده است ولی هیچ مخالفتی به اصل قضیه وارد نشده است .
است ،بلکه به بخش نحوي ،معنایی و به حیطه نقش فرکانس در زبان شناسی نه تنها در بخش ساختواژي

عبارت سازي و جمله سازي نیز وارد شده است .اما بارزترین نمود آن در بخش ساختواژي است که بر 
اساس قانون زیف ،کلماتی که فرکانس باالتري دارند کوتاهترند و یا کوتاهتر می شوند که یکی از عمده ترین 

که زیف آن را قانون کم کوشی بیان نموده است .این اصل نوپا اگرچه در دالیل آن بخش اقتصادي زبان است
ابتدا بیشتر توجه رشته هاي دیگر را به خود معکوس کرده ابود،ولی اخیرا مورد توجه بسیاري از زبانشناسان 

د که نیز قرار گرفته است و بحث هاي فراوانی را ایجاد کرده است .بنابراین ،فرکانس یک نشانه سه اثر دار
) :اولین اثر ،قابل پیش بینی بودن است 1963تمام آنها بر ساختار زبان تاثیر می گذارند(مارتین هاس پل مس ،

که بیان می کند که اصطالحات با فرکانس باالتر قابل پیش بینی ترند چون وقوع آنها دلخواه تر است بنا براین 
شاره کرده است .دومین تاثیر ،بر قدرت حافظه است ا2006کوتاه تر می شوند .به این مورد بایبی در سال 

9Baddeley
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اشاره 1999.اصطالحات با فرکانس باالتر سریعتر به خاطر سپرده می شوند که به این موضوع بادلی در سال 
کرده است  .سومین تاثیر به یاد آوردن سریع داده هاي با فرکانس باالتر است که این مورد نیز توسط بایبی در 

شده است.بنابراین فرکانس یک نشانه از طرق متفاوت با ساختواژه مربوط می شود .چون بیان2006سال 
کلمات با فرکانس باال قابل پیش بینی ترند سریعتر در حافظه سپرده می شوند و سریعتر به یاد آورده می 

فرکانس باال شوند و چون سخنگویان به ساختارهاي اقتصادي عالقمند ترند قابل پیش بینی بودن مقوالت با 
تر منجر به ایجاد اصطالحات صفر (یا اصطالحات کوتاه )می شود .همچنین مقوالت با فرکانس باالتر سریعتر 
تشخیص داده می شوند .چون کلمات و مقوالت با فرکانس باالتر آسانتر به خاطر سپرده می شوند کمتر در 

کی از دالیلی است که چرا بی قاعدگی ها معرض هم سطحی قیاسی (مشابه )قرار می گیرند و این همچنین ی
بیشتر در کلمات با فرکانس باال دیده می شوند .دلیل دیگر این است که کلمات با فرکانس باالتر از لحاظ 

ساختواژي کوتاهتر هستند که این هم به دلیل قابل پیش بینی بودن آنهاست .
ن زمینه انجام داده و نتایج آن را برسی کنیم .در درادامه این مقاله سعی بر این است که آزمایشاتی را در ای

فصل بعد با انجام آزمایشی که بر روي اشعاري از حافظ انجام می دهیم سعی می کنیم این قانون را در آن 
اشعار بررسی کرده و نتایج حاصل از آن را ارزیابی کنیم .در ابتدا با روشی آماري کلمات پر بسامد متن را به 

رکانس آن را می سنجیم و در انتها با استفاده از فرمول ریاضی زیف صحت و سقم این رابطه دست آورده و ف
را به آزمایش می گذاریم و نتایج حاصل از این قانون را که توسط فیلسوفان بیان شده است را در آزمایشات 

پردازیم. خود بررسی می کنیم و در بخش آخر به نتیجه گیري کلی از این مبحث و تاثیرات آن می 
بررسی تاثیر بسامد بر نمونه هایی از زبان هاي فارسی وانگلیسی-3

زیست شناختی –زبان از جنبه روان شناختی "در بخش پیش بیان کردیم که زیف در کتاب خود با عنوان 
منتشر کرد، قانونی را مطرح کرد که با نام خود او شناخته شده است. او در این قانون 1935که در سال "

رابطه بین مرتبه کلمات وبسامد آنها را در جمله بیان می کند و می گوید که در جمله مرتبه کلمه با بسامد آن 
رابطه معکوس دارد و بسامد کلمه وقتی در مرتبه آن ضرب شود مقداري ثابت به دست می دهد .او بعد ها بر 

می کند و می گوید طول یک کلمه رابطه اي اساس این قانون ،رابطه بین بسامد کلمات و طول آنها را نیز بیان
معکوس با بسامد آن دارد .

ما در این بخش با بررسی قانون زیف بر روي اشعاري از حافظ،  نتایج نظري حاصل از این قانون را 
بررسی کرده و سعی می کنیم به طور عملی به بررسی آن بپردازیم تا دریابیم غزلیات حافظ تا چه مقدار تابع 

"دل می رود ز دستم صاحبدالن خدا را"هستند.در این مقاله به بررسی سه شعر از حافظ به نام هاي :قواعد

می پردازیم ."صالح کار کجا و من خراب کجا"و "ساقی به نور باده بر افروز جام ما"و 
ورده ایم .به نمایش در آ2در بررسی اشعار حافظ، نتایجی معنا دار به دست آوردیم که در جدول شماره 

صالح کار کجا و...ساقی به نور باده...دل می رود ز دستم...



٥٠٣٧
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

بسامدکلمهبسامدکلمهبسامدکلمه

16کجا12ما9را
9است6است5است

5و5که5که
3از5از4در

ند را در نکته اي که قابل ذکر است این است که در جمع اوري داده ها، کلماتی که هم خانواده می باش
و..."شد"، "است"یک دسته قرار داده ایم مثل

همان طور که در جدول باال مشهود است، کلمات قافیه در هر شعر، پر بسامدترین واژه آن شعر بودند 
اگرچه طول کوتاهی در برخی موارد نیز نداشتند. بنابراین، از این جنبه، اشعار حافظ از قانون زیف تبعیت 

پر بسامدترین واژه متن است که این نیز "است"اگر کلمات قافیه را کنار بگذاریم، واژه نمی کنند. همچنین، 
نقضی برقانون زیف است. اما پس از آن، بقیه کلمات پربسامد، کوتاهترین کلمات نیز می باشند اما این نیز 

نمی تواند قانون زیف را تایید کند.
بحث و نتیجه گیري-4

شاهده کردیم، اشعار مورد بررسی حافظ در این مقاله، قانون زیف را زیر پا همانطور که در بررسی ها م
بعد از کلمات قافیه، در "است"گذاشتند و نه تنها کلمات قافیه، پر بسامدترین کلمات متن بودند، بلکه کلمه 

وان گفت حافظ هر سه شعر، پر بسامدترین واژه بود در حالی که کوتاهترین واژه متن نبود. بنابراین شاید می ت
به نوعی به هنجار شکنی در اشعار خود پرداخته است و همین است که وي را از سایر شعرا متمایز می کند و 
با گذشت سالیان از سروده شدن اشعارش، هنوز اشعار وي تازگی خود را حفظ کرده اند و افراد با هر سنی، 

اشعار او را می شنوند و لذت می برند.
کتابنامه
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»قرآن قدس«هاي معنایی فعل در ترجمه کهن بررسی ویژگی
١جواد عصاررودي

دانشگاه سیستان و بلوچستانارشد زبان و ادبیات فارسیدانشجوي کارشناسی
محمود عباسی

سیستان و بلوچستاناستادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه 
چکیده

هاي ترجمه است که حاوي مطالبی زیبا و جذاب در ترین نمونهترجمه کهن قرآن قدس از قدیمی
کند، اما باشد. هر چند این ترجمه بیشتر تحت اللفظی است و تک تک کلمات را ترجمه میي قرآن میترجمه

اي ارتباطی را به خوانندگان عرضه ترجمهها رویکرد معنایی آن چنان شکل گرفته که در خیلی از قسمت
هاي رایج و دارد. استفاده از تعابیر مختلف، دقت در معانی اصلی و اعتقادي قرآن، کمک گرفتن از لهجهمی

استفاده مناسب از خصوصیات زبان مقصد، باعث شده زیبایی خاصی در این ترجمه وجود داشته باشد. 
ي دیگر ي مترجم قرآن قدس از فعل، با پنج ترجمهتلف مورد استفادهدر این مقاله سعی شده تا تعابیر مخ

ي مقایسه شود، تا خواننده بتواند ظرافت کار این مترجمین را مالحظه نماید. حاصل این جستجو توان بالقوه
دهد و سعی دارد تا زبان فارسی را در تعابیر مفید و قابل استفاده براي مخاطبین سنین مختلف نشان می

اي ي ترجمههاي سطحی را در لزوم یک تعبیر یا تعابیر محدود، گسترش داده، مترجمین را در ارائهاهنگ
درست و مفیدتر تشویق نماید.

هاي معاصرقرآن قدس، ترجمه ، دهلوي، ترجمهها:کلیدواژه
مقدمه

انه آستان قدس در کتابخ54یکی از قدیمی ترین نمونه هاي ترجمه، قرآن مترجم قدس است که با شماره 
نگه داري می شود. در این قرآن معادل فارسی هر کلمه در زیر آن نوشته شده است.  محقق محترم دکتر علی 

)98، 1381به زیور طبع آراسته است.(براتی و شعبانزاده، » قرآن قدس«رواقی این ترجمه را با نام 
ه مردم کرمان و سیستان نسبت داده تاریخ این ترجمه به درستی مشخص نیست اما دکتر رواقی آن را ب

ترجمه به گونه زبان سیستانى است که ظاهراً با توجه به کاربردهاى آوائى ویژه آن )32-35است. (همان، 
بنا به قرائن و امارات(نشان ) 1702، ص 2پژوهى، ج نامه قرآن و قرآندانش(. باشدمیمتأثر از گونه بلوچى

هجرى قمرى است. البته ژیلبر الزار بر این نظر است 350تا250بین سالهاى ها) زبانشناسى، زمان کتابت آن 
در این متن به رغم دیگر » اندر«و » همى«به جاى » در«و حرف اضافه » مى«که کاربرد صورت ادات فعلى 

ن قرن تر نیست و ترجیحا به نیمه دوم ایهاى کهنگى، داللت بر این دارد که این متن از قرن پنجم قدیمىنشانه
)81دانشنامه جهان اسالم، ص(تعلق دارد.

1 . assar.javad@gmail.com
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اندکی از آغاز این ترجمه(از ابتداي قران هر چند قسمت اعظم این ترجمه از گزند ایام محفوظ مانده اما 
. این قرآن از سوره بقره) و اندکی از انتهاي آن ( تعدادي از سوره هاي کوچک قرآن ) افتاده است213تا آیه 
خویش، مفاهیم مختلف براي الفاظ یکسان و دقت در مفهوم خاص بعضی لغات کار هاي رایج زمانلهجه

گرفته تا هر چه بیشتر مفید واقع شود. فرضیه ما نیز بر همین اساس شکل گرفته که این قرآن توانسته توان 
هدیه نماید.ي زبان مقصد را به کار برده تا تعابیري زیبا و مناسب از زبان مبدا را به مخاطبین خود بالقوه

انواع ترجمه 
نظریه پرداز ترجمه در کتاب » پیتر نیومارك.«هاي مختلفی دارد ترجمه از زبان مبدا به زبان مقصد روش

) ترجمه را با توجه به نوع متن و اینکه هدف ترجمه وفاداري به نویسنده اصلی 1981هاي ترجمه (روش
) 24هـ،1390تقسیم کرده است. (ناظمیان،» تباطیار«و » معنایی«است یا خواننده ترجمه، به دو نوع 

هاي دستوري و معنایی زبان ایاستکه معناي دقیق متن مبدا را با نزدیکترین ساختترجمه معنایی ترجمه«
آنکه تغییرات دستوري یا لغوي در متن ایجاد کند، آن را لفظ مترجم در این روش، بی» کند.مقصد، منتقل می

هاي گرداند. از ترجمه معنایی براي ترجمه متون توصیفی یا عناصر توصیفی متنبرمیبه لفظ به زبان مقصد 
اي است ترجمه ارتباطی ترجمه) «23هـ،1390شود. (ناظمیان،اطالعاتی و نیز ترجمۀ متون مقدس استفاده می

این » گرداند.هاي دستوري به زبان مقصد برمیکه پیام متن مبدا را با متداولترین کلمات و عبارات و ساخت
شیوه از ترجمه همان تأثیري را بر خواننده خود دارد که متن اصلی بر خوانندگان خود گذاشته است. در 

کند براساس کند، بلکه تالش میي ارتباطی، مترجم براساس معناي اولیه کلمات، معادل یابی نمیترجمه
هاي ) هر چند ترجمه قرآن را از ترجمه24هـ، 1390معناي کلمه در بافت متن، معادل یابی کند. (ناظمیان،

شود تا این متن در دسترس عموم مردم قرار شمارند اما امروزه تالش میمعنایی یا همان تحت اللفظی می
گیرد لذا اکثر مترجمین با کمک از مطالب تفسیري و یا دستوري، سعی در ارتباطی کردن آن دارند.

مخاطب ترجمه
توانند اهل قلم و شوند. مخاطبان خاص نیز میخاص و عام تقسیم میمخاطبان ترجمه به دو گروه

تواند برتري آن ها میهاي هر یک از این گروهتحصیل کرده یا کودکان و نوجوانان باشند. توجه به ویژگی
)40، 1390ترجمه را نشان دهد.(ناظمیان، 

راین کار موفقیت بیشتري از جمله خصوصیات ترجمه دقت در جذب مخاطب است و هر مترجمی که د
هاي رایج زمان کسب کند قطعا کارآمدي بیشتر داشته است. قرآن قدس در این زمینه سعی کرده از لهجه

خویش کار گرفته مفهوم دقیقی از کلمات را براي مخاطببین خویش فراهم سازد. در ضمن بیان شواهد 
. مختلفی از این ترجمه کهن این ادعاي ما نیز ثابت خواهد شد

پیشنه تحقیق
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هاي قرآن قدس در نمونه واژه«ي درمورد قرآن قدس تا به حال مقاالتی به چاپ رسیده است. مقاله
هاي خراسان دانشگاه فردوسی مشهد به چاپ که در مجله زبانشناسی و گویش» هاي خراسان جنوبیگویش

وجود دارد. البته قسمت اعظم این کند که در قرآن قدس نیزهایی را از خراسان جنوبی نقل میرسیده گویش
ها را به روستاهاي بیرجند منسوب مطالب درنقاط دیگر خراسان بزرگ نیز رایج است که این مقاله صرفا آن

، مجله زبانشناسی)1390دانسته است. (صادقی، محسن و محصل، محمد تقی، 
به اختصار مطالبی در مورد این در مقاله نگاهی به ترجمه و تفسیرهاي کهن نوشته محمد مهیار نیز صرفا

اي با چنین نامی خبر داده است.(مرکز تحقیقات کامپیوتري علوم اسالمی، بینات، سال سیزدهم)وجود ترجمه
آقاي دکتر رواقی نیز مطالبی در مقدمه کتاب بیان کرده که بسیار مختصر است و صرفا دورنمایی از کلیت 

مقدمه):1364دهد(رواقی، این کتاب را نشان می
باشد. ابتدا هر مطلب را با شواهد مختلفی از ترجمه سعی ما در این مقاله بیان خصوصیات این ترجمه می

هاي فتح الرحمان شاه ولی اهللا دهلوي، ناصر مکارم شیرازي، محمد واضح خواهیم نمود و در ادامه به ترجمه
هاي کنیم تا ارزش این تالشن اشاره میاي و حسین انصاریامحی الدین مهدي الهی قمشهمهدي فوالدوند، 

علمی ودینی براي خوانندگان بیشتر واضح گردد. 
ترجمه با روایت شعبه

باشد. اما ترجمه قرآن غالبا در کشور ما قرآن به رویت حفص از قرائت عاصم چاپ و در دسترس همه می
به کار » یرْجعونَ«و»یبغُونَ«علسوره آل عمران دو ف83قدس بر اساس روایت شعبه از عاصم است. در آیه 

ي قرآن قدس ) ترجمه23: 1416شود.(محمدنبهان،خوانده می» تُرْجعونَ«و»تَبغُونَ«رفته که در روایت امام شعبه
) اما سایر مترجمین مورد 16: 1364رواقی،»(واز آورده شید»«طلبیدمی«نیز با روایت امام شعبه همراه است: 

اي به اند. انصاریان، مکارم و الهی قمشهقرائت عاصم ترجمه نمودهبحث به روایت حفص از
گردانیده –طلبند می«شاه ولی اهللا به )» رجوع خواهند کردشوند(بازگردانده می-طلبند)خواستارند(می«

».شوند
»کْفَرُوهلُوا...فَلَنْیفْعایمشود در روایت شعبه چنین خوانده می)115آل عمران(» و»مو..لُوا...فَلَنْ تُکْفَرُوهاتَفْع «

) مترجم قرآن قدس با رویکرد روایت امام شعبه، هر دو فعل را به صورت مخاطب 24: 1416(محمدنبهان،
)19همان، »(آن کنید ...ناسپاسی کرده نشید«ترجمه کرده است: 

خوانده » یدخَلُونَ«مجهول در روایت شعبه به صورت)124نساء(»یدخُلُونَالْجنَّۀَ«فعل مضارع معلوم در
درکرده می«) مترجم قرآن قدس نیز به صورت مجهول ترجمه کرده است : 25: 1416شود (محمد نبهان، می

)43همان،».(شند
»یهِمؤْتفَیومتکلم مع الغیر خوانده شده است(محمد » نؤتیهم«سوره نساء در روایت شعبه به 152در آیه» س

)46: 1364ترجمه کرده است.(رواقی، » انوز دهیم«م قرآن قدس نیز به ) مترج25: 1416نبهان، 
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ما «)امام شعبه این فعل را به تاي مضموم و نون و زاي مفتوح و مالئکه را مضوم8حجر»(هنُنَزِّلُ الْملَائکَ
فرود نیایند «) پس ترجمه قرآن قدس به346: 1425خوانده است. (السفاقسی الشیخ علی،» هلُ الْملَائکَنَزَتُ

باشد.) براساس روایت شبعه می161(همان » فریشتگان
استفاده از تعابیر مختلف 

به نام «هاي متفاوتی ترجمه شده است : به صورت» بسم اهللا الرحمن الرحیم«مختلفهاي در آغاز سوره
به نام خداي «)، 12ن، (هما» به نام خداي مهربانی رحمت کنار«)، 65: 1364رواقی،»(خداي مهربانی بخشاینده

به نام خداي است «)، 82همان، »(به نام خداي روزي دادار رحمت کنار«)، 224همان، »(مهروانی رحمت کنار
به نام خداي ) « 280همان، »(به نام خداي روزي دهنده بخشاینده« )، 246(همان،  » روزي دادار رحمت کنار
)401همان، »(بخشاینده مهربانیبه نام خداي) «320(همان، » مهربانی رحمت کنارست
شود، رحمان به معناي مهربانی، مهروانی، روزي دادار، دهنده و بخشاینده ترجمه شده چنانچه مالحظه می

نیز معناي بخشاینده و رحمت کنار، به کار رفته است.» رحیم«و براي 
به نام خداي بخشاینده «ي به و دهلو»به نام خداوند رحمتگر مهربان«فوالدوند تسمیه را در تمام قرآن به 

استفاده نموده است. » ه نام خداوند بخشنده بخشایشگرب«اند. مکارم نیز از ترجمه ترجمه نموده» مهربان
فرق بین » اش همیشگیاندازه است و مهربانیبه نام خدا که رحمتش بی«انصاریان سعی دارد با ترجمه 

) 1/27: 1418دوام آن در رحیم، اشاره کند.(بیضاوي، رحمان و رحیم در عظمت مفهوم رحمت در رحمان و 
شود. با این توضیح دقت نظر مترجم قرآن قدس در استفاده از مضامین متفاوت نشان داده می

مسندالیهی متفاوت با صیغه فعل
اي است که هنوز در کند. البته این لهجهگاهی مترجم قرآن قدس مطابقت بین فعل و فاعل را رها می

در این آیه کنت )نساء73(»یالَیتَنیکُنْتُمعهمفَأَفُوزفَوزاعظیما«ز استان سیستان و بلوچستان رایج است. بخشی ا
فعل ماضی متکلم وحده و افوز فعل مضارع متکلم وحده است. اما مترجم قرآن قدس این دو فعل را به 

دالیه ترجمه کرده تا به زبان مبدا نزدیک را به صورت مسن» من«ترجمه کرده و » بودي و دست بردي«صورت 
) البته این ساخت 37: 1364رواقی،»(یا کاشکی من بودي وا ایشان تا دست بردي دست بردنی بزرگ«شود. 

باشد و نوعی سجع در کالم رعایت شود.» ي«شود که در جمله وقتی استفاده می
با آنان بودم، پس به کامیابی بزرگی اي کاش من هم «در بین سایر مترجمین مورد بحث انصاریان به 

کاش « و فوالدوند به » کاش بودمی به ایشان، پس یافتمی مطلب بزرگ را!«، شاه ولی اهللا به »یافتمدست می
ترجمه کرده و مفرد بودن فعل زبان مبدا و مقصد را رعایت » رسیدممن با آنان بودم و به نواى بزرگى مى

بودیم، و به رستگاري (و پیروزي) ِ بزرگی ...ما «ي مکارم یز در  ترجمهاند. ترجمه به صورت جمع ننموده
شود. دیده می» بردیمبه جهاد رفته بودیم تا (از غنیمت) نصیب فراوان می...ما «اي و قمشه»رسیدیم!می
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یا کاشکی من «شود:ب دیده مینیز این مطل» َسیامنْسیاَهذَاوکُنْتُنمتُّقَبلیالَیتَنی«سوره مریم 23در آیه
)194: 1364رواقی،»(بمردي پیش این و بودي فرموشی فرموش کرده

و » مرده بودم«اي و فوالدوند به مکارم، قمشه» مردممی«در بین مترجمین دیگر، فعل اول را انصاریان به
، شاه »فراموش شده بودم«به فعل دوم را انصاریان و فوالدوندواندترجمه کرده» مرده بودمی«شاه ولی اهللا به 

ترجمه » نامم فراموش شده بود«اي به و قمشه»شدم!فراموش می«، مکارم به »شدمی فراموش«ولی اهللا به 
ها به ترتیب فعل اول به ماضی استمراري و ماضی بعید ترجمه شده و فعل دوم به در این ترجمه.اندکرده

دیم ماضی مجهول استمراري و ماضی مجهول بعید با ترتیب به ماضی مجهول بعید، دو شکل جدید و ق
فعل را » نامم فراموش شده بود«اي با ترجمه شود. یعنی قمشهي قرآن قدس دیده میرویکري مشابه به ترجمه

به صورت غایب ترجمه کرده و مسندالیه را نامم قرار داده تا تناسبی با فعل متکلم وحده داشته باشد.
فعل متکلم مع الغیر را به » ولَوأَنَّأَهلَالْقُرَىآمنُواواتَّقَوالَفَتَحنَاعلَیهِم«اعراف 96مترجم قرآن قدس در آیه

صورت مفرد مخاطب ترجمه کرده و مسنداهللا را ضمیر اول شخص جمع( مرتبط با متکلم مع الغیر) آورده 
) انصاریان، مکارم، 91: 1364اقی،(رو» ار اهل دهها بگرویستندي و بپرخیزیدندي بگشادي ایما وریشان«است 

اند.ترجمه کرده» گشادیم«و شاه ولی اهللا به » گشودیممی«اي به فوالدوند و قمشه
بگه ار بودي در «شود. لَنَزَّلْنَاعلَیهِممنَالسماءملَکًارسوالباز هم این روش تکرار می«سوره اسرا 95در آیه 

: 1364رواقی،»( ي پیغامبريگان، فرود کردي ایما وریشان از آسمان فریشتهرفتندي آرامیدزمین فریشتگان، می
ترجمه »فرستادیممی«اي و شاه ولی اهللا به و مکارم، قمشه» کردیمنازل می«) انصاریان و فوالدوند به 183

اند.نموده
تعابیري از امر با الم (غایب) عربی

) این 339: 1993شود.(زمخشري، یب حاصل میساختار امر غا» ل + فعل مضارع«در زبان عربی از 
ساخت در قرآن کریم بارها به کار رفته است و  ترجمه کهن قرآن قدس آن را به دو صورت ترجمه کرده 

هاي در گویش» کو«البته این تکواژ ». کو+ فعل مضارع«و دیگري » کو + امر حاضر«است؛ یکی با ترکیبی از 
)72.(صادقی محسن، راشد محمد تقی، مجله زبانشانسی خراسان:خراسان جنوبی کاربرد فراوان دارد

»کْتُبلْی11: 1364رواقی،»( کو بنویس )«282بقره »(و،(»ِللملْیو)«« کو امال کن)«282بقره «
)، 12(همان،» کو بگزار اوي) : «12همان، »(فلیودي«)، 11همان، »(کو بپرخیز) «282(بقره » ولْیتَّقِ«)،11(همان،

، 28) : کو پاکی کن6نساء »(فَلْیستَعفف«)، 18(همان » کو باش گرهی) : «104ال عمران »(تکنول«
»»( فَلْیتَّقُوا«)، 29(همان،» کو بترسند ایشان) : «9نساء»( ولْیخْش«)، 28همان، »(کو بخور) :«6نساء»(فَلْیأْکُلْ«

) :کو 102(نساءفَلْتَقُم)، 37(همان،» کو کازار کنید): «74نساء»(فَلْیقَاتلْ«)،29همان »(کو بپرخیزید) : «9نساء
)، ولْتَأْت 41) :کو بید(همان،102(نساءفَلْیکُونُوا) 41): کو بگیرید(همان،102(نساءولْیأْخُذُوا)، 41بایست(همان،

) 41) : کو آي گرهی (همان،102(نساء
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« ايم، فوالدوند، شاه ولی اهللا و قمشهمکار» الزم است بنویسد«انصاریان، » فَلیکتُب«در ترجمه 
» باید امال کند«اي و فوالدوند انصاریان، مکارم و قمشه» ولیملل«ي اند. در ترجمهآورده» باید(بایست) بنویسد

، مکارم »باید خودداري کند«را انصاریان به » فلیستعفف«ترجمه نموده است. » باید انشا کند«و شاه و ولی اهللا 
» باید خودداري ورزد«و فوالدوند به » باید پرهیزکاري کند«، شاه ولی اهللا به »خود داري کند«اي به و قمشه

ارتزاق «اي، و قمشه» بخورد«، مکارم، »مصرف نماید«انصاریان، » فلیأکل«ي اند. اما در ترجمهترجمه کرده
اند. را استفاده کرده» اید بترسندب» «لیخش«اي در ترجمه اند. انصاریان، مکارم و قمشهرا به کار برده» نماید

» باید از خدا بترسند«اي به و قمشه» بپرهیزند«، مکارم به »الزم است از خدا پروا کنند«را به » فلیتّقوا«انصاریان 
باید جهاد «اي به و قمشه» باید پیکار کنند«، مکارم به »باید بجنگند«را انصاریان به» فَلْیقَاتلْ«اند. ترجمه کرده

فعل «یا » باید + فعل مضارع«اند. پس مترجمین مورد بحث بیشتر سعی بر آن دارند تا از ترجمه نموده» ندکن
، استفاده کنند.»مضارع بدون قید باید

) 41): کونماز کنند(همان،102: فَلْیصلُّوا(نساءها انجام شده استبق با این مثالدر روش دوم مطا
). دیگر مترجمین 227نور) : کو فرود هیلند(همان، 31(ولْیضْرِبنَ)،41رند (همان،) : کو بگی102ولْیأْخُذُوا(نساء

باید ... «را به » فلیصلوا«اي اند. مثال انصاریان، مکارم و قمشهمورد بحث همان روش قبلی خود را به کار برده
اند.ترجمه کرده» نماز بگزارد(بخواند)

اي شبیه این روش به کار رفته است. یعنی در ترجمه فعل جمهي فعل مضارع غایب منفی نیز تردر ترجمه
» : والیأب«)، 11همان،»(کو مکه) : «282(بقره » والیبخَس«غایب منفی از فعل نهی استفاده کرده است؛  مثال 

ايانصاریان، قمشه» الیبخس«). در ترجمه 11(همان،» کو سیر مشید» : «والتسأموا«)، 11همان،»(سر واز مزن«
» الیأب«اند. در ترجمه آورده» نقصان نکند«و شاه ولی اهللا، » فروگذار ننماید!«، مکارم » نکاهد«و فوالدوند، 

نباید «، فوالدوند »امتناع از رفتن نکنند«اي ، قمشه»نباید ... خودداري نمایند«، مکارم »امتناع نورزد«انصاریان، 
اند.استفاده کرده» باید که سرباز نزنند« و دهلوي» خودداري ورزند

رعایت کنایه در ترجمه
کنند که مفسرین در جایی که قرآن به صورت کنایه استفاده کرده این مقوله عبداهللا بن عباس را نقل می

اي ). لذا مترجم نیز اگر در کالم خود کنایه4/300: 1422گوید(وهبه الزحیلی،خداوند، کریم است و کنایه می
قت بیشتري بین جمالت مبدا و مقصد خواهد داشت.مناسب استفاده کند مطاب

رسیدستانید آن و و چون می«)نساء21(»وقَدأَفْضَىبعضُکُمإِلَىبعضوأَخَذْنَمنْکُممیثَاقًاغَلیظًاتَأْخُذُونَهوکَیفَ«
این که ترجمه ) در این ترجمه عالوه از 31: 1364رواقی،»(برخی از شما بی برخی و بستدند از شما پیمانی

کامال تحت اللفظی انجام شده مفهوم آمیزش و روابط جنسی نیز به صورت کنایی بیان گردیده است. در بین 
در «اي به و قمشه» حال آنکه رسیده است بعض شما به بعض«مترجمین مورد بحث شاه ولی اهللا دهلوي به 

در « ترجمه کنایی است. اما انصاریان به ترجمه کرده و باز هم» ایدحالی که هر کدام به حقّ خود رسیده
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در حالی که شما با «، مکارم به » اید، تماس روحی و معاشرت] به یکدیگر رسیدهجسمیحالی که [با آمیزش 
اند.ترجمه کرده» ایدبا آنکه از یکدیگر کام گرفته« و فوالدوند به» ایدیکدیگر تماس و آمیزش کامل داشته

بخواست اویرا آن زن کاوي «را به )یوسف23(وراودتْهالَّتیهوفیبیتهاعنْنَفْسه«يمتر جم قرآن قدس آیه
تمناي «، مکارم به »خواستار کامجویی شد«)، انصاریان به 144: 1364رواقی،»(ي اوي بوددر خانه

و دهلوي به » دخواست از او کام گیر« ، فوالدوند به »بناي مراوده گذاشت«اي به ، قمشه»کامجویی کرد
اي معنایی با رویکرد حفظ ها سعی در ترجمهاند. پس، در این ترجمهترجمه نموده»گفت و شنود کرد«

اي نیز بدان سو ي قرآن قدس کامال نمودار است و شاه ولی اهللا دهلوي و الهی قمشهکنایه در ترجمه
متمایلند.

ي زبان مبدا و مقصددقت در رابطه
اي نهفته است که واضح کردن آن براي مخاطب دقت نظر مترجم را کامال هوم ویژهدر بعضی از الفاظ مف

شود و در نزد خداي متعال میسازد. از آن جمله مفهوم انفاق است که در اعتقاد اسالمی آنچه انفاق آشکار می
نفقونهاي مختلف انفاق، خزین کردن است. ی) تعبیر مترجم قرآن قدس از صیغه96ماند.(نحل میباقی 
) : خزین 34)، الینفقونها(توبه 8خزین کنند(همان،بقره)می261)، ینفقون(1) : خزین کنند(همان،215(بقره

)، 112نکنند (همان 
اند، البته در سوره توبه هاي ذکر شده به معنی انفاق کردن گرفتهاي و فوالدوند فعلانصاریان، مکارم، قمشه

» خرج کردن«کرده است. شاه ولی اهللا دهلوي این فعل را به معنی ترجمه» کنندهزینه نمی«انصاریان به 
استفاده کرده است.

شوهنگ کند گرهی زیشان می«قرآن قدس به )نساء81(»بیتَطَائفَۀٌمنْهمغَیرَالَّذیتَقُولُواللَّهیکْتُبمایبیِّتُونَ«در آیه 
)ترجمه کرده است. در این آیه 38: 1364واقی، ر»(شوهنگ کنندگهند خداي بنویسد آن میجد آن می

است.(همان)» گویداندیشد و میبه شب می«استفاده شده که معنی » شو هنگ کردن«به معنی » تبویت«
هاي مخفیانه گروهی از آنان در شب نشینی«را به صورت متمم » شبانه انجام گرفتن«انصاریان این مفهوم 

کنند هاي مخفیانه تدبیر میکنند. خدا آنچه را که در شب نشینیدبیر میگویی، تخود بر خالف آنچه تو می
جمعی از آنان بر «اي ارتباطی این مفهوم را به صورت مفعول یا صفت آورده، مکارم در ترجمه» نویسدمی

گویند، خداوند دهند؛ آنچه را در این جلسات میهاي تو، جلسات سرّي شبانه تشکیل میخالف گفته
شبانه گروهی خالف گفته تو را در دل گیرند، و خدا اندیشه «اي دربه کار برده است. اما قمشه» سدنویمی

به صورت قید زمان و مضاف الیه در جمله به کار برده است. شاه ولی اهللا تعبیر » شبانه آنها را خواهد نوشت
فرمایی و اي زنند غیر آنچه تو میبه وقت شب، ر«اي دارد و چنین ترجمه کرده است : نزدیکی به تعبیر قمشه

گویى تدبیر جمعى از آنان شبانه جز آنچه تو مى«فوالدوند این آیه را به ».  گویندنویسدآنچه شب میخدا می
ترجمه کرده و قید زمان به کار برده است.» نگاردپرورند مىکنند و خدا آنچه را که شبانه در سر مىمى

شوندهایی که دیگر استفاده نمیفعل
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» رامشت پدیرند به نعمتی از خدايمی«مترجم قرآن قدس )آل عمران171(»یستَبشرُونَبِنعمهٍمنَاللَّه«در آیه 
ترجمه کرده است.(همان) » کنندشادي می«)ترجمه کرده و دکتر رواقی این کلمه را به 25: 1364(رواقی،

، مسرورند[مکارم]، ادمان و مسرورند[انصاریان]شاند: مترجمین معاصر از این فعل چنین تعبیر کرده
هاي کنند[فوالدوند]. از این فعل صیغهشوند[شاه ولی اهللا]، شادى مى، خوش وقت میاي]دلشادند[قمشه

)، رامشت 69،117،155مختلف دیگري نیز مترجم قرآن قدس استفاده کرده است : رامشتی شدند(همان،
)، 128)، رامشتی شیدهمان،26،156رامشتی شند(همان،)، می20،125)، رامشتی شند(همان،120پدیرید(همان،

)،164رامشت پدیرفتند(همان،می
» میزدك بر ایشان را به عذابی دردمندکنار«را مترجم قرآن قدس به )آل عمران21(»فَبشّرْهمبِعذَابٍأَلیمٍ«آیه 
» خبر ده«و شاه ولی اهللا و فوالدوند به » هبشارت د«اي به ) اما انصاریان، مکارم و قمشه14: 1364(رواقی،
هاي مختلفی به کار رفته است:  میزدك اند. در قرآن قدس این فعل به صورتکردهترجمه

)، 163میزدکبریم(همان،)، می138)، میزدك بردیم(همان،128)، بهد میزدك(همان،110،184برد(همان،
)، میزدك برده 169دك برده شهد(همان،)، میز163)، میزدك بریم(همان،163میزدکبرید(همان،می

).14)، میزدك بر(همان،176میزدك برد(همان،)، می169شد(همان،
تغییرات آوایی

ها به کار رفته است. هایی به کار رفته که امروزه تغییراتی در آندر ترجمه قدس فعل
)3همان،»()، بگدرد3همان،»()، مگدرید2همان،»(پند پدیرند» : «ذ«به » د«تبدیل 

) اوسوس 145اوشردم(همان،)، ، می162)، اوکندیم (همان، 58بیوزاید(همان،» : ف«به » و«تبدیل 
)66کردند(همان،
)سر واز 56) وازگردند(همان،45فریواندازند(همان،)، می53وازگردید(همان،» : ب«به » و«تبدیل 
)11مزن(همان،
)39)، بهد(همان،82سبک شهد(همان،» : و«به » هـ«تبدیل 

)،5نگه وان بید(همان،» : ب«به » هـ«یل تبد
)11)، اوام دهید(همان،133اشکرا کنند(همان،) می41از آغاز واژه : ایاد کنید(همان،» اَ«حذف 

)،14آگهکنم(همان،)، 30گوه گیرید(همان،» : ā«افزایش مصوت 
هایی دقیقا تحت اللفظی ترجمه

ترجم قرآن قدس رویکردي کامال تحت اللفظی دارد و تک تک ، م)نساء3و36(»ماملَکَتْأَیمانُکُم«در آیه 
)اما انصاریان به 33و28: 1364رواقی، »(هاي شماپادشا شد راست دست«ها را ترجمه نموده است. واژه

، شاه ولی اهللا به »کنیزي دارید«اي به ، قمشه»زنانی که مالک آنهائید«مکارم به » کنیزانی که مالک شده اید«
اند. پس رویکرد ترجمه کرده» ایدبه آنچه [از کنیزان] مالک شده«و فوالدوند به » هاي شماد دستمالک او ش«
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اي تحت اللفظی کرده و اي ارتباطی است به جز شاه ولی اهللا که ترجمهمترجمین از این الفاظ غالبا ترجمه
ي این الفاظ بیشتر بوده و به ها ترجمه نموده است. اما دقت مترجم قرآن قدس در ترجمهرا به دست» ایمان«
ترجمه کرده است.» هاراست دست«

در قرآن فعل ضاعف به کار رفته که مفسرین آن را به معنی چندین برابر وضعف به دو برابر کردن است. 
). تعبیر مترجم قرآن قدس نیز 3/643: 1420طلبد.( أبوحیانمحمدبنیوسف، اما کالم عرب عکس این را می

را به )بقره261(واللَّهیضَاعفُلمنْیشَاءواللَّهواسععلیم«مطلب سرچشمه گرفته باشد. وي آیه شاید از همین
) ترجمه کرده که هم راستا با مطلبی است که ذکر کردیم. انصاریان 8همان،»(خداي یک دوا کند کرا خواهد«

چند «، فوالدوند به »بیفزاید«اي به ، قمشه»کندابر میدو یا چند بر«، مکارم به »کندچند برابر می«این فعل را به 
اند. لذا شاه ولی اهللا و قرآن قدس، با کالم عرب ترجمه کرده» دهددو چند می«و شاه ولی اهللا به » کندبرابر می

اند.هماهنگ شده  و دیگران به چندین برابر متمایل شده
یباي مترجم خود را نمایان سازد، ترجمه فعل مفهوم دیگري که در قرآن قدس توانسته دقت و کالم ز

آن بدان ایشان قومی هند خرد «را به )مائده58(»ذَلکَبِأَنَّهمقَومالیعقلُونَ«است. مترجم آیه » یعقلون و تعقلون«
ا به ر» الیعقلون«) ترجمه کرده و تعبیري ساده و زیبا ارائه کرده است. انصاریان 58همان، »(فرمایندرا کار نمی

،فوالدوند به »خرد و نادانندمردمی بی«اي به ، قمشه»آنها جمعی نابخردند«، مکارم به »اندیشه نمی کنند«
اند.ترجمه کرده»فهمندهیچ نمی«و » اندیشندنمى«

) ترجمه 143همان، »(شاید که شما خرد را کار فرمایید«نیز به )یوسف2(»لَعلَّکُمتَعقلُونَ«این فعل در آیه  
« ، مکارم به »تا شما تعقّل کنید«نموده که تعبیري ساده و زیبا از این فعل است.انصاریان این قسمت آیه را به 

، »باشد که شما (به تعلیمات او) عقل و هوش یابید«اي به ، قمشه»شاید شما درك کنید (و بیندیشید)!
اند. دقت در ترجمه کرده» ا دریابیدباشد که شم«و شاه ولی اهللا به » باشد که بیندیشید« فوالدوند به 

سازد.هاي موجود ظرافت ترجمه در قرآن قدس را آشکار میترجمه
با فعل » کان«هاي مختلف فعل ناقص ي معنایی نمود بسیاري دارد صورتیکی دیگر از مواردي که ترجمه

) 156، 1390شود.( معروف:مضارع است که امروزه بیشتر به صورت ماضی استمراري ترجمه می
بودیدي ) : «93نحل»(عماکُنْتُمتَعملُونَ«)، 172(همان،» خواندیمبودیم می) : «86کُنَّانَدعوا(نحل 

)، 173همان، »(کردندبودند می) : «96نحل»(ماکَانُوایعملُونَ«)، 173همان، »(کردیدمی
) : 74یونس،»(فَماکَانُوالیؤْمنُوا«)، 129(همان، »کافر  شدندبدان بودند می) : «70یونس،»(بِماکَانُوایکْفُرُونَ«
نبودي که ) : «49هود»(ماکُنْتَتَعلَمها«)، 129همان، »(نبودند کبگرویستند«

) : 57یوسف،»(وکَانُوایتَّقُونَ«)، 190همان، »(طلبیدیمبودیم می) : «64کهف،»(ماکُنَّانَبغِ«)،137همان،»(دانستی
).158همان، »(برستون کردندبودند می) : «10ابراهیم،»(عماکَانَیعبد«)، 147همان، »(بپرخیزیدندبودند می«

اي به و قمشه» خواندیممی«، مکارم و فوالدوند به »پرستیدیممی«را به » کُنَّانَدعوا«انصاریان و دهلوي 
ن، مکارم و فوالدوند از ي انصاریااند که ماضی استمراري است. ترجمهترجمه کرده» کردیمپرستش می«
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، »کردیدآنچه می«و دهلوي » ایدکردهآنچه می«اي ، قمشه»دادیدانجام می)همواره(ازآنچه «، »عماکُنْتُمتَعملُونَ«
دهلوي به  فعلی ساده و فوالدوند به فعلی » ماکَانُوایعملُونَ«ي ماضی استمراري یا نقلی   است. در ترجمه

عملی که «ي اما انصاریان با ترجمه». کردندآنچه (عمل)می«اند : ضی استمراري ترجمه کردهمرکب با زمان ما
فعل مرکب اولی را به » آوردندبه جا می«اي با ترجمه و قمشه» دادندانجام می«، مکارم با »انددادهانجام می

اند.صورت ماضی نقلی و دو تاي دیگر از ماضی استمراري  استفاده کرده
) نیز چنین 129(همان، » کافر  شدندبدان بودند می«) به 70یونس،»(بِماکَانُوایکْفُرُونَ«ي ي آیههترجم

اند. مکارم ترجمه کرده» کردندکفر می«، دهلوي »ورزیدندکفر می«اي به رویکردي دارد. اماانصاریان و قمشه
». به سزاي(کیفر) کفرشان«اند: یه ترجمه کردهاي کامال ارتباطی فعل را به اسم و مضاف الاي با ترجمهو قمشه

تعابیري همسو با تعابیر مترجمین جدید
هاي مورد بحث توان براي آیات قرآن یافت اما ترجمهها هر چند تعابیر متفاوتی میدر بعضی از قسمت

هم سو هستند. 
»لَلْتُمإِذَاحاي بسیار اي و فوالدوند ترجمهرم، قمشه) انصاریان، مکا49)از احرام بیرون آیید(همان،2مائده،»(و

» چون احرام گشادید«اما شاه ولی اهللا به ». (شدید)احرام بیرون آمدید از «نزدیک با مترجم قرآن قدس دارند : 
ترجمه کرده است.

فعلی » + «فرود«در قرآن قدس به صورت فعل مرکب با » نزل«هاي مختلف مجرد و مزید فعلصیغه
ان «)، 12: 1364)فرودکرد(رواقی، 3ترجمه شده است: نزّل(آل عمران» ل مبدامتناسب با زمان فع

فرود » «ان ینزّلَ«)، 34(همانفرودکردیم) 47) نزّلنا(نساء46همان،»(فرود آري) «153نساء»(تنّزِل
لو و«)، 64) فرود کن(همان،114مائده»(أنزِل«)، 182) : فرود کنیم (همان، 82اسراء »(نُنَزّل« )، 64همان،»(کند
)، 66)چرا فرودکرده نشد(همان8انعام»(لوال أنزل«)، 66همان»(ارفرودکردي) «7انعام »(نزّلنا

»15) فرود کرده شهد(همان،72آل عمران»(أُنزِلَ«)، 252)فرود کردي(همان،24قصص»(انزلت ،(ا نُنَزِّلُهمو «
)162)فرود نکنیم(همان21(حجر

اند. انصاریان و ترجمه کرده» فرستاد«اي به و قمشه» نازل کرد«را به» نزّلنا«انصاریان، مکارم و فوالدوند 
» نازل کردیم«، انصاریان و مکارم نزّلنا را به »فرود آوري«اي بهو قمشه» نازل کنی«را به » ان تنّزِل«مکارم 
و مکارم به را انصاریان » ان ینزّلَ«اند. ترجمه نموده» فرو فرستادیم«و فوالدوند به » فرستادیم«اي به قمشه

ترجمه » فرستیم«اي به و قمشه» کنیمنازل می«، نُنَزّل را انصاریان و مکارم به »فرستد«اي به و قمشه»نازل کند«
اند. کرده

استفاده کرده و بعضی هم از فرستادن به جاي فعل » نازل«از » فرود«ها به جاي پس در بعضی از ترجمه
به کار برده » ارسلنا«را در ترجمه » فرستادن«قرآن قدس اند. البته مترجممرکب استفاده نموده

).182است(همان،



٥٠٤٩
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

خالصه
ي خود الفاظ را دهد که مترجم قرآن قدس در ترجمهي قرآن قدس نشان میشواهد مختلف از ترجمه

و چند ابتکار به خرج داده» بسم اهللا الرحمان الرحیم«مطابق با روایت شعبه ترجمه کرده است. وي در ترجمه 
ها، افعال و کلمات مأنوس زمان فصاحت کالم خویش را افزوده است. او در ترجمه سعی دارد تا از لهجه

ي وي هاي مورد استفادهخویش استفاده نماید تا خوانندگان را در فهم بیشتر قرآن یاري رساند. بخشی از فعل
ي او انجام شده است. استفادههاي موردامروزه از دست رفته و تغییرات زیادي نیز در برخی از فعل

ها به کار پنج مترجم دیگري نیز که در این مقاله از تالش علمی آنان استفاده شده تعابیر مختلفی از فعل
ي قرآن وجود دارد و اي است که در زبان مقصد در ترجمهي توان بالقوهاند. این تالش نشان دهندهبرده

هاي مفید و علمی استفاده این توان در برآوردن نیاز جامعه به ترجمهتوانند از مندان فن ترجمه میعالقه
نمایند.
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وتواندمیآموزشینظامهرکهکاريبهترینبنابراین) 1:184ج،1370احمدي،(".نیستسانیکگیرد،می
. هاستبچهاندوزيدرست آموزش و تجربههايزمینهآوردنفراهمدهد،انجامباید

باورنکردنیسرعتی،هادگرگونیسیربهوشدمنجرصنعتیانقالببهکهغربیجوامعشتابانرشداما
نوینیهاينظریهوکردضرورياماناخواسته،تحوالتیدست خوشهمراتربیتوتعلیمهايبخشید، نظام

درترتیببدین. یافتانتقالنیزتوسعهحالدرکشورهايبهوشدمطرحآمد،میصنعتیجوامعکاربهکه
روشکهمعنیبدین. گشتایجادتعارضنوین،وارداتیهايایدهوموجودبومیوضعمیانکشورها،این

جدید فراهمهاينظریهاخذهم برايدر حالی که زمینهگرفت،قرارمهريبیموردوشدقلمدادکهنهسنتی،
راتربیتوتعلیمنبود، فرآیندسردرگمیوخودباختگیجزچیزيهوایی کهدرپااینحاصلبنابراین. نبود
و هر روز فاصله ي آنان را با کشورهاي پیش رفته، بیش ساختمواجهبسیاريمشکالتباکشورها،ایندر

تر می کرد. 
خوشییپوستهبهتربیتونظام تعلیمکشورها،اینازبسیاريدراین یورش فرهنگ غرب سبب شد که

اجتماعی جوامع در ازهاينیبرآیندکهرويآنازنظامی،چنین. شودتبدیلمحتوا،ومغزبیامارنگ،وآب
پرسشبهوکندمیفکرمتعلّمان،به جايخودبرانگیزد،پرسشیکهاینجايبهناگزیرنیست،حال توسعه

روحنتیجه،دروکندمیسیرابکاذب،طوربهراآنها،بچهذهنکردنتشنهجايبهودهدمیپاسخها،بچه
. به جاي آن می نشاندتسلیم راومودگیکشد و خرا میآنانگريآفرینشوکنجکاوي

نسبت،همانبهشود،میترگرایانهعقلوترعلمیآموزش،هرچهکهشودمیمشاهدهبه وضوحزیرا
و"دل"کهاندکردهفراموشهاستسالها،نظاماینکهاینبراي. یابدمیکاهششهودوکشفشوق

وتصنعبادو،اینمیانکهاندنگرفتهیادبزرگساالن،مثلآنانهنوزواستمتعادلکودکان،پیشدر"عقل"«
. داردبرتريدلبرکنند که عقلوانمودوبیندازندفاصلهتکلف،

کودکانبرايادبیاتتولیدبهنیاز
پیشرا،کودکانيویژهدرسیهايکتابتألیفضرورتتربیت،وتعلیميمسألهبهتوجهرويهربه
اینگرچه. رسیدظهوربهجدید،ییپدیدهيمثابهبهدست،اینازهاییکتابتولیدونهادوامعجروي
توانمیشد،مینوشتهآنانسالیقوعالیقيگَرتهبرومتخصصغیرترانِبزرگفکريسیطرهزیرها،کتاب
بهتربسیشد،میتحمیلآنانبهونمی یافتتألیفکودکانبرايکههاییکتابازهایش،بديتمامباگفت

. بود
بهتوجهباوبشناسندراهابچهبایدکهدریافتندآرامآرامکودکان،درسیهايکتابآورندگانپدید
. بنویسندکتاببرایشانآنان،برايکتابتولیدفرضپیشيمثابهبهآنان،حالمقتضاي

شدمدارانسیاستتازوتاختيعرصهکودکان،هايتابککهنپاییددیريامابود،چنینآغازدرگرچه
وکودکانهسرشتکهگونهبدانالزاماًنهوخواهندمیخودکهگونههمانرا،هابچهکهاینبرايآنانو
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تبدیلگزا،دلوبارکسالتچیزيبهرا،ظهورنويپدیدهبپرورند، اینکرد، میایجابآنانحالاقتضاي
. کردند
يجلسهازوقتیها،بچهکهنداشته و ندارندراحقیقتایندیدنچشمحکومتی،کارگزاراناینکهیغادر
راهاآنوگیرندمیانتقاماند،کردهتحمیلآنانبرراخودماه،نهکهآثاراینازچگونهآیند،میبیرونامتحان

!آورندمیوجودبهدار،معنیامازشت،ییهصحنومی ریزندمعابروهاخیاباندروکردهپارهپاره
ورشدمسیردررا،هاکتاباینکهکودکانوشدتربارکسالتروزبهروزدرسی،کتابحالهربه
. کردمیبرآوردهرانیازهایشانکهشدندآثاريخواستارکردند و،پشتهاآنبهدیدند،نمیخودتعالی

برايکهتازههايکتاببیشتر": استکردهگزارشچنینخود،زگاررودرراوضعایندورانتویل
کهچیزيها،کتابایندر. استکردهتحقیروشمردهناچیزراکودکانهوشاست،شدهنوشتهکودکان

پیشرفتیآنخواندنازوکنندنمیرغبتآنخواندنبهکودکانکهچنان. نیستباشد،آورشوقوبرانگیزنده
شدهگرفتهاشکرهکهاستشیريمانندواستعقالنیچاپلوسینوعیها،کتاباین. آورندمیندستبه

) 1370:192دورانت،ویل(".دهندمیدسترا ازمطالعهذوقآن،خواندنباکودکانجهت،همینبهوباشد
خاطربه،"دنکرحفظ"بردرسیهايکتابمثلکهدرسی،غیرهايکتابتولیديمسألهترتیببدین

رويپیشمی آورد،فراهمپویایادگیريبرايرا،زمینهحالعیندرونمی کندتکیهدادن،امتحانوسپردن
. گرفتقرارکودكادبیاتکنندگانتولید

نوجوانانوکودکاندرسیهايکتابجبرانیمکانیزميمثابهبهرا،درسیغیروآزادهايکتابتولیدآنان
را،هابچههايخواستهامکان،حددرکوشیدندوگرفتندنظردرها،آنفاحشهايعیببرنهادنسرپوشو

. کنندلحاظگرفت،مینادیدهدرسیهايکتابکه
بهراکودکیعوالموآیدمیپدیدهابچهحالاقتضايرعایتباوقتیویژهبهدست،اینازهاییکتاب

وخالقیتبرابردرتنهانهآثاراینزیرااست.آفرینسروروبخشبراي آنان لذّتکشد،میتصویر
آمادهوريبینشومسایلعمیقفهمیدنبرايرا،ضمیرشانوذهنبلکهکشد؛نمیدیوارآنانگريآفرینش

استعدادهايباراآنانوداردمیبرآنان"بینش"يچهرهپیشازرا»دانشحجاب«دیگر،سخنبه. سازدمی
.کندمیهمواربرایشانرا،خالقیتمسیروآشناشانفتهنه

ادبیت و ادبیات کودکان
کودکان،ياندیشهاعتاليمفیدبسیارابزارهايازدرسی،هايکتاببامقایسهدرآغازدرکودکانادبیات

برحاکمطقمنخالفبروآمیختمیهمبهرا،مستقیمغیرآموزشوبخشیلذّتزیرا. آمدمیشماربه
هايدانستهدرتخیل،رهگذرازکهدادمیاجازهآنانبهداشت،پایکفقطمرغآندرکهدرسیهايکتاب
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نیازپنهانحسآنبهترتیببدینوببرندراهباشد،بایدکهچیزيبهبود،کهچیزيازوکنندتصرفخود
. دهندبهتر بشناسند و آن را ارتقارازندگیقرائت،ناییاريبهودهندمیداننیز،تازههايپدیدهکشفبه

حمالتآماجتنهانهباراینزیرا. بودمستعجلاما دولتدرخشید،خوش مدتیگرچهها،کتاباین
ازباراینزور،وزرتبانیوبودنددوختهطمعچشمبداننیزطماعدارانسرمایهگشت؛ بلکهمدارانسیاست

.ساختتهیدرونولیلوکس،کاالییکودکان،هايکتاب
بنابراین.  کندتحریکرا،ذوقیتاداشت"ادبیت"نهوآموختمیچیزينهدیگرها،کتاباینازبسیاري

وافزودمیکودکانهآثارحجمبهحالهربهاما. کردنمیبرقرارارتباطیها،بچهباوزدنمیدلبهچنگی
بهاگر چه سطحی و پیش پا افتاده و به درد نخور، روزکمی و موضوع،لحاظهبرا،کودکانادبیاتقلمرو

ادبیات و تعیین شاخه ها یش، از آن جمله تحدیدوتعریفکرد. بدین ترتیب ضرورتمیترگستردهروز
احساس می شد.پیش،ازکودکان، بیشادبیات
درزیرا. استکودکانادبیاتازدقیقیفیبی توجهی به تعربازار،آشفتهایندالیلازیکیگمانبی

بهخودنباشد،سازگارتعریفاینباکهاثريهراین شعبه از ادبیات، البدقلمروومحدودهتعیینصورت
البته در این مورد .گیردمیقرارحاشیهدرکم،دستیاورودمیبیرونکودکانادبیاتيحوزهازیاخود

یاوآن هاازدقیقتعاریفنبوداثردربین،مافیمسایلسربرآدمیانمنازعاتواردخاص؛ بلکه در بیشتر م
.داردوجودمسایل و مقوله هادر محدوده يکهاستاجمالیوابهام

وجودمناقشاتیآنسربرکهکودکانادبیاتماهیتبایدمبحث،اینبهورودازبه نظر می رسد پیش
. باشدمیسرمانع،وجامعنسبتاًتعریفیبهیابیدستتاشودتعییندارد،

ازمرکّبمنطقیانتعبیربهوموضوعتامحدبرمبتنیاگرتعریف،کهداردضرورتنیزنکتهاینبیان
تاثیر و نقشیآنکاربران دردیدگاهوهدفبودن،انتزاعیوکلیدلیلبهباشد،معرَّفقریبفصلوجنس
تعریفازتریافتنیدستکهتوصیفدرزیرا. داردموضوع فرقتوصیفبالحاظ،اینازناگزیروندارد
. دهندمینشانمابهدارد،مشخصینقشونماکهمتشکلکلیعنوانبه"راموضوع، موصوفابتدااست،

وساختجنس،يدربارهوگذارندمیماچشمپیشیکییکیرا،چیزآنيسازندهعناصرواجزاگاهآن
) 28-27: 1370شناس،حق(".دهندمیمابهرا،الزمهايآگاهیها،آنازیکهرکارطرزونقش
ترکیبدر»ادبیات«يواژهکهشودمشخصبایدشود،گشودهدشوارياینگرهکهاینبرايرويهربه

. کردآغازاصطالحاینازبایدبنابراینمعنایی دارد؟چهبهکودکان،ادبیات
وحدودتعیینجهان،کشورهايتمامدروتاریخطولدرکهاستاصطالحاتیازیکی"ادبیات"

ایندشواريایندالیلازیکی. استبرانگیختهرابسیاريهايبحثوبودهمواجهدشواريباقلمروهایش
".شودبحثآن؛نفییاعوارضاثباتدرکهنداردموضوعیادبیات،": خلدونابنيگفتهبهکهاست

) 1174: 2ج،1375(
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ادبیات،ادبیعلمموضوع": کرداعالمچنینروس، یاکوبسن،يبرجستهفرمالیستبعدها،راموضوعاین
) 1380:224کادن،(".آوردمیدرادبیاثرصورتبهرا،اثريکهچیزيیعنی؛استادبیتبلکهنیست؛

مفهومدر"ادب"يواژهاززبانانفارسییابد،رواجفارسیزباندرادبیاتيواژهکهآنازپیش
بیانآنازمقصود"کهدانستندمیمنثوريیامنظومسخنعموماً،راآنوکردندمیاستفادهآن،اصطالحی

وبرانگیزدرا،خوانندهعواطفواحساساتبتواندچنینهموباشدنویسندهیاگویندهاحساساتوعواطف
یافتهشناختیزیباسرشتوشدهپروردهکهاستزبانیادبدیگر،سخنبه. باشدتفسیرونقدقابلنیز

) 1376:30انوشه،(".باشد
آثارآفرینشتواناییبرهم"کهاستشدهگرفته"لیتراتورا"یونانیيواژهاز،غربیهايزباندرادبیات

خواندهطورگسترده،آثاربهاینکهاستموضوعناظربر اینتر،طورعامبهداردوهماشارهادبی
بهرا،خودامروزینوآشنامعنايادبیاتهیجدهم،يسدهاواخردر"، اما)17: 1384مکاریک،(".شوندمی

خودبهکوتاهداستانورماننامه،نمایششعر،: قبیلازتخیلیآثاريهمهبرايفراگیراصطالحیيمثابه
) 18: همان(".گرفت
باریک. شودمیدریافتآنازمعنادوشود،میگفتهسخنادبیاتماهیتازوقتیغرب،درحال،هربه

بهراآنادبیات،ازدیگرتعریفیدروکنندمیتعریف) 35: 1370ولک،("شدهچاپچیزهرعنوانبه"راآن
دربیان،طرزیاادبیقالبنظرازانموضوعشازنظرصرفکههاییکتاب": کنندمیمحدودواال،هايکتاب
جمالبرمبنیمعیاريیاواستشناسیجمالنظرازفقطیاارزشمعیارجاایندر. هستندتوجهخور

کهرسدمینظربهبهتر"رنه ولک، سپس می افزاید)37:همان("عقلی.وفکريکلّیامتیازاتباتوأمشناسی
چه او مساله ي اگر) 41: همان(".کنیممحدودتخیلی،ادبیاتیعنییات؛ادبهنربهراادبیاتاصطالحما

هايهدفنظرازاستممکنبرگزیده،وواالهايکتابيمطالعه":محتوا را هم از یاد نمی برد و می گوید
) 39:همان(".باشدتوصیهقابلتربیتی،
تاریخ،ازدورهیکیازبانیکیاسرزمینیکنثريوشعريآثارمعنايبهادبیاتيواژه"رويهربه

درlitteratureفرانسوييواژهازايبهپیش،قرنیکحدوددرباشد،ارزشدارايهنرينظرازکه
بهها،زبانایندر،litteratureآنانگلیسیمعادلوفرانسوييواژهایناما. استشدهرایجفارسی
این. استشدهنوشتهخاصموضوعیيدربارهکههاییکتابمجموع": رودمیکاربهنیزدیگريمعناي
. شدگفتهکهاستمعناییهماندرفقطادبیاتزیرا. کردبیانادبیاتلفظباتواننمیفارسیدررا،معنی

به. استمعنیبیکلیبهاست،آمدهادبیمجالتازیکیدرکهلرزهزمینادبیاتمانندترکیبیبنابراین
نجفی،( ".هاایننظایرولرزهزمینبهمربوطمآخذومنابعیالرزهزمینشناسیکتابگفت،بایدآنجاي

1367:10 (
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عبارت"اوزعمبهکهادبیاتازکوتاهتعریفیيارائهازپس"ادبینقدوادبیاتيدرباره"کتابمؤلف
را،آنهايشاخهپرداخته،ادبیآثارتقسیم، به"کندمیانفعالایجادآدمیدرکهسخنانییاسخنازاست

ورد،فرشید.( استشدهدانستهشاخه هاي ادبیات،ازیکیکودکان،ادبیاتبنديبخشایندر. کندمیمعرفی
) 805-804: 2ج،1363

عنصرآورده،ادبیاتبرايخودبنديبخشازپیشکهتعریفیبهتوجهبااین محقق،کهبودآنبرتوانمی
است. بهبردهکاربهدارد،رواجفارسیدرکهمفهومیدررا"ادبیات"ودانستهادبیآثارلوازمازرا،ادبیت
که "استکودکانمخصوصادبیآثار"معنايبهکودکانادبیاتفارسی،زباندرگفتتوانمیدیگرسخن

ادبیت هم در آن لحاظ شده باشد.
به مثابه ي شاخه یی جوان و "دبیات کودکان به آن شاخه از ادبیات اطالق می شود که به سخن دیگر ا

، به سوي نور راه می گشاید و قرار است روح و جان کودکان و نوجوانان ما "ادبیات"رویده به درخت تناور 
)24:1385سالجقه،("، آماده سازد."مفاهیم زیبا"و پذیرش "زیبایی"و زیستن براي درك"زیبایی"را با مفهوم 

تبعیتبهوفارسیزباندرادبیاتاصطالحکاربردومعنابهتوجهبدونغالباًکودکان در ایران،ادبیاتاما
نگوییماگرآن،درادبیتسهموشودمیتعریفدیگر،کشورهايدرکاربردشوتعریف نامتعارف آناز

معلمگر،تصویرشناس،جامعهشناس،روانیککهچیزيینابنابر. استرنگکمبسیارشده،گرفتهنادیده
. یابدمیدرآنازادیبیککهنیستهمانفهمد،میکودکانادبیاتاز... وعلوم تربیتی

کتابیهرومی یابدحوزه یی گستردهناگزیرشود،آن تعریف "ادبیت"برتکیهبدونکودکان،اگر ادبیات
. خواهد گرفتقرارآنمصادیقجزونیز،درسیکمکهايبکتاحتّیموضوعی،هربا

شناسیروانيپایهبرکهکودکانادبیاتدرسیهايکتابازیکیبا این طرز تلقی از ادبیات است که در
اضافهچیزيبهادبیاتاگر": نویسدمیکودکانادبیاتترکیببابدرمؤلفیافته،تألیفادبیات،نهوتربیتی
ییویژهاصطالحاتیاعلماینخاصزبانبهشناسی،روانادبیاتمثالً. کندمیپیداخاصیتقریباًمعنايشود،

ادیباتفلسفه،ادبیاتشناسی،جامعهادبیاتاستطورهمین. شودمیاطالقرود،میکاربهآندرکه
)63: 1378نژاد،شعاري("...وپرورشوآموزش

بهنیسترایجایراندرکهمفهومیدرراادبیاتکتاب،اینمؤلفکهیابیممییف، دربا توجه به این تعر
ازادبیتنفیبهدانند،مینادرستفارسی،زباندرراکاربردشانکههاییترکیببهاستنادباوبردهکار

نتیجهدروپندارندمیچنیناینمعلماناکثرهمهنوزمتأسفانه،": نویسدمیوپرداختهکودکانادبیات
صالحیتایشانتنهاچون. شودتدریسادبیاتمعلمانيوسیلهبهبایدحتماً"کودکانادبیات"کهمعتقدند
باکهحالیدر! دارندراشاعرانونویسندگانمنظوم)(قطعاًمنظمومنثورآثارتوجیهاحیاناًوتفسیرتوضیح،

عالیومقدماتی(معلمتربیتمراکزدردرسیيمادهاینتدریسکودکان،اتادبیازموجودتعاریفبهتوجه
حددربایدادبیاتمعلمانکهاینیاشود،واگذارتربیتوتعلیمیاشناسیروانمعلمانيعهدهبهباید) 
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( ".شندباداشتهپرورش،وآموزشوکودكشناسیرواناطالعاتشناسی،روانوتربیتوتعلیممعلمان
) همان

و براي اعتالي ذوق کودکان، تألیفایرانیانبرايکه"نوجوانانوکودکانينامهفرهنگ"در حالی که در
فرهنگاینپدیدآورندگان. استشدهتعریفهنري،وادبیهايارزشبرتأکیدباکودکان،ادبیات،یافته
برايودارندهنريوادبیارزشکههستندهاییسرودهوهانوشتهنوجوانان،وکودکانادبیات": نویسندمی

)164: 2ج،1376میر هادي،(".آیندمیپدیدنوجوانان،وکودکان
وکودکانادبیاتتعریفدریافته،تألیفمعلمتربیتهمان مراکزبرايکهدیگردرسیکتابیکدر

وشودمیعرضهکالمقالبدرکهاستیینرمندانههتالشنوجوانان،وکودکانادبیات":خوانیممینوجوانان
رحمان(".کندمیهدایترشد،سويبهرااونوجوان،یاکودكفهمخوردرومناسبییشیوهوزبانبا

درراآن،"ادبیات"يواژهبه"کودکان"يواژهشدناضافهازمؤلفاینکهبینیم، می)13: 1369دوست،
. استکرده تعریفادبیات،وهنرعنصربرتکیهباولیخاص،معناي
آناعظمبخشتردیدبیوآمدهپدیدکودکانبرايجهانسراسردرکهآثاريبهگذرانگاهیروي،هربه

هماندرکودکان،ادبیاتترکیبدرادبیاتيواژهکهدهدمینشاناست،قصهوشعریعنیمحض؛ادبیات
و عنصر ادبیت را در تعریف آن فهمیدهآنازجهانمردمبعد،بههجدهمقرنازکهتاسرفتهکاربهمعنایی

الزم شمرده اند.
تعلیمیهايکتابدرحتّیکهدارنداعتقادکودکان،ادبیاتمتخصصانومحققانازبسیاريگذشته،ایناز

. بیافزایدمتنتأثیرونفوذبرتواندمیادبی،زبانحضورکودکان،
زیرا معنی و مفهوم، تنها در صورتی که طرز تألیف آن ادبی باشد، بر مخاطب اثر می گذارد، پس تولید 

کسی که به طرز سخن و "کنندگان این آثار باید نه تنها به هنر زبانی؛ بلکه به چندین هنر آراسته باشند. 
ویش را تعبیر کند و به اسلوب هاي آن بر حسب مقتضیات ملکه ي زبان آگاه نباشد و بخواهد مقصود خ

خوبی از عهده ي آن بر نیاید، هم چون شخص زمین گیري است که آهنگ برخاستن و راه رفتن کند و به 
)2:1225،ج1375.( ابن خلدون،"علت فقدان قدرت حرکت به مقصود خود نایل نشود

به مثابه ي فرایندي ادبیات که ادبیت است، اشاره می کند. ادبیت "گوهر"ابن خلدون با این عبارت به 
ادبیت بیش از همه در سازمان "آگاهانه و خالقانه، به متن ادبی در برابر متون دیگر تشخص می بخشد و این

)، 41:1382(کالر، "دهی زبان نهفته است، به گونه یی که ادبیات را از زبانی که به مقاصد دیگر به کار می رود
عنوان ادبیات باید بیش از هر کار به سازمان دهی زبان نگاه کنیم، براي بررسی چیزي به "متمایز می کند. پس 

نه این که آن را هم چون بیان مکنونات روان نویسنده ي آن یا تأملی در باب جامعه یی که آن را تولید کرده، 
)44(همان:"بخوانیم.
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و) قصهوشعر(خلّاقهبخشدوبهاساساًکهکودکانادبیاتازاگربدین ترتیب معلوم می شود که
شانوجوديساحاتازیکیبافقطراکودکانکنیم،حذفراتخیلوادبیتاست،تقسیمقابلآموزشی،

آنانوورزیده ایمغفلتآنان که در تکوین شخصیتشان نقش اساسی دارد،دیگرهايساحتازوکردهآشنا
. ایمکردهتبدیلساحتی،تکونامتعادلهاییانسانبهرا

متخصصانوهنرمندانيوسیلهبهرا،آثاربهترینتعلیمی،وخلّاقهبخشدوهردربایداوالًبنابراین
وداشتتوجهکودك،"ذوق"بهآثاراینيهمهدرثانیاًوگذاشتهابچهاختیاردروآوردپدیددانشور
بیاموزندچیزيهابچهباشدقراراگراستیربهزیرا. دادبرتريها،آنآموزندگیبررا،بخشیلذتوشیرینی

فرااست،کردهشاديونشاطغرقراآنانوآوردهوجودبهآناندرذوقیاثر،کههاییلحظهدررا،آن
شاديوبازيدرفقطرا،چیزهمهخود،يکودکانهطبیعتاقتضايبهکودکانکهاینبراي. گرفتخواهند
اینازکهاستساالنبزرگبرپس. ندارددیگري جز بازيمعناي،آنانبرايزندگیوکنندمیتجربه

تبدیل کنند.آنانآموزشبرايبه بستريرا،هابچههايبازیگوشیونشاطوکننداستفادهفرصت
بازخویشکودکیسرشتبهوبردارندزندگیتکّلفوتصنّعازدستهم،ساالنبزرگگاههرگمانبی
آرزووکردنخواهندعوضچیز،هیچبارا،لذّتوشاديکنند،زندگیسادهوصافکودکان،مثلوگردند

کتابدرگوته،قولازنیچه. باشدجاريشادمانی و التذاذ،ازبستريدرهایشانتجربهوزندگیتمامکنند،می
برکهآنبیبیاموزد،منبهچیزيبخواهدکهکسآنهروچهآنهرازمن": گویدمینابهنگام،تأمالت
) 84:167اسفندنوجوانان،وکودکانادبیاتماهکتاب(".بیزارمببخشدم،تازهنشاطییاوبیافزایدنشاطم

وبرانگیزذوقادبیاتیکهگردداینباید مصروفکودکان،ادبیاتاندرکاراندستمساعیتمامبنابراین
خود،حساسمخاطبانبهخوبیبهشود،گزاردهزیبابایدکهرا،یشخوپیامبتوانندتاکنندتولیدبخشلذّت
به سخن دیگر ، کتاب کودکان باید قبل از آموزنده بودن لذت بخش و سرگرم کننده باشد. تولید .دهندانتقال

کننده ي چنین آثاري فقط شاعران و نویسندگان اند که به گفته ي فوسلرو اسپیتزر اصیل ترین سخن گویان 
)789:1376(انوشه،"هر ملت اند و باب ترین تجلی فرهنگ ملی در زبن ادبی آنان بازتاب می یابد.روح

استتقلیديمحاکات،. گرددمیبازآن"محاکات"ينحوهبهادبیات،بخشیلذّتاعظمبخشگمانبی
آفرینشنوعیمحاکات،ینبنابرا. کندمیمتجلّیدیگرییگونهبهرا،آنشاعریانویسندهتخیلکههستیاز

هنرمندکهاستییآینهادبیات،گویی. گیردمیقرارهنرمند،ذهندسترسدرکهحیاتعناصربااستگري
ذهنصافیازآینه،ایندرتابیدهبازتصاویرکهرويآنازاما. نمایدمنعکسراآنتاگیردمیهستیبرابردر
يمشاهدهبامخاطبتااستآنازفروتریاواالترصورتینه؛ بلکهاقعیويپدیدههماندیگرگذرند،میاو

بایدکهچیزيبههست،کهراچیزياوترتیببدین. داردفرقواقعیدنیايباکهبیندیشددنیاییبهآن،
ترتیبینبد. آیدوجودبهتواندمیشناسد،میاوچهآنازبهتردنیاییکهآموزدمیونمایدمیتبدیلباشد،

درهااینيهمهونداند،ایستاوتغییرقابلغیررا،هاآنونپذیردبستدررا،چیزهمهکهگیردمییاد
چیزي که کودکان با ذهن آینه گون خود، بهتر از بزرگساالن، در می یابند..استنهفته"محاکات"
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خالفبر"وداندمیتقلیدرابیادانواعيهمهعنصرمیالد،ازپیشچهارمقرنفیلسوفارسطو،
باهمراهآن،ازناشیلذّتورودمیشماربهانسانوجوددرطبیعینیازيتقلیدکهاستمعتقدافالطون،
ادبیاتنهاییتأثیربهیابیدستبرايخود،خوديبهمعنا،گفتتوانمیپس. استمسایلبسیاريیادگیري

) 53: 1378مقدادي،(".داردفراواناهمیتنیز،معنايارائهيشیوهیاتقلیدچگونگیراه،ایندر. نیستکافی
زیرا»استعلمازترخداگونههنر"کهداردباورسنجد،میهمباراهنروعلموقتیهمافالطونالبته

".آفریندمیهنرولیکند،میکشفعلم: « گویدمیاوکهچنان

بهصعب،وتلخواستمکرّرکهراواقعیدنیايخواهدمیتقلید،ومحاکاتيمسألهطرحباارسطو
دنیايایندرگرفتنقرارباانسانترتیببدینتاکندتبدیلحقیقی،الزاماًنهو"مانندحقیقت"دنیاي         

لذّتورینشیبال،سبکتخیالتبهرا،ثقیلهايواقعیتیابد،میجریانواقعیدنیايموازاتبهکهخیالی
بهزیرانماید.پذیرتحملرا،واقعیدنیايخیالی،خوشدنیايآنبهیابیدستامیدبهوکاهدفروبخش،
شرکتشادمانهجشنیدرانگار. استادبیاتدرشدنغرقزندگی،تحملبرايهاراهازیکی"راستی
) 614: 2ج،1370احمدي،(".داشتن
واستفادهمخاطبان کوچک،اینحالاقتضايرعایتباولیاصل،اینازوانتمیهمکودکانادبیاتدر

وجریان یابدتخیلپايهموهمراهکهواقعیتی. کردتبدیلمضاعفواقعیتیبراي آنان بهرا،عریانواقعیت
درنگریم،یمامراینبهتأملسرازوقتیزیرا. شودآفرینیبازوتلطیفتخیل،یاريبهبهترسخنبهیا

احساساین،زیرا. نداردوجودمسایل،بهنسبتآدمیيفرهیختهتخیلازترواقعیچیز،هیچکهیابیممی
اینتاواقعیتکهحالیدر. گویدنمیدروغاوبهآدمیمی دانیم که احساسواستواقعیتازاوراستین

نظربهعاديکهشودمیتکرارقدرآنزیرا. شودمیدركمبهم،طوربهعموماًونداردروشنیووضوححد،
دیگر،سخنبهیانیستبرانگیزو تأملو بر او تاثیر نداردکندنمیجلبخوددیگر آدمی را بهوآیدمی

احساسوهستکهطورهمانراچیزهرتاگیردپیشزداییراه عادتبایداست وکردهعادتآنبهآدمی
. نیستممکنکند،میزداییآشناییکههنر و ادبیاترهگذرازجزکاراینونمایدكدرگوید،به وي میاو

سازماندوبارهرا،ماادراكهنر،": گفتاو. بردکاربهشکلوفسکیباراولینرا،زداییآشناییاصطالح
هنر،. کندمیگوندگررا،واقعیتماندگارظاهربههايساختاروآشناهايقاعدهمسیر،ایندرودهدمی

آنبهکهچیزهاییتمامومامیان. کندمیبیگانهماچشمبهرا،آشناچیزهرودهدمیتغییررا،هایمانعادت
حاکمیتازرا،چیزهمهونمایاندمیمابهدارند،وجودخودکهچنانرااشیا. اندازدمیفاصلهایم،گرفتهخو
) 47: 1جهمان،(".رهاندمیماست،حسیكادرايزادهکهخودکاريسویهیک

شعفوشورازدنیاییکهکودکانیبههاآنمستقیمتعلیموزندگیعریانهايواقعیتنوشتنبنابراین
آنرغمعلی،"محضعلم"آموزش زیرا. استآنانينهفتهاستعدادهايتمامبردنمیانازاند،یادگیريبراي

نمی گذارد زیرا.  ساز نبوده استانسانهمقدرهاآنحول کودکان پنداشته ایم،آن را ابزار تهموارهکه
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یابیمدرمیوهستیممسایلاینازکودکانفرارناظرهموارهدلیلهمینبه. کنند"احساس"کودکان هستی را 
ماکهسانبدانالزاماًنهوکننددركگوید،میآناناحساسکهچنانآنراجهانکوشندمیفرصتی،هردرکه

. نمایندتجربهمامثلرا،آننیزآنانخواهیممیوایمکردهبا عقل محدود بزرگ سالیمان، درك
بهتنهانهبایدنماید،ایفادرستبهرا،خودنقشوبیندیشدخوداصلیيوظیفهبهکودکان،ادبیاتاگر
مسایلبهانتقاديتفکرباچگونهکهبدهدیادنانآبهاستالزمبلکهکنند،فکرچگونهکهبیاموزدکودکان

سخنبه. باشندداشتهآمادگیهایشان،دانستهدگرگونیيمشاهدهبرايوندانندکاملرا،چیزهیچوبیندیشند
خلّاق،تفکربهکهاستطریقاینازتنهازیرا. باشندپذیرانعطافبلکهنه؛اندیشخشکومتعصبدیگر،
و این چیزي است که فقط از رهگذر هنر و ادبیات به آنان انتقال می یابد.یابندمیدست

تخیلی نیرومند داشته باشد و قادر به کهیابدمیآمادگیبهترچیزييچهرهيمشاهدهبرايوقتیکودك،
قادرودیشدانمی»موضوع«بهکهزمانیتازیرا. کندجداآن،موضوعازرافکربتواند،وباشدکردنانتزاع
. بودخواهدانضمامیتفکرشتجسم بخشد،ذهندرراآنموضوع،غیابدرنیست

نداشته»مفهوم«تازیرا. کندپیداسازي،مفهومقدرتتاآموختکودكبهراتجریديتفکربایدبنابراین
باشد، به کودکان یاد می ادبیات کودکان اگر ادبیت داشتهرا،هااینيهمهونیستاندیشیدنبهقادرباشد،

دهد. زیرا ادبیات چیزي می گوید و چیزي دیگر را اراده می کند. بنابراین تردیدي نیست که کودکان فقط در 
ادبیات است که دو سطحی بودن همه چیز را تجربه می کند و می توانند از رهگذر متن، دنیایی دیگر را 

تصویرهايدرتصرفبهآنان راتخیل،شد و نیرويتصور کند. ادبیات، تخیل بچه ها را نیرو می بخ
سازد.میشان تواناذهنی

برانگیزپرسشوواداردتأملبهرا،هابچهذهنبایددارد،آموختنسرِوقتیحتّی،کودکانادبیاتپس
حقایق،بهترفهمبرايرابچه هااستالزمبلکهباشد؛پویاي آنانذهنکردنقانعصدددرنباید. باشد

.کند"قراربی"
سخنبه. بیاموزدخودمخاطببهرا،"زندگیمعناي"کودکان، تنها ابزاري است که می تواند ادبیات

به،معنااینتحققخاطرفقط بهوبیابندمعناداريزندگیهابچهکهکندرفتارییگونهبهدیگراین ادبیات باید
بدانیابیدستراهدررنجیهرتحمل،باشدداشته"معنا"آدمیايبرچیزيوقتیزیرا. دهندادامهزندگی

.شودمیشکل می گیرد و القادیگري،جايهرازبیشهنر و ادبیاتدر"معنا"اینبی گمان. گرددمیآسان
درتأملبااوکند.میپیرويمنطقیچهازوچیستزندگییابددرمیکودكکهاستکودکانادبیاتدر

زندگی بسی بلکهایم؛دیدهتداركاوبرايماکهنیستهمینزندگیکهیابددرمیقصه ها،اشخاصدگیزن
.بهتر از آن چه هست ، شودویابدتغییرتواندواالتر است و از این گذشته می

ر او با زیستن در محیط قصه ها ست که تعامل با جامعه و دیگران را می آموزد و با کشف ساختاگمانبی
را به جاي ادبیات داستانی که نمودار و واقعی تر از آن است، زندگی را می شناسد و از رهگذر تخیلّ، خود

اشخاص قصه می گذارد و می آموزد که براي زندگی کردن باید در داستان زندگی نقش ایفا کند و براي سالم 
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ریان و شکل دهندگان آن، براي زیستن باید اشخاص و جریان ها را نقد کند و با انتخاب درست ترین ج
زندگی بهتر آماده شود. بنابراین کودك به رابطه ي خاصی که ادبیات با جهان برقرار می کندپی می برد: رابطه 

) 146:1382(کالر،"رابطه ي اثر با جهان قابل تفسیر باقی می ماند"یی خیالی و داستانی، آن جا که 
تا به الگویی مناسب براي زندگی دست یابد و در چنین کودك این روابط خیالی را تفسیر می کند

ارتباطآنانمی اندیشد و بادیگرانباتعاملبهومی پنداردجامعهازجزويراشرایطی است که او خود
بهاراده می کندومی کندزندگیتفکربافکر می کند،شنودمیوبیندمیچهآنتمامبه. می نمایدبرقرار

کدام ابزار دیگري این همه را به "کودکانادبیات"به راستی جزبپوشاند.عمليجامهآموزد،میکهچیزهایی
نویسندگان و بهره "خالقیت"با برخورداري از توانداو می آموزد؟ تردید نمی توان داشت که کودك می

و قدرت تحلیل بیابد.متن ها چهره ي زندگی را از وراي واقعیت هاي موجود، بنگرد "ادبیت"گیري از 
نگردد،تبدیلعاديخواندنییکبهونکندفراموشرا،خودبودن"ادبیات"کودکان،ادبیاتبنابراین اگر

یاريبهرويآنازامراین. برساندتعالیورشدرا، متناسب با شأن آنان، بههابچهکهداردراآنتوانایی
می اندیشند، ابزار"مفاهیم"بر خالف دانشمندان که با ادبی،آثارگانآورندپدیدکهیابدمیتحققادبیات،
شکل و با سطوحی سهبهوگیرندمیگستردگیشتمامبازندگی،ازرا،"تصاویر"یعنی؛خودياندیشه

: نمایندمیبازمتفاوت
تاریخ،وجامعهطبیعت،یعنیهستی؛درآنانکهاستهایی"لحظه"حاصلتصاویر،اینگاهی
.اندنمودهبازوکردهاحساسراآنواندنگریسته

برقرارپیونددر برابر طبیعت قرار می گیرد و با آن"یافتهفردیت"انسانیيمثابهبهرا،خوددیگرزمانی
. کنندمیارائهآن،ازتصویريواندیشندمینیکشده،سپريچهآنبهویابندمیتعاملآدمیانمی کنند و با
ویازندمیدستهستیاجزايپنهانروابطکشفبه،آفرینیتصویرازدیگرییگونهدرسرانجام

قوانینمکملکههنري،قوانینيمثابهبهرا،خودهايیافتهوبازشناسندراحیاتهايعرصهتمامکوشندمی
. دارندعرضهمخاطببهبخش،لذّتییگونهبهوهنرمندانهاست،علمی
از ادبیاتکهموهبتهمهاینرا ازکودکانتوانمیآیاوهاست؟اینجزچیزيزندگیآیاراستیبه

گونهاینکهایمنبردهلذّتادبیاتازخودماآیاساخت؟محرومگذارد،میاختیارشاندر"ادبیت"رهگذر 
؟کنیممیمحرومآنازرا،کودکان
"درد"کند و کودکان را به حرکت در می آورد،میادبیاترا،ادبیاتچهآنکه،اینپایانیينکتهاما

چیزيوافکندههستیبهفیلسوفانهنگاهیآمده،پدید"درد"است. زیرا آن بخش از ادبیات کودکان که از سر 
را،یتلقطرزاینوکردهفکرواقعیت،ازترحقیقیچیزيبهبلکهاست؛نپنداشتهمطلقواقعیتهست،کهرا

دادهانتقالکوچک خویشمخاطبانبا زبان خاص ادبیات که هیچ زبانی نمی تواند جایگزین آن گردد، به
.است
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درراموجوداست از آن کسانی است که واقعیتتهی"درد"يمایهدرونازکهآثاراینبديگونهاما
بهندانسته،یادانستهوکنندمیمنتقله ها،بچبهرا،هراساینودارندبیمآندگرگونیازپذیرند،میبست

این دسته از زیرا. کنندمیکمککردن،دگرگونو"دانستن"برايشورندپارچهیککهآنان،ذهنایستایی
، که سرشار از »ساززندگی«و خرد»زیستن«يغریزهمیاناندنتوانستهنویسندگان و شاعران کودك خود

.کنندمشاهدهتیتفاوعاطفه و زیبایی است،
نتیجه گیري

ادبیات کودکان براي عالقمندان به این حوزه مفهوم واحدي ندارد. برخی آن را راهنمایی گسترده و شامل 
تمام نوشته ها و سروده هایی می دانند که مخاطب آن ها کودکان باشند. بدین ترتیب ادبیات کودکان با 

ته می شود و بر جنبه ي آموزندگی آن تأکید می شود.مباحث مربوط به روان شناسی کودك به هم آمیخ
در آن تاکید می ورزند. "ادبیت"می دانند و بر حضور"ادبیات"اما برخی ادبیات کودکان را شعبه یی از 

بنابراین در نظر اینان ادبیات کودکان از زمره ي آفرینش هاي ادبی است و ناگزیر با تخیل و خالقیت پیوندي 
استوار دارد.

باور اینان اگر ادبیات کودکان قصد آموختن چیزي را داشته باشد، باید از رهگذر لذت بخشیدن به به
کودکان این وظیفه را تحقق بخشد. به سخن دیگر اینان معتقدند ادبیات اول باید لذت ببخشد و سپس 

بیاموزد.
فته می شود تا هستی را ادبیات بزرگساالن در ادبیات کودکان به کار گر"ادبیت"بنابراین بخش اعظم 

هنرمندانه براي آنان تصویر کند و به آنان بیاموزد که با تکیه بر شگردهاي ادبی  و هنري در قصه ها و 
شعرهاست که می توان زندگی را به درستی شناخت و با دقت تعبیر کرد.

نامهکتاب
چاپگنابادي،پرویندمحم: مترجم،)2ج(خلدونابنيمقدمه،1375عبدالرحمان،خلدون،ابن-1

فرهنگیوعلمیانتشاراتشرکتهشتم،
مرکزنشراول،چاپ،)ج2(متنتأویلوساختار،1370بابک،،احمدي-2
اول،چاپسروقد،ابوالحسن: مترجماروپا،درنوجوانانوکودکانادبیات،1371دنیز،اسکارپیت،-3

کودکاناندیشهنشرجهانمشهد،
اول، چاپ و انتشارات وزارت چاپفارسی،ادبينامهدانش،1376(سرپرست)،حسنانوشه،-4

فرهنگ و ارشاد اسالمی
نیلوفرانتشاراتاول،چاپشناختی،زبانادبیمقاالت،1370محمد،علی،شناسحق-5
چاپطباطبائی،عالئیالدینضیاء: مترجم،)اولبخش،10ج(تمدن،تاریخ،1374دورانت،ویل،-6

چهارم
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اطالعاتچاپ هجدهم، انتشاراتکودکان،، ادبیات1378اکبر، علینژاد،شعاري-10
امیرکبیرانتشاراتاول،چاپ،)ج2(ادبی،نقدوادبیاتيدرباره،1363خسرو،فرشیدورد،-11
شادگانانتشاراتاول،چاپفیروزمند،کاظم:مترجمنقد،وادبیاتفرهنگ،1380،. اي.جیکادن،-12
، نظریه ي ادبی، مترجم فرزانه طاهري، چاپ اول، نشر مرکز1382جاناتان،کالر،-13
محمدومهاجرمهران: مترجمانمعاصر،ادبیهاينظریهيدانشنامه،1384،ایرناریما،مکاریک،-14
آگاهانتشاراتاول،چاپنبوي،

روزفکرانتشاراتل،اوچاپادبی،نقداصطالحاتفرهنگ،1378بهرام،مقدادي،-15
توسانتشاراتسوم،چاپگفتار،پانزده،376مجتبی،مینوي،-16
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نوجوانانوکودکانينامهفرهنگنشروتهیهشرکتکودك،کتابشورايدوم،
دانشگاهینشرمرکزدوم،چاپننویسیم،غلط،1367ابوالحسن،نجفی،-18
محمدتقیویوسفیغالمحسین: مترجمانهنر،وادبیاتازاندازيچشم،1370دیگران،ورنهولک،-19
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مقاله
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نصراهللا مردانی"سمند صاعقه"حماسه در
1ذوالفقار عالمی

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا
فاطمه تیمورپور
دانش آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا

چکیده
وایی داشته باشد و مبتنی بر حماسه به عنوان یک نوع (ژانر) ادبی به شعري اطالق می شود که جنبه ر

توصیف اعمال پهلوانی و مردانگی و بزرگیهاي قومی و ملی باشد. از این منظر کهن ترین نوع ادبی و یا یکی 
از کهن ترین انواع ادبی به شمار می آید. اما امروزه هر نوع شعر را که از جنگ سخن بگوید و داراي روح 

حوزه کاربرد حماسه بسی فراتر از حوزه اصلی و مصطلح آن گویند. در فارسیحماسی باشد، حماسه می
است و به هر نوع کار بزرگ یا درگیري ملی حماسه می گویند و منظور از آن نفس جنگ و نبرد است. از 
شاهنامه فردوسی که مصداق کامل و دقیق حماسه است، بگذریم تاکنون حماسه را هر چند کم رنگ در 

وان دید تا اینکه نمود برخی از عناصر آن در شعر دفاع مقدس بصورت برخی سروده هاي فارسی می ت
پررنگ ترجلوه کرد. این مقاله به بررسی عناصر حماسی در سه سطح زبانی و بیانی، ادبی و فکري در 

. نتایج پژوهش نشان می اختصاص دارد، شاعر دفاع مقدس،از نصراهللا مردانی"سمند صاعقه"مجموعه شعر
ر سطح فرم و ظاهر اثر ، زبان و تصاویر شعري، از جلوه ي ویژه اي برخوردار است.دهد این حضور د

حماسه،شعردفاع مقدس، سمند صاعقه، نصراهللا مردانی.ها:کلیدواژه
مقدمه.

؛ چنانچه از حماسه یکی از انواع ادبی است که با گذشت زمان ظرفیت معنایی متحول و گسترده اي یافت
ماسه تاکنون نمود حماسه را هر چند کم رنگ در زبان،بیان،تصاویر و مفاهیم نخستین روزگار سرایش ح

بسیاري از سروده هاي فارسی می توان دید تا اینکه حضور حماسه  در شعر دفاع مقدس به صورت پررنگ 
تر جلوه کرد.

خت و حماسه در شعر دفاع مقدس، حماسه اي است که ازلحاظ زبانی و بیانی، تصاویرشعري و محتوا، سا
ژانرادبی متفاوت است.صورت حماسی به خود پذیرفته است و با حماسه به عنوان یک 

نوشته "سمند صاعقه"پژوهش حاضر درصدد است به بررسی کامل عناصر حماسی در مجموعه شعر
شعر در قالب 30مبتنی برنصراهللا مردانی،یکی ازپیشگامان غزل حماسی جنگ، بپردازد. این مجموعه شعري 

. انگیزه اصلی این پژوهش شناخت عناصر حماسی به کار رفته در شعر دفاع مقدس و بررسی تأثیر زل استغ
آن در ایجاد روحیه دالوري در رزمندگان است. 

1.zalami@alzahra.ac.ir
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پیشینه پژوهش نشان می دهد در زمینه حماسه در اشعار مردانی پژوهش مستقل و کاملی صورت نگرفته 
صور "از غالمرضا رحمدل شرفشادهی و "در مجموعه آتش نیمعماري خیال "و فقط در مقاالتی چون 

نصراهللا "از سهیال صالحی مقدم گریزي به این موضوع زده شده و در مقاله اي با عنوان "خیال خونین
نوشته محمد مهدي پور نیز فهرستی از عناصر و نمایه "مردانی، شاعر حماسه و خون و استاد ترکیب آفرینی

در حماسه از خالل شعر مردانی استخراج شده و سپس ابیات شاهد مربوط به این هاي مهم به کار رفته
عناصر نقل شده است.

به بررسی حماسه می پردازد تا میزان نمود "فکري"و "ادبی"، "زبانی و بیانی"این پژوهش در سه سطح 
به نمود بیشتر حماسه را در هر یک از این سه سطح بررسی کرده، نشان دهد کدام یک از این سه سطح

حماسه در شعر مردانی کمک کرده است.  
.بحث و بررسی2

.حماسه2.1
نوعی از اشعار وصفی است که مبتنی بر توصیف اعمال پهلوانی ومردانگی «در اصطالح حماسه 

: 1384صفا،»(وافتخارات وبزرگیهاي قومی یا فردي باشد بنحوي که شامل مظاهر مختلف زندگی آنان گردد.
3(

حماسه نوعی شعر داستانی است که کامالً جنبه ي آفاقی است نه انفسی ودر «کدکنی می گوید: شفیعی
خویش سخن نمی گوید و از همین رهگذر است که حوزه حماسه بسیار "من"این نوع هیچگاه هنرمند از

ی وسیع است و در خالل حماسه تصویر تمدن یک ملت را، در مجموع، با تمام عادات واخالق، بخوبی م
توان مشاهده کردوحتی قواي طبیعی و غیر طبیعی مؤثر در تکوین آن ملت در حماسه اش نمودار 

)99-100: 1352شفیعی کدکنی،»(است.
از خصایص منظومه هاي حماسی آن است که در عین توصیف پهلوانیها و مردانگیهاي قوم، نماینده افکار 

سخن می گویند، پدید می آید.دیگر از خصایص وآرا وتمدن بوده و مدتها پس ا زحوادثی که از آن ها
منظومه حماسی ابهام زمان و مکان و آمیختگی شدید با اساطیر مذهبی وداستانها وافسانه هاي ملی وخوارق 

) 7-12عادت است.(همان: 
حماسه ملی ایران از روزگار پیش از مهاجرت قوم آریا به ایران آغاز شد و پس از آمدن آن قوم به ایران «

ا افزایش عناصري جدید تکامل و توسعه یافت و این تکامل و توسعه با حوادث اجتماعی و دینی و ملی ب
روز افزون بود و روایات و داستان هاي حماسی (کتبی و شفاهی )که از این طریق تدریجاً پدید آمده بود در 

)249: 1378صفا،.»(اواخر عهد ساسانیان بحد اعالي کمال و وسعت رسید 
براساس گزارش مؤلفان یونانی بر این گمان است که نخستین بار در دوره هخامنشیان، برخی از خالقی

این روایات اساطیري و حماسی به نگارش درآمدند وبه آرشیوهاي دولتی سپرده شدند. پس از آن در دوره 
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: 1388(خالقی مطلق،» دینی، یادگار زریران، به زبان پهلوي باقی مانده است.–اشکانی تنها یک اثر حماسی 
492-491(

در اوایل این عهد، مسعود مروزي، « اوج شعر حماسی درایران، قرن چهارم و اوایل قرن پنجم است. 
نخستین ناظم داستانیایران، و اواسطاین دوره،دقیقی و اواخر آن استاد بزرگ، حکیم ابوالقاسم فردوسی، سه اثر 

منثور قهرمانی و ملی را متداول کردند و بعد از آنان در مصر حماسی خود را پدید آوردند . نظم داستانهاي
: 1355صفا،»(سلجوقی، چندین داستان حماسی دیگر به تقلید از فردوسی و در دنباله کار او به نظم درآمد.

118(
بعد از آن، هر نوع شعري را که از جنگ (به هر نحوي که باشد) سخن بگوید حماسه خوانده اند بر «

وسع در تعبیر تمام منظومه هایی که در بحر متقارب و به تقلید از شاهنامه سروده شده از نوع اساس این ت
حماسه خوانده شده است و بر این اساس حماسه ها را به چند دستۀ: ملی، تاریخی، مذهبی تقسیم کرده اند. 

ارد وصرفاً جنگ عامل در صورتی که در اکثریت قریب به اتفاق این آثار عناصر اصلی حماسه اصالً وجود ند
)109-110: 1352شفیعی کدکنی ،»( مشترك این آثار با نوع کامل حماسه است.

حماسه هاي اساطیري، بر مبناي اساطیر شکل گرفته اند و قدیمی ترین نوع حماسه هستند. حماسه هاي 
و مذهبی، پهلوانی حماسه هایی هستند که در آن از زندگی پهلوانان سخن می رود و حماسه هاي دینی

حماسه هایی هستند که قهرمان آن یکی از رجال مذهبی است. در حماسه هاي عرفانی نیز، قهرمانان براي 
)68-69: 1383رسیدن به جاودانگی و فنا فی اهللا در مجادله با دیو نفس است. ( شمیسا، 

.حماسه در شعر دفاع مقدس2.2
وده هاي فارسی از قدیمترین ایام دیده می شود حماسه در سطح زبان وبیان وتصاویر شعري و محتوا سر

اما کاربرد حماسه در سروده هاي دفاع مقدس باالخص غزلیات، با توجه به فضاي ذهن و زبان شاعر پررنگ 
تر شد و شاعر این دوره با برخورداري از روحیه اي حماسی و فضاي که در آن تنفس می کرد، بستر نرم و 

روح حماسی به تمام معنا «ي جدال و ستیز و الفاظ محکم و خشن حماسه کرد؛ غنایی غزل را کانونی گرم برا
در کالبد شعر دمیده شد و با جان فشانی  و حماسه آفرینی هاي رزمندگان اسالم و بالطبع استفادة شاعران از 
تمامی امکانات شعر برا ي به تصویر کشیدن روح و جان تمامی صحنه هاي دفاع و بیان عشق و ایثار و

به خود "غزل حماسی"رشادت و ازخودگذشتگی عزیزان رزمنده، حماسه با تغزل در هم آمیخت و نام 
)210: 1383قاسمی،»(گرفت.

غزل حماسی شعر دفاع مقدس، اهداف و موضوعات خاصی را که شامل ارزشهاي انقالب و اعتقادات «
هم واصیل ، ساختمان اصلی ساختار دینی واست در آیینه ي روشن ابیات خویش گنجانده است .این ویژگی م

کالمی و محتوایی این نوع از غزل پویاي شعر انقالب را تشکیل می دهد. سهم این عناصر در غزل حماسی 
شعر دفاع مقدس به اندازه اي است که گاه تمام عناصر شعري از قبیل: تشبیه، استعاره، کنایه، مجاز، وزن، 
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در قالب بیان حماسی و رجز گونه در خدمت ارائه مفهوم پیامی انقالبی قافیه، حس آمیزي، بیان رمزگونه و ... 
)61-63: 1383فروتن پی، »(قرار می گیرد.

ازجمله نمودهاي حماسه در شعر انقالب می توان به موارد زیر اشاره کرد: تشجیع و تشحیذ روحیه پیکار 
سوگ حماسه؛تصویرهاي عرفانی؛-جویی مخاطب؛مضمون هاي حماسی وکربالیی؛مضمون هاي حماسی 

: 1373حماسی در شعر انقالب مثل نمادهاي محوري اشعار حماسی همچون صبح، سپیده، فجر و... (رحمدل،
219-205 (

نمود وحضور حماسه را در غزلیات غالب شعراي دفاع مقدس می توان دید اما نصراهللا مردانی ازپیشگامان 
ت حماسه و الفاظ و مضامین حماسی قراردهد غزل جنگ است که توانست قالب لطیف غزل را درخدم

)1384:186(قاسمی،» ویژگی عمده غزل هاي وي آمیختگی خاص تغزل با حماسه است.«و
نصر اهللا مردانی.2.3

در شهرستان کازرون متولد شد وتحصیالت ابتدایی 1326در سال از شاعران دفاع مقدس، نصر اهللا مردانی 
با شروع جنگ تحمیلی در ويبه شعر روي آورد.1337رد .مردانی در سال ومتوسطه را در همانجا به پایان ب

با حوزه هنري،مرکزپژوهش هاي فرهنگی بنیاد شهید تهران اوکنار رزمندگان اسالم در جبهه ها حضور یافت.
را در کربال دار فانی82اسفند ماه سال 19وانجمن ادبی شاعران انقالب و...همکاري داشت.زنده یاد مردانی در 

وداع گفت ومرقد این شاعر ارزش ها وآرمان ها هم اکنون در کازرون زیارتگاه اهل دل است.
همزمان با پیروزي انقالب اسالمی به صورت جدي تر به شعر روي آورد ویکی از 1357در سال مردانی 

ش از این غزل او که پی.درخشان ترین چهره هاي شعر انقالب شد.اشعار مردانی بیشتر در زمینه حماسی بود
طبیعت « وحماسه را باهم در آمیخته بود ،بعد از انقالب مورد تقلید وتتبع شاعران بسیاري قرار گرفت و

ونخستین محورهاي شبکه ذهنی وزبانی د غزلهاي وي با زبان یکدست ونو شوري در غزلسرایان جوان افکن
) 337: 1376کاکایی ،.»(شعر انقالب را طرح ریزي کرد 

الب غزل براي مضامین حماسی ، داللت بر آگاهی انقالبی شاعر به روانشناسی شعر جنگ و انتخاب ق«
روانشناسی اجتماعی عصر جنگ دارد؛ یعنی بهره گیري از حداقل ظرف ها براي حداکثر مظروفها، حداقل 

ي حماسی الفاظ براي حداکثر اطالع رسانی تأثیر گذار.کوتاهترین قوالب براي بلندترین ومؤثرترین پیامها
ومرتبط با جنگ تا توجه مخاطب با معطوف شدن به قوالب بلند روائی از مرکزیت جنگ خارج نشود 
وتفاضل ناشی از تفریق زمان خوانش قالب روائی و کوتاه غزل براي فرصتهاي کوتاه جنگ ذخیره 

)77: 1384رحمدل،»(شود.
به قیام نور، آتش نی، خون نامه خاك از مجموعه شعر هاي او که با محتو اي جنگ سروده شده می توان 

و سمند صاعقه اشاره کرد.
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نصراهللا مردانی در سه سطح زبانی ، ادبی و فکري "سمند صاعقه "پژوهش حاضر به بررسی حماسه در 
معنایی می پردازد.  -

.بررسی حماسه در سمند صاعقه3
.سطح زبان و بیان حماسی3.1

.واژگان حماسی3.1.1
تنی به فراخور درونمایه و نگرش خاص شاعر به جهان اطراف استفاده از گروهی از در هر سروده و م

واژگان از بسامد قابل توجهی برخوردار است. حضور واژگان حماسی همچون تیغ، نیزه، خون و ... از جمله 
نیز دهد. در سمند صاعقه عوامل وعناصري است که در کنار دیگر عناصر حماسه به یک متن بیان حماسی می

استفاده آگاهانه یا ناآگاهانه شاعر از واژگان حماسی در کنار دیگر عناصر حماسه به غزلیات او بیانی حماسی 
داده است. این واژه ها بیشتر به صورت زیر دیده می شود:

گروهی از این واژگان، ابزار وآالت جنگی چون تیر، نیزه، کمان، شمشیر و .ابزار و آالت جنگی: 3.1.1.1
سمند "مورد در این غزلیات دیده شد.شایان ذکر است که ابزار جنگی استفاده شده در 37ست که حدود ... ا

ابزار جنگی قدیم است وفقط یک مورد استفاده از ابزار جنگی مسلسل و دو مورد استفاده از واژه "صاعقه
ح جنگ و حماسه رگبار که مربوط به جنگ هاي کنونی است دیده شد و این خود نشانگر جاري بودن رو

هاي قدیم در شعر اوست.
)18: 1374بر پیکر به پیش (مردانی،اي که داري جوشن تکبیر اشد تیغ چوبین کارگر       بر تن روئین نب

)59شمشیر بلند نور برکش                                     اي صبح گل از غالف خورشید (همان:

مورد افعال پهلوانی 36واژگان حماسی سمند صاعقه یعنی حدود گروهی از این.افعال حماسی:3.1.1.2
و دالوري است.

)24ها بر دهن یاوه سرایان کوبیم                       زورمندان جهان را همه گردن شکنیم (همان:مشت
)31ان:لرزه بر اندام شب کوران خاك افکنده است                  بر بلنداي حقیقت تندر تکبیر ما  (هم

مورد صفات پهلوانی 36گروهی از واژگان حماسی سمند صاعقه، یعنی حدود .اوصاف حماسی: 3.1.1.3
و دالوري است.

)17اي ظفرمندان ظفرمندانه در سنگر به پیش              اي سواران سحر، گردان نام آور به پیش (همان:
)7(همان:هن آب شد در عرصه ي پیکارتانه آکوطوره شد ایثارتان              اي یالن صف شکن اس

اشخاص حماسی شخصیت هاي هستند که در جریان حماسه و .اشخاص و اماکن حماسی: 3.1.1.4
جنگ ودالوري حضور دارند و اماکن حماسی نیز عرصه ظهور حماسه وجنگ است . حضور اشخاص 

ننده متبادر می کند که به شعر واماکن حماسی، مجموعه اي از اعمال و رفتار هاي حماسی را به ذهن خوا
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مورد در سمند 23و مکان هاي حماسی30بیش از پیش رنگ حماسه می بخشد. شخصیت هاي حماسی
صاعقه دیده شد.

)14در کربالي ایثار مردانه در ستیزند                رزم آوران اسالم با خیل نابکاران (همان:
)28در کربالي روشن خون بینهایتیم  (همان:لشکر عظیم امامیم وروز رزم                  

)69سوار سنگر حق آخرین نماز یقین           به رزمگاه شهادت سواره می خواند  (همان:
حالت و اعمال پهلوانی چون تکبیر، نعره، خروش، رزم، جهاد و ... .حاالت و اعمال پهلوانی:3.1.1.5

هاي از آن را در زیر می بینیم مورد در سمند صاعقه دیده شد که نمونه 27حدود 
)31(همان:بر بلنداي حقیقت تندرتکبیر مالرزه بر اندام شب کوران خاك افکنده است             

)36(همان:امیر عرصه ایثار ومرد پیکارندبه روز رزم خروشان چو رعد آتش ناك                      
خون ،از گروه واژگان حوزه حماسه، در شعر مردانی استفاده از واژه.استفاده از واژه خون: 3.1.1.6

مورد در سمند صاعقه دیده شد که شاعر 75بیشترین بسامد را به خود اختصاص داده است. این واژه حدود
هاي از آن را می بینیم. با استفاده از آن تصاویر وترکیبات متعددي پدید آورده است؛ نمونه

)14د                     تا وادي شهادت این قوم سربداران (همان:در رزمگاه ایمان با اسب خون بتازن
)64آید                        سردار گل از خوان خزان می آید (همان:از مشهد خون بانگ اذان می

)54بهار تازه توحید عطر خون دارد                        زمان حکایت تاریخ واژگون دارد (همان:
)14حسین است که با تیشۀ خون               همه بتهاي زمین در شب روشن شکنیم (همان:راه ما راه 

استفاده از رنگ سرخ، نام حیوانات وموجودات اساطیري که در حماسه حضور دارد نیز از گروه واژگانی 
است که در ایجاد بیان حماسی در این مجموعه بی تأثیر نیست.

ه ي شعري گاه واژگانی خارج ا زحوزه حماسه، بار و مفهومی حماسی شایان ذکر است که در این مجموع
را به خواننده منتقل می کند. نمونه اي مثال زدنی از این واژگان، عناصر طبیعت چون کوه، تندر، طوفان، 

آتش، آتشفشان، دریا و ... است که به گونه اي زیبا حسی حماسی به خواننده منتقل می کند.
)33(همان:با طنین رعد طوفان خواب دریا کن پریشان وج اي سردار دریایی          ر مبپا خیز اي سوا

)7تندر تکبیرتان طوفان سرخ روزگار               نعره هاي نور جار ي از گل رگبارتان  (همان:
.حروف حماسی     3.1.2

در باال رفتن بیان گذشته از واژگان حماسی، حضور حروفی که ضرباهنگ تندي به کالم بخشیده نیز 
حماسی بی تأثیر نیست. استفاده بیشتر از حروف خشن از جمله عواملی است که در باال بردن تأثیر حماسی 
نقش مؤثري ایفا می کند. در سمند صاعقه نیز لحن تحکم آمیز ابیات تا حدودي در گرو وجود حروفی است 

ینیم که طنین تندي به کالم داده که نمونه هاي از آن را می ب
)10گذشت کشتی خورشید از جزیره موج                     به غرقه گاه خطر زین کناره باید رفت (همان:
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در این بیت به لحن تحکم آمیز وحماسی آن کمک شایانی "ك، گ، خ، ج، غ، ق، ت، د"وجود حروف 
کرده است.

)7زگل رگبارتان (همان: ي نور جاري اهانعرهتندر تکبیرتان طوفان سرخ روزگار            
در آغاز سه کلمه نخست بیت در تداعی بلندي تکبیر وایجاد حس حماسی  مؤثر بوده "ت"تکرار حرف

است.
)20ي (همان:طنین فکنده به عالم قیام بیدارحصاریان شب از خواب خوف بر خیزید                  

که در بیت دیده می شود شور وهیجان "ت، ط، ك، قح، د، "در کنار حروف خشن "خ"تکرار حرف 
به بیت بخشیده است.  

)8در خروش خشمتان اي فاتحان شهر خون                 دود شد در دشت آتش دشمن بسیارتان (همان:
در مصرع اول این بیت شور وخروش دالورمردان را به زیبایی تصویر می کند."خ"تکرار حرف 

)32ن خوننامه خاك است                 بیا با خامه تاریخ این خوننامه امضا کن (همان:حکایت نامه هابیلیا
در این بیت صحنه اي خونین وحماسی را در ذهن خواننده ترسیم می کند. "خ"تکرارحرف 

.  اوزان حماسی3.1.3
ن خیزابی است.یکی دیگر از دالیل حماسی بودن زبان و بیان مردانی در سمند صاعقه، انتخاب اوزا

محقق نیشابوري در دسته بندي اوزان از لحاظ بار حماسی، اوزانی را که افاعیل در آن ها عیناً تکرار می 
شوند داراي بیشترین بار حماسی سپس اوزان دوري وبعد از آن اوزانی را که اکثر افاعیل آن تکراري است و 

هجا یا هجاهایی از رکن آخر آنها حذف گردیده در آخرین مرحله اوزانی را که در اصل دوري هستند اما 
) اوزان غزلیات سمند صاعقه اوزانی حماسی و 42: 1380است داراي بار حماسی می داند.( محقق نیشابوري،

مورد از غزلیات سمند صاعقه داراي اوزانی است که افاعیل در آن ها عیناً تکرار می 3خیزابی است. 
مورد این غزلیات نیز داراي اوزانی 14ي، یک مورد داراي  وزن دوري ومورد اکثر افاعیل آن تکرار8شود،

است که در اصل دوري هستند اما هجا یا هجاهایی از رکن آخر آنها حذف شده است که انتخاب این اوزان 
فاعالتن فاعالتن "به غزلیات او بیانی حماسی بخشیده است. نمونه اي از انتخاب وزن حماسی، انتخاب وزن 

است."یالن صف شکن"در نخستین غزل سمنمد صاعقه با نام"تن فاعلنفاعال
اي یالن صف شکن اسطوره شد ایثارتان                      کوه آهن آب شد در عرصه پیکارتان 
تندر تکبیرتان طوفان سرخ روزگار                            نعره هاي نور جاري از گل رگبارتان 

تا شود گلگونتر از روي شفق رخسارتان شویید رو در روي خصم گونه را در شط خون
)7-8:   1374(مردانی:

.سطح ادبی 3.2
این سطح به بررسی تصاویر شعري از جنبه حماسی می پردازد.   
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هر گونه کاربرد مجازي زبان که شامل همۀ صناعات و تمهیدات بالغی از قبیل « تصویر عبارتست از 
مجاز،کنایه، تمثیل، نماد، اغراق، اسطوره، اسناد مجازي، تشخیص، حسامیزي، پارادوکس و ... تشبیه، استعاره،

) 45-44: 1385(فتوحی ،» شود.می
اما تصویر را آنگاه حماسی گویند که یک سوي تصویر را ابزار و ارکان حماسه تشکیل دهد و تصویر 

ناصري است که به این مجموعه رنگ حماسی در خدمت حماسه باشد. حضور تصاویر حماسی از دیگر ع
بخشیده است و در واقع رنگ حماسی سروده هاي این مجموعه تا حدود زیادي در گرو تصاویر حماسی آن 

است که در صور زیر نمود یافته است. 
» در نزد اهل بیان نشان دادن اشتراك چیزي با چیز دیگر در یک معناست.«تشبیه که تشبیه:.3.2.1
) در سمند صاعقه مردانی به صورت اشتراك و همانندي  یک چیز با عنصري از عناصر 434: 1996،(تهانوي

حماسه دیده می شود. تشبیهات حماسی بیشترین حجم تصاویر حماسی این مجموعه را تشکیل می دهد. 
مشبه به را مورد تشبیه حماسی در سمند صاعقه دیده شد. در این تشبیهات یکی از طرفین تشبیه به ویژه 104

از طریق درك مشبه به می توان به جهان بینی و «واژه اي از حوزه حماسه شکل می دهد. از آنجا که 
) در این سروده ها نیز شاعر که 62: 1385شمیسا،»(شخصیت و نیز دنیاي درونی نویسنده یا شاعر پی برد

مشبه به هایی را برمی گزیند که فضاي ذهن و تخییل او را عناصر حماسی پر کرده است به شکلی ناخودآگاه
حضور حماسه را در این سروده ها پر رنگ کرده است.

) 1374:10بپوش جوشن آتش به تن سوار فلق     که در مصاف خسان چون شراره باید رفت (مردانی،
)12ان:درفش پارة دل بر منارة تاریخ                               به کربالي ظفر در غروب غم بزنید (هم

)18روید                             پیروان راستین فاتح خیبر به پیش (همان:با سالح کار ي اهللا اکبر می
)33به بام روزگاران بیرق فریاد بر پا کن (همان:ا تکبیر خون بشکن             بپا خیز و حصار خاك ب

)  59ف خورشید (همان:اي صبح گل از غالشمشیر بلند نور برکش                        
)67زد (همان:کرد                         پیري که فال عشق در انظار میبا تیغ خون تاریخ فردا فتح می

آمیزي که آمیختن دو یا چند حس در کالم است در این سروده ها رنگ حماسی حسآمیزي: .حس3.2.2
مورد شاعر رنگ سرخ را 8مورد در این غزلیات دیده شد که در 10حماسی به خود گرفته است. این تصویر 

که یاد آور خون شهیدان است با اموري شنیداري در هم آمیخته و با این ترکیبات به سروده هاي خود رنگ و 
بوي حماسی بخشیده است.

)7از گل رگبارتان (همان:هاي نور جاريتندر تکبیرتان طوفان سرخ روزگار                         نعره
)51سازم (همان:هاي حسد گر گرفته جان حسود                  که من ز خون قلم شعر سرخ میز شعله

)69خواند (همان:حماسه هاي شهادت عزیز کشور عشق                     به یاد سرخ شهیدان دوباره می
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آن است که در توصیف «سی آن امري است محسوس، اغراق که جنبه هنري و زیبایی شنا.اغراق:3.2.3
روي کنند، چندانکه از حد عادت معمول بگذرد و کردن و ستایش و نکوهش کسی یا چیزي افراط و زیاده

)262: 1368همایی، »( انگیز باشد.براي شنونده شگفت
آن است. در این اغراق در متون حماسی از رتبه و اهمیت ویژه اي برخوردار است و جزو جدایی ناپذیر

مورد دیده شد که در ایجاد حس حماسی نقش ویژه اي ایفا کرده است. 12غزلیات نیز اغراق 
)1374:7ي پیکارتان (مردانی،کوه آهن آب شد در عرصهسطوره شد ایثارتان        اي یالن صف شکن ا

)24شکر آهن شکنیم (همان: به چه اندیشه در این کشور خون آمده خصم           ما به نیروي یقین ل
)31شکافد تیزي شمشیر ما (همان:سد فوالدین دشمن با هجوم ما شکست                 کوه آهن می

)  31نوردد تیر ما (همان:چون شهاب نور در ژرفاي شام کهکشان                  آسمان فتح را در می
اي )یا به گونه221: 1383(تفتازانی،.» القه مشابهت مجازي است به ع«استعاره در اصطالح .استعاره:3.2.4

دیگر؛ تشبیهی است که یکی از طرفین آن حذف شده باشد. استعاره نیز در این مجموعه ي شعر جنگ در 
مورد استعاره ي 28کنار دیگر عناصر حماسه به ایجاد مفهومی حماسی در این غزلیات کمک کرده است. 

مورد در مستعار له 25ر این مجموعه دیده شد که مفهوم حماسی آن در مصرحه با بار و مفهوم حماسی د
است که استعاره از شهید است که شخصیتی حماسی است.

)48: 1374هاي بسته مرهم خون (مردانی،در انتهاي افقه بگذارید                    هاي سیاه سپیدبه زخم
تعارله آن تاریکی نیز با توجه به فضاي ظلم زخم هاي سیاه سپیده خود تصویري حماسی است و مس

وستم حاکم بر جامعه به تقویت این تصویر حماسی کمک شایانی کرده است.  
)51سازم (همان:هاي حسد گر گرفته جان حسود                  که من زخون قلم شعر سرخ میزشعله

خون  لفظی حماسی و استعاره مصرحه از مرکب قلم است.
مورد از این صنعت بیانی براي ایجاد 21کنیه نیز در این غزلیات رنگ و بوي حماسه دارد. شاعر استعاره م

تصویري حماسی استفاده کرده است.
)50کجاست بیرق گل رنگ آسمانی عشق                    که بر بلندي فریادها بر افرازم (همان:

)60آید از مناره هستی اذان خاك (همان:میامواج خون گرفته کران تا کران خاك                  
مورد را بصورت تشخیص می توان 13بخشی از تصاویرحماسی در قالب استعاره مکنیه حماسه، یعنی 

دید که به شعر او تحرك و پویایی بخشیده است و در واقع مردانی براي تحرك و پویایی شعر خود از عنصر 
)189: 1380استفاده فراوانی کرده است.(قاسمی،تشخیص که الزمه روح حماسی شعر است 

)1374،66زد (همان:زد              خورشید در آن سوي ظلمت جار میدر دشت شب چوپان بارن زار می
)69خواند (همان:هجاي فاجعه را با اشاره میهاي زخمی هول            هدهان حادثه در لحظ

)20به کوچه هاي زمان ازدحام بیداري (همان:ان دیدند      به قاف حادثه انبوه خاکی
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یکی از بزرگترین امکانات زبان شعر است، براي آنکه «ایهام نوعی بازي با ذهن خواننده و .ایهام: 3.2.5
» شاعر در عین حال که حرفش را میزند حرفش را نزده و باالتر از این چیزي را در عین اقرار انکار کند.

)ایهام نیز در این مجموعه شعري متناسب با دید حماسی شاعر، رنگی حماسی دارد.25: 1368(انوري،
)1374:20طالیه دار فلق آمد از کرانۀ صبح                     کشید تیغ ظفر از نیام بیداري (مردانی،

لفظ حماسی نیام که به معنی غالف است در معنی خواب و با بیداري تناسب دارد.
)48ردگاه بیداري                          صف سپاه شیاطین شکست با دم خون (همان:سوار سنگر آو

لفظ حماسی خون با دم که در عربی به معنی خون است،ایهام ترجمه می سازد. 
)53کاشت (همان:کمان چرخ ندانم چرا به سینه ما                    به روزگار بال تیر غم فزون می

را بدان تشبیه کرده است و لفظی حماسی است با تیر ایهام تناسب می سازد.کمان که شاعر چرخ
نماد نیز مانند استعاره ذکر مشبه به و اراده مشبه است با این تفاوت که در استعاره تنها یک .نماد: 3.2.6

مشبه وگاه ماند اما در نماد، بیش از یک مشبه وجود دارد و با حذف آن مشبه به به عنوان استعاره باقی می
معنایی –پتانسیل –در نماد از توان «آید؛ بنابراین هاي متعدد در میان است که با حذف آن نماد پدید میمشبه

ها این است که هر دو ماهیتاً از شود و تنها اشتراك آنگیري میو مفهومی لفظ بسی بیش از استعار بهره
) 142: 1383(حمیدیان ،» اند.ي تشبیهمقوله

هاي این غزلیات به فراخور درونمایه حماسه در این سروده ها داراي بار و مفهوم حماسی است و نماد
نماد حماسی این 47درصد از 44/57سویه غایب آن را مفاهیم و مصادیق حماسی شکل می دهند. حدود

زوي، و... نمادهاي محوري اشعار حماسی انقالب یعنی نور و مصادیق آن مظاهر حق، عدل، پیر«مجموعه را 
) شکل می دهد.1373:216رحمدل، »(و ظلمت شب مصداق ظلم وجهل و کفر و....

)24: 1374شیشۀ عمر تو اي دیو بدآئین زمان                ما به سر پجه ایمان چو تهمتن شکنیم (مردانی،
دشمنان که موجودي افسانه اي و حضور آن در حماسه ضروري بوده در اینجا نمادي از آمریکا و"دیو"

انقالب است. 
)47اي است که دارد به سینه آدم خون (همان:هنوز کینۀ قابیلیان قاتل عشق                  شراره

قابیلیان نمادي از دشمنان دین اسالم است .
)55اي زبون دارد (همان:چراغ روز بر افروز اي فرشته خاك                 که دیو زخمی شب ضجه

بیت ضمن تشبیه روز به چراغ و شب به دیو، روز را نماد از عدل و پیروزي و شب را نماد شاعر در این 
ظلم و ستم می آورد. فرشته خاك نیز نماد از رزمندگان ودالور مردان صحنه نبرد است.  

)59باز این شب کهنه کار خونین                        جان باخته در مصاف خورشید (همان:
یز شب، ظلم و ستم و خورشید، عدل و پیروزي و نور است.در این بیت ن
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هاي هاي دور، اساطیر و داستاندر اصطالح آن است که اشاراتی ضمنی به گذشته«تلمیح .تلمیح :3.2.7
» معروف و زبانزد در شعر بکنند. آوردن امثال، آیات و احادیث هم می تواند مشمول تعریف تلمیح گردد.

)144: 1385(فشارکی، 
تلمیح و اشارات تاریخی نیز از دیگر تصاویري است که در ایجاد شور حماسی در غزلیات سمند صاعقه 

مورد در این غزلیات دیده شد. اشاره به داستان هاي آرش 13مؤثر بوده است. این تصویر حماسی نیز حدود 
هی از رفتارهاي پهلوانی کمانگیر، سربداران، فاتح خیبر، رستم، و بیش از همه حماسه خونین کربال، انبو

وجوانمردانه را با خود دارد که در ایجاد روح حماسه در غزلیات او نقش مؤثري ایفا کرده است.
)1374:24شیشه عمر تو اي دیو بدآئین زمان               ما به سر پنجه ایمان چو تهمتن شکنیم (مردانی،

)17رشان فاتح این خاك پهناور به پیش (همان:آن دلیر                  جنگجویان دالور پیشتازا
)43حدیث خون شهیدان نینوا با ما (همان:ن عشق می گوید             سر بردیده به میدا

)14در کربالي ایثار مردانه در ستیزند                رزم آوران اسالم با خیل نابکاران (همان:
.سطح فکري3.3

معانی ثانویه و محتواي این لیات سمند صاعقه را می توان در بخشی از روح حماسی موجود در غز
ها دید. سروده

بی تردید، این سروده ها در تحریک حس پهلوانی، تهییج روحیه مبارزه جویی دلیر مردان صحنه ي نبرد 
بی تأثیر نبوده است. در زیر به نمونه اي از این ابیات  اشاره می کنیم

.دعوت به جهاد و مبارزه3.3.1
)1374:10بپوش جوشن آتش به تن سوار فلق       که در مصاف خصان چون شراره باید رفت (مردانی،

)      33به بام روزگاران بیرق فریاد بر پا کن (همان:یر خون بشکن         بپا خیز و حصار خاك با تکب
)18بر پیکر به پیش (همان:بر تن روئین نباشد تیغ چوبین کارگر                اي که داري جوشن تکبیر

.رجزخوانی3.3.2
تمثیلی از حماسه وایثار و وحدتیم ما خلق هاي کشور خون و شهادتیم                   

)27کاین گونه در مقابل قابیل ظلمتیم (همان:ماییم از نبیره هابیل آفتاب      
)31بر بلنداي حقیقت تندر تکبیر ما (همان:ه است            اك افکندلرزه بر اندام شب کوران خ

)   28آتشفشان قله خونین نهضتیم (همان:رجهاد                      ما در جهان تجلی حقیم و د
شایان ذکر است که برخالف رجزهاي معمول درگذشته، در این غزل ها تکیۀ شاعر بر افتخارات ملی و 

خصی.دینی است نه افتخارات ش
.تهدید وتحقیر دشمن3.3.3

)48کنون به دست سلیمان ماست خاتم خون (همان:یو کور کاري نیست               دگر سالح تو اي د
)24شیشه عمر تو ا ي دیو بدآئین زمان                     ما به سر پنجه ایمان چو تهمتن شکنیم (همان:
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)24ما به نیروي یقین لشکر آهن شکنیم (همان:ور خون آمده خصم  به چه اندیشه در این کش
.بیان دالوري رزمندگان 3.3.4

)8تا شود گلگونتر از روي شفق رخسارتان (همان:خون شوئید رو در روي خصم       گونه را در شط 
) 14ن:رزم آوران اسالم با خیل نابکاران (همادر کربالي ایثار مردانه در ستیزند

)36امیر عرصه ایثار ومرد پیکارند (همان:به روز رزم خروشان چو رعد آتش ناك     
)48صف سپاه شیاطین شکست با دم خون (همان:سوار سنگر آوردگاه بیداري                        

.نتیجه4
دفاع مقدس با توجه به حضور حماسه را در شعر فارسی از قدیمیترین ایام می توان دید اما در دوران

فضاي حاکم بر جامعه و ذهن و زبان مردم حضور این عناصر در سروده هاي این دوره و به ویژه غزلیات از 
جلوه ي  ویژه اي برخوردار شد.

حضور حماسه را در سمند صاعقه نصراهللا مردانی در سه سطح زبان و بیان، تصاویر شعري و محتواي این 
غزلیات می توان دید.

حروف با ضرباهنگ تند و اوزان خیزابی دالیل از نظر زبانی حضور واژگان و اصطالحات حماسی، 
حماسی بودن زبان و بیان این مجموعه شعري است.

از نظر ادبی تصاویر تشبیه، تلمیح، نماد، ایهام، استعاره، اغراق، و حس آمیزي رنگ و صبغه حماسی به 
سطح ادبی این مجموعه بخشیده است.

ر سطح فکري و محتوایی شعر نیز مفاهیم رجزخوانی، دعوت به جهاد و مبارزه،بیان دالوري رزمندگان د
و تهدید و تحقیر دشمن ضمن ایجاد روح حماسی در شعر، در تحریک حس حماسی و دالوري دالورمردان 

صحنۀ نبرد بی تأثیر نبوده است.
کتابنامه
هاي او، تهران: ی در باره شعر حافظ و اندیشه، یک قصه بیش نیست: مالحضات1368انوري، حسن،.1

علمی.  
، مختصرالمعانی، قم: انتشارات دارلفکر. 1383تفتازانی، سعدالدین، .2
، بیروت: مکَتبه لبنانَ.   1، موسوعۀ کشّاف اصطالخات الفنُون و الُعلُوم، ج1996تهانوي، محمد علی،.3
دگرگونیهاي شعر نیمایوشیج، تهران: نیلوفر.، داستان دگردیسی: روند1383حمیدیان، سعید، .4
70، پدیده شناسی تطبیقی شعر پهلوانی، ناقد سیما سلطانی، بخارا، شماره 1388خالقی مطلق، جالل، .5
پژوهشی دانشکده –، معماري خیال در مجموعه آتش نی،مجله علمی 1384رحمدل، غالمرضا.،.6

73-94، صص41اره ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه اصفهان، دوره دوم،شم
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،حماسه درشعر انقالب(مختصري در تاریخچه تکوین حماسه)، مجموعه 1373رحمدل،غالمرضا،.7
203-227مقاله هاي سمینار بررسی ادبیات انقالب اسالمی، سمت، صص 

، 12و11، انواع ادبی در شعر فارسی، خرد و کوشش، شماره 1352شفیعی کدکنی، محمد رضا، .8
96-119صص 

، انواع ادبی، چاپ دهم ،تهران: فردوس1383شمیسا، سیروس،.9
،بیان ،تهران:فردوس1385شمیسا، سیروس،.10
)، تهران: امیر کبیر2و1صفا، ذبیح اهللا ، تاریخ ادبیات در ایران (خالصه جلد .11
، حماسه سرایی در ایران از قدیمترین عهد تاریخی تا قرن چهاردهم هجري، 1384صفا، ذبیح اهللا، .12

ر کبیرچاپ هفتم،تهران :امی
، بالغت تصویر، تهران:سخن1385فتوحی رود معجنی، محمود، .13
، از حماسه وعشق، تهران: الهه ناز1383فروتن پی، روزبه، .14
). نقد بدیع، تهران: سمت، چاپ دوم.1385فشارکی، محمد (.15
، صور خیال در شعر مقاومت، تهران: فرهنگ گستر1383قاسمی،حسن،.16
، 1367تا 1357نسل سرخ : نگاهی به شعر معاصر ایران از ، آوازهاي1376کاکایی،عبد الجبار، .17

تهران: موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی 
(حدیقه  الحقیقه، منطق الطیر، مثنوي :،حماسه در عرفان با تامل بر1380محقق نیشابوري، جواد، .18

معنوي،دیوان شمس)، مشهد: سخن گستر
وزه هنري،سمند صاعقه، تهران: ح1374مردانی،نصراهللا، .١٩
، فنون بالغت و صناعات ادبی، تهران: نشرهما1368همایی، جالل الدین، .٢٠
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نقش نصر بن احمد سامانی در تقویت و گسترش زبان فارسی
1آرزو علومی بایگی

دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تربت حیدریه
باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان تربت حیدریه

چکیده 
اسالمی نقش مهم و –در بالندگی و شکوفایی فرهنگ و تمدن ایرانی ق) 389-261دولت سامانی (

ترین دوره هاي خود را در این روزگار شکوفاترین و پررونقماندگاري ایفا کرده است. ادبیات نیز یکی از 
اي و با استناد به منابع عالوه بر دالیلکتابخانهروش تحقیقیازاستفادهسپري نموده است. در این پژوهش با

پیشرفت ادبیات در عهد سامانیان بر نقش محوري امیر نصر بن احمد سامانی در همین عرصه به عنوان اینکه 
دوران سی ساله زمامداري او، عصر طالیی یا اوج تاریخ دولت سامانی شمرده شده است تأکید شده است. در 

امارت امیر نصر، گذشته از عنایت ادامه بر این نکته اشاره شده است که رشد و اعتالي علم و ادب در دورة 
ي دانش پرور و ادب دوستی چون ابوعبداهللا جیهانی و ابوالفضل بلعمی ااین امیر سامانی، نیز مدیون وزر

است.
ادبیات، سامانیان، نصر بن احمد سامانی، شکوفایی زبان فارسی  ها:کلیدواژه
مقدمه :

ق تأثیرات علمی آنان را به نمایش می گذارد. نگاهی به توصیفات پژوهشگران از سلسله سامانی ،عم
بعضی از دانشمندان در ضمن تحقیقات خود به این مسئله اشاره ها کرده اند :از جمله استاد سعید نفیسی 

در ادبیات پارسی وضعیت :« توجه سامانیان را به ادبیات از عامل ها اساسی پیشرفت آن دانسته ،فرموده است 
از زبان تازي بود و راستی می توان گفت شوري و عشقی بدین کار داشته اند سامانیان به مراتب بیش 

) و همچنین 1341:247نفیسی ،».( ،چنانکه نظم و نثر دري را باید زاده ماوراء النهر و دربار سامانیان دانست 
ور به ایران داده اگر هنوز استقاللی از ایران مانده است قطعاً از آن جنبش مردانه ایست که این خاندان خردپر«

است و شکی نیست که اگر سامانیان به جهانبانی نمی رسیدند،ایران چنان در تمدن و زبان تازي مستهلک 
شده بود که امروز ایران نیز چون مصر و شام و افریقا و سوریه و عراق ،قلمرو نژاد و زبان عرب به شمار می 

زمان با سعید نفیسی و ناآگاهانه از اثر او در ضمن )استاد صدرالدین عینی نیز هم172نفیسی ،همان،»(رفت 
شرح حال رودکی همین اندیشه را بیان نموده و به کوشش سامانیان در رواج دادن شعر و ادبیات فارسی نو 
(زبان ادبی تاجیک) و اوج مدنیت ملی تاکید کرده است (صدر الدین عینی ،استاد رودکی ،کلیات ،جلد 

)138،ص 1963،کتاب یکم،دوشنبه ،11

1 . arezo.olumi@alumni.ut.ac.ir
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ادبیات شناس برجستۀ ایرانی ذبیح اهللا صفا نیز علت اساسی پیشرفت سریع ادبیات را در توجه زیاد امراي 
توجه به زبان و ادب پارسی هم از خدمات مهم شاهان سامانی :« سامانی به زبان و ادبیات فارسی می داند 

ن فارسی و نظم و نثر ان داشته اند و از این است .شاهان سامانی و همۀ افراد این خاندان عالقۀ شدید به زبا
رو شعرا را مورد تشویق و انعام قرار می دادند و با اغلب آنان به مهر و احترام رفتار می کردند و نویسندگان 

عبداهللا بن المقفع » کلیله و دمنه «و تفسیر جامع البیان طبري و » تاریخ طبري«را به ترجمۀ کتب معتبري مانند 
رسی تشویق می کردند .این توجه سامانیان به زبان و ادب پارسی باعث شد که ادبیات پارسی که از به نثر فا

عهد طاهریان و صفاریان به وجود آمده بود ،با سرعت عجیب طریق کمال گیرد و شاعران و نویسندگان 
ران به بهترین وضعی بزرگی به وجود آیند و بنیاد ادب فارسی به نحوي نهاده شود که اسباب استقالل ادبی ای

ظهور آنان آینده شرق خالفت :«)فارمر در مورد سامانیان این چنین می نویسد 206: 1371صفا،»( فراهم گردد.
.همچنین فیلیپ farmer,1976:145)»(را رقم زد و بستر مناسبی را براي تبلور نبوغ ایرانی فراهم نمود 

سلسه هایی بود که ایران تا آنوقت به خود دیده بود سلسله سامانی یکی از روشنفکرترین«حتی می گوید که 
تمدن و فرهنگ ایرانی بی نهایت مدیون ایشان است و :«) و در نهایت اشپولر می نویسد 314: 1350حتی،»(

)1/142: 1364اشپولر ،»(هنوز هم باید عمل و رفتار سامانیان را به عنوان مشوق علم و هنر ،در مد نظر داشت
از یک قرن خاموشی زبان فارسی ،ادبیات عرب را تدوین کرده بودند ،در عصر سامانی با ایرانیان که پس 

تحول در زبان فارسی و تربیت ادبا و شعراي ایرانی ،باعث تجدید حیات و رونق زبان فارسی شدند و ادبیات 
رسی کوشیدند فارسی را تأسیس کردند .سامانیان نخستین سلسله ایرانی تبار بودند که در پرورش ادباي فا

)179:1383.(فروزانی ،
دولت سامانیان ،نقطه ي عطف زبان فارسی و نام آن مقرون نام فارسی و رودکی و خدایان ادب این 
سرزمین است .بی گمان روزگار امارت سامانیان از دوره هاي فرخندة سلسله هاي ایرانی تبار ایران است .در 

بخشی بزرگ از ایران را داشتند اهتمامی تمام در راه گسترش زبان این روزگار ،امیران سامانی که فرمانروایی
فارسی می نمودند تا حکومت آنان رنگی ملی و ایرانی گیرد .

اکثر دانشمندان  ، بر حق دولت سامانیان و وضع پیش رفتۀ اقتصاد کشور را در عهد حکمرانی آنان از 
سامانیان از تواناترین و با نظام ترین دولت هاي عوامل اساسی رواج ادبیات دانسته اند و در واقع دولت

ایرانی و مسلمان و عموماً جهانی بوده است . در تاریخ دولت داري جهان کمتر حکومتی را می توان پیدا کرد 
که مثل سامانیان در یک مدت زمان کوتاه ،سرزمینی را که بر اثر هجوم هاي خرابی آور بیگانگان و حمله هاي 

ادیه نشینان ویران و پریشان شده بود ،توسط سیاست عادالنه و عاقالنه به کشور پهن آور و تاراج گرانه ب
شکوفان و پیشرفته و به سامان تبدیل کرده باشد .به شرافت برکت دولت سامانیان ،بخصوص کوشش دولت 

،فرغانه و مردان نامی آن چون اسماعیل سامانی و نصر بن احمد ،شهرهاي عظیم و آبادان بخارا و سمرقند
خجند ،مرو و نیشابور ،بلخ و ري رواج پیدا کرده به مراکز اقتصادي و تجاري تبدیل شدند و دیهات و 
روستاهاي اسروشنه و بوتمان ،شامان و چغانیان ،رشت و ختالن با اشیاء و کاالهاي گران بهاي خود شهرة 
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دوره هاي اول حکومت سامانیان به جهان شدند .این همه پیشرفت هاي اقتصادي و آرامی و آسایش که در 
وجود امد ،به تاسیس مدارس و مساجد فراوان و بزرگترین کتابخانۀ جهان در بخارا و رواج علوم عقلی و 

1365شرعی ،معماري و خطاطی ،نقاشی و موسیقی و دیگر انواع هنر و فرهنگ مساعدت نمود . (فراي ، 
:86(

ادبی تاثیر می رساند ،مفکورة حکمرانان دور است یکی از عامل هاي مهمی که در پیشرفت روند
.همانطور که منابع تاریخی گواهی می دهند ،امیران سامانی نه تنها دین دار بودند ،بلکه با خلیفه ارتباط قوي 
داشتند و حامیان و اشاعه دهندگان فعال دین اسالم محسوب می شدند .مثالً نصر بن احمد سامانی به تعصب 

ند و اسالم را با آیین ایرانی آمیزش دادند .خدمت بزرگ فرهنگی ایران باستان سازگاري به دینی راه نداد
به نظر من امتزاج ایران و اسالم بزرگترین دست آورد :«وجود آوردند . در این بابت ریچارد فراي نوشته است 

)چنین سیاست معتدل دینی به 1365:155فراي ،»( سامانیان بود و به همین خاطر همواره باید از آنان یاد شود.
ادبیات نیز تاثیر مثبت رساند .

در واقع تاسیس دیوان شاعران ،یعنی دایرة ادبی در دربار ،غمخواري و سرپرستی همه جانبۀ مادي و 
معنوي نسبت به ادیبان که سامانیان به حکم سنت درآوردند ،از توجه زیاد آنها به ادبیات گواهی می دهد 

فراوانی که امیران سامانی به رودکی و معاصرانش داده اند ،ثروت و دولت زیاد شاعران .درباره هدیه هاي
زمان و وضع خوب مادي آنها در منابع تاریخی دلیل هاي زیادي موجود است .

فارسیادبیاتوزبانتقویتدرسامانیاحمدبننصرنقش
مهم پیشرفت علوم ،یکی از دوره هاي در دوره سامانیان ادبیات فارسی ،به عنوان یکی از شاخص هاي 

شکوفایی خود را سپري کرد .در این پژوهش به صورت موردي ، نقش نصر بن احمد سامانی را در این 
فرآیند ،به شرح زیر می توان بررسی کرد : 

م)پس از  کشته شدن پدرش به جاي او نشست .( 914ه/301امیر سعید نصر بن احمد ،در هشت سالگی (
)دوره سی ساله امارت او ،عصر طالیی یا اوج تاریخ دولت سامانی شمرده شده است .( 329: 1363گردیزي ،

)219: 1375فراي،
ابوصالح،آشوبسمرقنددراحمدبناسحقپدرشعمدعويچونهاییعصیانوشورشرغمبه

قهندزازمنصورو،ابراهیمیحییبرادرانش،فرارسیستاندرعیاران،شورشنیشابوردراسحقپسرمنصور
کار«نرشخیقولبه،کهغیرهوکاکیماکان،ماجرايشهرایندرعمومیطغیانایجادوويغیبتدربخارا
ثباتچناناز،بعدها)130؛1363؛نرشخی»(آمديپدیدفتنههرجايبهوبودضعیفاولبهسعیدامیر

:داشتهمراهبهرامنابعستایشوآوردمدواسالسیکهشدبرخورداراجتماعیامنیتطبعاًوسیاسی
اوشمایلوبودترعادلخویشپدرازاو؛وبودعادلپادشاهوبودملکسالیکوسیسعیدامیر

)131-132،صهمان.(استبودهبسیار
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سالچهلبهعمرشوبوددچارسلبیماريبهعمرپایاندرآنکهبا«کهاستباوراینبرکوبزرین
صفاتدقیقینگاهبابیهقی).202؛1368،کوبزرین.»(داشتاهتماموقدرتامنیتونظمایجاد،دریدنرس
ملوكآدابهمۀبروبرآمدنیکوسختايزاده،ملکبچهشیرآن:استکردهتوصیفگونهاینراامیراین

)161-1،160،ج1385،بیهقی.(آمدهمتابیوشدسوار
داشت»افراطبهحشمتیوسطوتیوزعارتیوشرارتی«بیهقیگفتۀبهآنکهجودوبانصرآنکهجالبو

میوکرديرجوعخردبههمهاینباورمیدنددرويازمردمتاخشمسرازدادمیعظیمهايفرمان«و
آنناگوارپیامدهايوخویشخشمبهتسلطبراينهایت،در»استناپسندیدهسختاخالقآنکهدانست

دانشوپژوهشیدانش،دردیوانساالريعرصۀدرآمديکاربرعالوهکهبلعمیوزیربامشورتمنض
.دادزمانهفرهنگشکوفاییبهبیشتري،مجالبودندخودروزگاریگانهنیزدوستی

باید یادآور شد که بخش قابل توجهی از پیشرفت علمی و فرهنگی دوره سامانیان ،مدیون وزراء 
سامانی بود .بسیاري از وزراء خود اهل فضل و ادب و علم و در زمره علماء و دانشمندان روزگار وحکمرانان 

بودند که علم دوستی و دانش پروري ، از اصول مشترك آنان به حساب می آمد . رشد و اعتالي علم و ادب 
پرور و ادب دوستی در دورة امارت امیر نصر ،گذشته از عنایت این امیر سامانی ،نیز مدیون وزاري دانش

چون ابوعبداهللا جیهانی و ابوالفضل بلعمی است .زیرا آنها در آفریدن آثار مهم تاریخی و جغرافیایی به زبان 
استخدام در دستگاه دولت بهترین وسیلۀ تشویق و حمایت از ادبا و دانشمندان «فارسی نمونۀ عبرت بودند و 

)1365:86(فراي ، .» بود 
بن احمد جیهانی ،به هنگامی که امیر نصر دوم کودکی هشت ساله بود ،نیابت او را به ابو عبداهللا محمد 

)در پیشرفت دوران حکمرانی امیر نصر 166: 1373؛ تاریخ سیستان1363:208عهده گرفت .( منهاج السراج 
ه در که شکوفاترین دوران سامانیان خوانده اند ،سهم وزیري مثل جیهانی ،انکار نشدنی است .جیهانی ک

مردي عاقل و نیکو رأي بود ؛افتتاح کارها ) «107: 1979خراسان شیخ العمید خوانده می شد( ابن فضالن ،
).208(همان،» ،بنابر عدل و سیاست نهاد و امور ملک را برقاعده و انصاف و احسان آغاز نمود 

ذار شد ،او کارها را به هنگامی که اداره امور و ریاست دولت نصر بن احمد به ابوعبداهللا جیهانی واگ
وي نامه ها نوشت به هر جایی و از ) «132: 1422کمک رجال دولت نصر دوم مرتب و محکم کرد .(ابن اثیر ،

همه جا کتاب ها خواست در آیین ملک داري و از جمله هر چه رسم هاي نیکو بود در درگاه بخارا معمول 
داب و رسوم حکومتی و دیوانی سرزمین هاي گوناگون )و به بیان گردیزي ،ا193: ، 1368.(زرین کوب،"کرد 

)او خود اهل علم و دانش  و در 330: 1363را تهیه نمود و در تدبیر ملک از آنها بهره گرفت . (گردیزي ،
شمار دانشمندان قرار داشت وبه پژوهش و تحقیق در باب احوال ملل عالقه اي وافر داشت .به گفته مقدسی 

می دانست و بیگانگان را گرد می آورد و درباره احوال کشورها ،راه ها ،دروازه ها و ،فلسفه و نجوم و هیأت 
بلندي ستاره ها و اندازه بازگشت سایه در آنها را پرس و جو می نمود تا بدان گشایش شهر و کشورها را 

در هر فنی و )به بیان گردیزي ،جیهانی را ان5: 1361بداند و علم نجوم و گردش فلک را درك کند . (مقدسی،
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)کتابی هم در باب مسالک و ممالک نگاشت که حاوي 330: 1363علمی تألیفات بسیار بود (گردیزي،
اطالعات مفصلی دربارة سرزمین ها و مردم مشرق زمین و شمال ماوراء النهر است که اینک در میان نیست 

ی ،شمالی و شرقی ،از این کتاب ،اما جغرافیانویسان متأخر اطالعاتشان را درباره سرزمین هاي غیر اسالم
گرفته اند. عالقۀ جیهانی تنها منحصر به جغرافیا نبود بلکه ،چنان که از الفهرست ابن ندیم بر می آید ،وي 
تألیفات دیگري هم در زمینه هاي گوناگون داشته که متأسفانه از بین رفته اند .( مسالک و ممالک ،کتاب آیین 

)وي هم 222: 1422األمراء ،کتاب رسائل و...را می توان نام برد .این ندیم ،،مقاالت ،کتب العهود للخلفا و
چنین با انعام و پاداش ،پیش روترین و شایسته ترین جغرافیادانان ؛یعنی ابوزید بلخی را تشویق کرد .(فراي 

،1375 :87(
ت ،گزارش پر ارزش در همین دوره ،امیر نصر ابودلف را به سفارت روانۀ چین کرد .ابودلف پر از بازگش

از سفر خود ،حاوي اطالعات بس سودمند در باب چین و آداب و رسوم ان سرزمین ،به امیر تقدیم کرد 
.فایدة مهمی که از مراوده با چینیان عاید ایرانیان گشت این بود که ایرانیان طریقۀ ساختن کاغذ مرغوب را از 

ن در ایران تأثیري به سزا داشت .انان اموختند و این امر در گسترش و نشر علوم و فنو
ق) و نصر بن 279-295ق)، از وزراي امیر اسماعیل سامانی (329ابوالفضل محمد بن عبیداهللا بلعمی (د.

16)که نزدیک به 7/99: 1422؛ابن اثیر،35: 1338ق) است . (نک ،منشی کرمانی،331-301احمد سامانی (
) و از 1/382: 1999گان ادب و بالغت(یاقوت حموي ،سال وزارت امیر نصر را بر عهده داشت ،از بزر

معارف روزگار ،یگانه عصر در عقل و رأي و بزرگداشت علم و علماء و صاحب تألیفات فراوان بوده است . 
)بیهقی از او با 1948،2/224؛ذهبی ،1/324؛ ابن عماد ،46:1375؛حاکم نیشابوري ،1408:2/314(سمعانی ،

یاد می کند که به همراه ابوطیب مصعبی در همه ادوات فضل ،یگانه روزگار بودند ؛ » بزرگتر وزیر «عنوان 
)ذهبی او را وزیر کامل و امام فقیه می خواند که از مردان دانشمند بوده است . 127-1375،126(بیهقی،
ی روي آورد ) او حافظ قرآن و از خاندان بزرگ ،با اخالق نیکو بود ،به اهل خیر و نیک1413:15/292(ذهبی ،

کرده بود » ابوالفضل «) ،که فضائل مذکور او را شایسته لقب 1408:206و قبله گاه آنان قرار گرفت (سمعانی ،
)ابوالفضل بلعمی نه تنها خود اهل تألیف بود و کتابهایی را مانند کتاب تلقیح 1376:261.( نک :ثعالبی،

)،تالیف کرد ،بلکه با اهل کالم و فلسفه 1/324ماد ، )و المقاالت( این ع1992:1/480البالغه(حاجی خلیفه ،
نیز در ارتباط بوده است و میزان عالقه او به مباحثات علمی به حدي بود که به ابوسعید سیرافی که در بغداد 

)نامه 74-1953،1/82سکونت داشت و مناظره او با ابوبشر متی بن یونس معروف است، (نک توحیدي،
- 1958،1/242سوال او درباره قرآن و حدیث پاسخ دهد .( احمدامین ،120نوشت و از او خواست به

).گفته می شود :این وزیر دانشمند به رودکی اعتقاد بسیار داشت و ...وي را در عرب و عجم نظیري نمی 243
شناخت و بدو صله ها و جایزه هاي فراوان می بخشید .هم او بود که رودکی را به نظم کلیله و دمنه وا  

)18-17: 1370داشت ...(دبیرساقی ،
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به -»یگانه روزگار بودند در همۀ ادوات فضل «که اغلب آنها –تعمق در فهرست درباریان امیر نصر 
آسانی می تواند کم و کیف ظهور دورة شکوهمندي را در همۀ سطوح توضیح دهد که رودکی سردمدار 

عرصۀ فرهنگ آن بوده است .
ه این شکوهمندي را همواره به رخ بکشد .گفته می شود هنگامی که خود امیر نصر مترصد بود ک

فرستادگانی از سوي امپراتوري چین براي تهدید و اخذ مالیات و باج به دربار امیرنصر بن احمد در بخارا 
آمدند ،امیر جهت نمایاندن اقتدار خود ،عالوه برصف کردن پنجاه قالدة شیر و شیربانانی با روپوش هایی از 

سیاه ،در مسیر حرکتی سفراي چینی با اتکا به غالم سپاهیان چنان عظمتی از خود نشان داد که سفراي نمد
چینی بی چون و چرا به دیار خود بازگشتند .از جمله اینکه :

چهل حاجب در سر راه آنها قرار داده بود که در مقابل هر حاجب هزار غالم ترك با خفتان هایی از دیبا و 
)648: 1366پوست سمور ایستاده بودند .(فقیهی ،کاله هایی از

با این توصیف ،پذیرش این خبر که در مراسم بار امیران سامانی بیش از ده هزار غالم سپاهی به صف می 
باشد –بنیانگذار دولت آل بویه –ایستادند ،چندان دشوار نیست ،به ویژه اینکه راوي آن ،عماد الدوله دیلمی 

).ابوالفضل بلعمی 1229: 1333اهی مزدور در مالزمت امیر نصر سامانی بود (مسکویه ،که مدتی به عنوان سپ
با ارسال پیامی براي مرد آویج که به تصرف ري و گرگان طمع کرده بود –وزیر مشهور نصر بن احمد –

می ،ضمن به رخ کشیدن قدرت امیر سامانی ،توسعه طلبی مردآویج را مانع می شود و او را به صلح وادار 
کند :

من صالح نمی بینم که تو با پادشاهی که صد هزار جنگاور از غالمان خود و بندگان پدر گرد او می 
)288-289: 1352گردند ،نبرد کنی .(ابن اثیر ،

امیر نصر را با شکوه به » خسرو دوران «رودکی در مدیحه اي مفصل ،مجذوبانه تأثیرات خود از مراسم بار 
تصویر می کشد :

میران و بلعمی بنشسته یک صف
یک صف حرّان و پیر صالح دهقان 

خسرو بر تخت پیشگاه نشسته 
شاه ملوك جهان امیر خراسان 

ترك هزاران بپاي پیش صف اندر 
)323-1314:319هر یک چون ماه بر دو هفته درفشان ...(تاریخ سیستان،

ان یادآور می شود :شاعر نامدار خود در مقام حق شناسی ،این واقعیت را بدین س
که را بزرگی و نعمت ز این و آن بودي 

)34؛1370مرا بزرگی  و نعمت ز آل سامان بودي (دبیر ساقی،
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رودکی شاعر نامور ،در دورة زمامداري نصر بن احمد ،کلیله و دمنه را به نظم در آورد .هر چند کلیله و 
ان زمان که عبداهللا ابن مقفع آن را به عربی ترجمه کرد دمنه قبل از آن به پارسی برگردانده شده بود ،اما از هم

متن فارسی از اعتبار افتاد . از این رو ،نصر بن احمد رودکی را تشویق کرد که آن را به رشتۀ نظم کشد تا 
پارسی زبانان را به خواندن آن و بهره گرفتن از آن رغبت افزاید .

هجري از ماوراءالنهر به 317دان مایه بود که وقتی در سال تأثیر شعر و موسیقی بر این امیرِ اهل ادب تا ب
نیشابور عزیمت کرد و به مقتضاي اوضاع و احوال ،ناگریز به ماندن در هرات گشت و دوري وي موجبات 
مالل بزرگان را فراهم آورد ،آنان به رودکی ،افصح و ابلغ شعراي پارسی ،توسل جستند و براي بازگرداندن 

ز او یاري خواستند .رودکی قصیده اي در کمال فصاحت و عذوبت با سادگی و روانی به مطلع امیر به بخارا ا
:

)سرود و آن را در 28: 1363بوي جوي مولیان آید همی     یاد یار مهربان آید همی (نعمانی هندي ، 
خارا و جوي حالی که آواي دل انگیز چنگ همراهی اش می کرد ،انشا نمود و بدین آیین ،یاد زیبایی هاي ب

مولیان را در دل امیر زنده گردانید .
امیر نصر با شنیدن این اشعار لطیف و ظریف ،چنان به وجد و طرب درآمد که بی درنگ برخاست و 
،موزه بر پاي نکرده ،بر خنگ سپید فامش برنشست و راه بخارا را در پیش گرفت .سمرقندي اظهار شگفتی 

و عاري بودن از هر گونه صنایع شعري ،چگونه در وجود امیر نصر تا به می کند که این شعر ،با همۀ سادگی 
این حد اثر کرده است .(همان جا )

در خور توجه است که ابوالفضل بلعمی ،که پس از جیهانی به وزارت رسید ،مانند جیهانی مرد دانش و 
وران امارت نصر را ،با همۀ فرهنگ و به مطالعه در احوال و رسوم ملل دل بسته بود .بنابراین ،می توان د

گرفتاري ها ،به یمن وجود این دو وزیر علم پرور ،اوج تمدن و فرهنگ ایران به شمار آورد .
: 1422)به وزارت برگزیده شده است .(این اثیر،330پس از ابوالفضل بلعمی ،ابوعلی جیهانی (د.

دوست بود و در جنبش علمی و ادبی ) او نیز مانند پدر خود ،دانشمند و دانش 1363:339؛گردیزي،7/99
: 1422بخارا تأثیر گذار بود .او به شکل مرموزي کشته شد و به بیان ابن أثیر در زیر آوار مرد، (ابن اثیر ،

)ولی به نظر می رسد کشته شدن او تحت تأثیر حوادث دوران متأخر حکمرانی نصر بن احمد و توطئه 7/113
تداوم حرکت جیهانی و بلعمی بود ،در ارتباط بوده است .( هروي، مخالفان بود و با سیاست هاي او که 

1380 :291(
ابوطیب محمد بن حاتم مصعبی ،اخرین وزیر امیر نصر دوم سامانی بود .وزارت او خیلی طوالنی نشد .به 

انه دهر )بیهقی از او نیز با عنوان یگ80-79: 1377بیان ثعالبی آفت وزارت بدو رسید و کشته شد . (ثعالبی ،
)1375:127در همه ادوات فضل یاد می کند .( بیهقی،
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مصعبی در نظم و نثر ذولسانین بود و به عربی و فارسی می نوشت و شعر می گفت و با اهل کالم و 
فلسفه رابطه نزدیکی داشت و شاید به همین خاطر بود که به زندقه و الحاد و قرمطه متهم بوده است ،براي 

ابوحاتم محمد بن حبان بستی را که کتابی درباره قرمطیان براي او نوشته بود ،به قضا مثال هنگامی که او
) 2/332سمرقند درصدد قتل ابوحاتم برآمدند و او مجبور به فرار شد . (یاقوت حموي ،معجم البلدان ،

)18: 1369ابوطیب مصعبی ،صاحب دیوان رسالت نصر بن احمد بود.(صفا، 
اري امیر نصر دوم سامانی بودند .به همت آنان این دوره از جهت علمی و وزاري مذکور همه از وز

فرهنگی ،به ویژه ادبیات ،به یکی از بهترین دوره هاي حکمرانی سامانیان تبدیل شد .خردمندي ،فضل و دانش 
،حسن خلق و فرهنگ دوستی و دانش پروري ،صفت برجسته این وزراء بود که با خردورزي و اندیشه 

د آسان گیري و مدارا را بیش از پیش تقویت نمودند و فرصت اندیشۀ نسبتاً آزاد را براي بسیاري پروري خو
از ادیبان که در قلمرو آنان سکونت گزیده بودند،فراهم نمودند .

در ایام امارت نصر ،کتب عربی و فارسی بسیاري در بخارا و دیگر بالد قلمرو سامانی تألیف شده است 
انه اي وجود داشته که ،به روزگار خود از کتاب خانه هاي عظیم جهان به شمار می آمده .در بخارا ،کتابخ

است .چنان که از زندگی نامۀ این سینا بر می آید ،در آن کتاب خانه ،هر دانشی ،اتاقی مخصوص به خود 
بودند .داشت که در آنجا کتب مربوط به آن علم را با نظم و سیاق خاصی در جعبه ها و صندوق ها چیده

بی گمان ،تحمل شنیدن سخنان مخالف و تساهل و تسامح که از ویژگی هاي اخالقی و اجتماعی 
پادشاهان سامانی بود ،از عوامل اصلی رشد صراحت بیان دانش وران و گویندگان آن عصر به شمار می رود 

شد ،چنان بزرگوارانه با او .هنگامی که ابوطیب طاهري ،نصر بن احمد سامانی را هجو کرد و امیر از آن آگاه 
برخورد کرد که ابوطیب از پیش وي شرمسار درآمد و از هجو کردن توبه کرد .(اسماعیل شفق ،رشد مناسبات 

)364اقتصادي و اجتماعی در دوره سامانیان ،ص 
با اتکا به چنین قرائن و شواهدي است که نظامی عروضی سمرقندي گوید :اوج دولت آن خاندان ،ایام 

او بود و اسباب تمتع و علل ترّفع در غایت ساختگی بود ،خزائن اراسته و لشکر جرّار و بندگان ملک 
)31فرمانبردار.(نظامی عروضی سمرقندي ،بی تا ؛

امیر نصر بن احمد در گرامی داشت فرهنگ نیز به منزله وارث شایستۀ جدش امیر اسماعیل عمل کرد ،که 
» فاضل ترین امیران «زمانه و روابط حسنه با عالمان ،از وي با عنوان به دالیلی چون برخورداري از فرهنگ 

)65؛1378یاد می شد .(نسفی ،
نتیجه :
وایرانیقریحۀوتفکّروذوقشکوفاییوآزاديروزگارگسترفرهنگسامانیِامیراینسالهسیسلطنت

دینعلمايوشعراوادباوهنرمندانمجمعنصردرگاه.آیدمیشماربهسامانیانجهانبانیوشکوهدوران
داستان.ورزیدمیعالقهداريجهانورزمبهکههمچنانادبوعلمبهجوانروايفرمان؛زیرابودشده
در خاتمه ،بر این نکته پافشاري .استشدهیادهاتاریخدرويپروريدانشودادگريازبسیاريهاي
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انی که به ویژه در دورة زمامداري امیر نصر بن احمد با ظهور شده است که تحقق عصر طالیی عهد سام
به عنوان شالودة » امنیت «رجال فرهنگی چون رودکی میسر می شود ،در درجه اول مرهون استقرار تدریجی 

اساسی ترقی اقتصادي و اجتماعی و فرهنگی ،میراث گرانقدري بوده است که از زمان تشکیل حکومت 
سماعیل سامانی مقدمات آن فراهم شده بود .طاهري تا زمان امیر ا
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نوآوري هاي شعر محمد رضا شفیعی کدکنی(م.سرشک)
بشیر علوي
دانشجوي دکتري زبان وادبیات فارسی دانشگاه سلمان فارسی کازرون(نویسنده مسوول)
مهدي رضایی

ه سلمان فارسی کازروناستادیارگروه زبان وادبیات فارسی دانشگا
چکیده

) یکی از شاعران و محققان نامی ادبیات فارسی است که 1318محمدرضا شفیعی کدکنی م.سرشک(
شعرش هم در قلمرو بیان و هم از لحاظ محتوا درخور تأمل است. این شاعر بر اساس درك درستی که از 

اد کرده است. هر شاعري براي آفرینش مقتضیات زمان دارد، زیباترین گونه هاي نو را در شعر خویش ایج
شعر خود از برخی تکنیک هاي نو سود می جوید. در این شیوه، شاعر براي رستاخیز نمودن شعر خود دست 

هایی در ادبیات هایی در زنجیرة زبانی و محتوایی می زند. شفیعی نیز چون نیما، عامل دگرگونیبه نوآوري
نگاه دیداري به فرم و ساختار شعر و ایجاد واژه هاي جدید و معاصر شد و با ساختن فعل هاي جدید و

امروزي و به کارگیري و استفاده از واژه هایی که تا قبل مهر ممنوعیت داشت، گونه هاي نوآوري را 
درشعرخود ایجاد نمود. شعر شفیعی در چهار محور زبان، ساختار، محتوا و صورخیال در بردارندة گونه هاي 

ر است. او با خلق گونه هاي نوآوري در ادبیات معاصر تأثیرگذار شد. دراین پژوهش تالش نو در شعر معاص
می شود تا به بررسی گونه هاي نو در اشعار شفیعی و میزان موفقیت وي با ارایه شواهد و قراین پرداخته 

شود.
شفیعی کدکنی، ادبیات معاصر، گونه هاي نو درادبیات. ها:کلیدواژه

مقدمه-
ت گذشتۀ ما با توجه به شرایط و موقعیت خود، زیبایی خاص خود را داشت و زیبایی خاصی را می ادبیا

طلبید. اما ادبیات امروز نمی تواند رهرو زیبایی ادبیات گذشته باشد؛ زیرا نه فرم گذشته جوابگوي هنر امروز 
خاص خود را می خواهد و است و نه محتواي آن. هنر و به تبع آن شعر امروز دگرگون گشته و زیبایی هاي

به دنبال نو آوري هاي زمان خود است.
شعرکالسیک ما شامل تکرار مفاهیم و زبانی است که به صورت هاي مختلف تکرار می شد و اگر این 
روند ادامه پیدا می کرد چه بسا عرصۀ تقلید جاپاي محکم تري می یافت. در شعر گذشتۀ ما بسیاري از 

جهت گیري عمومی شعر گذشته فارسی است به «ود به دامنۀ شعر نداشتند و این کلمات و ترکیبات حق ور
).12، 1386(حسن لی،» سوي زبان و بیانی فاخر و رسمی

با حضور و ظهور نیما گونه هاي نو آوري در ادبیات ما جاي خود را پیدا کرد و نوآوري هایی شگرف در 
ن و چرا از حوزة نوآوري نیست بلکه باید دید که این عرصه شعر آغاز شد. البته این به معنی دفاع بی چو
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گونه هاي نوآوري تا چه حد توانسته به یاري عاطفه رسد و اینکه تا چه اندازه توانسته موفق باشد مجال 
دیگر می طلبد. 

شعر امروز ایران در چهار عرصۀ زبان، محتوا، فرم و صور خیال تغییرات عمده اي کرد در عرصۀ زبان، 
ایی راهی شعر شدند که تا قبل از این ممنوعیت ورود داشتند. فرم نیز چون تکراري بود از مصراع ها و واژه ه

ابیات متناوب و مشخص که هم از نظر افقی و هم از گونه عمودي تکراري از قرنها بود به کلی درهم ریخته 
نشان داد. ساختار شعر دیگر شد و در گونه هاي نو،  خود را به صورت هایی روایی یا کانکریت یا توگراف

ظرف مشخصی براي ارائۀ محتوا نیست بلکه با توجه به نوع مفهوم تغییر می کند. در عرصۀ صور خیال 
دگرگونی هایی نیز شد. تصویر هاي تازه شکل گرفت، پدیده هاي تازه تصویر سازي شدند. البته اگر این 

ادعاي زیبایی را داشته باشد. سمبول  و نمادها جدید تصویر سازي با هنر  و عاطفه همراه نباشد نمی تواند
شدند و تصویر هاي کودکانه شکل گرفت. در حوزة محتوا، شعر  با مفاهیمی همراه است که دغدغۀ جامعه 

گیرد. نام است: امورات سیاسی، اجتماعی، وطن، قانون و... . پدیده هاي روز محتواي شعر معاصر را دربرمی
از دورة مشروطه «دیگر  وارد شعر می شود و این نمونۀ دیگر این نو آوري است که قهرمانان و ملت هاي

).365، 1386(حسن لی، » بخش اعظمی از شعر ایران خود را متعهد به بیان مفاهیم اجتماعی نمود
شاعران معاصري چون دکتر شفیعی کدکنی، خود را پیرو نیما دانستند و با این تغییر همراه شدند و نیما و
شعرش را یاري و تکمیل کردند. شعر شفیعی در بردارندة تغییر در همۀ زمینه هاي شعر معاصر است. در 
حوزة زبان، واژة نو و محلی به کار گرفت. فرم را در اختیارگرفت و هرجا نیاز بود آن را با زمینۀ محتوا تغییر 

یستن با آنها را داشته است. محتواي داد. صور خیالش بیشتر برگرفته از مفاهیم محلی است که وي تجربه ز
شعرش را در گروه جریان سمبولیسم اجتماعی قرار داد که با یاري سمبل ها، فریادي نوگونه سر داد. وي از 
جملۀ شاعران نیمایی است که شگرد هاي نوآوري در اشعارش نمود بارزتري یافته است. به نظر می آید 

ت سنتی و اصالت احساس و انیس بودن با زبان فارسی بستري الزم و وابستگی و احاطۀ کم نظیر او به ادبیا
آماده را مهیا کرده تا در چهار گونه فرم و زبان و محتوا و صورخیال، ابداعات و نوآوري هایی داشته باشد و 

موفقیت هایی به دست بیاورد.
نوآوري ها در حوزه زبان-2

یزي است که پیروي نکردن از عادات زبان و پدر تغییر زبان به دو صورت رخ می دهد: یکی هنجارگر
). تغییر 113، 1386ساالري آن و دیگري قاعده افزایی است که اضافه نمودن به هنجار زبان است (حسن لی،

زبان در شعر شفیعی در واژه ها و ترکیبات و انحرافات صفتی به خوبی مشخص است که به بررسی آن 
پرداخته خواهد شد.
ز جمله شاعرانی است که در حوزة زبان، شعر خود را به تفکرات نیمایی نزدیک کرد و شفیعی کدکنی ا

هنجارشکنی و قاعده افزایی هاي خاصی را  درشعر ایجاد نمود. البته طوري آنها را سرود که شعرش را پست 
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زبانی است «و فرومایه نکرد، بلکه این بدعت ها درحوزة زبان، شعر وي را جلوه بخشید. زبانِ شعرِ شفیعی
).102(همان، » که با آن چیزي گفته می شود اما از آن طریق، چیزي دیگر خواسته می شود

: واژه هایی که جنبه ادبی ندارند2-1
شفیعی، لغاتی را که اصالً جنبۀ ادبی ندارند؛ یعنی به نوعی ادبیانه نیستند به شیوه اي زیبا و دلنشین به کار 

شاید ورود این واژه ها، مخالفت گروهی از شاعران را برمی انگیخت ولی شفیعی می برد تا جنبۀ ادبی گیرند.
از واژه هایی که پیش از آن در شعر ممنوعیت ورود داشته اند، استفاده نمود. اکثر ابداعات واژگانی شفیعی 

ر اندیشه و بعد از دفتر سوم، اززبان برگ،  روي داده است. چرا که در دفترهاي نخستینش، بیشتر تحت تأثی
). 8، 1388زبان بزرگانی مانند مولوي، حافظ، سعدي، اخوان ثالث و... بوده است (مدرسی،

ا که واژه اي کامالً غیرادیبانه  است بدین صورت به کار می ر»پستانک و قرص خوان و جیره بندي« شاعر
برد:

)31، 1389عی کدکنی، پستانک کدام ستاره/ تاریکی شما را/ این گونه شیر می دهد از مهر(شفی-
)110/ باز هم شب است/ پس کجاست آفتاب( همان،قرصِ خوابقرصِ خواب قرصِ خوان -
(شفیعی جیره بنديعصر جنگ و گنجشک هايشادا که می خوانند و خوش/ درصبح اسفند/.../-

)300، 1378کدکنی، 
: واژه هاي محاوره2-2

ر خود، کلمات و عبارات محاوره را به طور جدي به عالوه بر آن، شفیعی براي تغییر حوزة زبان درشع
آنچه در «کارمی برد و بدین طریق ارتباطش را با فرهنگ وملیت بومی خود قطع نمی کند.  به طور کلی 

)269، 1383حسین پورچافی،»(هرمجموعه جلب توجه می کند، صورت  اقلیمی محلی اشعار اوست
)43، 1389می نگرد (شفیعی کدکنی، گوزنی است/کز بلند ستیغ/ درآبنگاه تُرد-
)81تبارآن شهیدان(همان، خون پامالرثاي قتل عام و -
)112/ وین زمان زمهریري زمخت(همان، سمجدر شبی چنین جذامی و-
)371خود/ بیرون نکرد او سر(همان  ،برج زهرماریکبار هم از -
)1377،352ها (شفیعی کدکنی ،فلس ماهیآسفالت/ باران خورده/ مثل -
)55، 1389اي شکوه دریا که زجو کنار ایام/ ننهد به باغ ما گام سرود جویباران(شفیعی کدکنی، بهل -
)26، 1377نتوانم(شفیعی کدکنی،شنفتنمن مست چنانم که -
: آفرینش فعل جدید2-3

، نوآوري تغییر زبان در ادبیات معاصر فقط در حوزة اسم ها باقی نماند بلکه با آفرینش فعل هاي جدید
را به کار می برد:»پرسه زدن«هایی ایجاد شد، مثالً شاملو که توانایی ویژه اي در ساخت واژه دارد،  فعل

)14، 1385. (شاملو،پرسه می زنندبرنسیم عبوس و مبهم شبانگاه -
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شفیعی نیز در این زمینه، برکنار نبود و همراه با هم قطاران شعري خود دست به آفرینش فعل هاي 
یدي زد و توانست  شکلی ادبی به فعل ها بدهد و این بدین معناست که وي توانست بر گنجینۀ زبان جد

فارسی بیافزاید. اصوالً شاعر وقتی نتواند از به کارگیري فعل هاي کهن و کالسیک  مملو شود خود دست به 
ساخت فعل و واژه هاي جدید می زند.

)320، 1377ر شدن/ جاري است (شفیعی کدکنی،/ باران/ ازقطره به جوباشُدآیندهستی به -
)120کالغ پیري/ برشاخۀ اقاقی(همان، قارد-
: جابجایی اجزاي جمله2-4

هنجارشکنی فقط به حوزة لغات برنمی گردد بلکه شاعرمی تواند با جابجا کردن اجزاي جمله، گونه اي نو 
به «وف و صفت است. البته  این جابجاییدر مسیر شعر فارسی به وجود آورد و از جملۀ آنها، جابجایی موص

که درگذشته رایج بوده صورت می گیرد.»  154، 1386حسن لی، » «صورت  اضافی و نه  به صورت  ساکن
)155، 1381(اخوان ثالث، زالل آب و آیینهگفت وگواز پاك و ناپاك است / وزکم و بیش -

در اشعار نیما نیز شاهد این هنجارشکنی هستیم:
)321، 1370سینه اش برپاست غوغا(نیما،دالویزسرايدر -

شفیعی نیز خود را ازاین زیور کالم، بی پیرایه نگذاشت:
)21، 1389تو امشب/ آینۀ تصور و تصویرمن شده است(شفیعی کدکنی، زاللِ شعرباران/ چندان -

است.» اللشعرز«بسیار تأثیردارتر از» زاللِ شعر«همانطور که دیده می شود کاربرد هنري 
)107، 1377، دراین پهنه کس نبود(شفیعی کدکنی،رهنورد بادجز -
)441جاري است زان روي دیوار(همان،  لِ زمزمه زال-
: کاربرد ویژة قیدها وضمیرها 2-5

استفاده از  قیدها و ضمیرها در حالت اضافی یا صفت که نمونه آن در شعر معاصر وجود دارد: 
)43، 1379/ حرف بزن، خواهر تکامل (سپهري، سیاهاین همیشهدر وسط -
)1385،26(شاملو،هنوز راما همچنان دوره می کنیم/ شب را و/ روز را/ -

شفیعی نیز در حالت غیر متعارف ترسیمی زیبا از  قیدها به خصوص قیود زمانی در حالت اضافی ایجاد 
کرده است که موجب گسترشِ معنایی شعر شده است: 

)258، 1377(شفیعی کدکنی،پار و پیرارکه دیدار/ در کوچۀدر لحظه هایی-
)34، 1389است(شفیعی کدکنی، فردچه سپیده هاي رویان/ که در آستین-

در حالت جمع که کاربرد عوامانه دارد  و وارد زبان شده است :» شمایان«به کار بردن
)32، 1389، / امروز تنگ تر/ یا آسمان من(شفیعی کدکنیشمایانآفاق آسمان-

را نیزجمع بسته است:» هنوز«در جایی 
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)411، 1377(شفیعی کدکنی،هنوزان-آن سوي این همیشه-
)39، 1378زمان را نقش می بندم(شفیعی کدکنی،آناتسنجار-

تمام این انحرافات و هنجارگریزي ها وقاعده افزایی ها بر گسترة معنا تأثیر می گذارد و معناي وسیعی را 
می سازد.از واژه ها

: ترکیبات نو2-6
ساختن ترکیب هاي نو و بکر که می توان آنرا خاص شاملو و اخوان دانست، گامی به سوي تحول و 
نوآوري در شعر معاصر فارسی شد و دشتی از واژه ها را به پهنۀ زبان فارسی وارد کرد و ترکیب هایی ساخته 

ها داد تا استوارتر در زبان فارسی نفس بکشند و این شد که عالوه  بر بکر و تازگی، معناي وسیعی به واژه
ترکیب ها به صورت اضافی و غیراضافی ساخته و پرداخته  شدند.

شفیعی کدکنی درسبک شاعري خودکالم  را به گونه اي به کار می برد که ساده و روان است . او درشعر 
یوا و رسا است، آنچه کالم او را زیبا می نو و نیمه سنتی اش با کالم، صحنه  هایی  را خلق می کند که  ش

کند، برتري خیال و لطف کلمات است که در یک محور همنشینی، تصویري زیبا را می آفریند و این خاص 
شاعران معاصر است که بدون  پردازش  به زیبایی هاي معنوي؛ کالم را واال می کنند، البته باید طوري شکل 

اوج رساند باعث پستی آن نگردد. این تخیل باید واال و عاطفی باشد زیرا گیرد تا به جاي اینکه آن را به 
اگرتخیل نتواند بار عاطفی با خود همراه کند، چیزي هرز و بی فایده اي است؛ مثل شعر اغلب گویندگان «

)  خیال باعث می 91، 1381(شفیعی کدکنی ، ». سبک هندي  و شعر بسیاري از شعراي نو پردازي معاصر 
ه شاعر سخن خود را با بیانی رسا و به دور از آرایه هاي  لفظی و معنوي بیان نماید.(همان ، شود ک

).شفیعی نیز ازاین خصیصه برخوردار بود. 90
)74، 1389گلها را/که می بالند فردا/ او می سراید(شفیعی کدکنی، خونبرگ-
)86را نمی بینم(همان ، واري آرامش نزدیک-
)74ها(همان، شقایق روشنابرگدر -
)419، 1377دره ها، گفتم(شفیعی کدکنی،یخ گرفتاز نشیب -
)412، 1377شماهاست(شفیعی کدکنی،بویناكغوغاي-
)462/ تصویر می کنم(همان ، واجموج هایمبرسطح این هویت جاري/ در -
)202، 1378و غباران(شفیعی کدکنی،کاهدودسالم مرا از دل -
)88می زنم که مبادا/فرداکتیبه اي بنویسند(همان ، شعرم/ فریاديآذرخشواژةبا -
)263وسیع هوا می زند شیار(همان ،آیشوقتی که بال چل چله، یکریز و نا گزیر/ در -
)136خورشید/ پاشیده بر رهگذرها(همان ،روشناخونوان -
)187است/ در سوگ آن عصارة طوفان(همان،لماتکدندان غروچه-
)327راشست(همان، سماچه هاطوفان/ که همه درمیان آذرخش و تندر و -
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: واژه هاي کهن2-7
استفاده از واژه هاي کهن به طریقی که وجود آنها حفظ شود یا به جامعه معرفی شود درحقیقت یک 
برگشت لغوي محسوب می شود که به سود زبان است و این هنجارگریزي زمانی ارزشمند است که در 

احیاي واژه هایی که «) در حقیقت 173،1386و پویایی کالم شود.(حسن لی،کنارواژه هاي نو باعث جذابیت
در دسترس عامه نیست سبب تشخص زبان می شود و نیزساخت نحوي کهنه ي زبان اگر جانشین ساخت 

) استفادة بجا 24، 1381(شفیعی کدکنی، » نحوي معمولی و روزمره شود، خود ازعوامل تشخص زبان است.
کهن، گذشته از آنکه آنها را احیا وحفظ می کند و امکانات وظرفیت هاي زبان را افزایش می از واژگانِ مهجورِ

دهد و می تواند خدمتی به زبان هم محسوب شود خود، یکی از عوامل یاري کنندة شاعر در حفظ روانی 
جریان خالقیت شعر و حفظ تداوم حالت عاطفی شاعر است.

باید از هزاران کلمات آرکائیک، که کهنه شده اند، « کرده است که نیما بسیار به شاعران معاصر توصیه
کلمات مالیم و مأنوس با سبک خود را به دست بیاورید. این است از مطالعه دقیق در اشعار قدما غفلت نباید 

) شاعران نامدار امروز به ویژه کسانی چون شفیعی کدکنی و شاملو و اخوان بیش از 1361،72نیما،».(داشت
یگران به این سفارش نیما عمل کرده اند.د

جسارت هاي شاعران در بهره گیري از واژه هاي بومی، دایرة واژگانی شاعران را گسترش می دهدو 
شفیعی کدکنی نیز در کنارنام هاي امروزي از نام ها و اساطیر تاریخی نیز بهره برده است که این حاکی از 

) البته باید این نوع هنجارشکنی بر 1374،122ت(پورنامداریان،گستردگی نگاه او به فرهنگ و زندگی اس
ارزش هنري کالم بیفزاید و همنشینی واژه هاي کهنه با واژه هاي نو با طبیعت هنري سخن سازگاري داشته 

باشد.
شفیعی که خود در بطن شاعران نوگرا قرار دارد به مصاف سنت پردازان می رود و سعی می کندکه شعر 

این ویژگی خالی نگذارد و واژه هاي اصیل و کهن زبان را با به کارگیري در کنار ساخت هاي خود را از
کتاب دوم شفیعی کدکنی از «جدید، تکامل معنایی بخشد و احیا نماید. با یک نگاه علمی می توان گفت که 

ز واژه ها در شعر نظر زمان بسیار گسترده تر از کتاب اول وي است و این گستردگی باعث شده تا انبوهی ا
).  این باستان گرایی واژه ها در حروف و اسم و فعل مشخص است. 1، 1390(پورنامداریان،» وي وارد شود

توغّل در متون کهن و انس دائمی و دلبستگی به آنها، شعرِم. سرشک را از حیث واژگان، تحت تأثیر قرار داده 
ه ریشه در متون گذشته دارد که برخی از آنها عبارتند از: است. واژگان بسیاري در شعر او می توان نشان داد ک

رقعه، آتور پاتان، تنّین، هرّا، اسفندارمذ، هیجا، ستوار، مزگت، خنیاگر پاري، ذوذنب، چرخشت.
: کهن گرایی فعل2-7-1
)473، 1377(شفیعی کدکنی،هشتیازبیشه پا برون -

)45مدتی و یاد تو شد همنشین من(همان، شد
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است که چند کرّت درشعر او دیده می » نمازبردن«الحات و تعابیرشعر شفیعی، اصطالحازدیگراصط
)8، 1384شود(یوسفی نکو،

)48، 1378نمازآرمت درگُل و آب وسبزه/ نمازآرمت در بر ناوِ روشن(شفیعی کدکنی،-
: کهن گرایی اسم و صفت2-7-2
)393نقش بند روزگارا/ اي بهار ژرف(همان، بزرگا گیتی آرا-
)112(همان، درايدرشب دهن دریدة دهل-
)412، 1377شما را/روزان آفتابی/ دیراست ودور نیست(شفیعی کدکنی،پادافره-
)118انسان بود(همان، ورج اومندروزگاري قلبش آتشگاه -
)414تبریک خواهم گفت(همان، اسفندارمذسپیداران عریان را به-
)1378،21یر(شفیعی کدکنی،عجبا کز گذر کاشی این مزگَت پ-
: کهن گرایی در حرف2-7-3
)411که دیگریست(همان، ماناآن من که می سراید -
)47، 1377تو آمده ام(شفیعی کدکنی،به بويبیگانگی مکن که -
)243(همان، راسفرت به خیر اما تو دوستی خدا-
)297، 1377شیر شکارانت کو (شفیعی کدکنی،وشدل پوالد -
)16، 1378تو گرم وروشنیم اي پیر فرزانه(شفیعی کدکنی،ازهماره-
گونه هاي نوآوري در فرم وشکل ساختار شعر-3

که همان شکل و فرم شعر است در دستور کارنیما قرار گرفت، تا با همتی مضاعف و » structure«ساختار
در فرم و شمایل شعر نستوه  آنرا دگرگون کند واز آن شکل تکراري وقالبی بیرون کشد تا دگرگونی اي 

فارسی ایجاد شود. هرچند که با اعتراض سنت پردازان آن زمان قرار گرفت و به ستیزه پرداختند ولی شکل 
شعر دگرگون شد مصراع تبدیل به خط گشت و بیت جاي خود را به بند داد و تا به جاي مصراع و بیت، 

ر و دگرگونی واژه ها به گونه محاوره اي نیز ). تغیی208، 1383سطر وبند جایگزین شوند.(حسین پور چافی، 
صورت گرفت و این درتحول ظاهر و فرم شعر بسیار مؤثر است ، این شیوه ي اکثر شاعران نیمایی شد، 

)221،1386(حسن لی،» شاعر یکدستی زبان را به هم می ریزد تا به طبیعت کالم نزدیک تر شود«
: انسجام عمودي شعر3-1

زیرا «می توان به راحتی شعري را خالصه کرد یا حتی ابیاتی را به آن افزود درشعر کالسیک فارسی 
) البته این 271، 1381حمیدیان، ».(ترکیب و هماهنگی در آنها، آن چنان نیست که تصرف در آنها ناقصش کند

بکی شعر به آن معنا نیست که در شعر قدما تماماً این اتفاق می افتد. بلکه بسامد باالي این بحث، ویژگی س
قدیم است. یک شعر ایده ال در این زمینه، شعري است که هیچ دخل و تصرفی در آن نتوان داشت و این از 
ویژگی مهم شعرهاي موفق معاصر است که یک نوع نوآوري محسوب می شود و باید این اقرار را نیز کرد که 
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ایمان « سپهري و » پاي آبصداي«همۀ شعرهاي معاصر، ساختی منسجم و هماهنگ ندارند مانند؛ شعر 
بیاوریم به...) فرخزاد. در ادبیات معاصر شعر هایی وجود دارد که بسیار منسجم و هماهنگ با وحدتی شگفت 
آور در تمامی عناصر روساختی و تمامی تصاویرها، بن مایه ها، عناصر فضاساز، شکل و زبانِ مونولوگ هاي 

تی، اعم از محتوا و مطالب  و رویدادهایی با ساختار محکم جان دار و روان از یک سو  و عناصر ژرف ساخ
منطقی پیام ها و توالی و جایگزینی عواطف از سوي دیگر که چنین ساختاري با این همه ابزارهاي سنجیده، 

) مانند شعر(کار شب پا) و (ناقوس) از 227جز به کمک آزادي قالب به هیچ روي تصور پذیر نیست(همان، 
از اخوان ثالث.» سبز«و » پوستین«بهار و » هدماوندی« نیما، 

شفیعی مشاهده کرد که تمامی » خزه سبز« این ویژگی با تمامی ابزارهاي زیباي آن را می توان در شعر
بخش هاي آن داراي نقش است و هیچ کدام از بخش هاي آن را نمی توان حذف کرد. چنین سروده هایی در 

اشعار کالسیک، کمتر یافته می شود.
شوخ چشمی خزه/ رودخانه را فریب می دهد: که می روم/ ولی نمی رود./ سال ها وسال هاست./ -

رودخانه ها را بارها/ رنگ خون گرفته در سپیده دم/ سبزي خزه/ همچنان بر آب رهاست/  می نماید این که 
ه/ می نماید این می روم، ولی نمی رود/ همچنان به جاست/ رودخانه صخره را ربود و برد/ لیک سبزي خز

که می روم، ولی نمی رود/ ایستاده مثل اژدهاست./ رودخانه را فریب می دهد/ سال ها و سال ها 
)103، 1376ست.(شفیعی کدکنی،

: روایی و نمایشنامه اي شعر3-2
روایی بودن شعر از گونه هاي دیگر دگرگونی در فرم و ساختار است که به گونه اي نمایشی ابراز می 

سپهري » نشانی«از نیما » افسانه ومرغ آمین«از کسرایی، » آرش کمانگیر«اخوان، » کتیبه«عاري همچون شود. اش
از.م. سرشک از نمونه هاي شعر روایی است. در شعر روایی شاعر باید » موعظه هاي غوك«و » باغ انار«و 

قت، شاعر، کارگردان این نمایش نامه اي را اجرا کند که همه عواملش از شاعر دستور می گیرند و در حقی
نمایش است و این هنر شاعر معاصر است که همه امکانات خود را در دست می گیرد تا هنري ترین شعر را 

سهراب همین ویژگی را دارد. شعریست که شاعردر آن گفتگوها را به صورت » مسافر«بسراید. شعر 
از ویژگی هاي شعر معاصر ایران است )این یکی 215، 1386حسن لی،»(مونولوگ و دیالوگ صورت می دهد«

بیان «که این روایت قصه اي نیست که به سرانجام برسد بلکه بافت دراماتیک پیدا می کند و در حقیقت 
)1381،30خواجات،».(روایی محملی است براي ایجاد فضایی شاعرانه

یل به یک متن کوتاه ازهمین شیوه بهره می برد و شعر خود را تبد» سفر به خیر«شفیعی کدکنی در شعر
نمایشی با کاربردهاي قوي هنري می کند که در آن صحنه و بازیگران و دیگر عوامل نمایش مشخص است:

ز غبار این /دل من گرفته زینجا , هوس سفر نداري؟ /گون از نسیم پرسید /به کجا چنین شتابان؟ -
....چه کنم که بسته پایم/همه آرزویم اما.... /بیابان؟  به هر آن کجا که باشد بجز این /ا چنین شتابان؟ به کج/
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به شکوفه ها /چو از این کویر وحشت به سالمتی گذشتی/سفرت به خیر اما تو و دوستی خدا را /سرا سرایم 
)31، 1377شفیعی کدکنی، (مابرسان سالم /به باران 

: شکل دیداري شعر(کانکریت)3-3
عر را با رهبري نیما تغییر دهند و ساختاري در شعر ایجاد شاعران معاصر نوگرا توانستند شکل نوشتاري ش

کنند که در شعر کالسیک با توجه به تساوي مصراع ها و ابیات قابل اجرا نبود مصراع ها و بندها در شعر 
نیمایی آزادند و شاعر در تساوي یا چگونگی آفرینش آنها کامالً آزاد است و بندها از مصراع هاي نامشخص 

). چگونگی مصراع ها  به عامل قافیه یا شکل دیداري شعر می 209،1383ند.(حسین پورچاقی،تشکیل می شو
آنرادرسطري دیگرقرارداده » آه«با» ماه«تواند بستگی داشته باشد. مثالً اخوان در شعر زیر براي هم قافیه کردن

است:
نمودند وربودند، آه-

چه تصویري: چه خوابی بود
شبی: اما شب تنها

).414،1381اخوان،(شب پر ماه
اگر آنرا به دنبال سطر سوم می آورد(شبی: اما شب تنها شب پرماه) نمی توانست پر ماه بودن شب را مثل 

بهره را که جدا جدا تقسیم می کنند بیشتر به » سهم، سهم«کردن (شب پرماه)بیافریند. یا  مثالً فروغ که با قطعه
ذهن نزدیک می کند:

آه......-
سهم من 

)55، 1378سهم من اینست(فرخزاد،
دور بودن را بدین طریق نشان می دهد:» دیدار فلق«منوچهر آتشی نیز در دفتر 

اي خواب  دور دست-
اي دور
دوراي

)110، 1383دور... ( آتشی،
، دور بودن را بیشتر به ذهن می آورد.»دور«باجدا کردن کلمه

شکل مرغان ماهی خواررا در شعر خود به تصویر در می آورد:» هویت جاري«شفیعی کدکنی نیز در شعر
ومرغکان چیره ي ماهی خوار-

و77
و7

77فراوان
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در انتشار هندسی خویش
)461، 1377رموج ها هجوم می آورند.( شفیعی کدکنی،ب

در زیر گویا قصد داشته مکان آن را نیاز به تصویر بکشد:» اینجا«یا اینکه شاعر با قرار دادن واژة
گیرم که ابر بامدادان بهشت-

اینجا
)25، 1389بارید وخوش بارید(شفیعی کدکنی، 

زیادي آن را به نمایش گذاشته است:» بش«یا در شعر زیر که با پیاپی آوردن کلمۀ 
شب هاي اندلس-

شب هاي قرقطبه
شب هاي شاعران اسارت

شب هاي نیل چهر
)31شب هاي شرمنده که نمی دانم(همان، 

قطرات زیر، شکل قطره را تداعی می کند:
با قطره-

قطره
)255قطرة خونش(همان،  

الحظه بفرمایید:وحاال شکل چکیدن را م
وین سوي-

دربی چراغی ها
نگاهم

مثل قیري
می چکد 

)208، 1378برخاك(شفیعی کدکنی،
ن ریشه در زمین:و به نمایش گذاشتن  فرو رفت

ریشه هایش-
رفته

در عمقِ
زمین

).266، 1378تا طوس(شفیعی کدکنی،
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نوآوري ها در صور خیال-4
هن و هم در بدون شک صور خیال از جملۀ امور زیر بنایی شعر است، این خصیصه هم در شعر ک

شعر نو برجستگی هاي خاصی دارد ولی شاعران معاصر آن را به گونه اي به کار می برند که متفاوت با شیوة 
کهن است، گاهی با استفاده از کمترین آرایه ها، تصویري زیبا  و در عین حال ساده می آفرینند که بار عاطفی 

ر بار عاطفی شعر است. شاعران معاصر با ایجاد در آن قوي است، می توان گفت که بی گمان ارزش تخیل د
تصویرهاي تازه، دگرگونی هایی در  صور خیال ایجاد می کنند:

)24، 1378گوئی فرشتگان خدا، در کنار ما/ با دستهاي کوچکشان چنگ می زدند. (فرخزاد، -
یم گسترة شیواي شفیعی دستی توانا در تصویرسازي مفاهیم انتزاعی  و ذهنی دارد که با کمک این مفاه

معنی را قلم می زند. وي در شعرِ در اقلیم پاییز، درخت بلوطی را ترسیم می کند که خود دیده است و با 
ابزارهاي سادة امروزي آن را توصیف می کند نه با ابزارهاي تصویرساز گذشتگان. درخت بلوطی که نیمه اي 

از آن سبز و نیمۀ دیگري زرد است.
، بنگر/ نیم پاییزي و نیمیش بهار:/ مثل این است که جادوي خزان/ تا کمرگاهش/ با آن بلوط کهن، آن جا-

)358،  1377زحمت/ رفته ست و از آن جا دیگر/ نتوانسته باالبرود (شفیعی کدکنی،
: تصویرپدیده هاي تازه4-1

یده ها به تصویرسازي با پدیده هاي تازه، گونه اي از صور خیال در شعر معاصر است هرچند که این پد
خودي خود جنبۀ ادبی ندارند ولی شاعر با به کار بردن آنها در شعر تأثیر ادبی به آنها می دهد واز لغاتی 
ابتدایی و ساده تصویري زیبا می آفریند. برخی ازتصویرهاي تازه شعر معاصر از عناصري تشکیل شده است 

راه آهن، چهارراه، ترافیک و...که تولید آنها در جامعۀ معاصر بوده است؛ ابزارهایی مانند 
)208، 1379رویش هندسی سیمان، آهن، سنگ/ سقف بی کفتر صدها اتوبوس(سپهري،-
1378من مثل دانش آموزي/ که درس هندسه اش را/ دیوانه وار دوست می دارد، تنها هستم(فرخزاد،-

،455(
قالبی نو سروده شده اند. این یکی از بخش هاي مهم شعر شفیعی، ترکیبات وتصاویر تازه اي است که در

اشعار نه تنها در قالبی تازه و شیوه اي نو، بلکه با ترکیباتی تازه و نو جلوه گر شده اند. تصویرسازي هاي وي 
باپدیده هاي تازه با زبانی شایسته صورت گرفته است. آنچه بر همگان مسلم است این است که تجارب انسان 

آنهایی که تصور می کنند با زبان فرخی و سعدي می توان در «تصویر کرد زیرا ها را باید با زبان همین انسان
این عصر، تجارب انسان معاصر را تصویر کرد، به دالیل صد درصد علمیِ علم داللت جدید، حرفشان پوچ 

)27،  1381(شفیعی کدکنی، ». وبی معنی است
ازة جامعۀ معاصر می باشد:شعر زیرتصویري ازخیابانهاي شلوغ با زبانی از پدیده هاي ت

)25، 1389درپیچ وخم خیابانها/ غرق ازدحام آهن و پوالد. (شفیعی کدکنی، -
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وگاهی نیز این واژه ها مربوط به دنیاي صنعتی اند:
دیدیم: سیرسوي هبوط است/ شعرسپید نیست،که خوانیش/ این جعبه ي »/ رو به اوج روانیم« گفتند:-

)345، 1378سیاه سقوط است.(شفیعی کدکنی،
)74، 1389درروزگار آهن وسیمان.(شفیعی کدکنی، -
)466، 1377فریاد کودکان گرسنه/ درعطراودکلن.(شفیعی کدکنی،-
)318، 1378این المپ هاي سوخته روشن نمی شود.(شفیعی کدکنی،-
، 1377اي مرزها که فردا/ هرسو/ شقایقان/ برجاي سیم هاي خاردارشما/ خواهد رست.(شفیعی کدکنی،-
393(
: تصویرهاي محلی4-2

تصویرهاي محلی نیز در دگرگونی شعر معاصر نقش دارد. بررسی تصویرهاي محلی در شعر شاعران 
خالقِ معاصر ایران، خود کتابی پربرگ را شامل خواهد شد. تصویرهاي محلی با نمودهاي رنگارنگشان، 

توجه آنان را به سوي خود فراخوانده اند. همواره ذهن و قریحۀ شاعران معاصر را به سوي خود درکشیده و 
تصویرهاي نیما از شمال، تصویرهاي منوچهر آتشی از جنوب وتصویرهاي شفیعی کدکنی از خراسان، زنده 

وپویا بر برگ برگ ادبیات این مرز وبوم خوش نشسته است.
)21، 1383خورشید/ تصویر نخل پربرگی/ در شط ظهر بود (آتشی ، -
)178، 1384شد به سمت واقعه (آتشی،نتواند/ شراع ک-

تصویر زیر را باید کسی طرح ریزي کند که خودش در بطن آن تصویر قرار گرفته باشد و در روستا و با 
روستاییان سالها زیسته باشد:

نه خرمنی نه گاو آهنی نه مزرعه اي/ نه آشیان مرغی/ نه گلّه اي به چرا/ شده ست قامت برج بلند قریه -
) 132، 1377ی کدکنی،نگون(شفیع

)480زنجره(همان، 1پرمايدور از گزند گردش -
)101پیک وپیغام بهاران/ در ان سکوت منتظر آواز برداشت(همان، 2چرخ ریسکوان -
)279، 1378می نگرم سوي دور دست(شفیعی کدکنی،3پیشطرّهاز -
)401آوار است و پایین رفتن و فریاد همراهان(همان، 4هرَّستهمرهش -
)193ان/ که رسیدن به تمناي ماست(همان ، نه1»نیمزاد«عطشی بهر-

)519، 1378د.( شفیعی کدکنی، بر وزن گرما، به زبانِ مردم خراسان، متّه است که براي سوراخ کردن چوب و امثال آن به کار می برن- ١
، 1378پرنده اي است که در اسفند ماه مژدة بهار می دهد، در خراسان چرخ ریسوك و چرخ ریسو هم خوانندش.( شفیعی کدکنی، - ٢
517(

)501، 1377در خراسان به بالکن می گویند(شفیعی کدکنی، - ٣
د سقف یا دیوار. این کاربرد هم اکنون در خراسان رواجِ بسیار دارد. (شفیعی صداي فرو ریختن ناگهانیِ هر چیزي که خراب شود، مانن- ٤

)502، 1377کدکنی، 
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گونه هاي نوآوري در محتوا:-5
مسایل مهمی که ملت درعصر امروز نیازمند آن بودند دلیلی شد تا شعر از لحاظ محتوایی، گونۀ جدیدي 

اه یابند. به خود گیرد و مضامین چون آزادي، عدالت، قانون، وطن، حقوق، برابري به عرصۀ شعر ر
)89، 1383آیا دوباره پهنه آزادي/ آن کوچه هاي انبوه/ آیا  مرا فریب می دهند.(آتشی، -

شفیعی نیز چون بعضی از شاعران، از آنجا که متولد دهۀ دوم این قرن است، تحوالت سیاسی وفرهنگی را 
و انقالبیون و پذیرفتن تجربه کرده  و از کودتا تا سرسختی هاي بعد از آن و منزوي شدن روشنفکران

شکست و انقالب ایران را به چشم دیده و با تمامی مضامین و مفاهیم خاص لحظه هاي متفاوت آشنا است 
هرچند که مضامین سیاسی در دفترهاي نخست وي کمتر به چشم می خورد ولی در دفترهاي بعدي ایشان 

امین شعرش عالوه بر زندگی و مسایل بسامدهاي فراوانی از مضامین جدید اجتماعی یافت می شود. مض
خاص آن ، چاشنی مضامین اجتماعی و سیاسی را نیز با خود همراه دارد. 

: مضامین اجتماعی و سیاسی5-1
شفیعی کدکنی به شهادت همه ي دفترهاي شعرش در مقام شاعري متعهد و حساس، نسبت به اوضاع 

). دلبستگی خاص 1371،135ت است (پورنامداریان،اجتماعی جامعه و حال و روز مردم و شیفته حق و عدال
شفیعی کدکنی به میراث این مرز وبوم باعث شده که نکاتی ارزشمند در البه الي متون هاي مختلف کشف 
کند. شعر وي همواره شعري مردمی و اجتماعی بوده است تا جایی که او را به عنوان یکی از فعال ترین و با 

م اجتماعی می نامند. شعرهاي اجتماعی و سیاسی وي هیچ وقت باعث نشد که ارزش ترین شاعران سمبولیس
روح شعرش خشک و بی مایه شود:

پیش از شما/ به سان شما/ بی شمارها/ با تار عنکبوت نوشتند روي باد:/ کاین دولت خجسته جاوید -
)116، 1378زنده باد (شفیعی کدکنی،

، 1377پویه انسان به سوي آزادي ست(شفیعی کدکنی،چنان که هستی آتش اسیر سوختن است/ تمام -
423(
)293، 1377حتی نسیم را/ بی پرس وجو/ اجازه رفتن نمی دهند(شفیعی کدکنی،-
)80، 1389در این شب ها/ که گل از برگ و برگ از باد و باد از ابر می ترسد(شفیعی کدکنی، -
شعرهامان شمع هایی خرد/ برطاق این شب هاي من از خراسان و/ تو از تبریز و/ او از ساحل بوشهر/ با-

)84وحشت برمی افروزیم (همان، 
)87آب ازکنارکاج ها/ تنها/ نخواهد رفت/ این منطق آب است(همان، -
)63، 1377فریاد ازاین شب چه شب بی سحري بود (شفیعی کدکنی،-
)301، 1389(شفیعی کدکنی، چه بهاریست خدارا! که دراین دشت مالل/ الله ها آینۀ خون سیاووشان اند-

و این با نظریه اي که مرد و زن را دو نیمۀ گمشدة یکدیگر تصویر می » نیم زي«می گویند و » نیم زاد« مرد وزن. در خراسان به نام-١
)500، 1377کند بسیار تناسب دارد.(شفیعی کدکنی، 
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)391، 1377هرشب هجوم صاعقه/ هرشب هجوم برق/.../ برنقشۀ ساکن جغرافیاي شرق(شفیعی کدکنی،-
: ذکر نام قهرمانان وملت هاي دیگر5-2

ذکر نام قهرمانان و ملت هاي دیگر به ویژه شخصیت هاي انقالبی در شعر معاصر جلوه یافت تا پشتوانۀ 
شود. شود، این نمود، بیشتر در اشعار شاعران مذهبی و انقالبی با بسامد باال دیده میفرهنگی آنها محسوب 

شفیعی نیز این موضوع را در نظر داشته است. توجه به قهرمانان ملی و مبارزان ملت هاي دیگر روح آزادي و 
رزمین شجاعت را در شعر معاصر برانگیخته است. شجاعت ودالوري هاي سرزمین هاي دیگر، مسائل س

ماست. البته با این شرط که ریشۀ شاعر در آمیزش با دیگر فرهنگ ها نقصان نپذیرد ، بلکه گسترش 
)165، 1366یابد(صفارزاده،

)615، 1357اي گالدیوس ها/ من برادر افیلیاي بی دست وپایم (شاملو ،-
)88، 1384بر پشت ترك شکسپر پا سروانتس.( آتشی،-

ان و ملت هاي دیگر توجه نموده است و در دفترهاي شعرش بهره اي مفید از شفیعی کدکنی نیز به قهرمان
آن برده است. نگاه وي نگاه یک شرقی است که جهانِ خارج از سرزمینِ خودش را ورانداز می کند و 
خودش را در معرض فرهنگ ها و رویدادهاي جهان نگاه می دارد در برابر قهرمان ملت هاي دیگر، وي به 

که بومی شده اند هم توجه نشان داده است:شخصیت هایی
)462، 1377اسکندریه مثل هاللی است(شفیعی کدکنی،-
)397واز نسیم ونور رهاتر شدم/ ویراف وار، دیده گشودم(همان، -
)119، 1378نامی نماند از بالساغون و جابلسا(شفیعی کدکنی،-
)304آن آروزهاي زندة سقراط (همان، -
)19دعاي مانی(همان، گرد خاکستر حالج و-

: پایان ناتمام و آغاز ناگهانی    3- 5
یکی دیگر ازشگردهاي شاعران معاصرکه محتوا را تحت تأثیر خود قرار داده است گاهی شعر خود را به 
شکلی ناتمام، رها یا به گونه اي بدون مقدمه آغاز می کنند. این آغاز ناگهانی یا پایان ناتمام به خوانندگان 

می دهد تا هرچه خواستند جاي آن بگذارند. البته با این شرط که با محور عرضی و طولی شعر سنخیت اجازه
داشته باشد. شاعران در آغاز ناگهانی، شعر خود را یا به سه نقطه چین یا با حروف هایی که نیاز به ادامۀ دادن 

گذار نمایند. مانند:جمله است به پایان می رسانند تا شروع یا آغاز آن را به خواننده وا
ومردمرده به حرف آمد و پریشان گفت:                 دوحاکمنددر این شهرشوم، شیطان و...

) 77، 1378(میرزایی،
شفیعی کدکنی نیز از این گونۀ نو استفاده برده و خوانندگان شعر خود را مختار به ادامه یا شروع شعر 

خود کرد است.
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: شروع ناگهانی5-4
همین

)129، 1378وقصه به پایان رسید(شفیعی کدکنی،
عبارتی یا واژه اي باشد تا مرجع » همین«همانطور که مالحظه می شود به نظر می رسد که باید قبل از 

مشخص شود ولی این شگرد عمدي شاعران است تا خواننده را با شعر خود شریک کنند.» همین«واژة
)257، 1378نجا/ درآن فرازِفراز/ نشان حذف شب است(شفیعی کدکنی،...که نقطه چین عبور پرندگان،آ-
: پایان ناتمام5-5
اگر می شد صدا را دید/ چه گل هایی/ چه گل هایی/ که ازباغ صداي تو/ به هر آواز می شدچید/ اگر -

)201می شد صدارادید... .( همان، 
)269صبح از میانه می رسد و/ نیز...( همان، -

مالحظه می شود شعر با سه نقطه...به پایان رسیده است و خوانندگان می توانند با توجه همانطور که 
محور عمودي و افقی شعر از خاطر خود پایان آن را عبور دهند.

نتیجه گیري:-6
محمدرضا شفیعی کدکنی در دگرگونی شعر معاصر تأثیر بسزایی داشت. در تمامی گونه هاي نوآوري اعم 

زبان و صورخیال خالقیت هایی را از خود نشان داد وبه روند روبه رشد و دگرگونی شعر از فرم، محتوا، 
معاصر کمک کرد. 

در محور  نو آوري هاي زبان با همنشینی واژ ه هایی که ادبی نیستند در کنار واژه هاي ادبی رنگ و روي 
شعر وي از واژه هایی که تا آن ادبی و زیبایی به آنها داده است و آنها را خوش در کنار هم نشانده است.

زمان مهر ممنوعیت داشت همچون، پستانک، جیره بندي و قرص خواب که همه در حوزة ادبیات محاوره به 
سر می برند مملو شد. با آوردن واژه هاي و عبارت هاي محاوره اي شعر خود را در این زمینه با نوآوري 

بر دایره واژگانی زبان افزود. » شُدآیند« ي جدید، مانندهاي موجود همراه کرده است. با آفرینش فعل ها
در محورنو آوري هاي فرم و ساختار  با به کاربردن شکل دیداري شعر(کانکریت و توگراف)گونه اي 
نیمایی به کار بست و با کوتاه بلند نمودن بندها و سطرها  و ترسیم بیداري شعر، خود را پیرو نیما کرد. وي 

بیرونی شعر بلکه بر شکل عمودي شعر نیز براي تقویت عاطفه، توجه نشان داده است. در نه تنها بر محور
بخاطر برخورد شاعرانه به یک پدیده غیر طبیعی(خزه) اتفاق شعري زیبایی رخ می دهد که » خزه سبز«شعر

هیچ کدام از بخش هاي آن قابل حذف نیست و در حقیقت تمامی شعر یک واحد ادبی محسوب می شود 
ین همان توجه به شکل عمودي شعر است که به وفور می توان در دفترهاي شعر شفیعی کدکنی پیدا کرد. ا

درمحور نوآوري هاي صورخیالقدرت وي به خصوص در به کاربردن تصویرهاي نو و محلی واقعاً 
تصویر پدیده خاص است.  وي تصویرهایی زیبا و خیالی  و نابی را با کمترین آرایه ها نقاشی می کند. با 

هاي تازه مانند؛ جعبۀ سیاه و سیمان و آهن بعد تصویري شعر خود را با پدیده هاي امروزي و تازه به زیبایی 
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نشان داد. در تصویر سازي هاي محلی با آوردن واژه هاي محلی مانند؛ پیشطرّه و نیمزاد تصویرهاي محلی 
زیبایی را آفرید. 

ي مملو از مضامین معاصر و مفاهیم و شکست ها ودگرگونی در محور نوآوري هاي محتوایی، شعر و
است. شفیعی نیز چون بعضی از شاعران، از آنجا که متولد دهۀ دوم این قرن 32هاي گوناگون چون کودتاي 

است، تحوالت سیاسی وفرهنگی را تجربه کرده  واز کودتا تا سرسختی هاي بعد از آن ومنزوي شدن 
رفتن شکست وانقالب ایران را به چشم دیده و با تمامی مضامین ومفاهیم خاص روشنفکران وانقالبیون وپذی

لحظه هاي متفاوت آشنا است. مملو بودن شعر وي از مفاهیم سیاسی و اجتماعی وي را در شاعرانِ جریان 
سمبولیسم اجتماعی قرارداده است. هرچند این مفاهیم را کمتر می توان در چند دفتر نخست وي مشاهده کرد 

پر از سمبل هاییست که نگاه عمیق 32ولی اکثر دفترهاي شعري وي بخصوص دفترهاي بعد از کودتاي 
سیاسی و اجتماعی را می توان در ژرف ساخت آنها دید.  با شروع و پایان ناگهانی در شعر توانست مسیر 

د. وي از ذکر و یاد نیما را در این زمینه ادامه دهد و آن را همچنان به عنوان یک عرصۀ نوآوري حفظ کن
کردن قهرمانان ملت هاي دیگر نیز غافل نبوده است.
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( مطالعه ي نظریه ها ورویکردهاي انتقادي) »وهینقد پژ« یا» فرا نقد«ضرورت بازشناخت 
درحوزه ي ادبیات دانشگاهی

1دکترمهیار علوي مقدم

دانشیار زبان وادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواري 
چکیده

فرانقد یا نقد پژوهی، یعنی مطالعه ي نظریه هاي ادبی و رویکردهاي انتقادي که در دوسطح خُرد و کالن به بررسی 
هایی می پردازد که ازیک سو با رویکردهاي نقدادبی مانند نقدساختارگرا، نقدصورتگرا، نقد اسطوره اي وبه ویژه زمینه

نقدهرمنوتیکی پیوندي تنگاتنگ دارد وازسوي دیگر، مطالعه اي است که با ذات وسرشت ادبیات،یعنی متن وتفسیر 
متن، چیستی متن وتفسیر وتاویل متن می پردازد.در این وتاویل متن ارتباط گسترده اي دارد. فرانقد درسطح خُرد به

سطح، فرانقد با شش موضوع ارتباط دارد: آفریننده ي متن،متن،بافت اصلی، خواننده ومفسر،بافت تفسیر وتاویل، تفسیر 
می در بافتی خاص وبا مخاطبانی معین درذهن خودمتنی را،ج)وتاویل متن. الف)آفریننده اي(شاعریانویسنده)،ب)

می شود.این خواننده یا مفسر هـ) دربافت خاص خود به آفریند واین متن،توسط د)خواننده یا مفسري ،تفسیر وتاویل
می پردازد. درسطح کالن، فرانقد با چند مسئله درپیونداست: مسایل و) تفسیر وتاویل متن(براي خودویادیگر مخاطبان)
نقد،فهم وفرایند فهم متن، شیوه کاربرد فرانقد به مثابه ي نظریه اي روش شناختی،پیوندعلوم انسانی و روش هاي فرا

به هرروي، فرانقد ، نقدپژوهی ویا فراتفسیر،باپیشینه اي کهن که به یونان باستان باز می گرددبه مسایل .فراانتقادي و....
شیوه هاي متفاوت درتفسیر گوناگونی مربوط می شود: مسایلی مربوط به مولّف؛چیستی مولّف؛مسایلی مربوط به متن،

متن،اصول یکسان یا متفاوت درتفسیر وفهم متن، نقش ژانر ادبی درفهم متن؛مسایلی مربوط به بافت اصلی آفرینش 
متن؛ مسایلی مربوط به خواننده و مفسر، توانایی کشف و بیان معناي متن توسط وي،نقش باورهاي ایدئولوژیکی 

اي متفاوت بر پایه ي نگرش ن به فهم ومعناي متن،چگونگی خوانش هفرض هاي مفسردرپی بردمفسر، پیش
هاي معاصربه متن هاي کهن؛مسایل مربوط به بافت تفسیردرفهم متن و مسایل مربوط به چیستی تفسیر،دیدگاه

تفسیرهاي گوناگون، دستاوردبه وجودباورمعیارهاي تفسیر،باور و یا عدم باور به وجود یک تفسیر صحیح،
همان هرمنوتیک می دانندکه ازآن جا که مسایلی از این دست. گاه، فرانقد راهاي متفاوت یک اثر واحد وتفسیر

هرمنوتیک بارویکردي خاص به مباحث فرانقددرسطح خرد وکالن می پردازد تاحد زیادي سخنی درست است.این 
کالن می پردازد. مباحثی که براي مقاله می کوشد به بررسی فرانقد وطبقه بندي دوگانه ي آن دردو سطح خُرد و

ضرورت هاي پژوهشی ایجاب می حوزه ي ادبیات دانشگاهی، مباحثی ناآشناست وبسیاري از پژوهشگران ادبیات در
آشنا شوند.این گونه مباحث بیشترکند مراکزدانشگاهی با

هی.خواننده، ادبیات دانشگافرانقد، نقد پژوهی، فهم متن، آفریننده وها:کلیدواژه

1.m.alavi2007@yahoo.com
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اصول اخالقی در پیشبرد تساهل و مدارا در شاهنامه فردوسی
وحید علی بیگی سرهالی
دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

خانیانیدکتر علی اکبر سام
استادیار گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه بیرجند
دکتر اکبر شامیان ساروکالیی

ارسی دانشگاه بیرجنداستادیار گروه زبان وادبیات ف
چکیده

کند که سراسر از جنگ و درگیري شاهنامه با اینکه اثري حماسی است و ماهیت حماسه چنین تداعی می
بحث کند و کوچکترین ارزشی براي مدارا در آن وجود نداشته باشد اما فردوسی در البه الي داستانهاي 

توان به تساهل و مدارا دست یافت . او ایت آنها میکند که با رعشاهنامه اصول اخالقی خاصی را سفارش می
سازد. او آن را به عنوان کند تا اهمیت آن را روشن انسانها را به نیکی کردن و عدم آزار دیگران سفارش می

کند و در ادامه کند وانسانها را از عواقب اذیت و آزار دادن مردم آگاه مییک ویژگی اخالقی مهم معرفی می
یک فضیلت اخالقی نار سایر فضایل انسانی به عنوان کند و آن را در که صبر و بردباري سفارش میمردم را ب

داند و آن را عامل عامل جذب سایر فضیلتهاي اخالقی میشمارد.فردوسی، شکیبایی و صبر رامهم برمی
م بردباري را بیان عدیامدهايکند و پسعادت، خوشبختی، نشانه خردمندي و عامل پیروزي و امید معرفی می

کند.کند و خود از آن به نتایجی دست پیدا میمی
اصول اخالقی، تساهل و مدارا،شاهنامه فردوسیها:کلیدواژه

مقدمه:.
نوع حماسی اشعاري است که جنبه آفاقی دارد نه انفسی وشخصی.شاعر شاهنامه، یک اثر حماسی است و 

گوید و سخن نمی»هنرمند هیچگاه ازمن خویش«.در این نوع پردازدکمتر به ثبت عواطف خود در داستان می
از همین رهگذر است که حوزه حماسه بسیاروسیع است و در خالل حماسه، تصویر تمدن یک ملت را در 

نگاهیاب). حتی 1352:89شفیعی کدکنی،توان مشاهده کرد(مجموع با تمام عادات و اخالق به خوبی می
تعالیمازکاملیمجموعۀکهاوستامانندمقدسیکتابوجودباکهیابیمدرمیماسالازپیشاخالقبهگذرا

درتوجهموردهايمقولهازاخالقسازد،مییادآورراپیشینایرانروحیاتودیرینتمدنواستاخالقی
شفقتورحمتواضع،امانت،درستی،وراستیقبیلازاخالقیمحسناتاست، همچنینبودهباستانایران

.)5: 1361ایرانی،(استباستانایراناخالقومزدیسناتعالیمازهایینمونه... و
هاي ها و مردانگیمنظومه حماسی کامل آن است که در عین توصیف پهلوانی« دکتر صفا معتقد است  که:

جهان وجود یک قوم، نماینده عقاید و آرا و تمدن او نیز باشد و این خاصیت در تمام حماسه هاي مهم
و جو کرد، شاهنامهتوان جستها را در شاهنامه فردوسی می). و این خصوصیات حماسه9: 1383صفا:»(دارد
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سعادتسويبهجامعههدایتوآموزشوسازيانسانمنظوربهداردغناییوحماسیجنبهاینکهعیندر
مجابی،منتصف(استگرفتهکاربههدفنایبهرسیدنبرايراپهلوانانوشاهانحتیاو. استشدهسروده
تعالیم اخالقی از زبان بیشتر شخصیتهاي مثبت شاهنامه بیان شده است  و به همین خاطر است )37: 1383

ازتوانمیشاهنامه،خواندن). با126: 1384که برخی از آنان به عنوان نماد خرد ظاهر شده اند(حاجیان نژاد، 
ايجامعهبهرسیدنوشدآگاهایرانیانجامعهمذهبیوفکريفرهنگی،،اخالقیخصوصیاتوصفات
خلیلی(است را در آن جست.حماسههايویژگیازکههاپاکیوهاخوبیداشتنپابهوآرمانیومطلوب

).45: 1390تیغ،جهان
ي ارائهوندانهشرافتمزندگیرازهايتحلیلبهپهلوانان،دالوريوحماسهتوصیفاتکناردرفردوسی

. 1366(رزمجو، .اندیشدمیوزندمیدستایرانیقوموااليهايآرمانبهیابیدستوکمالوبزرگیراه
). یکی از این رازهاي زندگی شرافتمندانه و دست یابی به کمال استفاده از اصول اخالقی مناسب 2372: 1ج

در برخورد با مواضع گوناگون است.
ورد درست در جامعه، استفاده از اصول اخالقی مناسبی است که به کشمکش و نزاع یکی از راههاي برخ

نیانجامد بلکه به تساهل و مدارا و آرامشی ثابت برسد.
آسان گرفتن، کنیم. تساهل در لغت به معناي براي فهم بهتر این موضوع ابتدا تساهل و مدارا را بررسی می

: 2ج1386رود. (معین،به کار میسهل انگاري (اسم مصدر)/کردن، فروگذارکردنکوتاهی/ مدارا کردن
آهستگى،وآرامىومالیمتباونمودنآشتىوصلحوکردنرعایتمعناىنیز به»مدارا«ى) و کلمه1963
مالطفت«به معنايرا » مدارا«). ابن منظور نیز واژه 18119/ 12: 1373دهخدا،است(داشتنرفتاروسلوك

زمانبهمداراوتساهلاندیشهتاریخیسیر).137: 1. ج1375طریحی، (استمعنی نموده » و برخورد نرم
گرددبازدوردورانبهتواندمیتساهلپیشینه. استمقدسآییناینظهورباهمزادورسدمیاسالمظهور

وعقایدباآمدنکنارومدارانیازمندماندگاريبرايولزوماشدندتشکیلابتدائیجوامعدرقدرتهاکه
هايعرصهدرتساهلبهنیازباشدتردامنهپروبزرگترجامعهچههرنتیجهبود، درگوناگونباورهاي

در شاهنامه نیز به اصول .).87-70: 1385کیهانی،شجاع(شودمیاحساسبیشترمذهبیوسیاسی، اجتماعی
باشد.در این پژوهش، نویسنده اخالقی مناسبی اشاره کرده که همه آنان نشان از فرهنگ مدارا گري ایرانیان می

دو نمونه از این اصول اخالقی را که در شاهنامه به عنوان راههاي رسیدن به تساهل و مدارا وجود دارد را 
رد بررسی قرار داده است.مو

مسئله تحقیق:
کند که سراسر از خشونت و با این که شاهنامه اثري حماسی است و خاصیت حماسه چنین تداعی می

ل و مدارا بیانجامد نیز بحث از اصول اخالقی مناسبی که به تساه،کند، آیا در این اثر حماسیجنگ بحث می
است؟و این اصول اخالقی چگونه بیان شدهشده ؟
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ضرورت تحقیق:
نشان دادن اصول اخالقی ایرانیان در برقراري تساهل و مدارا در شاهنامه، به عنوان اثري که معرف اصلی 

فرهنگ اصیل ایرانیان است.
پیشینه تحقیق:

تاکنون پژوهشی در این مورد صورت نگرفته است.

نیکی کردن و عدم آزار دیگران.2
، نیکی کردن و آزار نرسانده به انسانها انجامدمه که به تساهل و مدارا میاولین اصول اخالقی در شاهنا

هاي معصومین را در نظر رسد فردوسی براي رسیدن به این امر مهم، قرآن کریم و گفتهاست. به نظر می
داشته است.

اگر نیکی :کم وإِنْ أَسأْتُم فَلَها: إِنْ أَحسنتُم أَحسنتُم ألَنفُساستآمدهاسراءمبارکهسوره83آیهدرقرآندر
.کنید به خودتان نیکی می کنید و اگر بدي کنید پس به خودتان بدي می کنید

فرماید:حضرت علی(ع) نیز  درباره نیکی کردن می
لَیکُمسانِعحلیبِاالابادنُوا... العتأمنْدقیامِع :اینازچون؛...خداگانبندبهکردننیکیبادشمابراالَشْهاد

).341(نهج البالغه:.شویدمیایمنخطرهاازقیامتدرطریق
:و

منْ أَمارات الْخَیرِ الْکَف عنِ الْأَذَي
).465: 1378،آمدي(.هاي خوبی شخص، خودداري از آزار کردن مردم استاز نشانه

در حق دیگران و عدم اذیت و آزار مردم، به با توجه به آیه قرآن و احادیث باال در مورد نیکی کردن 
شویم که فردوسی با چه درایت کاملی از آن آگاه بوده و آن را به بریم و متوجه میاهمیت این موضوع پی می

عنوان یک اصل اخالقی درالبه الي شاهنامه جاي داده است.
. سفارش فردسی به نیکی و عدم آزار دیگران2- 1

او به خوبی می داند که این دنیاي فانی بر هیچ کسی وفا نمیدنیا واقف  است،فردوسی به  ناپایداري  
او چون از این موضوع به خوبی آگاه است به جنس انسان، نه رونده اي بیش نیستیم.کند و همه در این دنیا،

نباید به دنبال ،دهد که در چنین دنیاي بی اعتباريکند بلکه با تاکید فراوان، داد سخن سر میاینکه سفارش می
کند که نباید به چیزهایی که دیگران دارند دست درازي کنیم او با آوردناذیت و آزار دیگران بود او تاکید می

که یک واژه مبهمی است ، می خواهد به ما سفارش کند که این چیز شامل همه نوع دارائی است؛ » چیز«کلمه
از اموال گرفته تا جان آدمیان و ....  



٥١١٠

٥١١٠

مجموعه مقاالت

بی آزار باشید و یزدان پرستکسان دور دارید دستز چیز
).541: 6، ج1386(فردوسی،

کند که در کنار این دارد بلکه سفارش میفردوسی نه تنها ما را از عدم اذیت و آزار دیگران بر حذر می
اد راسخ عمل پسندیده، باید خدا پرست هم باشیم، گویی می خواهد به انسانها بفهماند که خداپرستی و اعتق

به وجود باري تعالی، انسانها را از اذیت و آزار دیگران باز می دارد .
فردوسی براي همه قشر از اقشار جامعه ارزش و اهمیت قایل است و دوست ندارد کسی از مردم مورد 

مندان اذیت و آزار قرار بگیرد، او ابتدا همسایگان را مورد خطاب قرار می دهد و در ادامه از بزرگان و ثروت
نیز دفاع می کند که نباید آنان را نیز مورد آزار قرار داد:

هـم آن بزرگـان و پـر مـایگـانمجوییـد آزار هـمسایگان
(همان).

کند و براي آن ارزش و اهمیت قایل است و این را در جاي جاي شاهنامه او از عدل و داد بسیار دفاع می
عقایدي که در مورد عدل و داد دارد باز هم عدم اذیت و آزار دیگران به خوبی بیان کرده است اما با همه این

برایش خیلی خیلی مهم است و تاکید می کند که عدل و داد هم نباید طوري باشد که باعث رنجش دیگران 
شود:

نبـاید کــه آزار یـابـد ز دادکشاورز و و دهقان و مرد نژاد
).113: 7(همان، ج

کند که عالوه بر بیدار بودن در برابر مشکالت و صیحت می کند و به آنان توصیه میفردوسی انسانها را ن
خردمند بودن و جوانمردي، عدم اذیت و آزار دادن دیگران را نیز سر لوحه زندگیشان قرار دهند و بر این 

اصل مهم نیز تاکید دارد:
خردمند و راد و بی آزار باشتو بیدار باش و جهاندار باش

).405ن، (هما
-او این رفتار پسندیده را براي همه توصیه می کند اما به طور ویژه ، پادشاهان را مورد مخاطب قرار می

خواهد به پادشاهان زمان خود بفهماند که عدم  اذیت و آزار دیگران،  براي همه دهد و گویی با این امر می
ارد:امري ضروري است ولی براي پادشاهان، از همه بیشتر ضرورت د

بی آزاري از شـهریاران نکوستبهشتم که دشمن بداند ز دوست
).411(همان، 

حکیم توس به این امر واقف است که اذیت و آزار دیگران چیزي جز بدي به دنبال ندارد و براي همین 
است که تاکید می کند به دنبال رنجش دیگران نباشیم:

هرگز میانبدي را مبندیدکم آزار باشید و هم کم زیان
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).503(همان، 
ستاید که خداوند او را بر پایه ي  عدل و داد آفریده باشد و نیز این چنین فردوسی پادشاهی را می

پادشاهی باید داراي هنر و از نژاد برجسته اي باشد او در ادامه برشمردن ویژگی یک پادشاه خوب، با تاکید 
هستند که نه تنها داراي خرد و تفکر هستند بلکه عدم آزار دیگران گوید که کسانی به این امر الیقتر فراوان می

را نیز سر لوحه امر پادشاهی قرار دهند:
دگر از هنر وز نـژاد آفـریـدجهاندار شاهی ز داد آفرید

خـرد دارتـر هـم بی آزارتـربدان کس دهد کو سزاوارتر
).24: 6(همان، ج

توانیم با استفاده  نام می برد و اعتقاد دارد که در زندگی روزانه می» اريبی آز« از کلمه »توبه«او در کنار 
نیز   براي خود جوشن و زره اي بسازیم و این » بی آزاري«از  توبه کردن، دل خود را روشن گردانیم و از 

اهمیت عدم آزار دیگران را در شاهنامه مشخص می کند:
ش جوشن کنیمبی آزاري خویبه توبه دل راست روشن کنیم

).1330: 1384(فردوسی، 
دانیم  و معتقد هستیم که این رفتار فردوسی معتقد است وقتی  که ما خداوند را آفریده مهربانی می

مهربانانه ما یادگاري از طرف خداوند است پس چرا باید به اذیت وآزار دیگران دست بزنیم و آنان را مورد 
رنجش قرار دهیم:

بکوش و به رنج ایچ منماي چهراو ماه مهراگر یادگار است از 
).89: 1.ج1386(فردوسی،

کند که هیچ کسی در آن جاودانه نخواهد بود و در او بارها و بارها این دنیا را سراي عاریتی معرفی می
نهایت جاي  قرار همه فقط تابوت تنگ است و با توجه به این باور درست است که انسانها را به عدم بی 

ي و رنجش دیگران نصیحت می کند:آزار
جز از تنگ تابوت جاي تو نیستمرنجان روان کاین سراي تو نیست

).376: 2(همان،ج
دانیم در این دنیاي گذران پایدار گوید که وقتی ما میاو در ادامه نصیحتش نسبت به عدم پایداري دنیا، می
رچند که این رنجش، ناچیز باشد:نمی مانیم پس چرا باید به دنبال رنجش دیگران باشیم ه

که بر کس نماند سراي سپنجنباید نمودن به بی رنج ، رنج 
).29: 3(همان، ج

و یا هنگامی که موبد از نوشین روان می پرسد که از ما آدمها کدام یک داراي گنج زیادي هستیم و از آن 
کسی از ما داراي گنج فراوانی است که رنج و گوید کهگنج، بهره مندیم، نوشین روان نیز در پاسخ به موبد می

آزاري نداشته باشد و دیگران رانیز نیازارد:
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چنین گفت کان کس که بی رنجتربپرسـید کـز مـا کـه بـا گنـجتر
).419: 7(همان، ج

او از زبان بهرام گور،از رنج دیگران کاستن و دل انسانها را به دست آوردن، مورد توجه فردوسی است.
دهد که به کارداران بنویس:به دبیر دستور می

دل غمگنان شاد و بی غم کنیدیدـم کنـا کـجهـبکوشید تا رن
بی آزاري و داد جویید و بسکه گیتی نماند و نماند به کس

.)539: 6همان، ج(
و در پادشاهی شیرویه نیز بر عدم اذیت و آزار دیگران تاکید دارد:

چو خواهی که یابی به داد آفرینبـرگزیـنبی آزاري و راسـتی
)1334: 1384(فردوسی، 

او تاکید دارد که انسانها در هر  شرایطی که باشند  نباید به آزار دیگران اقدام کرد و دل  آنها را به درد 
ب را خواهد مخاطآورد و این موضوع را  در بیت زیر به خوبی بیان می کند و با واژه((اي پسر))  گویی می

گوید:مورد خطاب قرار دهد و می
مجوي اي پسر درد و تیمار کسبه بد کردن خویش و آزار کس

)891(همان، 
کند انسان تا زمانی که زنده است باید به نیکی کردن اقدام کند و در سراي آخرت، فردوسی سفارش می

بیند:نتیجه آن را می
سرايدیـگربهیـابیکـاممگرگراينیکیسويايزندهتاتو

)461: 5. ج1386فردوسی، (
خواهد از این جهان برود و سطلنت، آنگاه که میه شاپور پسر اردشیر هم، پس از سی سال  و دو ما 

کند که به مردم نیکی کند و پناهگاه همه باشد:به فرزندش سفارش میپادشاهی را به اورمزد بسپارد، 
هانـر مـد و فـاشـان بـپناه کهر جهانبجز داد و نیکی مکن د

).250: 6(همان، ج

فردوسی از زبان بهرام بهرامیان که چهار ماه بر تخت شاهی نشسته، اندرزهایی که در واقع برنامه کار بهرام 
باشد، باز گفته است:می

به داد و دهش تن گروگان کنیمیمان کنیمـییم و پتراـکی گـبه نی
کارـکی مـخم نیـو جز تـاند تـبمادگارـا یـتی زمـشی و زــوبـکه خ

.)275همان، (
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:کندسفارش میبه مهتران درباره نیکی کردن قباد هم
ان را به بد مسپریدـهان جهـجهمه سر بسر دست نیکی برید

).53: 7همان، ج(
گفته است:فردوسی از زبان بوزرجمهر، در حضور انوشیروان و موبدان، درباره نیکی چنین

هم از آفریننده دار این سپاسبه نیکی گراي و غنیمت شناس
یاراي اگر بخرديـکی بـبه نیديـرد بـه به گـچ گونـمگرد ای

هانـکار و نـکش بود آشـکه نیس بود در جهانـتر آن کودهـست
)212همان،(

انوشیروان هم به پسرش هرمزد گفته است:
بزرگ آن که جز تخم نیکی نکشتتـابی بهشـک بیـیبه پاداش ن

وشـا نیـد پند دانـک و بـبه هر نیبه نیکی گراي و به نیکی بکوش
.)458همان، (

ترغیبزشتیوپلیديراهازگزیدندوريوکارينیکوداد،بهراافراسیابکهاغریرثزبانفردوسی از
:گویدکند، میمی

آببباید هـــــمان شرم ولختیکهاســــــیابافربهپاسخدادچنین
کسبهبدمکنوبترسیزدانزدسترسبدبهآیدتکهآنـگههر

کسیهـــربارامشدننخواهدبسیبیندتوچونکمروتاجکه
).321: 1(همان، ج

قتلبهناجوانمردانهشغادبرادرسدستازفردوسیقهرمانترینمحبوبوبزرگترینرستمکهآنگاهو
راکردننیکیپاداشودانستهانسانسعادتوسیلۀیگانهراخوبیونیکیهمبازفردوسیاست، رسیده

:دهدمیوعدهدیگرسرايبه
نجرفرجـامورنـجستآغـازکـزسپنجسرايزینهمیجوییچه
آهـــرمنیورپرسـتیدیـناگرزآهـنیهــمـهارخـاكبهبریزي

سـرايدیــگربهیـابیکـاممگرگـراينیـکیسويايزنـدهتاتو
).461: 5جهمان،( 

شاهانثروتوقدرتوجاللوشکوهتمامکهاستآوردهانوشیروانزبانازفردوسیدیگرجاییدرو
وکردارزندگیسرمایۀبهترینبنابراین. ماندمیجاویدکهاستنیکنامتنهاورفتهمیانازشهریارانو

:داندمیزندگیسرمایۀوآرایشراسخنوفرهنگواستخوبگفتار
زدادبپیچددلراشاهچونکهقــــبادنـــوشــیروانِگفتچنین

شاهـیزنـراونــخوانــدستارهسیـــاهرااومنشــورِچرخ، کـند
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بــُودگناهانبیدلدردـوچـــبــُوداهانشـعــزلنامۀستــم، 
ـردادگـودانشبــــاوهنرمندگــهـراینجــــاودانتاادبمانـ

یادگـاربـــــودنــیکینامهـمهپایــدارکـسیبــرجهاننباشد
وارشاهـــوهرـگازهترـبسـخنارـیادگجهانانــدرمانــدسخن

بودشادتختمهیو بهگنجبهبــودبیدادآنــکهنبــُردتایشـس
اوينـــامکسیگیتیبهنخوانداويکامهانـجدرـانشدگسسته

)137: 6همان، ج(
:استگفتهبابکاناردشیرروزگاررسیدنبسرزماندرموردهمیندرهمبازو

نهانبرمابهگشـادننخواهـدجهانآیینِ خّرم اسـتچنـین
بـباید نـهفتچادربـهرارخدوجفتباشیمخـاكانجـام باسر
نسپریمبـدبهجـهان راجهانِبریمنیــکیدسـتهمهتابیا

).                              237همان، ( 
نیکی کردن و عدم آزار و اذیت دیگران در شاهنامه:.اهمیت2- 2

کند و آنها را از اذیت و آزار دادن دیگران فردوسی در شاهنامه، بارها انسانها را به نیکی کردن دعوت می
گوید که در دنیا نباید چیزي جز راستی و بی آزاري ، یار دارد، او از اذیت و آزار متنفر است و میبرحذر می
د :انسان باش

بی آزاري و راسـتی یـار بـسنباید ز گیتی تـو را یـار کـس
).39: 1384(فردوسی، 

گوید:به افراسیاب می»پیران«فردوسی اعتقاد دارد که نباید، تخم نفاق و کینه کاشت، او از زبان
ر و برگش کبستـود زهـکه بارش بی به دستـد درختـشت بایـچرا ک

)2:300. ج1386( فردوسی، 
مردمانی که در شاهنامه وجود دارند نمونه اعالي هویت ایرانی هستند که در برابر آزار دیگران نسبت به 
همنوعان خویش بی تفاوت نیستند و براي آنان ناراحت می شوند و فرقی ندارند که این مردمان چه پیر و چه 

جوان باشند مهم این است که در دل آنان رحم و شفقت وجود دارند:
پر از درد بـودنـد ، بـرنـا و پیرز آزار گـردآفریـد و هـجیـر

)179(همان، 
پهلوانان در شاهنامه به حدي داراي ارزش و منش اخالقی هستند که  براي آوردن کسی از جایی، از آزار 

د: و اذیت کردن استفاده نکرده اند بلکه با کمال بی آزاري و مهربانی این کار را انجام داده ان
بـی آزار نـزدیـک او آرمــتروا باشـد اکـنون که بـردارمـت
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بـی آزارت آرم بدیـن جایـگـاههمان گـه بیـایم چــو ابـر سیـاه
).171-170:  1.ج1386(فردوسی، 

و یا:
خروشـان هـمه درگـه و انـجمنبـی آزار بـردش به سـوي ختـن

).346: 2(همان، ج

:ت و آزار دادن مردم و عدم نیکی کردن در شاهنامه.عواقب اذی2- 3
حکیم توس،به خوبی این حقیقت را درك کرده است که آزار و اذیت دیگران نه تنها انسان را به درجه 

اعالي انسانیت و جایگاه واقعیش در میان مردم  نمی رساند بلکه او را از درجه آدم بودن و شخصیت انسانی  
- همین دلیل است که عدم آزار دیگران را، در کنار راستی و درستی و مردانگی میکند و شاید بهساقط می

آورد:
ز کـژي و آزار خـیزد کـــمیهمـه راسـتی بایـد و مردمـی

).784: 1384(فردوسی، 
او به خوبی به عواقب کارها آگاه است، می داند که دنیا دار مکافات است  اگر کسی  را مورد اذیت و 

رار دهید، قطعاً در این دنیا جوابش را خواهی گرفت، و عواقب این کار به خود  انسان بر میگردد:آزار ق
چـو خواهی که بختت بود یار مندمزن بر کم آزار بانگ بـلند

).815(همان، 
ویا:

ا رستخیزـو تـود بر تـفرین بـکه نان مریزـز و خون بزرگـبه پرهی
).847(همان، 

ست که انسان مهربان، نه تنها در این دنیا  در نزد همه افراد جامعه داراي ارزش و آبروي او معتقد ا
فراوانی است ، بلکه  عدم مهربانی و اذیت و آزار دیگران، در آخرت چیزي جز فرستادن انسان به دوزخ را 

در پی ندارد :
رويـرا آبـس تـر کـزد هـود نـبی و راه جويـیک دل باشـاگر ن

نهــبتـد روانـترسـه دوزخ فـبی و بد تنهـش باشـد کنـر بـگو
).423: 7.ج1386( فردوسی، 

از فواید نیکی کردن و آزار دادن مردم،  غافل نشدن از عواقب کار ها است:
سـخن هرچ گویـی همـان بشنويهر آن بر که کـاري هـمان بدروي
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بـاشد انـدر خـورتبدي را بـدي چو نیکی کنی نیـکی آیـد بـرت
مـکافات بـد جـز بـدي نیست بساز آن پس نکوهـش نـباید ز کس

.)312: 5همان، ج(
لذاظالم،وبودبیدادگرافراسیابچونکهاستآمدهکیخسرودستبهافراسیابشدنکشتهزماندرو

:استگشتهبازبدوکردارش
کلیدرابدبندپسرايمجويرســـیدبدتنشبربدکردارز

رسدبدکنشبدبرفرجامبهبدکارازکهبدانیجوییچه
بودزندانوبنداوخشمهمهبـــودیزدانفــــرباکهسپهبد

بـلندچرخزیابــدمکافـــاتنــژندبماندگرددخونریزچو
.)323-322: 4همان، ج( 

:. نیکی کردن و عدم آزار دیگران، یک ویژگی اخالقی2- 4
شود، نیکی کردن و عدم آزار رساندن در شاهنامه یک صفت اخالقی بسیار مهم براي انسانها محسوب می

شود.نمونه آن در گفتار فرانک نمایان می
بی «شمارد، و صفت میفرانک در هنگام تعریف و تمجید از آبتین مشخصات مثبت او را یک به یک بر 

تواند او را از دیگران متمایز کرد:داند که میرا نیز یکی از ویژگی هاي مثبت او می» آزاري
خـردمنـد و گـرد و بــی آزار بودز تخم کیـان بـود و بـیدار بـود

).65: 1(همان، ج
ند، و مخصوصا زمانی که  به فردوسی تاکید می کند که انسانها باید از اذیت و آزار دیگران خودداري کن

در » خردمند«مراد دل میرسیم و صاحب منصب و مقامی شدیم  باید به دیگران آزار نرسانیم، او از واژه 
کند که انسان بی آزار ، انسانی خردمند است و یا اینکه انسان نام می برد و مشخص می» بی آزار«کنار

خردمند، به دنبال آزار دیگران نیست:
خردمند بـاش و بـی آزار بـاشو آمـد جهـاندار باشچو روز تـ

).897: 1384(فردوسی،
خورد که  در هنگام خشم و عصبانیت هوشیار باشد و در تصمیم گیري هایش  او به آدمی غبطه می

گوید که این چنین انسانی خوب است که زمین از وجود او از کسی آزار نبیند، عجول نباشد و در ادامه می
انسانی از نظر فردوسی می تواند انسانی واال باشد و به قول خودش خوشا به حالش می شود:چنین 

همـان بـر زمـین او بـی آزار تـرخُنُـک آنـکه در خـشم هشـیار تر
).899(همان، 

. بردباري و شکیبایی در شاهنامه3
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اري و شکیبایی است. واژه شکیبایی در انجامد، بردبتواند به تساهل و مدارا بییکی دیگر از مسائلی که می
ها و نامالیمات و برخورد کردن با اوضاع ناخوشایند ، با صبر و آرامش لغت فارسی به، توانایی تحمل سختی

).1422: 2. ج1382و بردباري  معنی شده است.است. (انوري، 
رامش وطمأنینه و در اصطالح علم اخالق به حفظ نفس از اضطراب، اعتراض وشکایت وهمچنین به آ

).182: 6. ج1360شود (مصطفوي، گفته می
اما باید توجه داشت که این تحمل و بردباري براي رسیدن به هدف و موقعیت مورد نظر بسیار سازنده و 

مفید است.
دعوت فردوسی به صبر و بردباري:. 1-3

اهمیت این موضوع در توصیه اخالقی فردوسی به همه انسانها شکیبایی و بردباري است و این نشانه
زندگی فردي و اجتماعی است:

نه کـس را ز دانش رسـد نیز بدشکیـبایی از ما نشاید ستد
).75: 6. ج1386(فردوسی، 

کند که در هرکاري باید به دنبال صبر و بردباري بود و کژي و ناراستی را از دلها دور کرد:او توصیه می
ـن ز دل کـژي و راسـتیجـدا کهمـه بردبـاري کـن و راسـتی

).258(همان، 
و اعتقاد دارد که در هر کاري صبر و درنگ از عجله کردن بهتر است:

بمـان تا بـرآیــد بـلند آفـتـاببه هر کـار بـهتر درنگ از شتـاب
).330: 2( همان، ج

خورد:دهد غبطه میو بر انسانی که همیشه صبر را سر لوحه کارهایش قرار می
خُنُک مـرد بخشـنده و بـردبارداده ده بـاش و پروردگارهمـه

)891: 1384(فردوسی، 
. صبر در کنار سایر فضایل انسانی یک فضیلت اخالقی است:3- 2

آورد که با داشتن آن فردوسی صبر را یکی از مهمترین خصایص انسانی و فضیلتهاي اخالقی به شمار می
و به عبارتی دیگر، صبر و بردباري  جامع نیکی هاست، او  از  این توان به دست آوردهمه نیکی ها را می

برد و این نشانه اهمیت صبر و بردباري از نگاه ویژگی اخالقی در کنار سایر فضیلتهاي اخالقی نیز نام می
فردوسی است:

وفـادار و پـاکـیزه و تـازه رويشکیبا و با دانش و راست گوي
)213: 7. ج1386(فردوسی، 

کند:این ویژگی اخالقی مهم را از زبان موبد و پرسشهاي موبد از کسري چنین ترسیم میاو
ز گـیتـی کـرا نیکویی درخورستدگـر گـفت:  کـز ما چه نیکوتراست
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کـریـمـی و خوبـی و شـایـستگیچـنـین داد پـاسـخ که آهـستـگـی
)185(همان، 

شمارد و این نشان دهنده اهمیت این فضیلت اخالقی برمیصبر و شکیبایی را در کنار دیگر فضیلتهاي 
اخالقی است:

وفـادار و پـاکیـزه و تـازه رويبا دانـش و راست گوي» شکیبا«
)213(همان، 

کند، آن هم صبر و شکیبایی که در کنارش بخشش هم او ستون بزرگی را در شکیبایی و صبر معرفی می
باشد:

همـان بخشش و داد و شایـستگی» آهستـگی«ستـون بـزرگی اسـت
)467(همان ، 

از نظر فردوسی انسانی که داراي بردباري و نیکو رفتاري باشد در نزد انسان خردمند هیچ وقت خوار و 
شود:خفیف نمی

نباشـی به چـشم خردمنـد خـوارچو نیـکی کـنش باشـی و بردبار
)1015: 1384(فردوسی، 

نبـاشـد به چـشم جـهانـدار خـوارردبـارخـردمـنـد کـو دل کنـد بــ
)425: 7. ج1386(فردوسی، 

شود و به همین خاطر است که انسانی که از نظر فردوسی بردباري و دانش در یک انسان با هم جمع می
داراي دانش است، روح او نیز در آرامش است:

ستز دانـش روانـها پـر از رامـش ابـر مـا شکیبـایی و دانش است
بـبنــدد ز بــد دسـت اهـریـمنـیبه دانـش بـود مــرد را ایـمــنـی

)448(همان،
. شکیبایی و صبر عامل جذب سایر فضیلتهاي اخالقی3- 3

توان دیگر فضایل اخالقی را نیز کسب نمود و بلکه همه بدیها را با فردوسی  عقیده دارد که با صبر می
این اکسیر از بین برد:

سـر مـرد بـایـد که دارد خـــرداز مـیان بگذرد» صـبر«بدیـها به 
).382: 6(همان، ج

شود که انسان به طرف راستی و درستی رود:بردباري و شکیبایی، باعث می
ز راه خــرد ســر نبـایـد کشـیدآورد راستـیهـا پـدیـد» درنـگ«

).258(همان ، 
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آید دباري و شکیبایی نباشد نه تنها انسانی واال به حساب نمیبه عقیده فردوسی، انسانی دانایی که اهل بر
داند:بلکه او او را با یک انسانی که اهل شراب باشد و از خود اختیاري ندارد برابر می

چه دانـش مـر او را چه در سـر شرابهر آنـگه کـه دانـا بـود پـر شتـاب
).52: 7(همان ،ج

ختی:. بردباري، عامل سعادت و خوشب3- 4
داند و اعتقاد دارد چنین فردوسی کسی را  که داراي صفت بردباري باشد، سعادتمند و خوشبخت می

یابد:شخصی  به آرزوهاي خود دست می
»بـردبـار«انـوشـه کـسی کـو بـودگشـاده دالن را بـخت بـود یـار

).1070: 1384(فردوسی، 
ویا:

»بـردبار«بخشـنده و خُنـک مـردهمـه داده بـاش و پـروردگـار
).234: 6. ج1386(فردوسی، 

پرسد:هنگامی که کسري از موبد می
چـه سـازي کـه کـمتـر بـود رنـج تـنبـپرسیـد دیـگر کـه در زیـستن

)185: 7( همان، ج
گوید:کند و میموبد در جواب انسان بردبار را به او معرفی می

ش بـردبـار اسـت و رامـش بـرددلـچنـین داد پـاسـخ کـه گـر بـا خرد
( همان).

تواند در گرو صبر و بردباري باشد:از نظر فردوسی کامیابی انسان می
اگـر کـام دل خـواهـی آرام جـويبـدو گـفت کـاي مـهتر کـام جـوي

).41: 1384(فردوسی، 
. بردباري، نشانه خردمندي است.3- 5

گوید :کند و میایی را صبر معرفی میفردوسی یکی از نشانه هاي خردمندي و دان
سـر انـدر نـیـارد بـه پـیکار و نـنـگکه دانـا بـه هتر کتار سـازد درنـگ

).30: 4. ج1386(فردوسی، 
و یا:

چـو تنـدي کند تن به خواري بـودستـون خـرد بــردبـاري بــود
).52: 7(همان،ج

ـار و سـخن یـادگــیـرهمـان بـردبخـردمـند بـایـد که بـاشد دبیر
).213(همان،
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سبــکسـر هــمیـشه بخـواري بــودســرمـردمـــی بردبـاري بــود
).270: 6(همان، ج

خـرد را شتـاب انـدر آرد بـه خــوابدل و مـغز را دور دار از شتـاب
).458: 7( همان، ج

. بردباري، عامل پیروزي و امید3- 6
گشاید:رساند و دروازه امید را به روي او مینسان را به پیروزي میاو عقیده دارد که صبر ا

هــژبـر از بـیــابـان بـه دام آوردشکـیبـایی و هوش وراي و خرد
).137: 1. ج1384فردوسی، (

بـمـان تـا بـرآیـد بـلنـد آفـتاببه هر کـار بـهتـر درنـگ از شـتاب
).330: 2(همان،ج

بردباري:. پیامدهاي  عدم3- 7
آورد به ویژه در عجله و شتاب در مقابل صبر و بردباري  قرار دارد و پشیمانی و ناکامی به بار می

هاي سرنوشت ساز مانند جنگها، فردوسی با بیان نکاتی در مورد عدم بردباري و صبر، به سرنوشتها و موقعیت
دچار عواقب سوء آن خواهند شد:کند که از صبر و شکیبایی روي نتایند و گرنهانسانها سفارش می

پشیمـانی جـان و رنـج تـن استشتـاب و بـدي کار آهـرمنست
).262: 1384(فردوسی، 

پشـیمـانی آرد دلـت را شـتـابز راه خـرد ایـچ گـونـه مـتـاب
).258: 6. ج1386(فردوسی، 

. نتیجه فردوسی از صبر:3- 8
گوید:رسد و میردباري به چند نتیجه جامع میاو با بیان نکات باال در مورد صبر و ب

توان به کمال رسید:صبر برتر از مهراست و معتقد است که با صبر بهتر می-1
سـبکسـر بـود هـر کـه او کـهتـر ستشـکیبـایی از مـهر نامـی تـر است

).848: 1384( فردوسی، 
شود:انسان بردبار و شکیبا دچار خشم و عصبانیت نمی-2

مــشـچـبـخـوابیـدا بـهوديـابـزنشمـه خـد بـابـتـاران نـردبـبرـس
).258: 6. ج1386( فردوسی، 

دارد و نباید چنین انسانی از راه خرد دوري کند:انسان صبور و شکیبا همیشه در راه راستی قدم برمی-3
ز راه خـرد سـر نـبـایـد کـشیـدهـا پـدیـددرنـگ آورد راسـتـی

).(همان
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نتیجه:
شاهنامه با اینکه اثري حماسی و به ظاهر سراسر از جنگ و خشونت است اما در واقع اثري تعلیمی و 

او همراه با نکات بسیار آموزنده اي است که فردوسی با درایت کامل در بطن این اثر گرانقدر جاي داده است.
و با استفاده از اخالق مناسب سعی در جهت در جاي جاي شاهنامه، در وحله اول به مدارا کردن اهمیت داده 

با خواندن شاهنامه به اهمیت تساهل و مدارا در فرهنگ ایرانیان پی برده و از اصول اخالقی و انجام آن دارد.
. همچنین به این نکته پی شویمراهکارهاي مفید و سازنده اي  که در پیشبرد این امر مهم وجود دارد، آگاه می

تساهل و مدارا با استفاده از اصول اخالقی مناسب در میان ایرانیان وجود داشته و ایرانیان بریم که فرهنگمی
کند.را از قدیم االیام به عنوان ملتی مدارا جو معرفی می

:کتابنامه
قرآن کریم-1
انتشارات دارالفکر:قمسید محمد دشتی،ۀترجم. )1386(.البالغهنهج-2
دفتر تبلیغات اسالمی:؛تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، قم).1378(عبد الواحد،،آمدي-3
).فرهنگ سخن.تهران: سخن1382انوري، حسن(-4
. تهران: انتشارات فروهراخالق ایران باستان).1361ایرانی، دین شاه.(-5
، مجله دانشکده ادبیات و علوم »خردمندان و بیخردان در شاهنامه).«1384حاجیان نژاد، علی رضا.(-6

.56انسانی دانشگاه تهران، شماره 
). شاهنامه فردوسی بر اساس چاپ مسکو.تهران: نشر قطره1384حمیدیان، سعید.(-7
).شاهنامه فردوسی.تهران1386خالقی مطلق،جالل.(-8
، »ادبیات تعلیمی و تربیتی در شاهنامه فردوسی).«1390خلیلی جهان تیغ، مریم و مهدي دهرامی.(-9

.11ت تعلیمی، سال سوم، شمارهپژوهشنامه ادبیا
نامه. ). لغت1373شهیدى.(دکترسیدجعفرومحمدمعیندکترنظرزیردیگراناکبر وعلىدهخدا،د-10

تهران: دانشگاه تهران
قدسآستانمشهد: اسالمی.اخالقنقدترازويدرکهنشعر). 1366حسین. (رزمجو،-11

نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی، دوره ». ر ادب فارسیتساهل د). «1385شجاع کیهانی، جعفر.(-12
87-70هشتم، شماره اول، بهار.صص

خرد و کوشش دوره، چهارم، دفتر »انواع ادبی و شعر فارسی«)، 1352شفیعی کدکنی، ممدرضا(-13
96-119سوم،
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)، حماسه سرایی در ایران،تهران: فردوس1383صفا، ذبیح اهللا.(-14
. تهران:  مرتضوي1جالبحرین.). مجمع1375دین.( طریحی،  فخرال-15
بنگاه ترجمه و نشر کتاب:تهران. 6.جالتحقیق فی کلمات القرآن الکریم). 1360.(مصطفوي، حسن.-16
تهران: نشر زرین.معین(فارسى)،). فرهنگ1386معین، محمد.(-17

ردوسی.کرمانشاه: دانشگاه رازي).تاثیر قرآن و حدیث در شاهنامه ف1383منتصف مجابی، حسن.(-18
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الشّعراي بهاري عشقی و ملکتأملی بر عناصر پایداري در شعر میرزاده
1پورزهرا علی

دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات مقاومت، دانشگاه محقّق اردبیلی 
2سیما رضایی

دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه محقّق اردبیلی
چکیده

جملهازشده است.تقسیماسالمینقالبو اپهلويمشروطه،يدورهسهبهایرانمعاصرمقاومتاتادبی
ي عشقی هستند. و میرزادهبهارشعرايلاملکاند؛سرودهفراوانیاشعارمقاومتوپایدارييدربارهکهشاعرانی

يارائهباجستاراین.خوردمیچشمبهزیاديقاديانتواجتماعی،سیاسیهايهماینباین دو شاعرراشعادر
، یملّاتحادبهدعوتاستبداد،بامبارزهآزادي،چونهاییمایهاین دو شاعر به بناحوالوزندگیازمختصري

وایراناموردربیگانگاندخالتسیاسی،پریشاناوضاعزنان،حقوقدفاع ازی،ملّقهرمانانستایش،تفرقهنفی
و غیر مستقیمصورتدوبهموضوعاتاینگفتنبرايبهاریانبنوعاست. پرداختهدستاینازیینمضام

ي عشقی نیز به بوده است. میرزاددتجدوآزاديوطن،موضوعات در شعر بهار؛ترینعمدهمستقیم است.
اغلب به صورت عنوان یکی از شاعران سرسخت دوران مشروطه، براي گفتن این مضامین مهم و انقالبی 

کرده است. وي در اشعار تند و آتشین انتقادي خود مستقیماً به بزرگان مستقیم و گاهی غیرمستقیم استفاده می
ها و تمثیل و با تازد و غیرمستقیم از طریق حکایتاند میمملکتی و خواصی که در کار خود درستکار نبوده

هاي تمثیلی عشقی، پرداخته است. از مشهورترین مثنويمیاستفاده از نمایشنامه به اعتراض از اوضاع جامعه
اصلیمنبعروایناز. استتحلیلیوتوصیفیشیوهبهپژوهشایندرتحقیقروشاست. » ملّت فروش«مثنوي 

است.ي عشقیو کلیات میرزادهبهاردیوان،ارجاعات
خواهی، آزاديبهار،عشقی،عناصر پایداريها:کلیدواژه

مقدمه
- تأثیر شرایطی چون اختناق و استبداد داخلی، نبود آزاديادبیات پایداري عبارت است از آثاري که تحت

- هاي قدرت، غصب و غارت سرزمین و سرمایهستیزي با پایگاهگریزي و قانونهاي فردي و اجتماعی، قانون

ي این آثار مبارزه با بیداد داخلی یا تجاوز بیرونی از همهمایهگیرد. بنابراین جانهاي فردي و ملّی شکل می
: 1380هاي آزادي است (سنگري، هاي سیاسی، فرهنگی، اقتصادي، اجتماعی و ایستادگی در برابر جریانحوزه

ها دعوت به مبارزه و پایداري در برابر متجاوزین باشد، ). به عبارت دیگر به آثاري که موضوع اصلی آن9-1
گویند. بنابراین ادبیات پایداري نوعی ادبیات متعهد و ملتزم است که از طرف ادبیات پایداري یا مقاومت می

1 . z.moghavemat.a@gmail.com
2 . sima.rezaei@yahoo.com



٥١٢٤

٥١٢٤

مجموعه مقاالت

آید کند به وجود میها را تهدید میآنمردم و پیشروان فکري جامعه در برابر آنچه حیات معنوي و مادي 
).1389:90(امیري خراسانی، 

همینازاند و داشتهحضورمشروطهانقالباوجدوراندرکههستند شاعرانیاز جمله ر و عشقیبها
وآزاديایران،دربیگانگاننفوذوداخلیاستبدادبامبارزه،اعتراضمورددرانشعرهایشاکثرست کهرو

سههروشودمیدیدهوفوربهاشعارشدرمقاومتوپایداريشعرکهشاعري استبهار.استبودهدتجد
وجودتمامباراآنناکامیومشروطهازسرخوردگیدورانوصغیراستبدادندورا،مشروطهازقبليدوره
. پرداخته استخارجیولیداخاستبدادازانتقادبهاشعارشباهاهدورتمامی ایندربهار.استکردهحس

اند، که ترین شاعران انقالبی و سیاسی دوران مشروطه بودهالشّعراي بهار از مهمي عشقی و ملکهمیرزاد
شان مقارن دوران بخصوصی از سیاه بختی ایران و تحوالت فرهنگی و سیاسی زیادي بوده روزهاي زندگی

دوران مشروطه بوده است و یکی از مبارزان ترین شاعران است. بخصوص عشقی که یکی از سرسخت
الدوله بوده است. گرچه در برخی موارد عشقی به بهار نیز بالمنازع استبداد رضاخانی و وزیر وقتش وثوق

اند. هدف عشقی از گفتن شعر یا نوشتن مقاالتش تنها اعتراض کرده اما در اصل موضوع باهم موافق بوده
خواهی اش را فقط در راه عشق به وطن و آزاديم و استبداد است. او ذوق ادبیتشویق مردم به مبارزه علیه ظل

ورزید و از خائنان و وطن فروشان که با خواري و پستی برد. او به میهنش عشق میطلبی به کار میو اصالح
ي مایهرو جاندادند بیزار بود. فریادش دادخواهی مظلومان بود. از این کشور را در اختیار بیگانگان قرار می

توان هاي آن است. از این رو با تحلیل آثارش میاشعارش مبارزه با استبداد و عشق به وطنش و دفاع از ارزش
گوي را بررسی کرد.ي آن مبارز آتشیناندیشه
ي عشقی مختصري از زندگی  میرزاده- 1

- هاي ابتدایی را در مدرسهدانشق در همدان به دنیا آمد.1312ي عشقی در سال هسید محمدرضا میرزاد

هاي الفت و آلیانس تهران گذراند و زبان فرانسه را آموخت. پس از پایان یافتن تحصیالتش به عنوان مترجم 
خواهان مشروطه به مدتی با یک بازرگان فرانسوي کار کرد. در اوایل جنگ جهانی اول، با گروهی از آزادي

شتن، همراه با طرفداران حزب سوسیالیست به مبارزه علیه وثوق الدوله استانبول مهاجرت کرد. بعد از بازگ
ي فروش ایران خواند. را که توسط وثوق الدوله امضا شده بود قباله1919پرداخت. وي قرارداد ننگین سال 

ي کاریکاتوري قرن ه.ق روزنامه1342عشقی همچنین در سال .این امر سبب شد او مدتی به زندان بیفتد
ها و اشعاري در مخالفت با رژیم چاپ کرد. افراط وي در نوشتن مقاالت و اشعار آتشین تم را با مقالهبیس

ي خودش هدف تیر قرار دهد و به شهادت برساند.او را در خانه1302باعث شد رژیم حکومتی در سال 
ي عشقی مراحل شعري میرزاده- 2

بنابراین او را باید شهید راه آزادي و وطن بخوانیم. ي عشقی شاعر وطن، انقالب و آزادي است. میرزاد
آید. اگر زندگی شعري عشقی را بر وي یکی از شاعران بزرگ انقالبی و سیاسی دوران مشروطه به شمار می
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توان تقسیم کرد: الف)نویسنده مقاالت سیاسی، اساس آثارش بیان نماییم، شاعري وي را به سه بخش می
ي این مقاالت را در روزنامه». گدا و دکتر نیکوکار«، »جمشید ناکام«ي مشهور مانند هااجتماعی و نمایشنامه

قرن بیستم در آن زمان به چاپ رساند.
ي سنّتی ي اشعاري که از لحاظ شکل بیرونی شبیه کالسیک است. اما در مضمون و درون مایهب)سراینده

وي بیشتر است. در این بخش از اشعارش بیشتر به و نو را با هم دارد. که این گونه شعر نسبت به مقاالت 
ي عشقی در این نوع اشعارغالباً وطن، مردم و عدالت است. کند. معشوق میرزادهطرف نوشدن حرکت می

ترین هاي او پر رنگي اشعاري که هم در شکل نو است و هم در محتوا، که این گونه شعرج)سراینده
ند. موسیقی شعر عشقی در حد فاصل میان موسیقی عروض کالسیک و دههاي او را تشکیل میمضامین شعر

شعر نیمایی قرار دارد. اما سعی و تالش او بیشتر براي نوجویی و نوگرایی است. از این رو شعر عشقی بیشتر 
به خاطر نوگرایی در شکل ظاهري و فرم ذهنی شعر معاصر اهمیت دارد.

بهاررايعشّلاملکاحوالوزندگیازمختصري- 3
وسیاسیمنتقدومترجمق،محقّنویس،تاریخروزنگار،شاعر،؛ بهارعرايشّلاملکتقیدمحممیرزا
گذراندپدرنزدراماتیمقدتحصیالت.آمددنیابهمشهدشهردرت کهاسمشروطهدورانيبرجستهاجتماعی

پدرجايبهشاهیندلامظفرفرمانبه.فراگرفتخراسانادانتاسدیگروپیشاوريادیبنزدرازمانعلومو
جنبشقه.1334سالدرکههنگامیپدرشمرگازبعدسالدوت. یافعراییشّلاکمللقبونشست
وانتقادياشعاربرعالوهوي.پیوستخراسانخواهانمشروطهجمعبهآمدپدیدکشوردرخواهیآزادي

تازهودانشکدهنوبهار،چونهاییروزنامهدبیريسر؛ کردمیپچاآورخفقاندورانآندرکهسیاسیمقاالت
نفرنهبابهار. یافتپایانخواهانآزاديپیروزيباتملّوشاهجدالاینکهازبعداست.داشتهعهدهبررابهار

رف مردمز طابارششمین،مجلسپانزدهميدورهدرتبعیدازبعد. شدتبعیدتهرانبهمشهدازهادمکراتاز
/ 3: 1372، پورآرین(گرفتعهدهبرراایرانمکراتدفراکسیونریاستوشدانتخابنمایندگیبهتهران
بعدهاوي.گزیداقامتیسئسولزنشهردرورفتسوئیسبهاشبیماريمعالجهبراي1326سالدر).473
: 1372، پورآرین(درگذشت1330ماهاردیبهشتیکمشنبهروزدرکسالتممتددورهیکگذراندنازپس

3 /473.(
بهارعرايشّلاکملشعرييمرحلهسه- 4
وسیاسیمنتقدومترجمروزنگار،شاعر،، نویسندهاو. دادنسبتتواننمیادبیيرشتههیچبهراهارب

روشنوقاطعهمواره.بودطمسلّپهلويوعربیزباندوبهاو). 473: 1372، پورآرین(استاجتماعی
دهصیقشاعرهمهازبیشوي. داردشباهتقدیمسبکبهنظمدر اوشعريسبککرد. میبیانراخودمطالب

شبیهبیشترهایشیدهصق.دهدمیبروزخودازايهالعادفوقاستاديومهارتسراییهیدصقدروسراست
مشروطهازپساامداردشباهتخراسانیسبکاشعاربهنگاهشنوعوجمالتشصالبتاست،وخسرناصر
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بهرااوشعريدورانروایناز). 473: 1372، پورآرین(گیردمیقرارمشروطهمجاهدانصفودررشعش
:کردتقسیمتوانمیدورهسه

رسمبهوي. داشتعهدهبررارضويآستانعراییالشّملکويمرحلهایندر:همشروطازقبلالف)
ازقبلشعرهاي.ساختمییدهصقدیناولیايمنقبتومدحوخراسانبزرگانستایشدرزمانمعمول

. استهغدیریوهخمریوامامانمدحشاه،الدینرمظفپدر،مدحدربیشتربهاريهلیاوومشروطه
- آزاديحلقهبهورودومشروطهازپسهار. بکردتقسیمتوانمیمرحلهدوبهکهه:مشروطدورانب)

وقفآزاديوانقالبخدمتدرراشعرشوکردنمزیانتقاديشعرازايتازهانواعبهراخودعقیدهنخواها
دررااوسخنگوینده،هنرمنديواستاديواستصمیمیوگرمر،پرشوسیاربدورهایندربهاراشعار.کرد

درخشانايسابقهانقالبدوراندرکهبهارياشعرلاکمل. دهدمیقرارانقالبعهدي همهآثارازباالتريطرح
وبازيفرقهکهمشروطهدوميدورهازبوددادهانجاممشروطهبرايزیاديخدماتقلمشوزبانوداشت
دچارشاهرضاجلوسازبعدبهارمشروطه:ازبعدج)شد.سأیوسرخوردگیدچارافتادراهبهسازيحزب

همینوبوددادهدستازراالیتفعگونههرامکانمجلسششميدورهزاپسويبودشدهناامیديوسأی
حالهردرد.بگیرکنارهچیزهمهازرضاخاناستبداديحکومتفروپاشییعنی1320سالتاشدباعثنکته

دید.توانمیدیوانشکلّدررامبارزهروحواستنمایانشعرهایشدربهارسیاسیياندیشه
یات پایداري در شعر بهار و عشقی عناصر ادب- 5
پرستی عشق به وطن و میهن-1- 5

خواهی است. درد وطن و عشق به آن تمام افکار و اشعار عشقی را عشقی شاعر سرسخت آزادي و وطن
چون و چرا بود. وجود او لبریز از عشق به خواه بیریا و وطنپرست بیتسخیر کرده است. وي یک میهن

هایش پیدا بود و آتش آن عشق به زبان و ي شعراي که به وطن داشت از کلمه به کلمهالقهوطن بود و این ع
کند.داد. در جایی این عشق به وطن را چنین بیان میقلمش قدرت می

خاك وطن که رفت، چه خاکی به سر کنمخاکم به سر، ز غصه به سرخاك اگر کنم
ه به سرم         بـــرداشتند، فــکر کـــالهی دگــر کنم (حائري، آوخ کـــاله نیست، وطن تا ک

1375 :509(
هاي هاي وطن از سویی و اظهار درد و رنج شاعر به خاطر از بین رفتن این ثروت عظیم از مؤلفهسرمایه

ن را فریاد ي زماترین مرثیهترین و دردناكخواهی او اشاره دارد. عشقی در واقع عمیقاي به نام وطنحماسه
دهد. وي در جایی دیگر عشق به ترین خاطرات تاریخی و اجتماعی زمان شاعر را نشان میزند که تلخمی

سازد: گونه بر زبان جاري میوطن را که در وجود او سرشته شده بود این
از عشق وطن، سرشت آب و گل و منگفت خدايعشقی به خدا همان که می
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ري، حائن (ـعشق همه چیز داشت جز عشق وطش ز پاي تــــا سر دیــدمچون کالبد
1375 :541(
تماميیهماجانزندمیموجاشعارشتمامدروطنبهعشقکهاستشاعرانیجملهازبهارعرايالشّکمل

-بهار یکی از بزرگ.استبودهبزرگدغدغهیکاستادبرايهمیشهآنيآیندهووطن.استوطناشعارش
ي مشروطه و بعد از آن بوده است. حتّی وقتی عشقی و یارانش به نوآوري در شعر ترین شاعران دوره

پرداخت. بهار نیز مانند عشقی، عشق ترین شاعر کالسیک به شعرسرایی میپرداختند او همچنان به عنوان فعال
دانست اما نوع بیان عشقی با بهار ي خود مییشهبه وطن و نجاتش از دست استبدادگران و بیگانگان را پ

تر از وي دار بود اما زبان بهار نرمهایی داشت اگرچه در مضمون یکی بود زبان عشقی تند و بسیار نیشتفاوت
بوده است.

داردمنداغودردازخبرراستیهـبداردوطنغموراـــدیدردکهرهنه
دارددهندرقفلوجگردرخارکههآگاشودکسیخرابمارــــــروزگز
: 1382(بهار، داردنـــوطازشانیــپریکهراــمدللفزنگاهداريغریبانامـشحقبه
1030(

نشانراخودیواقعاحساسخوانندهبهوداردمیبیانراخودلردددبهارکهشعرهاستهمیندردقیقاً
دوروطنشخودازراظلموبدبختیاینخواهدمیاواستخوددرونینیازازپذیرفتهتاثیرشاعر.دهدمی
:کندمیبیانچنیناینوطنبهراخودعشقبهاردیگريشعردرهمچنین، کند

رامنبهمنعنکندکودكلبازمامروحياغذراوطناستارـبهگفتار
راشنورويینـآراستشمندـداننیستهمهدــــحسخنگونهاین

)66: 1387(بهار، راکهنایرانبودبدیشانامیدـــکباشوطناهلدلانبـنگهتویارب
ومفاخربهاياشارهباوبرانگیختهراجوانانپرستیوطنحس، وطنبهعشقبرعالوهاشعارایندربهار

ونیرومندیملّبحزیکایجادپایاندرودادهگرانبهابسیاراندرزوپندراوطنجوانانایرانگذشتهثرآم
ایرانیبزرگپادشاهانوقدیمایرانعظمتذکرباوي.استکردهآرزوراپرستوطنومصلحرجالظهور

.کندیمدعوتخودنیاکانياندیشهبهبازگشتبهرامردمهايهتودشاپوروجمشیدوکیومرث
خطردروطنزنهار،خواهانوطناياستخطردربدنوروحودلوجانوطنبی

)179(همان: است
نمودیملّهايتصنیفساختنبهشروعمشروطهاوایلدرکهاستشاعرانیجملهازبهاراینبرعالوه

کهاستداشتهمهارتهمیملّسرودساختندراو. داردآزاديووطنیجنبهويهايتصنیفيهکلی
اي«و»صباباد«و» خزاندبا«،»گلعروس«،»سحرمرغ«مثلاوهايیفتصنویملّسرودآنمشهورترین

.زندمیموجوطنبهعشقویملّغرورهاآنيهمهدرکه» ایران
رانیان دعوت به اتّحاد و یگانگی ای-2- 5
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هاي مشروطه دچار هاي آخر حکومت رضا شاه، ملّت و اکثر شاعران به دلیل یأس از آرماندر سال
سرخوردگی شده بودند و کشور هم دچار هرج و مرج و سرخوردگی شده بود و از سوي دیگر دخالت 

- را بیشتر میهاي تفرقه انگیز خود شعله این دوگانگی بیگانگان، به خصوص انگلیس و روسیه با سیاست
هاي کردند. در چنین اوضاع بهم ریخته، شاعران مؤمن و انقالبی باز هم دست از مبارزه نکشیدند و با شعر

کردند. شاعران به عنوان قشر روشنفکر ساز و شورآفرین ملّت ایران را به یگانگی و وحدت دعوت میحماسه
دانستند از این رو با زبان ي بیگانگان میحاد و حربهترین آفت اتّآن دوران، تفرقه و اختالفات داخلی را بزرگ

کردند:شعر؛ مردم را به دوري از تفرقه دعوت می
ز یک ره می رویم ار ما سوي بیت الحجر با هم      از این روي اندرین ره همرهیم و همسفر با هم

اه خطر بــا همچرا زین رو نیامیزیم چون شهد و شکر بــا هم       قرین یکدیگر روز خوش و گ
ــال و فیروزي (بهار، ــداوندي و اقبـفراگیریم با از سر، جهان را سر به سر بــــا هم      به توفیق خ

1382 :426(
. عشقی معتقد بود به بیندهر انسان آگاهی معناي واقعی اتّحاد و یگانگی را در این اشعار به وضوح می

ایم، اکنون این تاریکی و ظلم بر ما غلبه کرده و تنها راه دادهفریب بیگانگان اتّحاد خود را از دستدلیل 
کهزمانیدرها از ترك و کرد و عرب است.ي اقشار جامعه و همه زباننجات ایران یگانگی و اتّحاد همه

ونقاق، دوگانگیيشعلهکشورکناروگوشههرازوبودنگرفتهراکاملاستحکامهنوزایرانتمشروطیبنیان
.زدمیدامنداخلیمرجوهرجوآشوباینبهقواتمامباهمخارجیسیاستهمچنینوکشیدمیزبانهفتنه
ایراناقشارتماموي.دانستمیایرانتملّحاداتّوهمبستگیدررانجاتراهتنهااحوالواوضاعایندروي

:خواندمیفرادشمنانبرابردرایستادگیومقاومتبهرا
ایرانوارزموخانـافغوهندویرانماندهچراوییـگچند
رانــشیجايبرپتیارهرسـخواأمجستهچراوییـگچند
رانــدلیدستارـــکازاندهـمحاجتروزراـچگوییچند
)140–139(همان: استادـحاتّورنگییکزــرماستعنادنــدیریشههتیش

ظلم ستیزي با شاهان مستبد-3- 5
هاي شاهان قاجاري اشعار زیادي را ها و ظلمعشقی مانند اغلب شاعران دوران مشروطه در مورد جنایت

ي آنان را مورد انتقاد قرار داده است. وي در ستمگرانهآمیز وي آنها رفتار تحقیرسروده است و در همه
ي ایران و وقایع مربوط به آن و همچنین هایی از انقالب مشروطهگوشه» آلایده«ي معروفی با عنوان منظومه

کند:هاي محمدعلی شاه که در آن زمان مجلس را به توپ بست اشاره میبه ذکر جنایت
ندـــد         پلیس مخفی آمد به مـجم افکــــآشفتنخواهتمـــام مردم مشروطه

انــخواه هستم من         نوید نهضت سـتارخان و باقرخبه این گناه که مشروطه
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هـــا         شد دو میوه عـــمرم فداي مشروطــهمجاهدین و سپهدار و بختیاري
: 1374مجلس و زو گشت ملّتی مقهور(حائري، نفور       به کاخــچو توپ بست محمد علی شه م

398(
وي اشعار آتشین زیادي درباره زورگویی شاهان قاجار سروده است. وي شاعري بود که روح لطیفش 

بختی ایران، وي از شیفتگان تحمل زورگویی و ظلم را نداشت. از آنجا که آغاز زندگی او همزمان بود با تیره
رفت. وي معتقد بود پیشرفت در ترین مبارزان استبداد رضاخانی به شمار میختآزادي بود از این رو از سرس

آل امکان دارد، با این اعتقاد بود که تا آخرین لحظه با استبداد رضا خان یک کشور در سایه یک حکومت ایده
مبارزه کرد و در این راه جانش را فدا کرد.

شاه،الدینمظفرجملهاز(استکردهزندگیشاهپادچندینهايدورهدرکهاستشاعرانیوجزبهار
مستبدانهاعمالمورددرزیادياشعارروهمیناز) پهلويرضامحمددوراناولینوشاه،شاه،رضاعلیمحمد

است.کردهانتقادهاآنمستبدانهرفتارازوسرودهشاهاناین
باندببترکیایندراستاداستمفصلیبندترکیبکه،استعبرتيآئینهويانتقاديشعرمشهورترین

بدوخوبنتایجوشاهلدینارمظفيدورهآخرتاکیومرثپادشاهیابتدايازایرانشاهانيتاریخچهآوردن
است.شدهآوریاداوبهراایرانگذشتهپادشاهان

هانبردار،خوابزاخوابنیستراپاسبانگرانخوابومستیاینچندبهتاپاسبانا
انـژیشیرطرفیکودمانگرگطرفیکانــــشببیوپاسبانبیرـنگراخودگله
انــدموچنگگلهاینخونبهآلودهیکهرآنچنگاز اینطعمه،ربایداینچنگآن

(بهار، کاراسترفتهبرونکفکزبودیزدانباکارهوشیادشمنومشغولگلهومستپاسبان
1382 :757(

:گویدمیشاهلیدعمحمبهخطابدیگريشعردرهمچنین
ودـــمشهرددـگـنارــادبجزنـایازکهد            مقصوداريچهدادــــاستبزاــپادشاه

سجودبهکرامتوجودستبهمردشرفمسجودگرديکهمشروطهرهبرکنجو
بهقاجاريشاهاناستبدادبادورانتمامدرکهاستایرانوطنشبرايبهارنگرانیازنشاناشعاراین
آشکارهایشعرشهمهدرعشقاینواستایرانکشورشعاشقاستاد.استشدهکشیدهخفقانوویرانی
مجلسبستنتوپبهازبعدکهدیگريشعردرنداپرورمیسرشدرراایرانآزادييوآرزهمیشهوياست

:دگویمیچنیناستسروده
داستـخباایرانکارخطاستگفتنسخنآزاديزرانـایباشه

)760(همان:خداستباایرانارـکجداستهامذهبزایرانشاهنشهمذهب
مبارزه با دخالت بیگانگان -4- 5
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ن خود همیشه و در همه جا حضور داشت و از ي عشقی از جمله شاعرانی است که با مقاالت آتشیمیرزاد
افرادي که با همکاري بیگانگان ایران را به خواري و نابودي کشیده بودند بیزار بود. عشقی زبانی صریح و 

چنان از تجسم تسلّط بیگانگان بر پرده داشت. او اشعار زیادي را علیه استبداد و استعمار سروده است. او آنبی
کند:چنین بیان میتوانست آرام بگیرد، عشقی این ناآرامی را اینشد که نمیرنجور میوطنش دل آزرده و 

کندپس بدین خونخوار اگر شد روبرو خون میـدـکننــام دژخیم وطن دل بشنـــود خون می
(حائري، کـندنه دیوانه، جنون تعلیم مجنون میـکهسان مجرّب گشته کاینعشقی از عشق وطن آن

1375 :496(
وي در اشعار بسیاري به دخالت بیگانگان به خصوص دخالت انگلیس اعتراض داشت، وي همچنین در 

يي اعتراض آمیز را در نتیجهاي سروده است. عشقی این منظومهمنظومه1919مورد اعتراض علیه قرارداد 
کند:بیان می1919ثیر از عقد قرارداد تأ

کنمکنم          بهر احساسات خود مشکل تراشی میل، تحاشی میهر چه من ز اظهار راز د
کنــدفشانی میبــاز طبعم بیشتــر، آتــشـمــکنک خود بر آتش دل، آب پاشی میــاش

غسل بر نقش وطن، خونابه دل کرده است ز انزلی تا بلخ و بم راه اشک من گل کرده است
)437(همان: 
کند در شعري به عنوان حتّی در بعضی از اشعارش به صراحت و تیزي با دخالت بیگانگان مبارزه میوي

گوید:.که در مخالفت قرارداد انگلیس گفته چنین می» درد وطن«
)475(همان: شودتنها منم که گر نشود حکم قتل من               امضاء چنین معاهده امضا نمی

ید حاضر است جانش را در راه وطن بدهد اما کشورش به دست بیگانگان نرود.گواوبه صراحت می
را،بهاري مشروطه به خصوصشاعران دورهاشعارازیمهمبخشاستبدادواستعماربامبارزهبهدعوت

هايستمگريجملهازوداخلیهايستمگريوخارجیاستعماربرابردردورههردرويدهدمیتشکیل
درکههاییدولتازآندرکهسرودشعريدومجهانیجنگيبحبوحهدرويد.کرمیمقاومتقاجارانخاند
آرزوهايوآمالبهرسیدنبرايراهیراضعیفمللاستعمارباطندراامزدندمیدوستیوصلحازدمظاهر
:کندمیانتقادبودنددادهقرارخود

کنندنامچهراخونریزيغمندهدنگخنندـکامــــعسالحتركبهشورکهکسان
کنندامـخالـخیگروهیهمورويزرفتنخواهدانـجهازجنگکهاستمعلم
کنندامـعقتلروزهردهکدهوشهربهدـــــهندرغاصبانواستصلحاولهنوز

: 1382، ( بهارنندــکامــانقصتدبیروشکرـلکشیدهینـــچدرکشانمیواستدرداولوزـهن
538،566(
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-تحتراضعیفهايملتبازيشعبدههزاربابزرگهايرکشوسرانکهداردمیاظهارعقایدایندروي

دانستمیاصالحاتمانعراآناننفوذوداشتنفرتبیگانهکشورهايدخالتازبهار.گیرندمیخودسلطه
زیاديهايرحمیبیوکردندحملهایرانخاكبه1320شهریوردرکهبیگانهقوايومدجهانیجنگازبعد

،کندمیبیانچنینراجنوبیوشمالیهمسایگانمظالمايهعقیددروي .دادندانجامایرانمردمبهنسبت
.کردبیوراسبنهکردآبوخاكایندرانگلیسیکهظلمی

کردآبوخاكایندرانگلیسیکهظلمیذشتــدرگرتاتاوتازيظلموورـجاز
کردابـشتنوذرکشتنبهريــــدیگوانخواستعالججوانانقتلزخودضحاك

کردوابـناصتیـــمقاسمخطدودرـــانراجنوبوالــشموتبسدـعهروسبا
بودندکردهتقسیمخودبینراایرانکهانگلیسوروسبین1907ننگیني معاهدهبهاشارهاشعاراینکه

:کندمیبیانگونهاینمطایبهصورتبهانگلیسبهنسبتراخودنفرتدیگريجايدرهمچنین.دارد
ويـــشپاا،ــاروپزوآوارهیاـــآسزوــشرسواوارهــبیچانـجهیسا در ــانگل

بهار:(شويوااندروبرکنددلکاپ،وبویرومصروسودانازپارهصددلبایپوشچشم
569(

مبارزه براي آزادي و حقوق زنان-5- 5
زنان و آزادي، حجاب و تعلیم و تربیت آنان از جمله موضوعات جدیدي بود که در دوران يمسئله

ه قرار گرفت. عشقی نیز مانند بسیاري از شاعران بزرگ مشروطه به بعد در اشعار شاعران این دوره مورد توج
اي را در دفاع از حقوق زنان داشته است. به تبعیت از این الشّعراي بهار که سهم عمدهمشروطه مانند ملک

» کفن سیاه« شاعر در اشعارش به دفاع از زنان، حجاب و مسئله آزادي زنان پرداخته است. وي در شعر
ن را به تصویر کشیده است:مظلومیت زنان ایرا

ام اندر کفنمکه زنم           ز این گناه است که تا زندهست بجز آنـمر مرا هیچ گنه نی
: 1382من سیه پوشم و تا این سیه از تن نکنم          تو سیه بختی و بدبخت چو بخت تو منم( بهار، 

43(
کردن زنان ایرانی دور از شأن و مقام آنان است و باید عشقی معتقد بود این روبند و چادر و خانه نشین 

زنان نیز مانند مردان از تعلیم و تربیت و آزادي نسبی برخوردار باشند.
: 1375همه را زنده درون کفن انسان دیدم(حائري، هر چه زن دیدم آنجا همه آن سان دیدم      

471(
- لهئمس.کردمیکیدأتجامعهدرزنانتتربیوتعلیموموختنآبهکهاستشاعرانیتریناز بزرگیکی بهار

اوضاعبهنسبتبهارت.اسدورهآناصلیمفاهیموجزوافکندههیسامشروطهاتادبیبرويحقوقوزني
قوانیننارساییراتربزرگتعلّالبتهدرشممیآناصلیتعلّرانادانیونقابوبودآگاهزناننامناسب

:کندمیمعرفی



٥١٣٢

٥١٣٢

مجموعه مقاالت

نبودخوبدـــتمنسمچنانزننبودخوبدـــبنرويوادرــچ
)934(همان: شودـــنربیتــتستهــروبزندنشوعافیتابـاسبـلــــچه

ر مورد ت. وي دختران خود را بسیااسبیشترمشروطهشاعراني همهاززنانحقوقدفاعدربهارسهم
هاي بلندي دست یابند. دختران بهار توانند به مقامداد تا نشان دهد زنان نیز در کنار مردان میاخترام قرار می

مورددررایخاصنظربهارهاي اروپایی سفر کرده و به روشنفکري رسیده بودند؛به همراه پدرشان به کشور
:داردمیبیانحجاب

)934: 1382(بهار، مجابرفعوابــحجیکسانهستاسبابیناازاستبرترزنارــک
.استآنانتتربیوتعلیمبههتوجوزنانحقوققانون،آزادي،ستایشبرعالوهويشعرمهممضامین

انتقاد از وضع انتخابات -6- 5
. اشعار او سراسر از کردعشقی همیشه عواطف و تأثّرات خود را از اوضاع زمان، در قالب شعر بیان می

اي رجال آن دوره در رأس آن قرار هاي سیاسی که عدهعدالتی اجتماعی و بند و بستاعتراض و عصیان به بی
هاي محیط و نامالیمات زندگی همواره در اضطراب و عدالتیي این بیداشتند. روح حساسش از مشاهده

و انقالبی داشت. او نیز مانند شاعران دیگر مشروطه هیجان بود، وي شاعر آزاده و بلندطبع بود و افکار تند
گوید:ي چهارم شوراي ملی چنین میبه وضع بد انتخابات اعتراض داشت. او در اعتراض به انتخابات دوره

این مجلس چارم به خدا ننگ بشر بود           دیدي چه خبر بود؟
و بـود کلوپی            دیدي چه خبر بود؟این مجلس شوري نبـد 

)52: 1375این جامعه ي زنده نما زنده اگـر بود             دیدي چه خبر بود؟ (حائري، 
ي چهارم مجلس ملّی مانند قوام السلطنه، نصرت الدوله، اي از نمایندگان دورهوي در این مستزاد به عده

کبر داور و خیلی از افراد دیگر صریحاً تاخته است. افرادي که هدفشان بیشتر نفع خودشان فیروز میرزا، علی ا
ها در کل کسانی بودند که دست نشانده بیگانگان و افراد نفوذي عوامل بیگانه بودند و بود و در حقیقت این

عشقی هم در مورد این اقدام ساکن ننشست و همیشه به آنان معترض بود.
هموارهروهمینهاي آن بود ازبندونزدیک شاهد زد ازوبودشورامجلسنمایندهدورهینچندنیزبهار

مشهددرمجلسسوميدورهانتخاباتکهشمسی1289سالدر.داشتاعتراضانتخاباتغلطيهنحوبه
درزمانآندرکهبهار .دبوافکندهسایهانتخاباتبرسیاسیهايبستوبندقبلهايهدورمانند،شدمیبرگزار
محکومتشدبهراانتخاباتنوعاینمطایبهروشبهنديبترجیعدرکردمیالیتفعبهارنويمجلهدرمشهد

:کرد
کرددنــشروعیباررــدگانتخاباتردـکدنـــطلوعیملکایندرروطهــمشاهــم

کردشیوعیدنبازکلکودوزوحقهدرــکدنـــــخشوعیرابــمحومنبردرشیخ
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استکلکودوزاولوشدانتخاباتاستکتکوفحشنوبتوجدلوجنگوقت
)190(همان: 

افرادازمجلسکههفتميدورهدرانتخاباتطرزبهآشکارهايفتنهعنوانبادیگرشعردرهمچنینو
:استسرودهراشهراینبودشدهپرکارکهنهانجاسوسونفوذي

بینممیارـکتويهادستمـبینیـمارــآشکهاهــــفتن
مــبینمیسوارخودبرخرویانــراجــماجوبازانحقه
مــبینمیدارـــآبهاينطقچندزيـمغخشکتسخیربر
)428(همان: بینممیدارااليــببهیادانـــزنتکدراحرارايــج

کهغرضیبهبناهاآنازیکهرکهمختلفاشخاصعقایدوآنطرزبهانتخاباتهايدورهيهمهدربهار 
میدارلکهاناروهاياترفاوتهمتبارادامنپاكافرادودادندمیشرکتانتخاباتدرراخودشانکاندیداهاي

ودوزاینمختصاًکهانتخاباتهايدورهيهمهدراوانتقادهايواعتراضاتاینوداشتاعتراضساختند
کرد:انتقادودیدراهاکلک

تـاسـبرخحتـنصیبهدانازادهیـآدمتنکـیفروشانيأرنـــانجمدردوش
: همان(رواستنهفروشیيأرشرفآئینبهکهمفروشیدکسبهيأرشرفانباکمیگفت

583(
تشویق مردم به شرکت در انتخابات و ایجاد حکومت قانونی -7- 5

و آسایش عشقی اعتقاد داشت که ایران در آن زمان احتیاج به انقالب جدیدي دارد که براي تأمین آرامش 
در هر "گفت: ملّی پنج روز از سال را به اجراي عدالت و مجازات جنایتکاران و فاسدان جامعه بپردازد. او می

). عالوه 53: 1375(عشقی، "سال پنج روز چرخهاي ماشین قوانین یعنی مبادي امنیت و سعادت را کوك کنید
قد به انقالب و ایجاد حکومت انقالبی در کشور بر عشقی خیلی از شاعران و روشنفکران هم با فکر او که معت

بودند با او موافق بودند و در چندین قطعه به لزوم انقالب تأکید فراوان کرده است:
خواهد و بسخواهد و بس    خونریزي بی حساب میاین مملکت انقالب می

: 1375(حائري، خواهد و بس آب میا      از خون من و تو ـــر درخت آزادي مـــروز دگــام
544(

گوید:کند و میوي همچنین در جاي دیگر مردم را به تجدید انقالب تشویق می
باید کردباید کرد       این شهر، به خون خضاب میاین کاخ کهن، خراب می

).544یـد کـرد (همان: باالب میـآزادي از انقالب اول شد حـذف        بـــار دگــر انقـ
انتخاباتدرشرکتبهرامردمويشدمیبرگزارانتخاباتاولیههايدورهکهشمسی1287سالدر
میتشویقباشدمردممنافعخواهانکهشایستهوالیقوکیلانتخاببهرامردماستادکردمیدعوتمجلس

د:یابمیسامانسروسالمانتخاباتبانهاتایرانمردمواجتماعاوضاعکهداشتاعتقادزیراکرد
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آریادیدهـچکرهبهاشکزانآرادــیدیدهايــزجفدلاي
آرادــیاشنیدهـــنقصهوینوــــبشنرــزیـناگتهــنکینا

تاسکاروقتکهنشینهشیاراستیاربختکهمنشینلـغاف
دلدـــمقصدست،بهادــافتلـشامخلقبهداـخلطفشد
حاصلکــملرادــمروزــامارــبسیايــدهـجهپسازشد

)149: 1382( بهار،املــعارـکزنشینچندیناستاردانیــکروزکهروزــام
مبارزه با جمهوري قالّبی -8- 5

هاي سیاسی و حمایت انگلیس بر ریاست جمهوري رسیده بود، در رضا خان که با توطئه و بند و بست
قی و ها سعی داشت ایران را به استعمار و استثمار آنان درآورد، اما وجود مبارزانی چون عشمقابل این حمایت

هاي وي به مبارزه خیلی از شاعران دیگر که با شمشیر و قلم و سالح شعر به نبرد برخواسته بودند و با قلدري
جمهوري «خواهان شتافت او در اشعار متعددي برخاستند عشقی با تمام وجود و توانش به یاري آزادي

را به شدت مورد تمسخر قرار داده است رضا خان را به باد انتقاد گرفت. او در این اشعار رضاخان » قالبی
رضا خان را به خر تشبیه کرده است: » جمهوري سوار«وي در شعري با عنوان

از صدق و صفا دورم، الدورم و بولدروممن مظهر جمهورم، الدورم و بولدروم
الـدورم و بولـدروم(حائري، ذورم،ـمـأمورم و معمن قلــدر پر زورم الدورم و بولدروم    

1375 :556(
دهد عشقی در این عشقی تنها شاعري است که در اوج فرمانروایی شاهی چنین جسارتی از خود نشان می

-اشعار رضاخان را از سگ کمتر دانست و در نفهم بودن او را به خر تشبیه کرده است و در جاي دیگر می

گوید:                                
ه که جــمهوري ما شد فنـا            پیرهن الشخوران شد قباآ

)550-559گشته طرف، ملت جاهل نما           آه که جمهوري ما شد فنا (همان: 
وي تضمینی هم در نکوهش جمهوري قالبی رضا خان سروده است:
ر، در دهان این و آندست اجنبی چون کرد، کشور عـجم ایران      تخم لق شکست آخ

)561همان: (گفت فکر جمهوري، هست قند هندوستان     هـــاتـفی ز غیب خوش گرفـت عیـب 

انتقاد از دولت فاسد وخیانت خواص -9- 5
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پرداخت. عشقی مانند بسیاري از شاعران دوره مشروطه به انتقاد از رفتار خائنانه حاکمان و خواص می
اندازند. وي از جمله ر سودجویی و منافع خود، منافع مملکت و مردم را به خطر میافرادي که تنها به خاط

پوشی و ترسی این مفاسد را بیان نشست و بی هیچ پردهشاعرانی است که در مورد این مفاسد ساکت نمی
کرد:می

کــنّاس را بیــار، که کابینه بــو گرفتآبــرو گرفت1دولت به ریش زرد ظهیر
و گرفتـبعد از دو سال خواست تدین کند نمـاز      با فاضالب حوض سفارت وض

پنبه زن، وطن خویش را فروخت      بـا پول آن دو دست لحاف و پتو گرفت2حالج
)463ت (همان: ـبو گرفــک بداد و لــحالج را که ملودــکت بـــر از مملــآري شکم، عزیزت

تهرانينمایندههاتمدخودوبودمدارتسیاسیکيشاعربرعالوهخودبهارعرايالشّملککهآنجااز
کهلیاقتبینماهايروحانیوفاسدوکاليوحاکمانودارانمتسیاسخیانتازکارانبابراین آشاستبوده

کارسربریگانگانبنشاندگاندستوپرستشاافرادوشوندزدهکنارهکشورخیرخواهافرادشوندمیباعث
ارکهکهنجاسوسانازياهعدآشکارصورتبهآندرکهیملّشورايمجلسانتخاباتهفتميدورهدر.بیایند

: گویدمیعنواناینباايهیدصقدراستاد.آمدکاررويبرطلبمنفعتو
مـبینیمکارتويدستهايمــــبینمیکارــــآشهاينهفت

بینممیسوارودــخبرخرانـــراجویـــماجوبازانحقه
بینممیدارــــآبهاينطقدـچنمغزيخشکتسخیربهر

)583: 1382(بهار، مـبینمیداربااليبهیازندانتکدررارـــــاحايـج
کندمیبیانآشکاراآندرنوشتهمجلسچهاردهميهدوردرکهانتخاباتنامبهايچکامهدرهمچنینوي

آوردند.میمجلسبهراخودشانافرادساختندمیدار هلکافتراوتهمتبارادامنپاكافرادعمدبههاخیلیکه
شعار زیادي سروده است وي ترین کسانی بود که در مورد قرارداد ننگین انگلستان اعشقی از سرسخت

ننگین شده است به خصوص خیانت وثوق الدوله معتقد بود که خیانت خواص باعث بسته شدن این قرارداد
رئیس الوزراي وقت که در ازاي اخذ دویست هزار تومان مملکت ایران را طبق قرارداد به انگلستان فروخت 

سروده است:
بـــکندند از کـــفش پا تـا کالهدزدگاهیــکی راه ز تن، جامـــه ز

که تا بر دهی، نیمه شب در رسیدپس آنگاه آنـــروز تــا شب دویـد
خدمتگذاران که آن خواجه خواست         بگفتا کنون کاین غالمی زمـاست

ا را به نــام غالمی فروختـدلم بس زکر دار آن خواجه سوخت         که م

گذاشتظهیر اسالم، یکی از دامادهاي خاندان سلطنتی قاجار که ریش می-1
حالجيمدیر روزنامه-2
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: 1375ار (حائري، ـمگر ماند از من، در این روزگارـــا یادگـــصه تـــسرودم همین ق
518(
زندان سروده -10- 5

ي شعرهایش جریان دارد، گویی رگ و خواه و عاشق ایران است. عشق در همهعشقی شاعري وطن
توان کند. از همین رو مید. روح لطیف وي هیچ بدي را تحمل نمیانسرشت وي با عشق به وطن آغشته

گفت انعکاس اوضاع اجتماعی و سیاسی ایران آن دوره آنقدر در دیوانش زیاد است که کتابش بیشتر شبیه 
در تابستان 1919هایش و به خاطر اعتراض شدید به قرارداد تاریخ است. وي به خاطر همین سر سپردگی

رف وثوق الدوله وزیر وقت آن دوره به زندان افتاد. اما او در زندان هم دست از مبارزه قمري از ط1327
جا وثوق الدوله را خطاب قرار داد و از وضع زندانش چنین سرود:برنداشت و از همان

ا بزم مقیمانشـرانش       خوشا دربند و تجریش و خوشـــهاي تهخوشا اطراف تهران و خوشا شب
نه من در فکر تجریشم، نه در تشویش بستانششمــــشم، به بیش و کم نیندیــرویمن بیچاره د

وانشـاع خونریزي که بد خونریز عنـهمان اوضچه زندانیست این زندان، که فرقی نیستش چندان     
وانش ـفاظ الــي الند از تمدن جامهــه پوشـر، کنند این مردم خودسر      کــیز صد بدتـنک از چنگ

)485(همان: 
ي وثوق الدوله در داند و معتقد است اعمال ستمگرانهاو در این قصیده، وثوق الدوله را از چنگیز بدتر می

حال حاضر از زمان چنگیز خان به مراتب بدتر است.
وافتادهزندانبهدورهچندیندرويتازدمیشاهومورانأمستموظلمبهشعرهایشاکثردرنیز بهار

است.کردهشکوهاسترفتهويبرکهستمیوظلمیازآندرواستسرودهزنداندررازیادياشعار
:شدخواستارراخودآزادي»شاهبهزنداناز«عنوانباعقیدهدر

یاربراـمارهانوالـبزینتعبورنجشکنجدرامدهـمان
لببهاكـمغدرینآمدجانمجانبهخرابهندریدــآمدلم
)40: 1382(بهار، ادبوفضلاعــمتدریغاايرــهنوعلملباساــدریغاي

کهحاسدانحسدوازانغمسعایتازآندروسرودهحالحسببرکهدیگريشعردرهمچنینو
:گویدمیسخنحماسهروشبهشعرایندروکندمییادبودندگردیدهويگرفتارموجب

مراسرازآببگذشتستکهیارانهستیمراترچشمالبــسیعاقبتجازدــکن
(همان: مراصرصراـزجبرکنديخشکگیاهچونتنمسنگینوکله،کفشوجامهنکرديگر

471(
همشروطقهرمانانستایش-11- 5
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انقالبازحمایتدرويشعرهاياکثر. دتجدوآزاديوطن،؛ داردتوجهعمدهموضوعسهبهبیشتربهار
آنفراوانشعفیوشورباوي.کنندمیتالشوطنآزاديراهدرکهاستکهقهرمانانیستایشومشروطه

آزادي،ستایشگربهارشعرکندمیمبارزهشاهنیروهايباوالیتدرکهستایدمیرایملّقهرمانانازدسته
:گویدمیارخانستّمورددرريعشدروي. استاساسیقانونومشروطه

استـجبهدـپسندیحقوطلبیانونـقپاستبهدیتـارجمنغیورارستّ
جاستبهسربلندیتکهنشینخوشبختگاموتاهیــکومنالپاصدمتاز
زنهارکشیدندستطلبشوزاـموزارهـــگرفتوناتوانوماندهرـگ

)1095همان: (ارـیخیمهاـترویمپرسانپرساندوستمنزلاـترسیمخیزانافتادن
واقع سرایی-12- 5

اي مردم جامعه است. این ههاي ادبیات پایداري انعکاس اوضاع جامعه و ذکر مظلومیتیکی از ویژگی
نوع ادبیات در اشعار عشقی که از مبارزان سرسخت استبداد و از طرفداران آزادي و مشروطه بود بازتاب 

نماي شاعر است انعکاس اوضاع اجتماعی و ي تمامتوان گفت اشعار وي آیینهاي که میفراوانی دارد. به گونه
یشتر شبیه کتاب تاریخ است. به عنوان مثال براي مخالفت با سیاسی در کتابش آنقدر زیاد است که کتابش ب

گوید:چنین می1919قرارداد 
خت     باغبان، زحمت مکش کز ریشه کندند این درختــلک و رفت تــرفت شاه و رفت م

د (حائري، ــکننانی میــــدا با خون ما این میهمــاي خخوارند سخت میهمانان وثوق الدوله خون
1375 :437(

داند و به صراحت به بزرگان همچنین در جاي دیگر قرارداد انگلیس را ذلّت و خواري ملّت ایران می
گوید که هدف انگلیس استعمار ایران است و بس:مملکت می

کندانگلیس آیا دلش، بهر من و تو سوخته             آنکه بهر یک وجب خاك آن همه خون می
)470کند (همان: ان پنج غاز               لیک فردا دعوي پنجاه میلیون میدهد امروز ما را انگلستمی

کند که:و در جاي دیگر به صراحت و تندي مخالفت شدیدش را اعالم می
)475شود (همان: تنها منم که گر نشود حکم قتل من                امضاء چنین معاهده امضا نمی

در راه وطن بدهد اما وطنش دست بیگانگان نیفتد.دارد حاضر است جانش راوي اظهار می
ياز آنجا که دامنه.ت جامعه و فضاي حاکم بر آن استات پایداري بیان واقعیادبیهاي مهمیکی از ویژگی

توان گسترش داد بدین معنا آثاري که از این ات پایداري را به هر نوع پایداري و ایستادگی انسان میادبی
اند هاي مردمی هستند که قربانی نظامهاي استبدادي شدهتدردها و مظلومیيشود آئینهته میدست اغلب نوش

گر زمانه خود شاعران روایت.کنندو مردمی که براي تغییر اوضاع سیاسی و فکري و عقیدتی خود مبارزه می
کند به عنوان نمونه قل میت و ترتیب ننیست او گاهی حوادث را با دقّاهستند و بهار هم از این مورد مستثن

.گوید چنین می1290واري از حادثه بمباران آستان مقدس در سال گسودر س
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م استاه محرّـــه مــاه ربیع نیست کــماز ماتم استـــاردیبهشت نوحه و آغ
همچون محرم از چه نهان فرق ماتم استن ربیعــاد نو بهار و زد اندریــگر ب
داخت حرمتشــوپ روس بر انـتدرد که دا کردش اقدامـآستان اي که خآن
: 1382(بهار، د مرسل زدند آنـــآتش به ملک احمآرهمسلسل زدند،توپ وآن ضریح،بر

200(
ین بین روس و انگلیس اشاره دارد چن1907ننگینيدر جاي دیگري که براي اعتراض به معاهده

:گویدمی
رد نه افراسیاب کردــنه بیوراسب کن خاك و آب کردـظلمی که انگلیس دری

)75(همان: اندر دو خط مقاسمتی ناصواب کردال و جنوب را ــدست شمــروس عهبا
.که اشاره به تقسیم کردن ایران به دو قسمت توسط انگلیس و روسیه دارد

خواهاناديآزباهمدرديابراز-5-13
خواهانآزاديازايهعدوکردحملهخراسانوآذربایجانبهتزاريروسدولتکهق1329سالدر

با»آذریایجانیادبه«نامباايقصیدهدرها آنباهمدرديبراياستادآویختداربهراخراسانوآذربایجان
:کندمیدعوتصبرومقاومتبهراآنانواستکردههمدرديآنان

امدادانــبشوانـــــآذربایجبهاورستانـخازکنشبگیر اــصب
بلندشوپستکنآمیزیرـــعبندشـسهوهـــکبرازنــکگذر
درودشمشتاقانمــــچشازپرهرودشابـسرخساحلبرچشم
کنخبرودـــخکارازراوزیرانکنگذرريوبسبهآنجازصبا
)791(همان: بادپاکشانجانبهرحمتصددوادــبانشــغمناکدلشادانبگو

کسیولیرفتکفازاست کهبودهایرانمالجمشیدعهدازسرزمینآنکندمیاعالمیدهقصپایاندرو
.نکردبرایشکاري

(همان)جمشیددــعهازبوددیدهایرانبهخورشیدهـکراملکیدادیدکفز
اجتماعیوسیاسیبیداريبرايتالش-14- 5
پایداريشعرشاعراناگراستبودهدشواربسیارکاريغفلتخوابازمردمکردنبیدارهادورههمهدر
یملّواسالمیتهویازمااتادبی.گنجاندندنمیخودشعرايمحتودرراخواهیعدالتوبیدارگريایران،
اختناقبهاعتراضوغفلتخوابازمردمکردنبیداردرکهاستشاعرانیجزوبهارعرايشّلاملک.بودتهی

دارد.فراوانیاشعاروداشتزیادينقشخارجیاستعمارگرانوحاکمانظلمو
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دراستشدهحکمفرماکشوربرکهمرگباريسکوتومردهفضايازتابلوییزیبايیدهصقیکدروي
وبودنبیداربهرامردمويپوشاندمیراهادرهوکوهسراسرکمکمسیاهابريکهطبیعتازنمادهاییقالب

:مانندخواندمیفراغفلتازدوري
)219(همان: راچمنودشتروانسمیابزکردپررالزنکوهودرهمسخرکردهــم

: گویدمیچنینبهار،شدشروعانقالبودادهشدارایرانبهتزارروسدولتکههنگامیدیگرجايدر
استـنیکدستخوشداریوشمملکتالستـــــباندررانــای، رانیانـــایايهان

کجاستیملّجنبشوکواسالمغیرتاستــاژدهدهندرکیانملکرکزـم
(صیدي، ماستـشمالایرانشماست،مالایرانچراستستیمههماینرشیدبرادران

1388 :73(
خواهیآزاد-15- 5
آنستایشوآزاديازسخن.بودآزادخواهیفریادشاعرانفریادهايترینبزرگازیکیمشروطهدوراندر

بهارعرايالشّملکاشعاردربایدراآزاديواقعیمفهوم. یافترواجشاعرانشعردربعدبهمشروطهورانداز
مدیحهبهترینداردوطنشبهکهعشقیوایرانگذشتهازوسیعینسبتاًآگاهیسبببهويزیراکردپیدا

).73: 1388، صیدي(استوطنوآزاديسراي
:زند مستزادي است که با این مطلعوي که مبانی آزادي در آن موج میترین سرودهاي یکی از معروف

ران با خداستــکار ایباشه ایران ز آزادي سخن گفتن خطاست
)136(همان: داستـکار ایران با خها جداست مذهب شاهنشه ایران ز مذهب

و آزادگی است که وصف آزادي»مرغ سحر«یا در سرود معروف وي به نام 
نـــتر کازهـرا تـداغ منــاله سرکـــحر نـمرغ س

زبر کنزیر وبر شکن وس را ـه شر باره، این قفآز
)1155: 1382(بهار، رـوع بشــي آزادي ننغمهبلبل پر بسته زکنج قفس درآ 

گرایی را گرفته است و کم جاي عنصر میخانهخواهی کمکه عنصر آزاديدهد این اشعار به وضوع نشان می
در اشعار بهار این موضوع کامالً آشکار است.

شاهشکستازخوشحالیابراز-16- 5
بهمشروطهازبعدويکندمیبازآزاديومشروطهمدحبارااشعارشدفترکهداردراخوشبختیاینبهار

). 1372:473،پورآرین(گذاشتمشروطهوآزاديخدمتدرراشعرشوستپیوخواهانآزادييحلقه
خواهانمشروطهبهتبریکبرايبهارت،مشروطیمبانیاستحکاموشاهعلیدمحمفراروشاهشکستازبعد

:مانندسرودهاشعاري

زنییمويبرتاختهمن،منعکندکههرزنیممیشبانروزآزادوارهـکخیز
مـــزنیمیريبرسرهیکآبادگانزآذرزنیممیرـدگباردلیپردفرسبر
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)161: 1382(بهار، دونبرخواهرغمبهن،ـدیساالرادــیبهزنیممیپیاپیجاموظفرفتحمیاز
:گویدمیتهرانفتحمناسبتبهدیگريجايدرهمچنینو

هللاکلـــالمک،ــــملدــشدهرآزجانگاهدورانشدطیکهدهمی
خواهبدرغمبرکوفتشهیبینکوهمراهالــــاقبورـناهــششد
)155(همان: دهللاــمالحداهللاـــالحماهللادــالحمگاهـشبانشدطیطالع،صبحشد

استبدادحکومتفروپاشیيبراآرزو-17- 5
استبداددورانويزندگیدورانبدترین.کندبیانراعقایدشتوانستمیشعرهایشیاريبهتنهابهار

روایناز،بودشدهامیدناوخوردهسرمشروطههايارزشوهاآرمانازوياین دوران در.استشاهارض
ازیکیدراو.بازگشتادبوسیاستعالمبهشاهرضارفتنازبعدتقریباًوگرفتکنارهسیاستازتیمد

میآرزووکندمیبیانراخودخوردهوفرخشم،اوستشعرهايبهترینازیکیتردیدبیکهخودهايهعقید
.کندسرنگونرااوزماناستبدادوشودالفعدوبارهدماوندآتشفشانکهکند

آزارومطبوعاتدرهااکیهتّواجتماعیوقلمیهرجانگانبیگتحریکبهکهشمسی1301سالدر
:بودکردهبروزمرکزيدولتکاردرخواهانوطن

دماوندايگیتیگنبدايدربندايـــپسپیدوــدیاي
خداوندرــکیفشعلهازوومـمظلقــخلآهشــــآتاز
وآفندبیموزهولبارانشريسربررستــــفبريـاب

چندريــــــکفافرهبادریزبرونوزخمودردبشکن
)298(همان: خرمندردمـــــمدلدادبستانسطهدانرـــــخبیزین

نمودهاي ادبیات پایداري - 6
او آثار زیادي باقی نماند. اما با همین آثار کم، تحول بزرگی در ادبیات عمر کوتاه عشقی باعث شد از
هاي بیانی وي در شعر طنز، هجو و مطایبه است وي براي گفتن ترین نمونهایران ایجاد کرده است. از برجسته

هاي ملّت ایران و استبداد شاهان از دو نوع نمود بیانی استفاده کرده است.مظلومیت
ي کند. مانند حملهي اول اشعاري هستند که شاعر به طور مستقیم حوادث روزگار را بیان میهدست-6-1

شود:سپاه روس به مرزهاي ایران که با مطلع زیر شروع می
نوع بشر سالله قابیل، جابري                    آموخت از نیایش به جاي برادري

مد شمال و مغرب ایران به چنگ روسگوید: آرسد که میتا به جایی می
گوید: ) همچنین در جاي دیگر می148ویران نمود سر به سر از فرط جابري (ص

ور       به کاخ مجلس و زو گشت ملتی مقهورـد علی شه منفو توپ بست محمـــچ



٥١٤١
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

رد به گور (همان: ـه کتیان زنده زندـــشوي هم مأمور      بس ز ملّبه شهر کرمان بود آن مرده
390(
ي دوم اشعاري که شاعر در آنها با زبان محاوره و مجاز و از طریق کنایه و تمثیل انتقادات و دسته-6-2

شود. کند. که این گونه اشعار وي به دو گروه تقسیم میاعتراضات خود را از دولت بیان می
پردازد. ثیل به اعتراض بر اوضاع جامعه میها با استفاده از تمهاي عشقی که در آنمثنوي-6-2-1
شهریاران که در آن شاهان بزرگ ایران را به تصویر » رستاخیز«هاي منظوم شامل: نمایشنامه-6-2-2

که مشتمل بر انتقاد از اوضاع اجتماعی » کفن سیاه«کند و همچنین کشیده و از افتخارات دوران گذشته یاد می
روز مرگ «تابلو دوم » شب مهتاب«که در سه تابلو سروده شده: تابلوي اول » هگانال مرد دایده«ایران است و 

که این منظومه نیز شامل انتقاد از اوضاع اجتماعی » آل اوسرگذشت پدر مریم و ایده«و تابلوي سوم » مریم
ایران است.

شدهرعایتموضوعاینشاعراناشعاربیشتردرکهآنستحماسیلحن،پایدارياتادبیهايویژگیاز
ازسرشاربهاريهدماوندیشعر.استکردهرعایتدوویکيهدماوندیشعردرراموضوعایننیزبهار.است
بهگاهیواستانتقاديشیوهبهمطایبهوطنزويبیانیهايشیوهترینبرجستهازاستحماسیروح

استفادهبیانینمادنوعدوازشعرهایشمضامینیانببرايبهارعرايالشّملک.شدمیکشیدههمهجوگرایی
ت.اسکرده
بمبارانبرايکهشعريمانندنوشتهخوددورانحوادثمشاهداتطریقازکهاشعاريسوم يدسته-6-3
:استگفتهسمقدآستان

پسرونینـــختربتازبرگونبیبابریثربسويطوسازادـــبخونبوي
خبرهیچبودتاــآبها،مصیبتانوغریبفرزندحالتکزويبرکنرضهع

)  199(بهار: ارتگرــغوبرکنشوراهزنهمهايکردیدارتــغچهرازرضاکاخوبقعه
اینازاستزیادبسیاراودیواندرشعرنوعاینوداردفراوانیمناسبتیشعرهايکهشاعرانیجزوبهار

افرادوفاتواماکنبنايبرايبیشتربهارشعردرکهشدههاییتاریخهمادسرودنباعثسراییتمناساینرو
.دارداختصاصسرشناس

1- اجتماعیوسیاسیاوضاعازتمثیلواشارهومجاززبانباآندرشاعرکهاشعاريدوميدسته–3-6
بختیاريیمحلّهايتمثیلاز»آلفته«مثنويواست»بحرانازبیم«مثنويآنمشهورترینکهدکنمیانتقادخود
.است

2- 3 - یکدرقاجارشاهعلیدمحمبهنصیحتدرکهبهارعرايالشّملکهاییحکایتدیگري- 6
است.کردهاستفادهدینیویباستانوتاریخینمادهايازمفصلیبندترکیب
بودمستورستموبیدادچهرسیامکوزبودرگنجوراگنجایننخستازکیومرثشه
بودورــمتهفتندیووتهمورینزهمبودورــــدستوپیرایهبسیهوشنگشزهم
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مطرحایراندراهیپادشيپیشینهبیانقصدبهبهار کههستندکهنینمادهايشعر باالدرباستانینمادهاي
گوید:میقاجارشاهعلیمحمدبهکردننصیحتهنگامنیزدیگرجايدریاکندمی

(بهار:نوتودادــــبیزچنگیزيقصهکهنشددروپایکستمزرديـــکراتملّکشت
200(

هايستمگريبرابردررانماداینبهار .استحدبیستمگريوخونریزينمادبیتایندرچنگیزواژه
برد.به کار میاستوقتحاکمانهماناکهخوديزمانه

گیرينتیجه
-ي عشقی هرگز نسبت به محیط اطرافشان بیي بهار و میرزادهاعرالشّشاعران مشروطه بخصوص ملک

ت. شده اسهاي آنان میاند اما گاهی اختناق موجود مانع بیان افکار واندیشهتفاوت نبوده
استآنازبعدومشروطهدوراندرمقاومتعرصهبارزسیاستمداروشاعرانازیکیبهارالشعرايملک

د:شومیتقسیممرحلهدوبهخودکه،مشروطهدوران-2مشروطیتازقبل-1ازعبارتنداستادشعريمراحل
مشروطه ازبعد-3ي دوم مشروطه دوره)نیمه اول مشروطه )الف

میهن پرستی، عبارتند ازي عشقی و میرزادهعراي بهار اشعار ملک الشّهاي پایداري در ترین جلوهمهم
مبارزه با استبداد شاهان قاجاري، مبارزه با دخالت بیگانگان اعتراض به اوضاع عمومی کشور و افشاي مفاسد 

تفرقه، آرزو براي فروپاشی عیت، ابراز خوشحالی از شکست شاه، دعوت به اتحاد ملی و نفیقخواص، بیان وا
حکومت استبداد انتقاد از مظالم ماموران شاه، ستایش قهرمانان مشروطه، تشویق مردم به استقامت دعوت به 
مبارزه با استعمار کشورهاي بیگانه، مبارزه فرهنگی و دفاع از حقوق زنان انتقاد از واگذاري منابع ایران به 

براي گفتن اند؛ بهار حقیق براي بیان اشعارشان روشی متفاوتی را برگزیدههرکدام از شاعران مورد تبیگانگان.
این مضامین از دو نوع شیوه استفاده کرده است مستقیم از طریق شعرها و مقاالت انتقادي، غیر مستقیم از 

و هاي پادشاهان گذشته و تمثیلی که نمونه بارز آن در شعر بیم از بحرانها و بیان داستانطریق حکایت
مثنوي آلفته مشهود است لحن وي براي بیان اشعار با به صورت هجو یا هزل و گاهی حماسی است که در 

به وضوح لحن حماسی وي نمایان است وي از واژگان عربی را با .و..ذ جنگغاشعاري چون دماوندیه، ج
کند.چیره دستی در اشعارش استفاده می

از دو نوع بیان مستقیم و غیر مستقیم استفاده کرده است.میرزاده عشقی نیز براي گفتن این مضامین
هاي تمثیلی لحن و فضاي حاکم بر اشعارش بیشتر طنز غیر مستقیم از طریق نمایشنامه و اشعار و حکایت

و هجو و به طور کلی اعتراض و انتقاد به وضع جامعه و همچنین استبداد رضا خان است. وي براي گفتن 
امه نیز بهره فراوان برده است.این موارد از زبان ع

منابع
.زوارتهران،جلديسهدورهنیما،تاصبااز).1372(یحییپور،آرین-
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.علمنشرتهران:بهار،دیوان).1382الشعرا (بهار، ملک-
اساطیرانتشاراتتهران:ایران،معاصراتادبی).1376(اسماعیلحاکی،-
ي عشقی، تهران: نشر جاویدانت مصور دیوان میرزاده). کلّیا1375حائري، سید هادي(-
). سهم ادبیات پایداري در کتابهاي درسی نامه پایداري به 1387حسام پور ،سعیدوحاجی احمد،(-

کوشش دکتر احمد امیري خراسانی ،تهران: بنیاد حفظ ونشر ارزشهاي دفاع مقدس.
و داستان معاصر)، تهران: اي از شعربا گزیده). ادبیات معاصر ایران(1386حسین (بزرگی، غالمده-

فرهنگی نشاط.مؤسسه 
). چشم انداز شعر معاصر ایران ،تهران :نشر ثالث1384زرقانی، مهدي(-
هاي دفاع مقدس.). ادبیات دفاع مقدس، تهران: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش1389سنگري، محمد رضا (-
.آذینبرگانتشاراتتهران:ون،خدرمغازله). 1385(عباسصیدي،-
نشرتهران: آبادي،فیروزسعیددکتره ترجم،ایرانمعاصراتادبیالتتحوتاریخ).1386(بزرگعلوي،-

.حاجی
.راهگشاانتشارات)، تهران:امروزتامشروطیتاز(معاصراتادبی). 1375(جهانبخشنوروزي،-
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یاي از سنایشناختی قصیدهبررسی سبک
1فاطمه علیخانی ثانی ابدال آبادي

دانشجوي کارشناسی ارشد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زابل
2احمد سنچولی

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زابل
چکیده

سنایی غزنوي یکی از شاعران تواناي قرن ششم است که هم در ساختار و محتواي قصیده و هم در 
واي غزل و مثنوي تحولی شگرف به وجود آورده است. او از کسانی است که در تغییر سبک ساختار و محت

آید که هر یک ساز به شمار میخراسانی به سبک عراقی نقش مؤثري ایفا کرده است. سنایی از شاعران دوران
ی و نیز شعر اي آغاز نوعی تحول است. وي در قصاید خویش نمایندة برجستۀ شعر اجتماعاز آثارش به گونه

اخالقی و عرفانی است. او حتی در قصاید مدحی خویش نیز حال و هواي متمایز از قصاید مدحی قبل از 
باشد. از این رو در این شناسانه هر یک از قصاید او بیانگر این تغییر و تحول میخود دارد. بررسی سبک

ز سنایی که در مدح علی بن حسن اي مدحی اتحلیلی صورت گرفته، قصیده_پژوهش که به شیوة توصیفی
شناسی گردد در کنار این حوزه از سبکشود و تالش میسروده، در سه سطح زبانی، فکري و ادبی بررسی می

ها و آواها در اقناع پردازند، به جایگاه معنی و محتوا، نقش واجهاي برجستۀ شکل و ظاهر اثر میکه به جنبه
ها در معنا، اشاره رونی شاعر، نسبت هجاهاي کوتاه و بلند و نقش آنو حاالت دمخاطب براي درك اندیشه

شود. این قصیده به پیروي از قصیدة لغز شمع منوچهري دامغانی سروده شده است؛ اما سنایی با در هم 
هاي مدحی با مفاهیم عرفانی، از ممدوح خویش شخصیتی متعالی و تا حدودي عارف ارائه مایهآمیختن بن

کرده است. 
شناسی، سنایی، قصیده.سبکها:کلیدواژه
مقدمه:

قرن پنجم و ششم از ادوار پر افتخار ادب فارسی است. از میان شاعران پر آوازة این دوره سنایی به دلیل 
دگرگونی احوال و در نتیجه تحوالت عرفانی در حوزة شاعري و مضامین جدید فکري صاحب سبک شناخته 

، به عنوان مبدع اصلی تغییر سبک خراسانی به عراقی و گذر از توصیف در عرصۀ ادب فارسی«و شده
این شاعر خصوصاً .)121: 1387مباشري،»(ها شناخته شده استتوصیف باطنی و عرفانی پدیدهظاهري به

در قصاید خود تحولی شگرف را در مضامین فکري شعر آن دوره به وجود آورد که تا حدودي مسیر نامدار
در قصاید د. ويتغییر و یا به عبارتی مقدمات آن را فراهم آور»سبک عراقی«را به سمت »سبک خراسانی«

. )10: 1390شفیعی کدکنی،»(و نیز شعر اخالقی و عرفانی استنمایندة برجستۀ شعر اجتماعی«خویش 

1.alikhanyfateme@yahoo.com
2.ah_sanchooli@yahoo.com
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عر و هاي تصوف از طریق او در شها، باورها و آموزهسنایی نخستین شاعر بزرگ فارسی است که اندیشه
-2عرفان عابدانه -1توان به مواردي چون: هاي شعر و اندیشه سنایی میگشاید. از افقدنیاي آن راه می

هزل -8هجو -7تعقل و حکمت -6مدح -5انتقاد اجتماعی -4دینی، وعظی و اخالقی -3عرفان عاشقانه 
مدح علی باشد که در ی وي می). قصیدة انتخاب شده یکی از قصاید مدح13-19: 1381کرد(زرقانی،اشاره 

وي از جمله دبیران و رجال بوده و سنایی در قصیدة خود او را به «سروده شده است. بن محمد بن حسن
). 128مدرس رضوي، مقدمه دیوان حکیم سنایی: »(جاي نسبت به پدر به جد نسبت داده است

باشد، ، تخلص، تنۀ اصلی و شریطه میبیت دارد و به شیوة قصاید مدحی داراي تغزل45این قصیده که 
وزن قصیده سنایی مانند قصیده منوچهري به پیروي از قصیدة لغز شمع منوچهري دامغانی سروده شده است. 

َ - «) و با حروف مشترك cvcفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن (بحر رمل مثمن محذوف) و با هجاي قافیه(«
ی از قبیل:هایآورده است. واژهاش در قصیدهلغز شمع منوچهري راقصیدةهاي است. حتی بسیاري از واژه» ن
».  لگن، پیرهن، حزن، ممتحن و...پرشکن، «

قصیده منوچهري:
نـپرشکان،ـان شاخ گیاهــهمچو جعد زنگیــدرو                ــان انـو آواز کمـــان آوايِ گرگــهمچ
نـلگت معشوقتـی آري، ولیکن هسـعاشقــوم   ت مـن آسمـــان تُســی آري، ولیکـکوکب
ـنی همی بر پیرهـپوشبر تن، تو تننـپیرهــی                 د هر کسـی و پوشـپوشن در زیر تنـپیره

)108و 113: 1386(منوچهري،
قصیده سنایی:

زلفان در دام ـان عاشقـو جـهمچهـران ساختــم هجـی در بیــی دلــه بینــسوخت
نــپرشک

ر زانو ـرده بر سـت کـر دســو آن دیگی برنگ ــون شمعـی بر پاي چــاده زان یکـایست
نــلگ

ر از تن ـده بر سـر برکشیـو آن دیگانـکشدر پاـاننـپیراهی ــی از خواجگــآن یک
نـــپیره

اما هیچ ،دامغانی شعر گفتهسنایی با وجود این که به پیروي از شاعرانی مثل فرخی سیستانی و منوچهري
هاي روحی خویش در شعر، صورت بیان و حال گاه در بند تقلید صرف نبوده و با ذوب کردن معانی و جاذبه

اي که کمتر کسی به یاد به گونه؛و هواي قصاید کسانی مثل فرخی و منوچهري را کامالً دگرگون کرده است
این جا به منظور آشنایی خواننده با قصیده، نخست این افتد. درقصیدة منوچهري و یا قصیدة فرخی می

گیرد. و ادبی مورد بررسی قرار میاز سه دیدگاه زبانی، فکري،گردد و پس از آنقصیده به طور کامل ذکر می
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به تصحیح مدرس » در ستایش علی بن حسن«دیوان سنایی تحت عنوان 522تا 517این قصیده در صفحات 
رضوي آمده است:

ردي ــرا در خرابات جوانمـنخویشتن ـود ثمـت تو نبـر شراب دوست را در دسـگ
نـــفگ

ی ز ــی یابـوي منتـی ز سلــتا سلو یاباس          ــی قیـوي و من بـان خراباتیست پر سلـک
نـــم

ام می اندر ـان با جــی چمـان بینـعاشقران             ـــاي دلبــهی روان در باغـــبینوي میــج
نـچم

نــی ممتحــان دلفریبــی در امتحــر یکـــهران              ــان و دلبـوي عاشقـهاي هاي و هوي و ه
دا از ــی جــن بینـی خویشتـوان              تا زمانــت نیکـی ز دســان نوشــا شراب عاشقـت

نـخویشت
نـشکان در دام زلف پرـان عاشقـو جــه              همچــتران ساخـم هجــبیی درـی دلــه بینـسوخت

نــر زانو لگـرده بر ســـت کـر دسـی برنگ              و آن دیگـون شمعـی بر پاي چـاده زان یکـایست
نـر از تن پیرهــده بر ســر برکشیــان              و آن دیگـی پیراهن اندر پاکشــی از خواجگـــآن یک

ش باب ــه پیـــرت گشتـی دود غیـري              آتش بـــی و آن دیگــی حالـــال یکــد حــشاه
زن

نــده بر ربع و اطالل و دمـه شــري فتنــوري ز درد              دیگـدوست بر سر کرده مهجخاك کوي
ت ـن پاي کوب و دساـش ایشــرویان پیماهش            ـاي خویـهده نعمتـمطربان در من یزید افگن

زن
ا ـــها را ز لذتـــر روانهــژده داده مــان با روح یار              مـان با تن مساعد آن جهــاین جه

دنــب
رد و ــده مــردان و نظاره بمانــن گــه جمع              کعبتیــان بر بساط نردبازان گشتــل مستــخی

زن
اي زان رهــد نعـــه برآیــه نام کـیا برد            ـــا بــام از مدــد یا کـــدام از ما بمانــیا ک

نـــانجم
اه ـــده در چــه افگنـــگنیزید              برده او را بییوسف اندر منهمچوندست دوستدل به

نـــذق
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و دار و عفو وحشر ونشر و دفع ومنع و گیرو ببین         ـی شــگر قیامت را به صورت دید خواه
من

ردي ــی الف جوانمـــردي کنــده              ناجوانمــاف معشوقت بـی انصــی دعوي کنــعاشق
زنـــم

ن دلق خود سازم ـت              گور من در کوي خود کــل روي تسـات من به وصـرم حیـهجةمرد
کفن

م را جمال ـت هم چونان که عالـراسرا             ــم مــال روي تو جســد وصـده گردانـــزن
نـبوالحس

ام خویش را در خورد خود سازد ــتا مقد          ــی کز حسن و احسان دهر او را برگزیـآن عل
نــوط

ی ابن ــر نامه علــد بر ســون ببینــد             چـــه بشکفــدل او زمانــدر و عـــو قـــاز عل
نـــحس

ا ــان بـــدر اضافت زیرکـــد انــد             ننگرنـــدا کنـــزلت پیــفت منی را کو اضاــهر عل
نـــفط

ال ـــد انفعـن را نباشـــچه راهرـــدو             گـــت یا او را بــسدو عزّـــت را بــیا اضاف
نـــمرته

ام با من جمالش کردهب را ــن نســکاین را زین اضافت منزلت نفزود و قدر            ــاین حس
رنـــمقت

ی از طغیان ــت خویش را گشتستــان             اهل بیـــال اهل بیت خویش و فخر دودمـــاي جم
نـمج

نـان را دهــود تو گرفت الفاظ ایشـود             شخص جــه بــان را وجود اندر عدم پیوستــجود ایش
وال ــرح احــد شــد از وي بگویــه را             بر رسدــوال این گردنــی کند احـرد معنـــگر خ

نـزم
زنـانی چو سیف ذوالیــدر پیش ایشــا تو انـتد            ـــد از گردش چرخ بلنــان غافلنـــک ایشـلی

ت از مکر و از تلبیس مرچه را ـسساختهبر حد و مقدارخویش       هرکسچاهیستجهاناین
نـرس

نـان محنت گشته پستان لبــب بستـروز و شود گردون زمین گهواره گیر          ــرا دایه شــــهر ک
د که گردد بر جمالش ـزو عجب باشرد            ـه کـخود چةد کو همی با پروریدـهر که دان

نـــمفتت



٥١٤٨

٥١٤٨

مجموعه مقاالت

ا ــرود از دار دنیانــر انگشتـا بـتازي از انگشت بال           ــه او را ســی کــحبذا مرغ
زنــــمحت

نـیاختورت ز چین آرد به ماچینـذات آن صد             ــورت کنــک ناب را صـم اشــن سیــبر زمی
نـــد سادات سخـد آرنــا از وي پدیـهل از او بر او              گنجــود در طبع و عقــدا شـها پیشکل

نـــا فتـهزد ز معنیـو بر خیـاه بنشیند چــا              گــهملکن برخیزد اندر ــاه از آن گنجش فتــگ
ار ملوك از هیبتش گردد ــک رخسـد             مشـی کشــن منقار او از مشک چون شکلــبر سم

نـسم
وا نشناسم از صید ـــد باز اندر هــام              صیــد مقــت باشــزار معرفـــرا در مرغــر مــم

نــزغ
ی از ــد جز یمینــن من نباشــدر یمید             ـــه باز سفیـــز همــد جــاق من نباشــدر وث

نـــیم
ان برکنده چون صنعا به دست ــان              شد چنـــت ناکســن به دسـان مــا خانمـــاي دریغ

اهرمن
د خوردم بمالش چون ادیم اندر ــیر خویش باز             زو لگــردم در ضمـــهر که را اخالص ک

دنـع
ژدم اندر حق ایشان شعر ــون کـد فســان              شــژدم شدند این مردمــچو به تخلیط اندرون ک

نـم
ان باشند معشوقان ــم عاشقــت              تا به چشــان کون و فسادست و فنا جفت بقاســتا جه

نـــوث
د وثن را بر ــري باشـــل مهتــتري             تا سبیـــد کهــد باشــن امیــن را از شمـــا وثــت
نـــشم

ا ـهیــنوایاد از بیـــانت را مبــاد             دوستــه بـــا و نعمتت پیوستـــو دولت با بقــــزّع
زنـــح

دوه و ـــادا درد و انــز مبــانت             مر ترا هرگــــدان دشمنــادا خانــی مبــزن خالـــاز ح
زنـــح

)Literally Level(سطح زبانی -1

لغوي )،phonological(تر: آوایی اي است، از این رو آن را به سه سطح کوچکسطح زبانی مقولۀ گسترده
)Lexical( و) نحويSyntactical(ر.اندتقسیم کرده)153: 1386ا،ك: شمیس.(
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سطح آوایی1- 1
گیرد. بر بررسی فرایند تغییر و تحول آواها، موسیقی شعر نیز مورد بررسی قرار میدر سطح آوایی عالوه 

عنصر موسیقی در میان عناصر تشکیل دهندة شعر در میان قدما از چنان اهمیتی برخوردار بوده که گاه این «
). تناسب و 414: 1381پورنامداریان،»(اندترین مؤلفۀ تکوین کالم شاعرانه یاد کردهعنصر را به عنوان اساسی

هاي کالم نقش عاطفی قائل هاي جدید براي واجهماهنگی وزن با بار عاطفی موجب شده در برخی نظریه
تکرار یک واج در یک جمله یا یک هجا حاکی از تأکید و شدت و حدت است. بنا به اعتقاد گرامون «شوند. 

هجا، تکرار یا تشدید همخوان) هستند کلماتی که حاوي این گونه تکرارها (تکرار تمامی هجا، بخشی از
هاي لطیف براي بیان احساسات یا اندیشه)Doux(گیرند... اصوات نرم نوعی مفهوم مضاعف به خود می

)1(»آلودبار و حزنبراي بیان احساسات و افکار سنگین، جدي، تأسف)Grave(مناسبند. اصوات بم 

). به عنوان مثال:5: 1391(پویان،
اصواتی هستند که حالت ناشی از ناخشنودي و عدم رضایت، ناتوانی و ):م، ني خیشومی (هاهمخوان-

).49-50: 1383کنند(قویمی،ی، سستی و رخوت را تداعی میدرماندگی، تأن
ت ـعا به دسنصنده چونبرکنانچشد ناـاکسنت ـه دسـبنـمان ـانمـا خــاي دریغ

نـماهر

هاي ن دادن اندوه و نارضایتی درونی شاعر به کار رفته، که نمونهبراي نشا»ش«و » س«تکرار صامت 
جه سنایی به مسائل آوایی شعر است:ذکر شده بیانگر تو

لـــوي منتـی یابی ز منسلــو یابـــی ز ستا سقیاِبــیلـــوي و منست پر سکان خراباتی
تـــنشتن بینــی جدا از خویشتا زمانــی خویـــی ز دست نیکوان           شقـــان نوشراب عاشتا 

ها و هاي درخشان یاد شده براي توصیف اندیشهاین مصوت که از آن با نام واکه): آهاي درخشان (واکه
).33: 1383(قویمی،گیرد به کار رفته استها صدا اوج میاحساساتی که در زمان تجلّی آن

م می اندر چمناجـــان بان بینـــی چماشقان          عالبري داغهـــان در بابینــــی روجـــوي می

موسیقی بیرونی1-1- 1
ن است با ها بر اساس عنصري که مبناي وزن هر زبازبان«موسیقی بیرونی همان وزن عروضی شعر است. 

د به این توان به چنین دیدگاهی قائل بو). در شعر نیز می192: 1373ولک و وارن،»(کنندهم تفاوت پیدا می
شوند. وزن از هم متفاوت میوطلبندهر کدام وزن متناسبی را میدارند، معنی که اشعار بر اساس محتوایی که 

ترین اوزان این قصیده فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن (بحر رمل مثمن محذوف) است که جزء پر استعمال
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کالسیک زبان فارسی دستگاه موسیقایی شعر شعر فارسی است و در میان اهل فن به عنوان یکی از اشکال 
). این وزن مناسب مضامین پندآمیز و عارفانه است. 5: 1379و ماهیار،13-14: 1383شود(شمیسا،شناخته می

بسیاري از ابیات دهد. ون قصیده در مدح علی بن حسن است که هماهنگی وزن و مضمون را نشان میممض
مضامین پند و اندرز است و تا حدودي بیانگر دید عارفانۀ شاعر این قصیده جنبۀ تعلیمی دارد و حاوي 

باشد:می
دنـــا بـــا را ز لذتهــژده داده مر روانهـــمار         ـوح یان با رـان با تن مساعد آن جهـــاین جه

را رسنت از مکر و از تلبیس مرچهـسساختهبر حد و مقدار خویش      هر کسچاهیستجهاناین
نـردد بر جمالش مفتتــد که گـزو عجب باشرد           ـــخود چه کةدـهر که داند کو همی با پروری

نسبت هجاهاي کوتاه و هجاهاي بلند
هر یک از اوزان شعر داراي موسیقی و حالت خاصی است. از طرفی هر شعري بسته به محتوا و حالت 

). عالوه بر محتوا، نسبت هجاهاي کوتاه به 61: 1367کامیار،وحیدیان (عاطفیش، با وزن خاصی مطابقت دارد
سزایی دارند. مثالً در ه ها، در تفاوت موسیقی و حالت اوزان نقش بهجاهاي بلند و ترتیب قرار گرفتن آن

که جزو اختیارات زبانی است و با توجه قصیدة مورد نظر، به ضرورت وزن شعري تبدیل هجاي کوتاه به بلند
مورد همواره در تمامی ابیات اتفاق افتاده است. این افزونی 88در گیرد،ها صورت میتغییر کمیت مصوتبه

ونیز ر.ك: وحیدیان 5: 1378مؤثر است(فضیلت،و نزدیکی هجاهاي بلند و کشیده در کندي و سنگینی وزن
).  64: 1367کامیار، 

موسیقی کناري یا قافیه1-2- 1
ي عواملی است که در نظام موسیقایی شعر داراي تأثیر است؛ ولی ظهور آن در منظور از موسیقی کنار

رترین نمونۀ آن قافیه و هاي موسیقی کناري بسیار زیاد است و آشکاسراسر شعر قابل مشاهده نیست. جلوه
قافیه در شعر تنها تکرار یک هجا یا ). «12: 1382محسنی،و نیز ر.ك: 71: 1379ی،(شفیعی کدکنردیف است

)، یعنی در القاي معنا 263: 1357یوسفی،»(وه بر این، ارزش بالغی هم داردهجاهاي پیشین نیست بلکه عال
و » ن«دربارة حرف ». َ ن-«) و با حروف مشترك cvcمؤثر است. این قصیده مقفّی است با هجاي قافیه (

دهد و در القاي هر چه بیشتر اي دارد که طنین خاصی به کالم میغنه» ن«اند که ویژگی روانشناسی آن آورده
). 273-274: 1391ر به خواننده اهمیت فراوانی دارد(طغیانی و همکاران،حس و اندیشۀ شاع

یا صنایع بدیع لفظیموسیقی درونی1-3- 1
در قصیدة سنایی از هر سه مورد سجع، جناس و تکرار البته با بسامد بسیار کم استفاده شده است. از 

قاي معانی به است. بسامد باال در انواع تکرار و ال» تکرار«توجه در این قصیده صنعت صنایع بدیعیِ قابل 
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(قویمی، » دهندیا سرشتی اخالقی را نشان میکلماتی که رفتار، احساس و «هاي گویا ها و واژهوسیله واج
یکی از هنرهاي سبکی شاعر در این قصیده است.)12: 1383

جام/ سجع متوازن:نشر، وصال/ جمال، مستان/ گردان، منقار/ رخسار. : روان/ چمان، حشر/ سجع متوازي
البته باید توجه داشت که سجع متوازن جوي، شراب/ زمان، سر/ تن، خاك/ کوي، مطرب/ نعمت، دفع/ عفو. 

است تا زبان فارسی. بیشتر موسیقی آفریندر زبان عربی 
. ، امتحان/ ممتحنسوخته/ ساختهاشتقاق:جناسچمان/ چمن، حسن/ احسان، یمین/ یمن. شبه اشتقاق:

: بستان/پستان. جناس مضارعجود. : جود/ وجناس مطرف: حال/ حالی، جناس زاید
رارها در این است که به برخی تک» تکرار«هاي قصیدة سنایی، : یکی از پر بسامدترین شاخصتکرار

شود:قصیده اشاره می

در سطح واژه:
ی جدا از ـــبیننـخویشتی ـوان           تا زمانـز دست نیکی ــان نوشــتا شراب عاشق

نــخویشت
را ایشانتو گرفت الفاظ ودــجشخص ود      ـه بــرا وجود اندر عدم پیوستایشانجود

نــده

ردالعجز الی الصدر: 
نـــان وثــشوقان باشند معـم عاشقــه چشــت           تا بـان کون و فسادست و فنا جفت بقاسـتا جه

ن را بر ـد وثــري باشـــل مهتــا سبیــتري           تـد کهـد باشــن امیــن را از شمـــا وثــت
نـــشم

ها یــنواییـــاد از بـــانت را مبــاد           دوستـه بـــا و نعمتت پیوستـــو دولت با بقزّــع
زنــــح

دوه و ــادا درد و انـــر ترا هرگز مبــــانت          مــمندان دشــادا خانــی مبـــزن خالــاز ح
زنــــح

ردالصدر الی العجز: 
ردد ــتش گــار ملوك از هیبـمشک رخسد            ـن منقار او از مشک چون شکلی کشــبر سم

نـسم
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ر ــن را بــوثري باشدـــل مهتــتا سبیري            ـــد باشد کهتـــن امیـــن را از شمــتا وث
نـــشم

همحروفی حرف (ش) مانند:همحروفی):(هاصامتدر سطح 
دا از ـــی جــن بینــی خویشتــتا زمانوان           ـــت نیکـی ز دسـان نوشــتا شراب عاشق

نـخویشت

همحرفی حرف (ن): 
ش ــن جمالـــام با مردهن نسب را کــدر            کایــاین حسن را زین اضافت منزلت نفزود و ق

رنــمقت

همحروفی حرف (خ) در مصراع دوم بیت زیر:
ورد خود سازد ــش را در خــتا مقام خوید          ــآن علی کز حسن و احسان دهر او را برگزی

نــوط

در ابیات زیر:» آ«تکرار مصوت بلند (همصدایی): هامصوتدر سطح 
ن ایــــــد زآم کــــه برابنــــاـــیَبـــرَد          ام از مــاکــدانــد یابمام از ماکــدای

انجمـــــن
ت سخـــنادارنــد سآاز وي پدیــد اگنجهـــشـــود در طبع ِعقل از او بـر او        اپیداهـــشکل

د:آیُ) که در مصراع دوم حرف عطف به حساب می-همصدایی یا تکرار مصوت کوتاه (
حشر و نشر و دفع و منع و گیر و دار و عفو و ن         ــگر قیامت را به صورت دید خواهی شو ببی

من
تنها که گاه به ضرورت وزن و قافیه آمده است. این کاربرداستهاي قدیمیتلفظاز دیگر مسائل آوایی 

: و برعکسمشدد کردن مخففبه کار رفته است و همچنین »گشتستی«در یک مورد: فعل 
ی ز منیابـیـــمنتتا سلــو یابـــی ز سلوي قیاس          ِبـیمنت پر سلـوي و ـــان خراباتیســـک
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» پیراهن«ها هم به صورت کامل و هم به صورت مخفف آمده است. در بیت زیر واژة در مواردي نیز واژه
به ضرورت وزن و قافیه به صورت مخفف در مصراع اول به صورت کامل ذکر شده است اما در مصراع دوم 

آمده است: » پیرهن«یعنی 
ر از تن ــده بر ســر برکشیــی پیراهن اندر پاکشان               و آن دیگــی از خواجگـــآن یک

نـــپیره

استفاده شده » چه«به ضرورت وزن از شکل مخفف آن یعنی » چاه«در مصراع دوم بیت زیر به جاي واژه
است:
ست از مکر و از تلبیس مرچه را رسنساختهین جهان چاهیست هر کس بر حد و مقدار خویش      ا

به ضرورت وزن و قافیه آمده است:» اهرمن«به صورت مخفف یعنی » اهریمن«در بیتی دیگر واژة 
ه دست ان برکنده چون صنعا بــشد چنان               ـــت ناکســا خانمان من به دســـاي دریغ

نــاهرم

توزیع هجاها در قصیده
) 28(%232) کلمۀ یک هجایی و 57(%466کلمه است، که حدود 815بیتی سنایی حدود 45قصیده 

%) کلمۀ چهار و پنج هجایی دارد. 2(12) کلمۀ سه هجایی و 13(%105کلمۀ دو هجایی و 
سطح لغوي2- 1

ه کار رفته است: قیاس/ فتنه/ نعمت/ نظاره/ عفو/ ) لغت عربی ب15%(121کلمه، 815: در لغات عربی
دعوي/ حشر/ حیان/ وصال/ عالَم/ قدر/ عدل/ جود/ لبن/ صنعا/ حزن/ اخالص/ معشوق مقام/ فخر/ عقل/ 

درصد کم طغیان/ محن/ صورت و... . بیشتر این لغات جزء کلمات معمولی و رایج در زبان فارسی هستند. 
دهد.را نشان میقصیدهزبان کاربرد لغات عربی سادگی 

تمامی کلمات ساده و قابل فهم است. تنها در یک مورد: فعل (گشتستی) که به شکل لغات فارسی:
که در سبک خراسانی کاربرد بیشتري دارد اما در قرن ششم و مخصوصاً در به کار رفته استفارسی قدیم

توان به فعل، اسم و ی در این قصیده را میبه طور کلی لغات فارس. شودسبک عراقی کاربرد آن بسیار کم می
اند. فعل ماضی در مرتبۀ دوم قرار ها به شکل مضارع به کار رفتهصفت تقسیم کرد. در بخش افعال اکثر فعل

شوند. تعداد اسامی و ترکیبات وصفی و اضافی به نسبت دارد و در مواردي به شکل صفت مفعولی دیده می
دهد که شاعر به دنبال خلق لغات و ترکیبات تازه نبوده است.این نوع نشان میزیادند؛ اما سادگی کاربرد در
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زن/ نرد بازان. این قیاس/ پر شکن/ مرغزار/ باب زن/ پاي کوب/ دست جوانمردي/ بیلغات مرکب:
نیست.-ابتکاري–هایی معمولی است و هیچ کدام ساخته و پرداخته خود شاعر ها همه از واژهنمونه

شراب دوست/ ،/ مشک ناب/ باز سفیدغیرتدودزلف پرشکن/ آتش بیي اضافی و وصفی:هاترکیب
دست نیکوان/ الف جوانمردي/ خاك کوي دوست/ طبع عقل/ ضمیر خویش/ سادات سخن/ صید باز/ فسون 

هاي دلبران/ جام می/ امتحان دلفریب/ شراب عاشقان/ بیم هجران/ جان دم/ خرابات جوانمردي/ باغکژ
دام زلف/ زلف پرشکن/ سر زلف/ شاهد حال یکی/ سر زانو/ خاك کوي دوست/ خیل مستان/ بساط عاشقان/

نردبازان/ چاه ذقن/ انصاف معشوق/ مژدة عشق/ وصل روي تو/ دلق خود، وصال روي تو... .
(بسامد زیاد) بیم/ نعمت/ دل/ گنه/ انصاف/ جوانمردي/ حسن/ احسان/ وصال/ الف/ اسم معنی:
مورد لغات 90/ منزلت/ هیبت/ حزن/ خرد/ اندوه/ مقام/ معرفت/ فتن/ عقل/ علو/ عدل/ قدر. خواجگی/ فخر

هستند.شعر او اسم معنی
(بسامد زیاد) شراب/ دست/ باغ/ جام/ چمن/ پا/ شمع/ دام/ رنگ/ آتش/ عالم/ دهر/ وطن/ اسم ذات:

نمونه کاربرد 177انگشت/ لبن/ مشک. رسن/ فلک/رخسار/ باز/ زمانه/ جهان/ چاه/ روز/ شب/ منقار/ سخن/ 
توان گفت که تقریباً اسامی ذات دو برابر اسامی معنی هستند. از این رو میاست.اسامی به صورت اسم ذات

گرا است.اي عینی و واقعاین قصیده، قصیده
)/ 2تن ()/ 1)/ لگن (1)/ زانو (2)/ سر (1)/ پا (2بار)/ دل (4دست (:اسم اعضاي بدن و ترکیبات آن

). 1)/ چشم (2)/ انگشت (2روي (
سطح نحوي3- 1

بار)/ گشتستی/ برگزید/ بود/ کرد/ 2/ گرفت(/ شدندبار)2(خوردم/ شدمورد) ایستاده/ 21(فعل ماضی:
بار)، خوردم، ساخته است، افگنده، پیوسته بود، کرد.2بار)/ شدند، نفزود(2گردد(

2(بدون ب ذکر شده است: بینی/ نوشی/ سازمو شکل قدیم بهمورد) در اکثر موارد 48(فعل مضارع:
پیدا شود/ دعوي کنی/ ننگرند/ آرد/ کند/ شود/ صورت کند/ داند/ شکلی کشد/ باشند/ // سازي/ رودبار)

بار)/ برد/ 2بار)/ نبود/ بماند/ یابی(5بار)/ باشد(2بار)/ گرداند(2بینی/ سازد(بار)/ می2پدید آرند/ یابی(
نکته قابل بار)/ برگزیند/ پیدا کند/ بررسد/ بگوید/ برخیزد/ بنشیند/ نشناختم/   4بشکفد/ بیند/ نباشد(برآید/ 

ماضی است.هايبرابر فعلدوتقریباً مضارع هايفعلبسامد توجه این است که 
دعوي کنی/ الف مزن/ وطن سازد/ دهن گرفت/ معنی کند/ سمن گردد/ صورت کند/ فعل مرکب:

م.اخالص کرد
، در این قصیده تمامی پیشوندها خالف سبک قدیم که بین فعل و پیشوند فاصله استبرافعال پیشوندي:

یا بنام که برآید «، » برکشیده بر سر از تن پیرهنوان دیگر«است: فاصله آمدهبدونهمراه با فعل اصلی و
». آن علی کز حسن احسان دهر او را برگزید«، »زان انجمناينعره
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، خالف »را«مورد ذکر 30نسبت به » را«مورد صرفه جویی در آوردن 22(ه جویی در آوردن را:صرف
گر شراب دوست را در دست تو نبود ثمن/ خویشتن را در خرابات «دهد): سبک خراسانی را نشان می

رگزید/ تا آن علی کز حسن احسان دهر او را ب«، »برده او را بی گنه افکنده در چاه ذقن«، »جوانمردي فکن
تا شراب عاشقان نوشی ز دست نیکوان/ تا زمانی خویشتن بینی «، »مقام خویش را در خورد خود سازد وطن

».خاك کوي دوست بر سر کرده مهجوري ز درد«، »جدا از خویشتن
نعمتت/ دوستانت/ دشمنانت/ جمالش/ گنجش/ هیبتش. الحاق به اسم و صفت:کاربرد ضمایر:

سطح فکري- 2
ي، شعرياز نظر فکراین شعر).64: 1382(شمیسا،ادبی خواند–توان شعر مذهبیایی را میشعر سن

هاي عرفانی از قبیل شراب، علی بن حسن است که شاعر با آوردن واژهتعلیمی است. مضمون شعر در مدح
خرابات، سلوي و من، هاي و هوي عاشقان، خویشتن از خویشتن جدا دیدن، دل سوخته، هجران، زلف،

دود، غیرت و... حال و هواي عارفانه به پرشکن، پیرهن از تن درآوردن (برابر خرقه از تن درآوردن)، آتش بی
شود:گ عرفانی که به متن وصل میشعر داري تشبیبی شاد و پر نشاط است با رنشعر بخشیده است. 

چمـان با جــام می انــدر عاشقــان بینــیـران    ــبینــی روان در باغهـاي دلبـوي میــج
چمـن

چندان در اشاره به علوم مختلف از قبیل نجوم و طب و استفاده از قرآن و حدیث و ضرب المثل عربی 
هاي از واژه»سلوي«و » من«هاي قصیده، واژهترکیب عربی است. در بیت دوم » من یزید«.شوددیده نمیشعر 

ظَلّلنا ع قرآنی است که اشاره به آیه: و قناکُم وزما ر باتن طَیي کُلُوا ملوالس نَّ ولَیکُم المو اَنزَلنا ع امکُم الغَملی
) و در بیتی دیگر از تغزل قصیده، با 80و طه آیه 57ما ظَلَمونا ولکن کانُوا اَنفُسهم یظلمون (ر.ك: بقره آیه 

هایی از قبیل نرد و اشاره به جزئیات بازيده است.اشاره به داستان حضرت یوسف، مفهومی غنایی خلق کر
شود: شطرنج در آن مشاهده می

ان با جام می اندر ــی چمــران               عاشقان بینـــاي دلبــی روان در باغهـــبینوي میــــج
نــچم

ده در چاه ـــه افگنـــگنبرده او را بیدل به دست دوست همچون یوسف اندر من یزید              
نــــذق

ـرد و ـاره بمـانــد مــردان و نظّکعبتیـن گخیل مستـان بر بساط نرد بازان گشـته جمـــع             
زن

سطح ادبی- 3
ابزار بیانی:1- 3
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بسامد کنایه در این قصیده تقریباً قابل توجه است. البته کنایاتی که بیشتر جنبۀ قاموسی دارد و کنایه:
، »تا مقام خویش را در خورد خود سازد وطن«، »تا زمانی خویشتن بینی جدا از خویشتن«نیست: ابداعی 

و آن دیگر /کشان، پیراهن اندر پای از خواجگی کآن ی«، »شخص جود تو گرفت الفاظ ایشان را دهن«
اف صانیعاشقی دعوي کن» «هاي خویشمطربان در من یزید افگنده نعمت«،»بر سر از تن پیرهنبرکشیده 

»ناجوانمردي کنی الف جوانمردي مزن/دهمعشوقت ب

بسامد استعارة مصرحه در این قصیده نسبتاً اندك است؛ اما در بخشی از قصیده که به توصیف استعاره:
شود: هاي زیبا میگیرد و سرشار از استعارهپردازد و شعر کامالً بیان تصویري به خود میقلم و سخن می

ا ــان رود از دار دنیــر انگشتـا بـتازي از انگشت بال           ــه او را ســکیــحبذا مرغ
زنــــمحت

نـیاختورت ز چین آرد به ماچینـذات آن صد             ــورت کنــک ناب را صـم اشــن سیــبر زمی
نـــد سادات سخـد آرنــاز وي پدیاـهگنجل از او بر او             ــود در طبع و عقــدا شـها پیشکل

نـــفتاـهزد ز معنیـو بر خیـاه بنشیند چــگا              ــهبرخیزد اندر ملکنــاه از آن گنجش فتــگ
ار ملوك از هیبتش گرددــرخسکـمشد            ـی کشــچون شکلمشکاو از منقارنــسمبر 

نـسم
وا نشناسم از صیدـــاندر هبازدــام              صیــد مقــت باشــزار معرفـــرا در مرغــر مــم

نــزغ
ی از ــد جز یمینــن من نباشــدر یمیدـــباز سفیه ـــز همــد جــاق من نباشــدر وث

نـــیم

گاه از آن گنجش فتن برخیزد اندر «استعاره از دانش و معرفت، » گنج«استعاره از قلم، » حبذاً مرغی«
در مصراع اول » سمن«اشاره به تأثیر سخن دارد. » ها فتنیزد ز معنـخیو برگاه بنشیند چ/اهملک

استعاره از نوك قلم، » منقار«استعاره از برگ سفید و کاغذ و در مصراع دوم استعاره از موي سفید است. 
ظاهراً استعاره از » باز«سیاه است. در مصراع اول استعاره از مرکب و در مصراع دوم استعاره از رنگ» مشک«

استعاره از احوال ناخوش است.» زغن«احوال خوش عارفانه و 
ت از مکر و از تلبیس مرچه را ـسساختهبر حد و مقدارخویش       هرکسچاهیستجهاناین

نـرس

وضیح داده است.چاه استعاره از جهان است که در مصراع اول آن را به صورت تشبیه تمخفف» چه«
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» راست هم چونان که عالم را جمال بوالحسن/رازنده گرداند وصال روي تو جسم م«استعاره مکنیه: 
/داز علو قدر و عدل او زمانه بشکف«کند.جان ابوالحسن به خورشید تشبیه شده که عالم را روشن و زنده می

».نون ببیند بر سر نامه علی ابن حسچ
این جهان چاهیست هر کس بر حد و مقدار «،»ن یکی بر پاي چون شمعی برنگایستاده زا«تشبیه:

تا تو اندر /لیک ایشان غافلند از گردش چرخ بلند«، »ت از مکر و از تلبیس مرچه را رسنسساخته/خویش
همچو جان عاشقان در دام زلف پر/ هبیم هجران ساختی درسوخته بینی دل«،»سیف ذوالیزنپیش ایشانی چو 

اي دریغا «، »هر که را دایه شود گردون زمین گهواره گیر/ روز و شب بستان ِمحنت گشته پستان ِلبن«، »نشک
هر که را اخالص «، »شد چنان برکنده چون صنعا به دست اهرمن/ خانمان من به دست ناکسان
به تخلیط اندرون کژدم شدند چو«، »زو لگد خوردم بمالش چون ادیم اندر عدن/کردم در ضمیر خویش باز

/هاي خویشمطربان در من یزید افگنده نعمت«، »شد فسون کژدم اندر حق ایشان شعر من/این مردمان 
ساختی تشبیهی دارد و به اي مرکب است که ژرفرویان واژه، ماه»ت زنسکوب و دش ایشان پايیرویان پماه

صورت صفت به جاي موصوف آمده است.

، »چاه ذقنگنه افکنده در دل بدست دوست همچون یوسف اندر من یزید/ برده او را بی«: هیاضافه تشبی
مرغزار را در مر م«،»ماچین یاختنذات آن صورت ز چین آرد به /را صورت کندسیم اشک ناببر زمین «

آتش بی /ريی حالی و آن دیگکل یشاهد حا«، »صید باز اندر هوا نشناسم از صید زغن/باشد مقاممعرفت
ر انگشتان رود از دار دنیا ـتا ب/انگشت بالکه او را سازي از حبذا مرغی«». ش باب زنه پگشتدود غیرت

».محتزن

بدیع معنوي:2- 3
کاربرد تلمیح در این شعر نسبتاً اندك است. در بیتی تلمیح دارد به داستان حضرت یوسف که او تلمیح: 

شود: به در چاه انداختن یوسف اشاره می» چاه ذقن«وم با آوردن را به مزایده گذاشتند و در مصراع د
ده در چاه ـــه افگنـــگنبرده او را بین یوسف اندر من یزید            دل به دست دوست همچو

نــــذق
تلمیحی دیگر:

زنـف ذوالیانی چو سیــدر پیش ایشــتا تو اند             ـــد از گردش چرخ بلنــان غافلنــک ایشــلی
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سیف ذوالیزن از سالطین حمیر که از انوشیروان براي نجات عربستان جنوبی از تسلط حبشیان کمک «
طلبید. انوشیروان گروهی از زندانیان و محکومان به اعدام را به یاري او فرستاد و در نتیجه سیف به مقصود 

).352: 1378یسا، (شم» م). سیف به شجاعت معروف است570خود رسید و شاه شد (حدود 

جوي/ باغ/ چمن، پا/ دست/ سر، آتش/ باب زن، یوسف/ چاه، نرد بازان/ کعبتین، گور/ کفن.تناسب:
وز/ شب، فنا/ بقا، کهتري/ مهتري.این جهان/ آن جهان، تن/ روح، مرد/ زن، مرده/ حیات، رتضاد:

ه مطالب در ادبیات مسائل عاطفی ا برهان عقلی و خطابی اثبات کنند. این گونرا بمطلبیمذهب کالمی:
این جهان با تن مساعد آن «).180: 1383از قبیل مرگ و زندگی، عشق و نفرت، داد و بیداد است(شمیسا،

این جهان چاهیست هر کس بر حد و مقدار خویش/ «، »جهان با روح یار/ مژده داده مر روانها را ز لذّتها بدن
هر که را دایه شود گردون زمین گهواره گیر/ روز و شب «، »ا رسنساخته است از مکر و از تلبیس مر چه ر

». بستان محنت گشته پستان ِلبن
خاك کوي دوست بر سر کرده مهجوري ز درد/ دیگري فتنه شده بر ربع و اطالل و «عداد:سیاقه اال

، »عفو و منگر قیامت را به صورت دید خواهی شو ببین/ حشر و نشر و دفع و منع و گیر و دار و«، »دمن
».عز ّ و دولت با بقا و نعمتت پیوسته باد«

علم معانی:3- 3
گو ارزش و اعتبار معنی را در شعر بسی واالتر از شاعران بزرگ فارسیشناسی: جایگاه معنی در سبک

و ها اند و معنی را یکی از دو عنصر اصلی سبکهاي تعبیر و بیان دیدهنقش و جایگاه مختصات زبانی و شیوه
اند. سبک ادبی ویژگی آثار یک نویسنده و یا گروهی از نویسندگان است که بر خواندهحتی گاه تنها عنصر آن

سازد هاي مشخص شکل و محتوا، خود را پدیدار میبینی مشترکی قرار دارد و به صورت ویژگیمبناي جهان
حاوي مضامین پندآمیز و و» مدح«حول محور معنی در این قصیدة سنایی،).35و 41: 1383(درگاهی، 

.استعارفانه
بینی روان در باغهاي دلبران/ جوي می«اند. اکثر جمالت به شکل خبري به کار رفتهجمالت خبري:

تا شراب عاشقان نوشی ز دست نیکوان/ تا زمانی خویشتن بینی «، »عاشقان بینی چمان با جام می اندر چمن
». م هجران ساخته/ همچو جان عاشقان در دام زلف ِپرشکنسوخته بینی دلی در بی«، »جدا از خویشتن

عاشقی دعوي کنی، انصاف معشوقت بده/ تا جوانمردي کنی : «در مقام ارشادو نهی؛جمالت امري
). 17(بیت» الف جوانمردي مزن

حزن خالی از «، »عز ّو دولت با بقا و نعمتت پیوسته باد/ دوستانت را مباد از بینواییها حزن«در مقام دعا:
».مباد خاندان دشمنانت/ مر ترا هرگز مباد درد و اندوه و حزن
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مردة هجرم حیات من بوصل روي تست/ گور ِمن در کوي خود کن دلق خود سازم «در مقام تقاضا:
». کفن

اي جمال «، »هاي هاي و هوي و هوي عاشقان و دلبران/ هر یکی در امتحان و دلفریبی ممتحن«اطناب:
بر سمن منقار او از مشک «، »یش و فخر دودمان/ اهل بیت خویش را گشتستی از طغیان مجناهل بیت خو

عز ّو دولت با بقا و نعمتت پیوسته باد/ «، »چون شکلی کشد/ مشک رخسار ملوك از هیبتش گردد سمن
».دوستانت را مباد از بینواییها حزن

عاشقی دعوي کنی، «، »نام که برآید نعره زان انجمنیا کدام از ما بماند یا کدام از ما برَد/ یا ب«مساوات:
تا جهان کون و فساد است و فنا جفت «، »انصاف معشوقت بده/ تا جوانمردي کنی الف جوانمردي مزن

».بقاست/ تا به چشم عاشقان باشند معشوقان وثن

نتیجه:
مضامین فکري شعر در قصاید خود تحولی شگرف را درکه استقرن ششمترین شاعران سنایی از بزرگ

و یا به عبارتی دادتا حدودي مسیر سبک خراسانی را به سمت سبک عراقی تغییروآن دوره به وجود آورد
هاي سبک این قصیده که حالت بینابین دارد، یعنی هم برخی از ویژگی. در دمقدمات آن را فراهم آور

ند و اندرز و پسبک عراقی را مضمون شعرهاياي از ویژگیتوان در آن یافت و هم پارهخراسانی را می
مدح علی –قصیده از نظر هماهنگی وزن و قافیه با مضمون شعر موعظه و به طور کل شعري تعلیمی است.

این قصیده به شیوه قصاید مدحی داراي تغزل، تخلص، تنه اصلی و شریطه تام دارد.مناسبت-بن حسن
قاي است. بسامد باال در انواع تکرار و ال» تکرار«صیده صنعت از صنایع بدیعیِ قابل توجه در این قاست. 

از نظر فکري شعري تعلیمی است وهاي سبکی شاعر در این قصیده است. یکی از هنرها معانی به وسیله واج
توان به شود. در سطح ادبی مینگ عرفانی که به متن وصل میداري تشبیبی شاد و پر نشاط است با ر

ایه، تشبیه، تلمیح، تناسب و تضاد اشاره کرد. اکثر جمالت در شعر سنایی به شکل خبري به هایی از کننمونه
گرایی شاعر و توجه به امور عینی کار رفته است و این نکته در کنار درصد باالي اسامی ذات بیانگر واقع

است.
نوشت:پی

فصلنامه تخصصی هاي موریس گرامون، توجه به دیدگاهشناسی آوایی شعر حافظ شیرازي با)، سبک1391ر.ك.: پویان، مجید، (-1
.35-47، صص 3، سال پنجم، شماره: شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)سبک

منابع:
قرآن کریم

، تهران: نگاه.سفر در مه)، 1381پورنامداریان، تقی، (
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مدرس رضوي، تهران: ، به اهتمامدیوان حکیم سنایی غزنوي)، 1362، (سنایی، ابوالمجد مجدود بن آدم
خانه سنایی.انتشارات کتاب

، چاپ: دوازدهم، تهران: آگاه.هاي سلوكتازیانه)، 1390رضا، (شفیعی کدکنی، محمد
، تهران: انتشارات آگه.موسیقی شعر)، 1379ــــــــــــــــــــــــ ، (

چاپ: مذهبی در ادبیات)،فرهنگ تلمیحات(اشارات اساطیري، داستانی، تاریخی،)، 1378شمیسا، سیروس، (
ششم، تهران: فردوس.

، چاپ: نهم، تهران: فردوس.سبک شناسی شعر)، 1382، (ــــــــــــــ 
، چاپ: چهارم، تهران: میترا.آشنایی با عروض و قافیه)، 1383، (ــــــــــــــ
، چاپ: چهارم، تهران: فردوس.نگاهی تازه به بدیع)، 1383ـــــــــــــ ، (

. تهران: فردوس.کلیات سبک شناسی). 1386(ـــــــــ ،ــــ
: اول، تهران: نشر روزگار.، چاپزلف عالم سوز)، 1381زرقانی، سید مهدي، (
، چاپ: اول، تهران: سمت.آهنگ شعر فارسی: وزن، قافیه و ردیف)، 1378فضیلت، محمود، (

، چاپ: اول، تهران: هرمس.آوا و القا)، 1383قویمی، مهوش، (
، چاپ: پنجم، تهران: قطره.عروض و قافیه)، 1379اهیار، عباس، (م

، چاپ: اول، مشهد: دانشگاه فردوسی.ردیف و موسیقی شعر)، 1382محسنی، احمد، (
، به کوشش محمد دبیرسیاقی، چاپ: پنجم، تهران: هاتصویرها و شادي)، 1386منوچهري، احمدبن قوص، (

سخن.
، چاپ: اول، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.زن و قافیه شعر فارسیو)، 1367وحیدیان کامیار، تقی، (

، ترجمه محمد غفاري، تهران: نشر نی.شناسیمبانی سبک)، 1389وردانک، پیتر، (
، ترجمه ضیاء موحد و پوران مهاجر، چاپ: اول. تهران: نظریه ادبیات)، 1373ولک، رنه و وارن، آستن، (
انتشارات علمی و فرهنگی.

، »هاي موریس گرامونشناسی آوایی شعر حافظ شیرازي با توجه به دیدگاهسبک«)، 1391جید، (پویان، م
.35-47)، صص 17(پیاپی 3، شماره شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)فصلنامه تخصصی سبک

نشریه دانشکدة ادبیات و علوم ، »شناسی شعر فارسیجایگاه معنی در سبک«)، 1383درگاهی، محمود، (
.35-54، صص 193، شماره سانی دانشگاه تبریزان

کارکرد هنري قافیه در شعر یداهللا بهزاد کرمانشاهی با نگاهی «)، 1391طغیانی، اسحاق و همکاران، (
(پیاپی 2، شماره شناسی نظم و نثر فارسیفصلنامه سبک، »شناسانه (با تکیه بر تعداد حروف مشترك)سبک

.268-283)، صص 16



٥١٦١
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

)، جوالن گرد میدان عشق(جستاري در باب بازتاب عناصر حماسی در شعر سنایی)، 1387ه، (مباشري، محبوب
.121-154، صص 22هاي ادبی، شماره فصلنامه پژوهش
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برخی اشارات فقهی در غزل هاي سعدي
دکتر احمد علی زاده
عضو هیأت علمی و استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور

1نادینلوییاکرم رسول پور 

دانش آموخته ي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
چکیده 

سعدي از معدود شاعرانی است که بنابر دانش هاي گسترده اي که در نظامیه آموخته بود، بسیاري از 
مضامین دینی را گاه با تلمیح، تمثیل و تشبیه، در ضمن آثار گران ارج خود، بیان کرده است؛ شاخص ترین 

ی که در نظامیه تدریس می شد و شاعر بسیاري از جزئیات این دانش را در آثار خود منعکس کرده دانش
هر چند غزلیات او، کمال شعر غنایی و غزل عاشقانه است، اما او در همین ابیات است، دانش فقه می باشد.

ي این تعالیم در آثار س گستردهعاشقانه نیز از بیان کردن بسیاري از نکات فقهی دریغ نکرده است. شاید انعکا
او، به همان تعهدي برگردد که بسیاري از دانش آموختگان این مراکز بعدها آن را در جامه ي عالم رسمی، 

کردند؛ و آن تعهد چیزي جز خدمت به مردم و آگاهی دادن آنان از احکام واعظ، خطیب و قاضی بازگو می
عالمان ریا کار و بی عملی که بیشتر مردم با دیدي منفی به آنان می دینی و شرعی نبود؛ اما سعدي از تصویر 

نگریستند، گریزان بود؛ از این رو خود را از امثال این پیشه ها کنار کشید. ولی او یکباره رسالت دینی خود را 
قلم آورد، فراموش نکرد و با شگردهاي استادانه و به نحو قابل ستایشی در آثار خود، این مضامین فقهی را به 

تا حدي که بیش از هر واعظ یا خطیبی، سخن او در جایگاه پذیرش قرار گرفت؛ از این رو تحلیل یک جانبه 
ي آثار او راه به دیه نداشته است، و چه بسا گاه خطا می نماید. این مختصر، به تحلیل و تفسیر برخی ابیات 

ها به منابع فقهی استناد و در اثبات یا رد برخی دیدگاهغزلیات او، با تکیه بر آموخته هاي فقهی شاعر پرداخته 
شده است.

سعدي، فقه، غزلها:کلیدواژه
یکی از عناصر آثار شیخ اجلّ، سعدي شیرازي، تأثیر آموخته هاي او در نظامیه ي بغداد می باشد؛ او این 

نثر و حکایت با ایجازي فصیح به آموخته هاي خود را در همه ي آثار خود، به نحوي بارز، در تار و پود نظم، 
قلم آورده است؛ انعکاس این اندیشه ها در کالم او، از دو سرچشمه ي مهم نشأت گرفته است، یکی خاندان 
دینی شاعر که به نظر، از خاندان ها وعالمان معتبردینی شیراز بوده اند و دیگر آموخته هاي دینی شاعر در 

صل درس هاي آن چون: فقه، تفسیر، حدیث و کالم و ... تعلیم داده می نظامیه ي بغداد می باشد که در سر ف
شد.

1 . arassolpour@yahoo.com
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به طور مسلّم، کثرت این نوع از آموزه ها در نظامیه، بسیاري از دانش آموختگان این مدارس را  واعظ، 
قاضی، مبلّغ مبلّغ،  فقیه و به طور کلّی، دانشمند آگاه به علوم دینی بار می آورد که بعدها در پیشه هایی چون: 

و واعظ دینی مشغول کار می شدند؛ اما جامعه ي  پر از ریا و تزویر علماي عصر شاعر، که تصویري 
نامطلوب از عالمان را در ذهن مردم عصر شاعر تداعی می کرد، به نظر، شاعر را از تصدي چنین پیشه هایی 

آوردگاهی الزم بود تا رسالت خود را  که بیرغبت و گریزان ساخته بود؛ اما براي شاعري متعهد چون سعدي،
در نظامیه آموخته بود، به گونه اي به انجام رساند؛ با وجود اینکه بعد از بازگشت او به شیراز مردم او را نه به 
عنوان شاعر یا نویسنده رسمی، بلکه به عنوان شیخ، زاهد، واعظ، فقیه و دانشمند می شناختند،(زرین 

و از پذیرش چنین پیشه هایی خود را بر کنار داشت و زندگی خود را به آزادگی و ) ا25-23: 1379کوب،
)597: 1بخش3،ج1388ارشاد خلق گذراند و با حرمت بسیار زندگی را به سر برد. (صفا،

با وجود چنین شرایطی، سعدي بر آن شده بود تا این آموخته هاي دینی را به نحوي در اختیار مردم 
نه تنها در زمره ي عالمان ریاکار محسوب نشود بلکه سخنش مقبول جامعه و مردم واقع شود؛ از قرار دهدکه 

این رو شعر، نثر و حکایت را براي بیان این مقاصد خود بر گزید، و به این طریق رسالت خاص خود را که 
ه او در این رسالتش، از او همواره خود را متعهد به آن می دانست، به گونه اي به انجام رسانید؛ جالب آنک

بیشتر علماي عصرش، پذیرفته تر و محبوب تر واقع گشت.
استعداد و نبوغ سعدي در بیان کردن این مضامین دینی و اسالمی  و نیز قصه هاي قرآنی، در بافت 
غزل ـ قالب شعري که قالب خاص بیان عواطف روحی است ـ قابل ستایش است. سعدي از این لحاظ نیز 

خور تحسین است که با وجود اینکه قصه ها و مضامین دینی انعطاف الزم براي برتافتن معانی غنایی را در
نداشت، با این حال ذوق غزلی سعدي به آن ها این قابلیت ها را بخشیده بود که گویی بیشترین توانایی را 

: 3، ج1366نیامده بود. (یاحقی،براي ابالغ همین معانی در ذات خویش داشته و تا آن روز به چشم دیگران 
304(

وجود این عناصر و اشارات فقهی در آثار او، چنین می نماید که سعدي نمی توانست زندگی دینی را 
)، Hanri Masehتنها هدف مقصود بداند بلکه آن را نوعی مکمل از براي زندگی اجتماعی می دانست. (ماسه(

1364  :228(
، باید گفت سعدي نکات فقهی را محدود به داستان هاي بوستان و حکایت هاي در مورد غزلیات او

گلستان نکرده است، بلکه ماهیت داستانی این آثار او چنین اقتضا کرده است تا شاعر بسیاري از نکات فقهی 
است، را در ضمن داستان بیان کند، با این حال غزلیات سعدي که در نزد همگان مصداق کامل غزل عاشقانه 

از این عناصر فقهی برکنار نبوده است.
هرچند غزل سعدي بیان عشق انسانی و زمینی و ملموس است که در عین سرشاري از شور و 

) و همه ي حاالت و عواطف گوناگون و متنوع عشق و انواع 88: 1388احساس، واال و فاخر است(موحد،
)با این حال سعدي در ضمن همین اشعار واال و فاخر 256: 1386نمودهاي زیبایی را در بر دارد، (یوسفی،
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عاشقانه، نکات فقهی را از قلم فرو نگذاشته است؛  این از خصیصه هاي شاعران و نویسندگان بزرگ است که 
با وجود معروف بودن در یک حرفه، به طور معمول سخنی براي صاحبان پیشه ها و رشته هاي دیگر دارند، و 

پذیرش این آثار در بین همگان باشد.این می تواند رمز 
بسیاري از نویسندگان و شاعران، با اینکه آگاهی هاي خود از دیگر پیشه ها را در شعر و نثر خود 
آورده اند، اما گاه کالم آنان تا حدي پیچیده و نامفهوم گشته است که جز به یاري برخی شرح هاي آثارشان، 

مشکل به نظر می آید؛ حال آنکه سعدي با آوردن این آگاهی هاي خود در هنوز نیز درك برخی ابیات، کاري
ضمن اشعار، به ندرت و شاید هرگز، کالم خود را دچار پیچیدگی نکرده است.

سعدي با تکیه بر ویژگی کالم ادبی که خصیصه ي عمده ي آن آراستگی به صنایع بیانی و بدیعی 
در غزلیات خود بیان کرده است، و این خود گویاي نبوغ او در بیان است، این نکات فقهی را به بهترین نحو

مسائل دینی در بافت نظم بوده است. در این مختصر به بررسی و شرح چند بیت از غزلیات او، از دیدگاه 
است.فقهی پرداخته، و در بیان اثبات و یا رد برخی از نظرها، به منابع فقهی و برخی از آثار شاعر استناد شده 

بـازآ کـه در فـراق تو چشم امیـدوار    چون گوش روزه دار بر اللّه اکبر است
)426: 1385(سعدي،

ا ذکر تنها یک جزء از اذان، کلّ آن، اذان، یکی از سرفصل ها و ذکر هاي اذان است؛  شاعر ب» اللّه اکبر«
را اراده کرده است؛ اذان در لغت به معنی اعالم کردن است، و در اصطالح فقهی فصل هایی است که براي 

) شاعر با به کار گیري تشبیه مرکّب، چشمان بی 285: 1388اعالم وقت شرعی نماز اجراء می شود. (فیض،
اق معشوق را به بیتابی روزه داري مانند می کند که بی صبرانه گوش بر تاب و منتظر عاشق امیدوار در فر

اذان می سپارد. و یا شنیدن این ذکر را خنکاي ضمیر تشنه خود می یابد، تا به این طریق » اللّه اکبر«نداي 
روزه ي خود را بگشاید.

مـدهوش بود مـوذّن غـلـط کـرد بـانــگ نـمـاز     مـگر همچو من مست و 
)505: 1385(سعدي،

نه به معناي » غلط بانگ کردن آن «است، و به نظر می رسد،» اذان«در بیت کنایه از » بانگ نماز«ترکیب 
ي اذان در غیر وقت شرعی است؛ و شرع و فقه اسالمی نحوه ي اشتباه  فصل هاي اذان است بلکه منظور ادا

) برخی از 77: 3،ج1414؛ حلّی (علّامه)،77: 1342اذان در غیر وقت معین را روا نمی دارد. (طوسی،
دانشمندان دینی نیز با استناد به احادیث و روایات بازگو شده از پیشوایان و بزرگان دینی، بر ناروایی اذان بی 

ه اند؛ چنانچه امام صادق ـ علیه السالم ـ در این خصوص فرموده اند:هنگام تأکید کرد
)    285-284: 1،ج1392صدوق،» ( اذان و اقامه ات را پیش از دخول وقت نماز انجام نده«
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افزون بر منابع فقهی و احادیث و روایات بازگو شده از بزرگان دین، که بر ناروایی اذان نابه هنگام
اشاره کرده اند، دستگاه حکومتی اسالم نیز، با این دسته از مؤذّنان برخورد جدي داشته است؛ چنانچه خواجه 

: 1380نظام الملک طوسی به برخورد معتصم خلیفه ي بغداد، با یکی از این موذّنان اشاره کرده است.( رك: 
65-69(

به یقین مؤذّن نیز چون من مست و مدهوش بوده در بیت افاده ي قطع و یقین می کند؛ یعنی » مگر«
که از وقت اذان ناآگاه بوده و از این رو نداي بی موقع اذان سر داده است.

نمـاز مـست شـریعـت روا نـمی دارد    نماز من که پذیرد که روز و شب مستم
)553: 1385(سعدي،

مصرع نخست بیت، تلمیح به این آیه ي قرآن دارد:
اي کسانی که ایمان آورده اید، در حال مستی...» لَا تَقرَبوا الصلَاةَ و أَنتُم سکَاري «... 

)43به نماز نزدیک نشوید. (نساء:
هی اسالم، نخست از متن کالم مجید برگرفته شده است و در وهله ي بعدي با بسیاري از احکام فق

استناد به سخنان و سیره ي بزرگان و پیشوایان دینی منطبق شده است؛ از جمله ي این احکام که از متن کالم 
الهی برگرفته شده است، حکم منع از باده خواري، و به خصوص باده خواري پیش از اداي نماز است که 
فقهاي اسالم با استناد به این آیه، نماز از سر مستی باده را حرام و ناروا دانسته اند. (حسینی 

)و در دلیل حرام بودن آن نیز به ادامه ي آیه استناد می 23: 1؛ مقدس اردبیلی،بی تا،ج50: 1،ج1404جرجانی،
باشد که در نماز بر زبان می راند. کنند که نمازگزار نبایست در حال مستی به نماز آید تا  آگاه به سخنانی 

) اما باید افزود که نظر برخی دیگر از دانشمندان دینی، از مستی در نماز، کنایه اي 76: 1،ج1365(کاظمی،
است از خواب آلودگی و بی حوصلگی که انسان را نسبت به ذکرهاي نماز غافل می کند.( 

) و به نظر، شاعر نیز به این کنایه نظر داشته 28: 1،ج1419؛ فاضل مقداد، 571: 4،ج1374طباطبایی(علّامه)،
است.

سعدي نیز در بیتی با توجه به ارزش نماز از سر آگاهی و هوشیاري، نمازي را که در آن غیر یاد خدا 
باشد؛ به هیچ می گیرد و با استفهام انکاري پرسش مطرح می کند و بر باطل بودن نماز از سر ناآگاهی و بی 

به گونه اي انتقاد می کند:یاد خدا،
چه نماز باشد آن را که تو در خیال باشی؟    تو صنم نمی گــذاري که مرا نماز باشد 

)478: 1385(سعدي،
ن مضمون می گوید:و یا در بیتی دیگر نظیر همی

ترسم نمـازِ صوفی، بـا صحبـت خیـالت     بـاطل بود کـه صورت،بر قبله می نگاري
)638(همان:
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ان و گویـدم      قبلۀ اهلِ دل منم، سهو نـماز می کنی.پیش نماز بگذرد، سرو رو
)667(همان:

محبوب سرواندام در حالی که از پیش چشمان نمازگزار می گذرد، می گوید: قبله ي صاحب دالن من 
که تو بر قبله ي دیگر می خوانی عیب ناك است.هستم و نمازي

قبله ي نیازهاي کسی بودن، یا قبله بودن براي کسی، کنایه است در معناي کانون توجه و خواست 
، اضافه ي مقلوب است به معنی نماز سهو؛ و نماز سهو نمازي است که در »سهو نماز«دیگران بودن؛ ترکیب 

) 1:101،ج1342کّی رخ داده است. (طوسی،یکی از ارکان آن سهو و یا ش
صورتگر دیباي چین گو صورت رویش ببین    یا صورتی برکش چنین یا توبه کن صورتگري

)630(همان:
اره اي پنهان به حرام بودن صورتگري دارد؛ که بیشتر مذاهب اهل سنّت، و به بیت تلمیح و اش

خصوص شافعی، نقاشی و مجسمه سازي ـ همان صورتگري ـ را حرام می دانند. و دلیل آن را نزدیکی به 
به نقل از رسالۀ االسالم) منابع و کتاب هاي فقهی نیز264: 1374مفهوم صنعت  آفریدگاري می دانند.(وافی،

ساختن چنین چیزهایی که داراي روح باشند چه در قالب نقّاشی و یا مجسمه، از جمله ي پیشه هاي حرام 
) به نظر، سعدي نیز با عنایت به این دیدگاه اهل سنّت، بر ناروایی و حرام 15: 4،ج1388می داند. (شهید ثانی،

بیتی دیگر نیز بر لزوم توبه کردن از چنین بودن این گونه پیشه ها اشاره داشته است؛ او عالوه بر این بیت، در
پیشه هایی تأکید می کند:

نــسـخـۀ ایـن روي بـــه نــقّــاش بـر    تــا بـکنـد تــوبــه ز صــورتـگـري 
)633: 1385(سعدي،

و در بیتی دیگر، از صورتگري به سمت قبله هشدار می دهد؛ و دلیل آن را باطل ساختن نماز نمازگزار 
معرفی می کند:

ترسـم نمـازِ صـوفی بـا صحبت خیالت     بـاطل بود که صورت، بر قبله می نگاري
)638(همان:

کمند سعدي اگر شیرِ شرزه صید کنـد      تو در کمند نــیایی که آهوي حرمی
)655(همان: 

م تلمیح و اشاره به این آیه ي قرآنی دارد:مصرع دو
» ... رُمأَنتُم ح و یدنُوا لَا تَقتُلُوا الصامینَ ءا الَّذها أَیاي کسانی که ایمان آورده اید،» ی

)95در حالی که محرِمید شکار را مکشید. (مائده:
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ین آیه ي قرآنی، صید در حال احرام ـ خواه احرام حج باشد یا احرام در منابع فقهی، با تأکید بر ا
) شاعر در این بیت گریز و ناز 115: 1386عمره ـ حرام معرفی شده و از آن نهی شده است. (مدیر شانه چی،

 کردن معشوق را از عاشق جویاي معشوق، چونان صید حرم الهی می داند؛ چرا که همان طور که شخص حج
شکار احرام، هرچند در چنگ او باشد، نمی تواند بهره اي برگیرد، عاشق نیز چونان فردي محرم، از گزار از

دسترسی به چنین معشوقی ناکام است. 
سعدي غیر این بیت، در دو بیتی دیگر با تلمیح و اقتباس جزئی از این آیه، به احکام دینی حج اشاره 

کرده است:
ران ریختی اي کعبۀ حسن     قتل اینان که روا داشت؟ که صید حرمندخون صاحبنظ

)500: 1385(سعدي، 
چون دل ببردي دین مبر، هوش از من مسکین مبر   

بـا مهـربانـان کـین مـبر ال تقتلوا صید الحرم
)548(همان:

به چـه انکار می کنم؟چون من به نفس خویشتن اینکار می کنم    بـر فعل دیگران  
)578(همان:

بیت تلمیح و اشاره به این آیه ي قرآنی دارد:
کسانی که ایمان آورده اید،اي » یا أَیها الَّذینَ ءامنُوا لم تَقُولُونَ ما لَا تَفعلُونَ«

)2چرا چیزي می گویید که انجام نمی دهید؟ (صف:
یکی از مباحث باب جهاد در فقه اسالمی است، و از آن رو که حیات، » امر به معروف و نهی از منکر«

در اسالم دارد؛ بر سالمت و امنیت جامعه در سایه ي اجراي آن تحقّق می یابد،  اهمیت و ارزش خاصی 
خالف بی توجهی و یا کم توجهی برخی از عالمان دینی و شاعران اهل سنّت، که انسان را به دلیل اینکه 

) 54: 1368هرکسی کشته ي خود را  درو خواهد نمود، و گناه دیگران را بر او نخواهند نوشت(رك: حاففظ،
ی فقه امامیه پهلو می زند؛ سراسر آثار او، کما بیش، دیدگاه سعدي از این فریضه ي دینی، با بسیاري از مبان

امر و نهی فروتنانه ي شاعر عالمی است که هدفی جز براي رسیدن و ساختن جامعه ي آرمانی نداشته است.
سعدي در این بیت، به یکی از ویژگی هاي امر به معروف و نهی از منکر کنندگان اشاره دارد؛ و با 

این گروه، کسانی را سزاوار این مسؤلیت می داند، که به تعبیر فقها، خود لباس معروف عنایت به این ویژگی
: 2،ج1388را چه واجب و چه مستحب پوشیده باشد و از منکر و اعمال حرام، دور باشد. (خمینی (امام)،

321(
وم نگریستن یکی از مضامین شعر سعدي، به خصوص غزلیات او، که جلوه ي دینی به خود یافته است، لز

به زیبارویان است. 
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به ظاهر پیش و بیش از همه، در کتاب هاي عرفانی و از زبان عارفان، نگریستن به زیبارویان با لذّت 
هاي معنوي همراه بوده و نگرنده، عارف و سالک را به زیبایی محبوب ازلی و ابدي، سوق می داده است. 

پرتوي از پرتوهاي بی شمار معبود ازلی را می نمایاندند. (صادقی بندگان و عابدان زیبا در حسن نظر خود، 
) هر چند این مضمون در شعر بسیاري از شاعران نمود داشت، اما این سعدي بود که رنگ 56: 1384گیوي،

دینی به این مضامین داده بود. 
به ورود ترکان به ایران برخی دلیل ورود این گونه مضامین را در شعر روزگار و بعد روزگار سعدي، 

و تصدي آنان در مقام هایی چون سپاهیگري نسبت می دادند که به دلیل عشق به ترکان جنگی و سپاهیان 
)238: 1350زیبارو این گونه تصاویر به تدریج در شعر فارسی رواج پیدا کرده بود.(شفیعی کدکنی،

داختن به چنین کارهایی را بیهوده و باطل صرف نظر از این دیدگاه، هر چند برخی مذاهب دینی پر
می انگارند و حتّی، گاه حرام می دانند؛ اما فقه اسالم آن را تأیید کرده و روا دانسته است؛ و شاخص ترین 
دانشمند حوزه ي علم فقه، بر روایی آن صحه گذاشته و افزوده است: نگاه کردن مرد به همجنس خود، اگر 

رواست، با تأکید بر این امر که این نگاه ها همراه با لذّت نباشد. (شهید چه جوانی خوش سیما باشد،
) بر این دیدگاه فقها، باید دیدگاه فالسفه و متکلمان را افزود که در فلسفه ي روایی این 53: 2،ج1385اول،

زیبا، امري نگاه ها، به سخن صدر المتألّهین شیرازي استناد می کنند که : این حس، یعنی نگریستن به روي
طبیعی در سرشت انسان معرفی شده که از برنهاده هاي الهی در بشر است از این رو گاه پیامدهاي واال را به 

) 259: 1،ج1385همراه داشته است و بر همین مبنا این عمل را ناگزیر نیک و پسندیده دانسته اند.(خرّمشاهی،
جمال و عشق به چهره ي زیبا را سبب کمال معنوي دیدگاه دیگر، دیدگاه عارفان و صوفیان است که پرستش

)10: 1371انسان می دانند و معتقدند معنی را جز در صورت نمی توان یافت. (انوري،
سعدي نیز بر پاك و بی شائبه بودن چنین نگاه هایی در غزلیات خود اشاره کرده و گاه کالم او در 

که خواننده این کار او را همسنگ عبادت می یابد؛ چنانچه اشعارش در این مضامین تا جایی پیش می رود 
می گوید:

پاك چشمان را ز روي خوب دیدن منع نیست     سجده کایزد را بود گو سجده گه بتخانه باش
)829: 1385(سعدي،

پاك بودن چنین نگاه هایی را در ابیاتی چنین توجیه می کند:و خود دلیل 
)438گـر دیـگران بـه مـنظر زیـبا نـظر کـنند   مـا را نـظر بـه قدرت پروردگــار اوست (همان: 

)565گر بــه رخسار چو ماهت صنما می نگرم     بـه حـقیقـت اثـر لـطف خـدا می نگرم (همان:
ا نه منافی دین، بلکه عین دین می خواند:از این رو حقیقت این کار ر

)435خود گرفتم که نظر بررخ خوبان کفر است   من از این بازنگردم که مرا این دین است (همان: 
)602نظـر کردن بـه خوبان دین سعدي است     مـبادا آن روز کـو بــرگـــردد از دیـن (همان: 
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ه و بسیاري از مسائل زندگی انسانی از قبیل خوردنی ها، دانش فقه منحصر به مسائل عبادي نبود
آشامیدنی ها تفریح و مسابقات و حتّی امور حقوقی و قضایی را در خود جاي داده است که سعدي به برخی 
از این امور حقوقی و قضایی در ضمن غزل هاي پر شور خود اشاره کرده است؛ موشکافی باریک بینانه ي 

ات حقوقی در آن نهفته است، نشان می دهد سعدي در بعدي از آثار خود همان قاضیی برخی از ابیاتی که نک
است که هیچ وقت در عمر خود پذیرش چنین مسئولیت خطیري را نپذیرفته بود، اما بیان کردن برخی از 

مسائل حقوقی را شاید به نفع جامعه می دیده است.
س نکند مطالبت، زانکه غـالم قـاتلممثل تو را به خون من، ور بکشی به باطلم    ک

) 1385:585(سعدي،
هیچکس از شخصی «در تنها شرحی که بر این بیت از غزلیات سعدي یافت شد، چنین آمده بود: 

: 1371(خطیب رهبر،» ی، باز جستی نکند، چون من بندة کشندة خویشتنمچون تو، هر چند مرا بناحق بکش
601(

نه در معناي اسم فاعل، بلکه در معناي اسم مفعول به کار » قاتل«به نظر می رسد در این بیت، واژة 
من رفته است؛ بر این مبنا می شود بیت را چنین تفسیر کرد: کسی تو را در مقابل خون من ـ به مجاز، کشتن 

ـ بازخواست نخواهد کرد، هر چند مرا به ناروا کشته باشی؛ چرا که من غالمی هستم که به دست خواجه ي 
خود کشته شده است.

براي روشن تر شدن این شرح بایست افزود در فقه و حقوق اسالمی، از جمله شرایط قصاص، برابري 
) و چون 34: 10،ج1389در مقابل آزاد؛ (شهید ثانی،کشته با کشنده است یعنی برده در مقابل برده و فرد آزاد

غالم شخص جزء دارایی و خواسته هاي یک فرد به حساب می آید، از این رو قصاص در مورد او اجرا نمی 
شود.

سعدي گذشته از این بیت، در چندین بیت با همین مضمون به این مسألۀ فقهی اشاره داشته است. در 
أیید این نظر یافت شد، شاعر دو مطلب فقهی را در مقابل هم قرار می دهد و با تشبیه و نخستین بیتی که در ت

تساوي این دو امر، بر روایی هر دو حکم اشاره می کند:
بـیـجـرم بـکـش کـه بـنـده، مـمـلـوك    بــی شـرع بـبـر کـه خـانـه یـغـمـاست

)1385:425(سعدي،
ـ به نظر خطاب به معشوق می گوید:اي معشوق، ـ چنانچه در هنگامه ي پیروزي سپاهی رسم غارت، 
حرمت دزدي را از بین می برد، بنده نیز چون مملوك خواجه ي خود هست، خواجه می تواند بی جرم او را 

عشق توأم، چون مملوك خود، می توانی بکشد، و براي این کار او بازخواستی نیست. (تو نیز مرا که بنده ي
بکشی)

و در بیتی دیگر با همین مضمون می گوید:
سعــدي اگـر هـالك شد، عمر تو باد و دوستان    ملک یـمین خویش را، گر بکُشی چه غم خوري؟
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)634(همان: 
مالک شدن کنیزان از راه خریدن و غیر آن است. (فرهنگ معارف اسالمی: » ملک یمین«منظور از 

این ترکیب برگرفته از آیات قرآنی است؛ در چهارده موردي که این ترکیب در قرآن آمده است، ») ملک یمین«
درج شده » ملک یمین «بار به صورت ثبت شده و تنها یک » ملک ایمان«سیزده مورد به صورت ترکیب 

است:
لَا یحلُّ لَک النّساء من بعد و لَا أَن تَبدلَ بِهِنَّ من أَزواجٍ و لَو أَعجبک حسنُهنَّ إِلَّا ما«

 مینُکلَکَت ینان، زناناز این پــس، دیگر [گرفتنِ] زنان و نیز اینکه به جاي آ...» م
دیگري بگیري بر تو حالل نیست، هرچند زیبایی آنها براي تو مورد پسند افتد، به

)52استثناي کنیزان. (احزاب: 
در معنی کنیزان، بردگان و به خصوص کنیزان زر خرید معنی شده است. » ملک یمین«در تفاسیر نیز، 

) 418: 10،ج1368؛ قمی مشهدي،505: 16،ج1374(طباطبایی (عالمه)،
شاعر در این بیت، با استفهام، خود را کنیز زر خرید معشوق می خواند که اگر به دست او هالك 
شود، باز ماندگاري معشوق را می خواهد, و اگر معشوق، عاشق را بکشد، معشوق را غمی نیست، چرا که 

عاشق ـ یعنی شاعر ـ ملک یمین معشوق است.
قـاضـی شـهـر عـاشـقـان بـایـد    کـه بـه یـک شـاهـد اخـتصـار کـند

)508: 1385(سعدي،
ر دو آنچه از مطالعه ي منابع فقهی و آیات قرآنی بر می آید، این است که شهادت و گواهی با حضو

) در قرآن مجید نیز در باب گواهی دادن آمده 165: 4،ج1388شاهد عادل صورت می گیرد. (خمینی(امام)،
است:

)282و دو شاهد از مردانتان را به شهادت طلبید.(بقره:» واستَشهِدوا شَهِیدینِ ... « ... 
سعدي خود در دو بیتی هایش، به این مسأله اشاره کرده است:

آن را کــه نـظر بـسوي هرکس باشد    در دیــدة صاحب نـــظران خس باشد
قاضی به دو شاهـد بدهد فتوي شرع     در مــذهب عشـق شاهـدي بس باشد
)694: 1385(سعدي،

ض گویی سعدي در این بیت به دو دیدگاه متفاوت او بر می گردد که هر دو دیدگاه او بی دلیل تناق
تأثیر از مبانی فقهی نیست؛ سعدي در سراسر آثار خود شاهد را به معناي معشوق و زیبارو به کاربرده است؛ و 

د گفته اند. در ادب فارسی، بیشتر به مرد و زن زیبا ـ به این ترتیب که او شاهد صنع خداست ـ شاه
) و به نظر، تنها باري که شاهد را در معنی گواه به کار برده، همین مصرع اول بیت 522: 1،ج1375(وهابی،

دوم رباعی است که به آیه ي ذکر شده و احکام فقهی آن، نظر داشته است.
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ی شهر مصرع دوم از بیت دوم رباعی و بیت ذکر شده داراي معنی واحدي هستند؛ منظور از قاض
عاشقان در بیت، سرشناس ترین و پر مدعاترین عاشق در میان عاشقان است و به یک شاهد اختصار کردن 
معشوق، منظور به یک معشوق بسنده کردن عاشق است؛ چرا که در سنّت ادبی قلب عاشق گنجایش دو عشق 

دگاه فقهی می توان گفت بیت و معشوق را ندارد؛ و این حقیقت همان عشق ناب و خالصانه است. اما  از دی
تلمیح و اشاره اي بسیار جزئی نیز به آیه ي زیر دارد:

 »اعبر ثَلَاثَ و ثنَا وم اءّسّنَ النلَکُم م ا طَابوا محی فَانکتَمی الیطُوا ففتُم أَلَّا تُقسإِن خ و
و اگر در اجراي عدالت میان دختران یتیم بیمناکید، ... »  فَإِن خفتُم أَلَّا تَعدلُوا فَواحد ةً ً  

هرچه از زنان [دیگر] که شما را پسند افتاد، دو دو، سه سه، چهار چهار، به زنی بگیرید 
پس اگر بیم دارید که به عدالت رفتار نکنید، به یک [زن آزاد] یا به آنچه [از کنیزان] 

[اکتفا کنید]. مالک شده اید 
نتیجه گیري

یکی از عرصه هاي ظهور دانسته هاي دینی و به خصوص دانش فقه در آثار سعدي، غزلیات می باشد؛ 
سعدي در این اشعار عاشقانه و گران ارج خود، وظیفه ي دینی خود را فراموش نکرده و از دست نمی هلد؛ و 

، تمثیل و اسلوب معادله، به برخی از این مسائل گاه با کمک جستن از صنایع بدیعی و بیانی چون: تشبیه
فقهی گریز می زند؛ و با نقاب شاعري و نویسندگی به نحو ستایش برانگیزي  رسالت خود را انجام داده و 
مورد پذیرش جامعه قرار می گیرد؛ دیدگاه حقوقی او در غزلیات، نشان دهنده ي این است که سعدي در 

وده، که هیچ گاه به طور رسمی بدان نپرداخته است؛ چرا که عالقه اي به فتوا بعدي از زندگانی اش قاضیی ب
نوشتن نداشته است. از این رو نگرش واحد به آثار او نه تنها گاه خطا می نماید، بلکه نیاز مبرم می طلبد تا 

تحلیل و در مسائل سعدي پژوهی و به خصوص شرح و تحلیل آثار او، این آموخته هاي دینی او لحاظ شود؛ 
شرح این عناصر در شعر او، گاه تفسیر بیت را بهتر بر خواننده روشن می نماید.

کتابنامه
قرآن کریم-
) گزینۀ غزلیات سعدي، تهران، قطره1371انوري، حسن (-1
، تهران، مؤسسۀ فرهنگی و انتشاراتی 1) دانشنامۀ ادب فارسی، ج1375انوشه، حسن (-2

دانشنامه 
) دیوان، تهران، عرفان1368شمس الدین محمد (حافظ، خواجه -3
، تهران: نوید اسالم1ق) آیات االحکام،ج1404حسینی جرجانی، سید ابوالفتوح (-4
ق) تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسۀ آل البیت علیهم 1414حلّی (عالّمه)، یوسف بن علی بن مطهر (-5

السالم الحیاء التراث
، تهران، علمی فرهنگی1حافظ نامه،ج)1385خرّمشاهی، بهاء الدین (-6
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) دیوان غزلیات استاد سخن سعدي، تهران، مهتاب1371خطیب رهبر، خلیل (-7
، قم، دفتر 4) ترجمه تحریر الوسیله، ترجمه علی اسالمی، ج1388خمینی (امام)، روح اللّه (-8

انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه
)، سیاست نامه، به اهتمام عباس اقبال آشتیانی، تهران، 1380ملک طوسی (خواجه نظام ال-9

اساطیر
) حدیث خوش سعدي، تهران، سخن1379زرین کوب، عبدالحسین (-10
، تهران، کومش3) فرهنگ معارف اسالمی، ج1379سجادي، سید جعفر (-11
مد علی فروغی، تهران، ) کلیات سعدي، تصحیح مح1385سعدي، مصلح الدین عبداللّه (-12

زوار
) صور خیال در شعر فارسی، تهران: چاپخانه فاروس1350شفیعی کدکنی، محمد رضا (-13
) لمعۀ 1385شهید اول، ابی عبداللّه شمس الدین محمد بن جمال الدین مکی العاملی (-14

ج، ترجمۀ محسن غرویان و علی شیروانی، قم، دار الفکر2دمشقیه، 
) کاملترین ترجمۀ نموداري شرح المعه،  ترجمۀ حمید 1388ثانی، زین الدین عاملی (شهید-15

، قم ، حقوق اسالمی 4مسجد سرایی، جلد 
16-) ............................................1389 ،....................................................... (

..............................،...
، قم ، پیام نو آور(حقوق اسالمی سابق)10جلد
، در مجله ي زبان و ادبیات فارسی »سعدي و نظر بازي) «1384صادقی گیوي، مریم. (-17

71-53، صص4واحد خوي، شماره ي 
) من ال یحضره الفقیه، 1392صدوق، ابی جعفر محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی (-18

،قم، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه1اکبر غفّاري، جتصحیح و تعلیقات علی
، تهران، فردوس3) تاریخ ادبیات ایران،جلد1388صفا، ذبیح اللّه (-19
)، ترجمۀ تفسیر المیزان، ترجمۀ حجۀ االسالم 1374طـباطــبایی (عالمه)، محمد حسین (-20

جامعۀ مدرسین حوزة علمیه، قم، دفتر انتشارات اسالمی وابسته به4موسوي همدانی، جلد
) النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوي، به کوشش 1342طوسی، ابی جعفر محمد بن الحسن (-21

، تهران، چاپخانۀ دانشگاه1محمد تقی دانش پژوه، جلد
) معجم المفهرس اللفاظ القرآن کریم، قم، نوید اسالم1383عبدالباقی، محمد فؤاد (-22
، 1ق) کنز العرفان فی فقه القرآن،  جلد1419مال الدین مقداد بن عبداللّه (فاضل مقداد، ج-23

تحقیق از سید محمد قاضی، بی جا، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی
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)، مبادي فقه و اصول، تهران، دانشگاه تهران1388فیض، علیرضا (-24
بحر الغرائب،تحقیق ) تفسیر کنز الدقایق و 1368قمی مشهدي،محمد بن محمد رضا (-25

حسین درگاهی،تهران، نشر سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسالمی
) مسالک االفهام الی آیات االحکام، تهران، کتابفروشی 1365کاظمی،جواد بن سعید (-26

مرتضوي
) تحقیق دربارة سعدي، ترجمۀ محمد حسن مهدوي اردبیلی و دکتر 1364ماسه، هانري (-27

یوسفی، تهران، طوسغالمحسین 
) آیات االحکام، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم 1386مدیر شانه چی، کاظم (-28

انسانی دانشگاهها (سمت)
، تهران، 1مقدس اردبیلی، احمد بن محمد (بی تا) زبدة البیان فی احکام القرآن، جلد-29

کتابفروشی مرتضوي
ن، طرح نو) سعدي، تهرا1388موحد، ضیاء (-30
ترجمۀ محمد » دیدگاه دین دربارة نقّاشی و مجسمه سازي ) « 1374وافی، عبدالمجید (-31

، 1374حسین واثقی، نشریۀ فقه و اصول در فقه کاوشی نو در فقه اسالمی، تابستان و پاییز 
282-263، صص5و4شمارة
سه فرهنگی و ، بی جا: مؤس522،ص1دانشنامه ادب فارسی، ج» شاهد) «1375وهابی (-32

انتشارات دانشنامه
، ذکر جمیل »جلوه هاي شاعرانۀ قصص اسالمی در شعر سعدي ) « 1366یاحقی، جعفر (-33

سعدي، گردآورنده کمسیون ملّی یونسکو، تهران، ادارة کلّ انتشارات و تبلیغات وزارت ارشاد 
316-299اسالمی،صص

.می) چشمۀ روشن، تهران، عل1386یوسفی، غالمحسین (-34
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تصویر آفرینی با (آب) در غزلیات حافظ
دکتر احمد علیزاده
استادیار دانشگاه پیام نور 
مهدي پوراسمعیلی 
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه شهید مدنی

چکیده
غزلیات حافظ که مملو از مضامین و مفاهیم پر مغز و چند پهلو است،  پهنۀ وسیعی است که شاعر براي 
انتقال مقصود خود به هر عنصري جهت تصویر سازي متشبث میشود. یکی از این عناصر  (آب) است. وي 
با آگاهی از اهمیت این عطیۀ آسمانی چه در تاریخ اساطیر و چه در تاریخ اسالم با استفاده از ایماژهاي تشبیه 

وشاند تا تصاویر جدید و بکري ، استعاره ، کنایه و مجاز جامۀ جدیدي به اندام این عنصر حیات بخش میپ
ایجاد نماید. 

گاهی شاعر آب را در تقابل با تشنه قرار میدهد که در این جایگاه آب رمز معشوق یا حقیقت محض 
است و تشنه رمز عاشق یا طالب حق می باشد. واژة (آب) در برخی از ابیات حافظ با توجه به قاعدة 

معنی و مفهوم (اشک) استفاده میشود. با توجه به باورهاي جانشینی، به جاي واژة (شراب) و گاهی در 
اساطیري، حافظ از ترکیب (آب حیات) یا (آب حیوان) هم در تصویر پردازي هاي خود بهره مند میشود. طبع 
سیري ناپذیر شاعر، دست به هر مواردي میزند تا بتواند از مفهوم پنهان این واژه چه در مفهوم حقیقی و چه 

ستفاده کند. در این مقاله سعی میشود با بررسی همه جانبۀ مفهوم واژة (آب) و تحلیل این واژة پر غیر حقیقی ا
کاربرد و واژه هاي مرتبط با آن و در نهایت معناي نمادین آن، به یکی از ویژگی هاي سبک شخصی حافظ در 

غزلیات دست یافت . 
آفرینیحافظ شیرازي، غزلیات، آب، تصویر و تصویر ها:کلیدواژه
مقدمه : 

خواجه حافظ شیرازي با طبعی سرشار از ابتکار در مضمون آفرینی و ترکیب سازي و استفاده از عناصر 
شعري در تصویر آفرینی، از جمله شاعران تراز اول محسوب میشود.این تصویرپردازیها و مضمون سازیها و 

ه است . استفاده از عناصر طبیعی در ترکیب آفرینیهاي وي به نوعی باعث ماندگاري و پویایی شعرش شد
تصویر پردازي، یکی از مشخصات سبکی او است. عنصر (آب) یکی از موارد شعري است که شاعر با طبع 
آزمایی بر روي آن توانسته است با جامۀ عمل پوشاندن به مقاصد خود با مخاطب ایجاد ارتباط نماید. گاهی 

ستعاره  کنایه و مجاز است که شعر را موثرتر میکند  و گاهی هم در این تعامل در قالب ایماژ یعنی تشبیه ، ا
مفاهیم دیگري چون ، اشک ، آبرو  طهارت ، لطافت ، شراب میباشد و در جایی هم از اعتقادات اساطیري 

بهره مند میگردد . 
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بق با به کارگیري عناصر طبیعی در شعر، در غزلیات حافظ خالصه نمیشود بلکه تمام شاعران نیز مطا
روحیات و احساسات خود با استفاده از این مواد شعري طبع آزمایی میکنند. 

در این مقاله سعی شده است  به بررسی تصاویري پرداخته شود که با واژة ( آب ) در سطح بیت ایجاد 
و عمیق میگردد و تا حد امکان از به کارگیري فرهنگ لغت خودداري شود تا بتوان به معانی و مفاهیم پنهانی 

آن از جنبۀ عرفانی و عاشقانه پی برد. در اینجا الزم به ذکر است که با بررسیهاي انجام شده در منابع مربوط،  
متوجه میشویم که در هیچ منبع و مأخذي از این جنبه به غزلیات حافظ پرداخته نشده است و عدم دقت در 

غزلیات حافظ خواهد بود  و نیز طی آمار به این موضوع و نپرداختن به آن باعث عدم درك عمیق برخی از 
بار میباشد . 120دست آمده از دیوان شاعر ، میزان بسامد واژة         (آب ) در دیوان شاعر شیرازي  

عرصۀ پهناور ادبیات فارسی، جوالنگاه اندیشه ها، باورها و سنن ملل و اقوام مختلفی است که به نوعی با 
از بینش ها و تفکرها در سایۀ تحوالت سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی با تغییراتی هم در ارتباطند. بسیاري 

مواجه میشوند که خود باعث از بین رفتن برخی اعتقادات و آیینها و اندیشه ها و بروز باورها و نگرشهاي 
جدید میگردد . 

عصر خود است . با هر هنرمندي در هر عصري که زندگی می کند با خلق اثر خود، مظهر و مظهر تصویر
تغییر اوضاع اجتماعی و سیاسی اندیشه هاي نوینی در ذهن هنرمند نقش میبندد که به نوعی برخی از آنها با 
شرایط عصر حاکم مغایرت دارد و هنرمند قصد مقابله با این امر را دارد و میخواهد اوضاع را مطابق با مدینۀ 

است تغییر دهد . در این مواقع هنرمند با توجه به تناقض فاضله اي که در جهان درون خود ایجاد نموده 
محیط خود با محیط بیرون حاکم ، نمیتواند آمال نهفته در اندرونش را به طور علنی آشکار سازد؛ پس وي 
براي اشاعۀ علوم و جهان بینی و نظر خود با توسل به عناصر طبیعی و عناصر انتزاعی و فرامتنی براي تصویر 

، هنر نمایی میکند تا بتواند رایحۀ اندیشه اش را به همگان ساري نماید . از جملۀ این هنرمندان سازي مطلوب
شاعر قرن هشتم خواجه حافظ شیرازي است . 

با مروري بر تاریخ عصري که خواجه در آن میزیست  متوجه میشویم که نوعی خفقان و تناقض فکري و 
چندین جا از دیوانش به آن اشاره نموده است . عملی در جامعه حکمرفا بود که خود حافظ در

اشعار خواجه چند پهلو است یعنی میتوان آنها را هم از زمینۀ عرفانی و هم از جنبۀ عاشقانه و هم از 
). وي با توجه به کاربرد عناصر طبیعی در ارایۀ 26جوانب دیگر بررسی کرد (مکتب حافظ، مرتضوي، ص

جهان درون خودش را به طور ملموس و محسوس به ظهور برساند. اندیشه و تخیل خود ، قصد دارد 
از جمله عناصري که شاعر بدان متوسل شده است عنصر (آب ) است که باورها و اعتقادات      بی 

شماري را از اعصار کهن و باستان با خود دارد. 
صورت تمثیلی تشبیهی ، خواجه حافظ از عنصر ( آب ) تصویر آفرینیهایی نموده است که برخی از آنها 

استعاري و رمزي و بعضی از آنها وجهۀ اعتقادي دارند و نیز در معناي طبیعی و ملموس آن کاربرد داشته 
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است  و گاهی این هنرمند حاذق از واژه هاي مرتبط با آب ؛ مانند : جوي ، کوزه دریا و نم تصویر پردازي 
ز واژة ( آب) اندك   بهره اي دارد ؛ مثل : گالب ، آبرو ، میکند . همچنین از واژه هایی که ساختمان آنها ا

خونابه استفاده نموده است . 
حافظ با توجه به این که متبحرانه از صنایع ادبی استفاده مینماید، واژه و عنصر ( آب ) را با روپوشی از 

صور خیال، زینت میدهد و تصویر پردازي میکند . 
تصاویر ایماژي با آب : -1
تشبیه با آب : -1-1

تشبیه از جمله ایماژهاي پر کاربرد در ادب فارسی است که به وسیلۀ آن میتوان یک امر انتزاعی را به 
راحتی با شباهت به یک عنصر ملموس، قابل درك و فهم نمود. خواجه نیز با استفاده از این ایماژ ، از صفت 

ک تشبیه عقلی به حسی که بهترین حالت تشبیه خاص آب که لطافت و طراوت است بهره مند میشود و با ی
است  طبع و سرشت آدمی را در نرمی به آن تشبیه میکند: 

طبع چون آب و غزل هاي روان ما را بس حافظ از مشرب قسمت گله بی انصافیست 
) 262( غزلیات حافظ ، غزل 

حاسد چگونه نکته تواند بران گرفت حافظ چون آب لطف ز نظم تو می چکد 
) 87( همان ، غزل 

گاهی نیز از صفت روانی و شفافی و تیزي آب استفاده میکند و با یک تشبیه حسی به حسی 
شمشیرممدوح را به آن شباهت میدهد: 

تو درخت عدل بنشان بیخ بد خواهان بکن جویبار ملک را آب روان شمشیر توست 
) 382( همان ، غزل 

خواجه در توصیف لب یار لطافت آن را همانند لطافت آب میداند. به طور مضمر از معناي بیت میتوان 
این نکته را استنباط کرد که لطافت لب یار که همانند طراوت و نرمی آب است ، حیاتبخس است: 

شمشاد خــوش خـرامش در ناز پرویده ب لطف داده یاقوت جان فزایش از آ
) 415( همان ، غزل 

در زبان عربی خورشید را عین الشّمس نیز میخواندند که در فارسی چشمۀ خورشید است به اعتبار اینکه 
). شاعر 1423اشعۀ نور مثل آب زالل از آن به هر طرف افشانده میشود(شرح غزلهاي حافظ، هروي، ص

ین امر اینگونه تصویر سازي میکند:باتوجه به ا
گـر به آب چشمۀ خورشید دامن تر کنم گرچه گرد آلود فقرم شرم باد از همتم 

) 338( همان ، غزل 
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البته در میان شروحی که از این بیت به عمل آمده است چشمۀ خورشید را باالترین چیزي میدانند که در 
).  خواجه مقام فقر را جنان باال میداند که 888ستعالمی، صدنیا میتوان به آن دست یافت (درس حافظ، ا

حتی راضی است دست به دامان برترین چیزها هم نشود .
خواجه در جامۀ تشبیه که از عنصر ( آب ) به تن معانی مورد نظر خود پوشانده است، از  وجه شبه هاي 

لطافت و نرمی، روانی و شفافیت و طهارت و پاکی استفاده میکند . 
استعاره با آب : -1-2

) که نسبت به تشبیه مخیلتر است.      تصویر 57استعاره تشبیه فشرده است(بیان و معانی ، شمیسا ، ص 
پردازي با این ترفند بیانی هنریتر میباشد. شاعر براي با ارزش جلوه دادن نوشته هاي ممدوح خود، محصول 

یات دین و مملکت شده است  خواجه در قالب استعارة قلم او را زندگی بخش میداند که باعث تجدید ح
مصرحه میگوید : 

صد چشمه آب حیوان از قطره اي سیاهی کلک تو بارك اهللا بر ملک و دین گشاده 
) 480( همان ، غزل 

که حافظ تأثیر نوشته هاي ممدوح را چنان عمیق میداند که باعث تجدید نفس و زندگی دین و مملکت و 
ود . درست است که در ظاهر بیت ترکیب چشمۀ آب حیوان به کار برده شده است اما از نظر پادشاهی میش

مفهوم، اقیانوس بی پایانی است که مخاطب را متحیر می کند . 
مجاز با آب : -1-3

خواجه در ابیات خود بیشتر از صفت طراوت، لطافت و نرمی آب استفاده میکند . آب را ذکر کرده و ارادة 
موده است: صفت ن

کـــه آب روي تو آتش در ارغوان انداختشراب خورده و خوي کرده کی شدي به چمن 
) 17( همان ، غزل 

اي ابــــر لطــف بــــر من خـــاکی ببار هم چو آب روي الله و گل فیض حسن توست 
) 354( همان ، غزل 

در آب و رنگ رخسارش چه خون خوردیم و جان دادیم 
دست داد اول رقـــم بــر جـــان سپاران زد چو نقشش 

)149( همان ، غزل 
وي با توجه به شکایت از اهل عصر و بیزاري از آدم خاکی، از ذکر نام او اکراه دارد و انسان را با نام آب 

و خاك یاد میکند : 
چــو کلک صنع رقــم زد بر آبی و خاکی ز خاك پاي تو داد آب روي الله و گل 

)452ن غزل ، ( هما
( آب ) در مفهوم رمزي : -1-4
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رمز چیزي است از جهان شناخته شده و قابل دریافت و تجربه از طریق حواس که به مفهومی جز مفهوم 
مستقیم متعارف خود اشاره میکند و آن مفهوم نیز یگانه مفهوم قطعی و مسلم آن تلقی    میگردد . به طور 

پیدا از واقعیتی ناپیداست(رمز و داستان هاي رمزي در ادب فارسی ، پور خالصه میتوان گفت رمز نشانه اي
).23نامداریان ، ص 

رمز و رمزسازي در ادب فارسی پیشینیه اي طوالنی دارد . رمز به عنوان بهترین ابزار تخیلی براي انتقال 
ان          رمزسازي است. مقصود است . در عصري که آزادي و اختیار در بیان اندیشه نباشد، بهترین سالح بی

برخی از محققین و ادب پژوهان مانند سیروس شمیسا ، رمز را نوعی کنایه   میداند. به عقیدة وي رمز کنایه 
اي است که وسایط آن اندك باشد و معنی پنهان و احتیاج به قدري تأمل داشته باشد. در این نوع کنایه چون 

کنی عنه واضحتر است . این نوع کنایه را کنایۀ خفی نیز وسایط اندك است داللت مکنی به  بر  م
).  چه در طول تاریخ اسالم و چه در تاریخ باستان ایران، عنصر ( 97میگویند(بیان و معانی ، شمیسا ، ص 

آب ) به عنوان مظهر پاکی و طهارت شناخته میشود. خواجه با اطالع کامل از این امر، به تصویر آفرینی با این 
حیاتی در قالب رمز میپردازد . عنصر 

کـه صفـایـی ندهـد آب تراب آلــوده پاك و صافی شو از چاه طبیعت بدر آي 
) 414( همان ، غزل 

در این بیت خواجه با یک تشبیه تمثیلی، صفا و پاکی طبیعت و سرشت را با پاکی و طهارت آب یکی 
خارج شناخته شده هستند  اما این عنصر در مسیر میشمارد . آب و آتش به عنوان دو عنصر متضاد در عالم

معناي متعالی عشق و عرفان خاصیت ضد هم بودن را از دست میدهند و یکی شمرده میشوند . در این جا 
آب نماد معشوق یا حقیقت و آتش در تقابل با آب نماد عشق عرفانی و یا عاشقانه است . 

ر آب و آتش عشقت گدازانم چو شمع تا دکوه صبرم نرم شد چون موم در دست غمت 
) 289( همان ، غزل 

اگر آب را از نظر عرفانی بررسی کنیم، نماد معرفت است و تشنگی نماد طلب. خواجه با نگرش عرفانی 
با استفاده از تشبیه تمثیلی از این دو واژه ( آب و تشنه )  مفهوم طلب و معرفت را به مخاطب منتقل می کند. 

به سر کشته خویش آي و زخاکش بر گیربین و مدار آب دریغ در لب تشنۀ ما
) 252( همان ، غزل 

با توجه به چند پهلو بودن اشعار خواجه ، اگر از دید عاشقانه به این بحث توجه کنیم ( آب ) نماد 
معشوق است  و تشنه نماد عاشق. 

کنایه با آب : -1-5
ي آن گوینده منظور خود را پوشیده بیان کند. خواجه براي کنایه جزو ایماژهایی است که میتوان به یار

تأثیر بخشی بیشتر گفتۀ خود و نیز انتقال مطلب، از عنصر ( آب ) کنایه سازي میکند .البته کامالً معلوم نیست 
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 که این کنایات در عصر حافظ کاربرد داشته یا بر ساختۀ ذهن شاعر است. در کنایات خواجه رسیدن از مکنی
به  مکنی عنه آسان است و کنایات او چندان عمیق و دور از فهم نمیباشد و بیشتر کنایات او از نوع کنایۀ به  

مصدر است . 
به آب انداختن : -1-5-1

کنایۀ ایماء از نوع مصدر در معنی به دور انداختن و ناچیز شمردن است. 
آتش در آب انداختی از دم شمشیر چون نصرت الدین شاه یحیی آنکه خصم ملک را 

) 425( همان ، غزل 
تشنه لب کردي و گردان را به آب انداختی زینهار از آب آن عارض که شیران را از آن 

) 425( همان ، غزل 
حالیا بیرنگ نقش خود بر آب انداختی تا چه خواهد کرد با ما تاب و رنگ عارضت 

) 425( همان ، غزل 
) : نقش بر آب زدن ( بودن-1-5-2

کنایۀ ایماء از نوع مصدر در معنی بی فایده است. 
که تا خراب کنم نقش خود پرستیدن به می پرستی از آن نقش خود بر آب زدم 

) 385( همان ، غزل 
تحــریــر خیال خط او نقش بر آب است افسوس که شد دلبر و در دیدة گریان 

) 31( همان ، غزل 
تا کی شود قرین حقیقت مجاز من حالیا نقش بر آب می زنم از گریه 

) 392( همان ، غزل 
آب شدن : -1-5-3

کنایۀ ایماء از نوع مصدر در معنی گداخته شدن و منفعل شدن از شرم است. 
که دیده آب شد از شوق خاك آن درگاهدلیل راه شو اي طایر خجسته لقا 

)408( همان ، غزل 
به آبی خریدن : -1-5-4

تلویحی از نوع مصدر در معنی کمتر اهمیت دادن است. کنایۀ
هست خاکی که آبی نخرد طوفان را یار مردان خدا باش که در کشتی نوح 

) 9( همان ، غزل 
آب زدن : -1-5-5

کنایۀ تلویحی از نوع مصدر در معنی تسکین دادن و فرو نشاندن است. 
د زنـــد به آتش تیز نـــه آب سرغالم آن کلماتم که آتش انگیزد 
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) 260( همان ، غزل 
با بررسیهایی که بر روي عبارات کنایی غزلیات حافظ انجام گرفته است، به این نتیجه میتوانیم برسیم که 
خواجه با کنایاتی که در ساختار آن از واژه ( آب ) بهره مند شده است از آن به عنوان پرده اي استفاده میکند 

ماللت و شکایت و روحیۀ ناامیدي، خودي نشان میدهد. با توجه به معنی و مفاهیم که از پشت آن احساس
این کنایات به کار رفته در غزلیات با نوعی احساس بی فایدگی  بی توجهی ، انفعال روحی ، و ناچیز انگاري 

و فرو نشاندن خشم و ناراحتی روبرو میشویم . 
وجهۀ اسطوره اي آب : -1-6

به بعد تقدسی آب بیشتر توجه شده است چنانکه براي آبها ، الهه اي به نام (آناهیتا) قائل درتاریخ باستان،
بودند و براي آن احترام خاصی میگذاشتند حتی در طول تاریخ اسالم نیز به وجهۀ حیات بخشی آب اشاره 

شده است . 
یگردد که هر کس از آن در فرهنگ اساطیر ایران، آب حیات یا آب حیوان چشمه اي اساطیري معرفی م

). به این آب، آب چشمۀ حیوان، آب 24، ص 1بنوشد به زندگی جاوید میرسد(فرهنگ اشارات ، شمیسا ، ج 
بقا، آب زندگی، آب خضر، آب حیوان و چشمۀ حیوان نیز میگویند . 

: خواجه نیز به آب از این بعد نگریسته است و با این عنصر حیاتی چنین تصویر آفرینی میکند
گر تشنه لب از چشمۀ حیوان به در آیی شاید که به آبی فلکت دست نگیرد 

) 485( همان ، غزل 
کاب حیات می خورد از چشمه سار حسن گرد لبت بنفشه از آن تازه و ترست 

) 386( همان ، غزل 
ترك طبیب کن بیا نسخۀ شربتم بخوان حافظ از آب زندگی شعر تو داد شربتم 

) 375غزل ( همان ، 
شاعر در بیتی موي اطراف رخسار معشوق را در مقام تمثیل به گل بنفشه اي تشبیه میکند که از صورتش 
که مثل آب زندگی حیات بخش است، سیراب میشود و نیز به طور مضمر موهاي سیاه و صورت مانند آب 

ارد و در بیتی هم خواجه اشعار حیات به باوري میتواند اشاره داشته باشد که آب زندگی در تاریکی قرار د
خودش را آب زندگی معرفی میکند چنان در بیت به این امر اشاره میکند که گویی در بیت تشبیهی به کار 

نرفته است بلکه رابطۀ این همانی وجود دارد و نمیتوان این دو را مجزّا از هم در نظر گرفت . 
تفاده از شکل ایماژي تصویر اساطیري آب میکند: حافظ تنها به این امر بسنده نمیکند و شروع به اس

زاغ کلک من بنامیزد چه عالی مشرب است آب حیوانش زمنقار بالغت می چکد 
) 30( همان ، غزل 

که شاعر نوشته هاي خودش را چنان ارزشمند جلوه میدهد که از آب حیوان قابل تفکیک نیست. 
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وان می رود هــر دم از اقالمم هنوز آب حیــدر قلم آورد حـــافظ قصۀ لعل لبت 
) 259( همان ، غزل 

نوشته هاي خواجه در توصیف لب یار که خود میتواند از جنبۀ عرفانی هم قابل بررسی باشد، چنان 
مشتاقانه است که از تأثیر این توصیف، از قلم خواجه هر لحظه آب حیوان تراوش میکند . 

به همراه خضر پس از عبور از تاریکیها براي نوشیدن      آب طبق باور اساطیري، اسکندر ذوالقرنین
زندگی رهسپار شد که در این سفر خضر موفق شد از آن بنوشد ولی اسکندر چون خواست قصد آن را بکند، 

). خواجه در کاربرد ساختار آب خضر  به این 24، ص 1چشمه ناپدید گشت(فرهنگ اشارات ، شمیسا ، ج 
ته است : مطلب اشاره اي داش

روشن است این که خضر بهره سرابی دارد آب حیوان اگر آن است که دارد لب دوست 
) 120( همان ، غزل 

نهان زچشم سکندر چو آب حیوان باش گرت هواست که با خضر همنشین باشی 
) 268( همان ، غزل 

ن ارزش و یافتن که خواجه در این بیت خواسته است اشاره اي به تناسب روحی و به دست آورد
( من ) حقیقی اشاره کند . 

، 1بر اساس باور اساطیري جایگاه این چشمه در ظلمات و تاریکی هاست(فرهنگ اشارات ، شمیسا ، ج 
).24ص 

ز طبع حافظ و این شعر همچو آب خجلحجاب ظلمت از آن بست آب خضر که گشت 
) 299( همان ، غزل 

، علت قرار گرفتن آب خضر در تاریکی را  خجالت و شرمندگی از که شاعر با استفاده از حسن تعلیل
طبع و ذوق حیات بخش خودش میداند که به طور مضمر طبع خودش را در حیات بخشی باالتر از جان 

بخشی آب حیات میشمارد. 
تــــا آب مــــا که منبعش اهللا اکبـر است فرق است از آب خضر که ظلمات جاي اوست     

) 40غزل ( همان ،
با آب خضر که –که دروازة شیراز بود –طبع شاعر، با یک قیاس مع الفارق  آبی که منشأش ( اهللا اکبر ) 

خاصیت حیات بخشی داشته است، به مقایسه میپردازد . 
حافظ در جنب اشارة اساطیري به عنصر ( آب )، تضمینی هم از قرآن براي تقدس آن دارد : 

فالتَمت و مـِـن المـاء کلُ شیء حی ست تشنه ممیر چو هست آب حیاتت به د
) 422( همان ، غزل 

خواجه با ذهنی وقّاد و با بینشی فرامتنی کاربرد عرفانی از آب حیات دارد : 
و اندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند 
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)178( همان ، غزل 
ف درون را در میانۀ ب ، آب حیاتی میداند که باعث زنده شدن دل که اشراق حقایق و کشف معار

میگردد. 
ترکیب سازي نو به جاي ( شراب ) از آب: -2

حافظ یک ترکیب ساز و تصویر پرداز ماهري است. با توجه به اوضاع نابسامان عصر رواج ریا و تزویر 
و برتري دادن میخانه و    دیر مغان به مسجد عابدان و زاهدان زمان ، با برتر جلوه دادن شراب و شرابخواري

و کنشت، قصد تخریب ریا و ریا کاري و زاهد نمایی دارد. وي که به عنوان یک مصلح اجتماعی شناخته 
میشد گاهی به خاطر موقعیت اجتماعی اش از به کار بردن واژة شراب اجتناب و با ساختن ترکیبی جدید  

تر میکرد و با پوشاندن لباس موقّر به اندام واژة شراب بر اعتراض خود عرصۀ اعتراض عوام را به خود تنگ 
نسبت به اوضاع حاکم  ادامه میدهد . از جمله جامه هاي نو میتوان به موارد زیر اشاره کرد: 

آب : -2-1
می دهند آبی و دلها را توانگر می کنند اي گداي خانقه برجه که در دیر مغان 

) 194( همان ، غزل 
خواجه با رو در روي هم قرار دادن دو عنصر متقابل (خانقه و دیر مغان ) قصد تخریب          خانقه 
نشینان ظاهر پرست و خالی از معرفت و متقلّدین خانقاهی دارد و نوشیدن شراب را بر اعمال مزورانۀ آنان 

ندة دل میشمارد. برتري میدهد و شراب را با یک استعارة تهکمیه توانگر کننده و تهذیب کن
آب حرام : -2-2

نـان حــالل شیــخ از آب حــرام  ما ترسم که صرفه اي نبرد روز باز خواست 
) 11( همان ، غزل 

با توجه به تناقض فکر و عمل  و رواج ریا کاري ، خواجه شراب را نجات بخشتر از نان شیخی میداند که 
است . حتی در روز قیامت هم شراب را بر آن معامالت متزورانه  از راه حالل و از روي تزویر به دست آورده

ترجیح میدهند. 
آب چشمۀ خرابات : -2-3

تا خرقه ها بشوییم از عجب خانقاهی ساقی بیار آبی از چشمۀ خرابات 
) 480( همان ، غزل 

آنها نیز شکایت سر خواجه از اعتراضی که به شرایط اجتماعی خانقاه و خانقاهی دارد از عجب و غرور 
میدهد و شراب را طهارت دهندة این عجب و تکبر معرفی میکند. 

آب انگور : -2-4
رو که تو مست آب انگوري مستی عشق نیست در سر تو 
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) 444( همان ، غزل 
از نظر حافظ تحمل مستی حاصل از عشق کار هر کس نیست و میدان عشق را از جان گذشته اي الزم 

ر عصر خودش  نمیتواند از جان گذشتۀ صادقی را بیابد، اقرار میکند  هر کس که ادعاي مستی است  چون د
حاصل از عشق در سر دارد ادعاي بی پایه و اساسی است؛ آنان مست شراب انگور هستند که مستی موضعی 

و گذراست . 
آب خرابات : -2-5

بات بر کشیم دلق ریا به آب خرانذر و فتوح و صومعه در وجه می نهیم 
) 368(همان ، ، غزل 

خانقاه با وجه نذر و فتوح اداره میشد یعنی هر کس نذري داشته به خانقاه میدادند تا با این نذورات 
خانقاه اداره شود. محیط خانقاه در عصر شاعر چنان نامساعد و مملو از فساد و تنزل فرهنگ و رواج زرق و 

ته نمیدانست که مردم نذورات خود را به آن جا ببرند تا صرف خانقاه فریب بوده که شاعر محیط آن را شایس
نشینان بشود . خرج کردن نذورات را در راه شراب ومی، بر خرج مصارف خانقاه ترجیح میدهد . 

آب آتش گون : -2-6
ساقیا یک جرعه ده زآن آب آتش گون که من 

در میـــان پختگــان عشق او خامم هنــوز 
)259(همان ، غزل 

خواجه که در خود ضعف و ناتوانی در رسیدن به عشق محبوب را احساس میکند و در به دست آوردن 
ۀ آن به پختگی برسد تا بتواند به عشق آن تجربۀ کافی در خود نمیبیند از ساقی طلب شراب میکند  تا به وسیل

او نایل شود . 
آب طربناك : -2-7

پیشتر زآنکه شود کاسۀ سر خاك انداز خیز و در کاسۀ سر آب طربناك انداز 
) 258( همان ، غزل 

فرصت را مغتنم شمردن و ابن الوقت بودن از اندیشه هاي صوفیانه و عارفانه است. شاعر در این بیت 
کند که پیش از مردن، فرصت را غنیمت شمارید و ساعات خود را به خوشی بگذرانید . خوشی که توصیه می

محصول شراب است شرابی که زمینی نیست بلکه عنصر آسمانی است و خمخامۀ آن عالم معنا میباشد و این 
ت باشد . خوشی باعث میشود که غم و اندوه لحظه اي از دل خارج شود و به مسائل محیط بیرون بی اهمی

آب عنب : -2-8
رند را آب عنب یاقوت رمانی بود همت عالی طلب جام مرصع گو مباش 

) 212( همان ، غزل 
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به آن معناي مدنظر حافظ از جمله بر ساخته هاي وي است که در غزلیاتش از بسامد باالیی » رند«
ه اگر جام مزین و گوهر اندودي هم براي برخوردار میباشد . حافظ در بیان داشتن همت عالی اظهار میدارد ک

یعنی آزاد از هر قید و بند، مظروف از ظرف مهمتر است .» رند«نوشیدن شراب نباشد مهم نیست  براي انسان 
) حدود شرعی و 26گاهی هم شاعر به خاطر داشتن ( مشرب رندي )( مکتب حافظ ، مرتضوي ، ص 

باده و می یاد میکند : اجتماعی را کنار نهاده و بی پرده از نام 
ویران سراي دل را گاه عمارت آمد خاك وجود ما را از آب باده گل کن 

) 167( همان ، غزل 
علی الصباح که میخانه را زیارت کرد به آب روشن می عارفی طهارت کرد 

) 128( همان ، غزل 
به قداست و مظهر طهارت بودن با توجه به مطالبی که ذکر شد، شایان توجه است که شاعر با آگاهی 

عنصر ( آب ) در تاریخ اسالم و اساطیر باستان ، به نوعی خواسته است  با همنشینی واژة شراب ، می و باده  
با آب و نیز با ترکیب سازي ابتکار خاص خود جنبۀ طهارت و پاکی به شراب بدهد تا بتواند با ساخت 

به اهل ریا و تزویر برنده تر نماید .اینگونه ساختار، زبان اعتراض خود را نسبت 
ساختار ترکیبی با ( آب ) : - 3

تا حال بیشتر به بررسی مفاهیمی پرداختیم که واژة آب به همراه واژه هاي دیگر موجد تصویر شده است . 
ت اما نمیتوان از برخی کلمات که در ترکیب آن، واژة ( آب ) کاربرد دارد چشم پوشید . یکی از این ترکیبا

(آبرو) است که می توان به صورت جدا (آب رو) نیز نوشت . 
آبرو : -3-1

تنها جایی که آب مفهوم اصلی خود را از دست میدهد در واژة آبروست . شاعر زمانی از آبرو سخن به 
میان میآورد که شرایط را موافق میل خود نمیبیند و قصد اعتراض دارد، اعتراضی که به طور مضمر است . 

باده و گل از بهـاي خرقـه می بایـد خریـد ط جود است آبروي خود نمی باید فروخت قح
) 225( همان ، غزل 

که شاعر از عصري شکایت میکند که دست بخشنده اي در آن وجود ندارد و خرقه و خانقاهی به ریم ریا 
به سوي کسی دراز کرد و و تزویر و فساد آلوده شده است و شایسته نمیداند که در این عصر دست خواهش 

آبروي خود را باخت . 
مبـاد کاتـش محـرومی آب ما ببـرد . گذار بر ظلمات است خضر راهی کو 

) 125( همان ، غزل 
خواجه وجود محرومیت و در قید و بند شرایط نامساعد بودن و بی بهره ماندن از کام ها را که خود نوعی 

امعه ، بی آبرویی قلمداد میکند . از محرومی است در مقابل طبقۀ خاص ج
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گاهی هم وقتی در برابر محبوب خود قرار میگیرد و مورد بی مهر و محبتی او واقع میشود و محبوب ، 
وي را از خود میراند  این رانده شدن را بی آبرویی میداند که به جاي ( آبرو ) از واژة 

( آب ) استفاده میکند : 
جور از حبیب خوشتر کز مدعی رعایت نتابم هر چند بردي آبم روي از درت

) 93( همان ، غزل 
با توجه به این که حافظ به فقر و قناعت بسیار اهمیت قائل است و آن را بهترین عطاي حق نسبت به 

بنده میداند براي آن ( آبرویی ) در نظر دارد که حتی از مرتبۀ پادشاهی باالتر میشمارد : 
با پادشه بگوي که روزي مقدر است نمی بریم ما آب روي فقر و قناعت

) 40( همان ، غزل 
در بیتی هم در نشان دادن اهمیت عزّت نفس و بی نیازي از غیر حق و روي آوردن به درگاه خداوند و 
آبروي خود را بر در هر کس و ناکس به باد ندادن ، به جاي ترکیب ( آب روي ) از

( آب رخ ) استفاده میکند : 
حاجت آن به که بر قاضی حاجات بریم افظ آب رخ خود بر در هر سفله مریز ح

) 366( همان ، غزل 
گالب : -3-2

نیز از تیررس او خارج نمیشود و در خالل » گالب « طبع حافظ در تصویر پردازي به حدي است که واژة 
صویرساز اشاره تصویر پردازي خود از این عنصر به رسوم و آیینی در مورد این مادة ت

میکند . به گالب ( عرق ) هم میگفتند چون با تقطیر و تعریق گل سرخ به وجود میآید(فرهنگ اشارت ، 
). خواجه در بیتی با استفاده از صنعت ایهام تناسب گالب را با       (عرق) در یک 1047، ص 2شمیسا ، ج 

راستا آورده است : 
چــــون شیشه هاي دیدة ما پر گالب کن ابنشان عرق ز چهره و اطــــراف باغ ر

) 387( همان ، غزل 
وي در بیتی هم به رسم گالب ریزي به شراب جهت خوشبویی آن اشاره میکند : 

نسیم عطر گردان را شکر در مجمر اندازیم شراب ارغوانی را گالب اندر قدح ریزیم 
) 367( همان ، غزل 

دسته رفته به خاك ریختن، اینگونه اشاره میکند : و نیز به رسم گالب به یاد فرد از 
بخــــواه جام و گالبی به خاك آدم ریز فرشته عشق نداند که چیست اي ساقی 

)260(همان ، غزل 
خواجه در بیتی هم به خاصیت درمانی گالب که با شکر میآمیختند اشاره دارد : 

گالب و قند است که حاجتت به عالج شفا ز گفتۀ شکر فشان حافظ جوي 
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) 102( همان ، غزل 
آبخور : -3-3

حافظ در بیتی آبخور را در معنی بهره و نصیب و نیز در معنی آبشخور به کار میبرد: 
آدم بهشت روضـــــه دارالسـالم را در عیش نقد کوش که چون آبخور نماند 

) 7( همان ، غزل 
اده کردن اظهار نظر میکند . که در غنیمت شمردن فرصت و از لحظه ها استف

گرداب : -3-4
شاعر با استفاده از ترکیب (گرداب) شرایط سخت و نامساعد را به صورت ملموس به تصویر 

میکشد: 
کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل 

) 1( همان ، غزل 
غزلیات خواجه به چشم میخورد گاهی متوجه میشویم که شاعراز با توجه به تصویر پردازي هایی که در

مفهوم حقیقی و ملموس عنصر ( آب ) نیز در ارایۀ مقصود خود استفاده نموده است: 

کو همرهی که خیمه از این خاك بر کنیمآب و هواي پارس عجب سفله پرور است 
) 335( همان ، غزل 

مرغ بهشتی که دهد دانه و آبت وياي شاهد قدسی که کشد بند نقابت 
) 16( همان ، غزل 

و در بیتی هم میبینیم که واژة ( شراب) را در معنی ( آب ) استفاده میکند: 
تا در میانه خواستۀ کردگار چیست زاهد شراب کوثر و حافظ پیاله خواست 

) 66( همان ، غزل 
( سراب ) در تقابل با ( آب ) : -4

قابل با هم ، دو مفهوم متضاد را میسازند . سراب سویۀ غیر حقیقی و آب جانب حقیقی این دو واژه در ت
است. چنانکه سراب از دور به چشم میآید هر چند مانند آب به نظر  میرسد اما هر چقدر به آن نزدیک 

ب و حیله میشویم از ما دور میشود. با توجه به این اصل، جنبۀ غیر حقیقی محسوب میشود که به نوعی با فری
متناسب است. 

تا غـول بیـابـان نفریـبـد به سـرابـت دور است سر آب در این بادیه هش دار 
) 16( همان ، غزل 
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منظور شاعر این است که اگر رسیدن به کنه حقیقت چیزي دشوار است پس نباید به چیزهاي ظاهري و 
غیر واقعی فریفته شد . 

که تشنه سیر گردد از لمعۀ سرابی ان حافظ چه می نهی دل تو در خیال خوب
) 424( همان ، غزل 

حافظ با تشبیه تمثیلی با ( تشنه و سراب )، اشاره اي رمز گونه به طالب حقیقت دارد که اگرچه به ظواهر 
فریفته نمیشود باز هم تالش میکند به کنه حقیقت محض برسد.

نتیجه : 
حافظ، نشانگر اهمیت و قداست این عنصر و  تأثیر گذاري به کار گیري عنصر ( آب ) در تصویر آفرینی 

آن بر عناصر دیگر در محور همنشینی به قصد تغییر ماهیت میباشد . گاهی خواجه با جانشینی این واژه با 
عناصر مغایر با شرع، قصد دارد در مقام شکوه و اعتراض به اوضاع حاکم  ترکیباتی به وجود بیاورد که به 

مال غیر شرعی را بر ریا و تزویر و شرایط اجتماعی عصر خودش ترجیح دهد . گاهی صورت پوشیده اع
خواجه در تقابل آب و تشنه، با توجه به چند پهلو بودن شعرش، با دید عارفانه (آب) را نماد حقیقت محض 

ا نماد و تشنه را نماد (طالب حقیقت) به شمار میآورد و با نگرش عاشقانه (آب) را نماد معشوق و تشنه ر
(عاشق) میپندارد . 

حافظ با توجه به اینکه از مردم عصر دل خوشی ندارد و در مقایسه با مدینۀ فاضلۀ خود، آنان را کامالً 
مغایر با جریان اندیشۀ خود میداند از یاد کرد نام انسان خودداري میکند و از ترکیب طعنه آمیز (آب و خاك) 

واژة (آب) را در معنی خاص خود استفاده میکند که در معنی (اشک) یا استفاده میکند . خواجه در ابیاتی هم 
(آب دیده) است که خود میتواند نشان از معناي نهفتۀ عشق پنهان و نیز اثري که عاشق واقعی در مقام سلوك 

راه حقیقت دارد، باشد . 
نصر طبیعی و نیز با ساختن در یک نگاه کلی به این مقاله میتوان اشاره کرد که شاعر با استفاده از این ع

ترکیباتی که با این واژه همنشین میباشند، قصد دارد اندیشۀ نهفته در ضمیر خود را به طور ملموس به 
مخاطبان خود انتقال دهد و جنبۀ محسوس عشق و عرفان را که امري انتزاعی 

طیۀ آسمانی است و عنصري میباشند در جامۀ عناصر طبیعی جلوه گر نماید و با استفاده از (آب) که یک ع
مطهر و متعالی محسوب میشود، به نوعی جنبۀ متعالی عشق و عرفان را به تصویر بکشد . 

کتابنامه
)، چاپ اول . 1385قرآن ، مرحوم الهی قمشه اي  ، انتشارات گلی، ( -1
ي  تهران ، دیوان حافظ ، شمس الدین محمد ( متخلص به حافظ ) ،  ، به تصحیح پرویز ناتل خانلر-2

) ، چاپ دوم1385نشر خوارزمی ( 
) ، چاپ چهارم. 1383مکتب حافظ ، مرتضوي ، منوچهر ، تهران ، انتشارات ستوده ، ( -3
)، چاپ سیزدهم .1381حافظ نامه ، خرّمشاهی ، بهاء الدین  ، تهران ، انتشارات علمی و فرهنگی ، ( -4



٥١٨٨

٥١٨٨

مجموعه مقاالت

)  ، چاپ نخست . 1387انتشارات میترا، ( فرهنگ اشارات ، شمیسا ، سیروس ، تهران-5
)، چاپ دوم . 1382فرهنگنامۀ کنایه ، میرزانیا ، منصور  ، تهران ، انتشارات امیر کبیر ، ( -6
رمز و داستان هاي رمزي در ادب فارسی ، پورنامداریان ، تقی ، تهران ، انتشارات علمی و فرهنگی، ( -7
)  ، چاپ ششم . 1386
اطیر و داستان واره ها در ادبیات فارسی ، یا حقی ، محمد جعفر  ، تهران ، فرهنگ معاصر، فرهنگ اس-8

)  ، چاپ دوم . 1388( 
)، چاپ اول . 1380فرهنگ ایران باستان ، پور داود ، ابراهیم ، تهران ، انتشارات اساطیر، ( -9

)، چاپ بیست و هشتم . 1388، ( فنون بالغت و صناعات ادبی، همایی،جالل الدین، تهران،نشر هما-10
) ، چاپ ششم . 1379بیان و معانی ، شمیسا ، سیروس تهران ، انتشارات فردوس ( -11
) 1366فرهنگ واژه نماي حافظ، صدیقیان ، میهندخت  و میرعابدینی ، ابوطالب ،، تهران امیرکبیر، (-12

،چاپ اول.
) ، چاپ اول1387کبیر، (فرهنگ شرح هاي حافظ، باقري، بهادرتهران، امیر-13
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جملهاطالعاتیساختبرآنتاثیرومتنايسازهالگويتغییر
فارسیزبانخبريهايجملهدرسازياسناديفرآیندبرتاکیدبا

علیزادهعلی
بیرجنددانشگاهدانشیار

1کیانیملکریحانه

بیرجنددانشگاهارشدکارشناسیدانشجوي
چکیده
اعمالکهآنجاازواندفارسیزباندربسامدپرهايفرآیندازسازياسناديبهشوسازياسنادي

درقبولقابلودستوريجمالتبهالبتهوايسازهالگويتغییربهمعموالفرآیندهااین) نشاندارساخت(
ومعنایییلدالجستجويدربایدودانستدخیلآندررانحويصرفادالیلتواننمیانجامد،میزباناین

هايجملهساختدرحرکتهايفرآینداینبرکهراعواملیاستبرآنسعیمقالهایندر. بودکالمی
جملهاطالعاتیساختبرتواندمیفرآیندهااینکهتاثیريهمچنینوهستندگذارتاثیرفارسیزبانخبري

واطالعاتپردازشعملشدنهموارتر. ردگیقراربررسیموردباشدداشتهکهنهونواطالعچینشنحوهو
ایننتایج. آوردحساببهفرآینددوایناعمالدالیلازتوانمیراشدهدادهحرکتيسازهبرتاکیدنیز

.استنحويواحدیکعنوانبهشدهبجاجاعنصراطالعاتیتاثیروکالمونحوتعامليدهندهنشانمقاله

فارسیزباناطالعاتی،ساختسازي،اسناديشبه،سازياسناديها:کلیدواژه
مقدمه

دررانحويمختلفهايصورتازگیريبهرهامکان،مفهومیکبیانبرايدنیاهايزبانگویشوران
سمتیبهراشنوندههستندخاصینقشدارايکهنحويهايساختاینازیکهرانتخاب. دارنداختیار

.دریابدکالمدررااطالعاتسایروشدهارائهاطالعمیانارتباطدرکهکندمیهدایت
آنشدنمطرحازپسکهاستموضوعاتیجملهازکهنهونواطالعتوزیعينحوهواطالعیساخت

قراربررسیموردگوناگونهايجنبهازوشدهکشیدهچالشبههموارهپراگمکتباندیشمندانتوسط
زباندرکهنهونواطالعگرفتنقرارچگونگیکرداشارهآنبهتوانمیکههاییجنبهازیکی. استگرفته

نحوهبرايگوناگونالگوهايکههمانگونهمسلما. بودخواهدصورتچهبههاتفاوتایناینکهواستها
مایزتچنینتوانمینیزاطالعیساختبراي،داردوجود... ) وفعلوفاعل( کالماجزايگرفتنقراري

از. گذارترین آنهاستاز تاثیرامانیستهاواژهتوالیکنندهتعیینعاملتنهااطالعیساخت. بودقائلهایی
حدوديتاتوانندمیجمالتدرونهايسازه،استآزادواژگانیآرایشدارايفارسیزبانکهجاییآن

معناییوآوایی،،صرفینحويدانشبرعالوه،فردهرزبانیدانشمعموال. شوندجابهجاجملهدرآزادانه

1 . reyhaneh.m@gmail.com(نویسنده مسئول)
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بافتدرراايجملههرکندمیکمکزبانسخنگويبهکالمیدانش. شودمینیزکالمیدانششامل،
.کنداستفادهمناسبطوربهجمالتدرراکهنهاطالعونواطالعوببردکاربهخویشمناسب

اینانتقالابزار. هستندشنوندهیاخوانندهبراينویسندهیاگویندهسويازپیامهاییحاملزبانجمالت
اما. کندعوضراآنهاگزارهمعنايمیتواندجمالتنحويساختدرتغییر. استهاسازهآرایشنحوهپیامها

برکهشدهپذیرفتهدیدگاهیمقالهایندر. معنا نمی گردد در اینتغییرباعثجمالتآرایشدرتغییرهمیشه
معنايبرعالوهنحويآرایشدرتغییرومیگذاردتاثیرآننحويآرایشبرجملهاطالعیساختآنطبق

ولدووي(دهدتغییرراجملهارتباطیمعنايوبگیردتاثیرنیزجملهاطالعیساختازمیتواندايگزاره
1990.(
کنیم . از بررسیجملهاطالعاتیساختبرراواژگانیآرایشتاثیرکهاستآنبرسعیتحقیقایندر

این رو ، جمله هاي اسنادي شده و شبه اسنادي شده در زبان فارسی را در چهارچوب نظریه ي نقش گراي 
هلیدي ، به لحاظ نحوي و کالمی بررسی کرده ایم. تبیین دو فرآیند اسنادي سازي و شبه اسنادي سازي تعامل 

ساخت( خوداصلیهايجایگاهدرجملههايسازههد. معموالمیان حوزه هاي مختلف زبانی را نشان می د
نشاندارهايساختوآیدبوجودتغییراتیجملهبنیادینساختدراستممکناما،دارندقرار) نشانبی
سازهنخستینعنوانبهتاکیدمورديسازهآندرکهسازياسناديفرآیندجملهازآیندبوجوددستورياما
شگرد. شودمیپدیدارجملهباقیآنازپسو"بودن"فعلسپس؛گرددمیظاهرشدهاسنادييجملهي

يسازهآندرکهاستسازياسناديشبه،جملهدربخصوصیيسازهبرتاکیدنهادنبرايدیگرنحوي
یاکانونییگاهجا،مسندجایگاه،نشاندارجمالتنوعایندروشودمیظاهرمسندجایگاهدرتاکیدمورد

در پی عملکرد این فرآیند ها گذشته از دگرگون شدن آرایش بی نشان ساختار جمله ، در . استتاکیدجایگاه
آرایش اطالعی آن نیز تغییراتی بوجود می آید. این تغییر می تواند یکی از دالیل بروز فرآیند هاي مذکور 

توزیع اطالع نو و کهنه را در جمله تغییر داد. در حقیقت باشد. می توان با استفاده از برخی فرآیند هاي نحوي
را برهم می زنند نشاندار می باشند مانند فرآیند هاي اسنادي "اطالع نو + اطالع کهنه "جمالتی که ساختار 

سازي و شبه اسنادي سازي.
به اسنادي هدف از نگارش این مقاله ، از یک سو تبیین ویژگی هاي نحوي جمله هاي اسنادي شده و ش

شده در چهارچوب نظریه نقش گراي هلیدي و از سوي دیگر ، بررسی ساخت اطالعی ، نحوه ي چیدمان و 
گزینش آرایش واژگانی خاص ، چینش اطالع نو و کهنه در این نوع جمالت نشاندار و پی بردن به دالیل و 

عوامل کالمی چنین تغییرات سازه اي است. 
بان پدیده اي اجتماعی است ، به همین علت داده هایی که در تدوین دستور هلیدي بر این باور است که ز

او به کار رفته اند متون واقعی گفتاري و نوشتاري هستند. بدین منظور در این مقاله داده هاي عینی گفتاري را 
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مه ها و در زبان فارسی معاصر از رادیو ، تلویزیون ، مکالمه هاي روزمره و داده هاي نوشتاري از روزنا
مجالت جمع آوري کرده و با توجه به مبانی نظري تحقیق ، به تحلیل آنها پرداخته ایم. 

در ساخت هاي نحوي جمالت اسنادي شده و شبه اسنادي شده جمالت ساخت نحوي دو بندي دارند، 
ت.  یک بند اصلی که حاوي فعل ربطی بودن است بند دیگر بند پیرو است که بیانگر گزاره اي واحد اس

فعلصورتبهبودنفعل،شدهاسناديجمالتاطالعاتیساختنظرازکهدهدمینشانهادادهمطالعه
در نهایت بررسی این ساخت ها . گیردمیقرارحاشیهدرپایهبندبهنسبتپیروبندوشودمیظاهراسنادي

شدن موثرند.نشان می دهد عواملی همچون تاکید در فرآیند اسنادي شدن و شبه اسنادي
ساخت هاي اسنادي شده و شبه اسنادي شده در بسیاري از زبان هاي هند و اروپایی دیده می شود و 
مطالعات نحوي فراوانی در مورد ساخت هاي اسنادي شده و شبه اسنادي شده صورت گرفته است که بیانگر 

زبان طبیعی است.اهمیت این نوع ساختار ها و کاربرد فراوان آنها در میان سخنگویان یک 
پیشینه مطالعات 

اشاره ) 1384(زادهغالمعلیخسروفارسیزبانساختمی توان به کتابزمینهایندرمطالعاتجملهاز
در فارسی سازياسناديشبهوسازياسناديجملهازنحويهايفرآیندکلیهبررسیومعرفیبهکرد که

زبان هاي مختلف بر روي ساخت هاي اسنادي شده صورت پردازد . همچنین مطالعات زیادي نیز درمی
ایندرگرفتهصورتکلی، مطالعاتطورگرفته است که می توان از میان آنها به موارد زیر اشاره کرد. به

Cleftingپس گذاري (کهاول. نگرشکردبنديدستهعمدهنگرشدوقالبدرتوانمیراحوزه

Reverse Psudo( توسط یسپرسنتاریخی،اصولاساسبرجدیدانگلیسیدستورکتاب) است در
ودارنداسناديماهیتیشده،اسناديهايبر این است که ساختتأکیدنگرشایندر. مطرح شد) 1927

رامعناییسازةیکهم،بادواین. رودمیشماربهضمیر اسناديبهمربوطوکنندهتوصیفاسنادي،بند
اینپیرواناز. شودمیشدهاسناديسازةباسازهاینبرابريربطی، باعثفعلحضورودهندمیتشکیل
به 1392) اشاره کرد. ( والی و رضایی 1977) ، گندل ( 1973) ، اسکچر ( 1970توان آکماچیان ( مینگرش

).1927نقل از یسپرسن 
طرفداران این. مطرح شد)1937("تحلیلینحو"دیگري ازیسپرسن به نام کتابانتشاربانگرشدومین

خالی می آیند ، از این رو نحويجایگاهکردنپربرايتنهاربطی،فعلحتیواسناديضمیرمعتقدندنگرش
نامید. در حالی که بند اسنادي با عنصر اسنادي شده رابطه "زایدعنصر"می توان این نگرش را رویکرد

) اشاره 2001( لمبرخت) و1984( هادلستون) ،1998( کیسنتوامینگرشاینپیروانازمعنایی دارد.
).1937به نقل از یسپرسن 1392( والی و رضایی .کرد

هستنددستوريعناصريموصول،نیزوربطیفعلوضمیر اسناديتوالیاستمعتقد)2001لمبرخت (
ضمیربرايشناختیبردکاريکردعملبهحال،عیندرويکنند؛شرکت نمیجملهمعناییترکیبدرکه

. استقائلشدهاسناديسازةبادر ارتباطربطیفعلواسنادي
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هايساختکالمی دربارة-گرایانه نقشهايدیدگاهگونهاینپیروان) یکی دیگر از1978پرینس ( 
ي اسنادي را به بررسی این نوع جمالت و تاثیرات کالمی آنها می پردازد. وي ساخت هااست وشدهاسنادي

دقیقمرزيشده،ذکرنگرشدومیاناست و عقیده دارد کهکردهبنديتقسیمآنهاکالمیعملکرداساسبر
کرد.مشخصتوانرا نمی

( متنزبانشناسیيدربارهکهاستکسیاولینواستپراگمکتبگذارانپایهازیکیمتسیوسویلهم
Text Linguistics (بایاوآنازبعدوقبلجمالتبهتوجهبابایدايجملهرهوينظراز. گفتسخن

توانمیراجملهکهکردپیشنهادهمچنینمتسیوس. شودتعبیر،استرفتهکاربهآندرکهموقعیتیبهتوجه
آنوي. کردتحلیلوتجزیه،کندمیپیامگیريشکلبهکهکمکیوآناجزاياطالعیارزشنظراز

رابخشیآنونامدمیمفروضاطالعیاکهنهاطالعراکندمیپیامتشکیلبهکمتريکمککهراعنصري
هماننواطالعومبتداهمانکهنهاطالعمتسیوسدیدگاهدرگوید.مینواطالعکندمیبیشتريکمککه

Combining( انطباقیرویکردياطالعیساختدربارهمتسیوس،دیگرعبارتبه. استخبر

Approach (آنطرفدارنیزکونووگاندل،فیرباسمانندافراديکهرویکردایندر. نمایدمیاتخاذرا
استاینخالفبرهلیديدیدگاه. ( شودمیفرضیکسانجملهاطالعیساختومبتداییساخت،هستند

منکتاب"يسازهباالمثالدراساساینبر). استشدهآوردهبعدقسمتدرکهداردافتراقیرویکرديو
باشدمینواطالعهموخبرهم"شدگم"يسازهدیگرطرفازواستکهنهاطالعهمومبتداهم"
).30: 1983فرایزازنقلبه1383نژادپهلوان(

معتقدوداندمیجملهساختقالبدراطالعاتبنديبستهينحوهدرمهمیعاملرانقشیبارچیف
. استشنوندهحافظهدرموجوددانشبااطالعاتتناسبمورددرگویندهنظرنشانگربنديتهبسایناست

تنهاتواننمیراجملهساختکهدهدمینشان،شدمعرفی) 1976(چیفطرفازکهبنديبستهاصطالح
معتقدفچی. استدخیلساختنوعدرنیزنحويغیرهايمحركبلکه،کردتوجیهنحويعواملپایهبر

ازدندانخمیربنديبستهاینکهمثلدرست،دارداهمیتپیامخوداندازهبهپیامانتقالچگونگیکهاست
).28: 1976چیف( باشدموثرآنفروشدرتواندمیدندانخمیرخودکیفیت

،انیبیغیرکنشمانندموضوعاتیباکهداندمیشناسیکاربردازبخشیرااطالعیساختوالدووي
. ساختداردکاروسرغیرهو) Sympathy(همدردي،) Discourse Structure( کالمیساخت
وي) . Tail( دنبالهو) Link( پیوند،) Focus( نواطالع: استقسمت3شاملوالدووياطالعی
کهاستخشیبآنزمینه. کندمیتقسیم) Ground( زمینهونواطالعقسمتدوبهراجملههرنخست

استاطالعیبخشنواطالعکهحالیدر،کندمیمرتبطشنوندهذهنیدنیايبهیاوقبلبافتبهراجمله
پیوندودنبالهجزءدوبهرازمینهبخشسپسوي. کندمیمتبادرشنوندهذهنبهراجدیديمطلبکه

شنوندهحافظهبهاطالعاتورودردنکمطوب،اطالعاتبنديبستهنقشکند و معتقد است کهمیتقسیم
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مثالبراي. اندشدهتعریفهدفهمینبهرسیدنبرايدنبالهوپیوند،نواطالعهايبخشبنابراینواست
میمتصلشنوندهذهندرقبلیاطالعاتازبخشکدامبهنواطالعبخشکهدهدمینشانپیوندعنصر،

).8: 1992والدووي(.شودمیثابتومتناسبآنجادرنواطالعچگونهکهاستاینبیانگردنباله. شود

پرسش ها و شیوه تحقیق
و نحوي دستوريهايویژگیابتدا،درکهصورتبدیناست؛تحلیلی-توصیفینوعازحاضر،پژوهش

نقشدستورچوبچهاردرراهاآنسپسوکردهتوصیفراشده و شبه اسنادي شدهاسناديهايساخت
:هستیمهاي زیرپرسشبهپاسخدنبالبهمقاله،ایندر. ایمکردهتحلیلگراي هلیدي 

عوامل تاثیر گذار بر فرآیند هاي حرکت در ساخت جمله هاي اسنادي شده و شبه اسنادي در جمله - 
هاي خبري زبان فارسی چیست؟

د بیشتر اتفاق می افتد یا  باشمعرفهتاکیدمورديسازهاسنادي سازي و شبه اسنادي سازي زمانی که- 
زمانی که نکره باشد؟ 

اعمال این فرآیند ها چه تاثیري بر ساخت اطالعاتی جمله دارند؟- 
از آنجایی که تحلیل هاي نقش گرایی بر اساس داده هاي طبیعی است ، در پژوهش حاضر به بررسی 

تلویزیون و مجالت و جمله گردآوري شده از هر دو صورت گفتاري و نوشتاري و از رادیو و 200
روزنامه ها پرداخته شده است.

مبانی نظري
:هلیديمندنظامگراينقشدستور

. گرفتقرارزبانشناساناززیاديعدهاستقبالمورداونظریاتکهاستگرایانینقشازیکیهلیدي
ترجدیدصورتدر،بودکردهمطرحمیزامومقولهدستورنظریهعنوانبهراخودنظریهپیشترکهوي

طرفبرراقبلیينظریههايایراد،استمعروف"مندنظامدستور"بهاصطالحاکهخودنظریات
همبازگرایینقشازنوعایندرهلیدي. استکردهارائهراگرایینقشازتريمعتدلصورتوکرده

بهوداندمیزبانکاربردورتباطیانقشبهوابستهراآنوي،استمعتقدزبانصورينظاموجودبه
نقشدستوربرايمقدمهکتابدروي. داردتاکیدزبانصوريساختبراينقشیهايتبیینيارائه
اساسکهمفهومیچهارچوبکهداندمیاینخوددستوردرراگرایینقشيواژهگزینشعلتگرا
دستورراخوددستورهلیدي. استگرانقش،باشدصورياینکهجايبهدهدمیتشکیلرادستوراین

نظرمدرانقششناختی،زبانساختاروعناصر،نظام،متن،مفهومسهتفسیرو درداندمیگرانقش
).140: 1994هلیدي( دارد.
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توجهآنهاستنیازمندزبانکه،فرديواجتماعیهاينیازودستورينظاماینبینارتباطبههلیدي
:شناسدمیبازیکدیگرازراهمبهمرتبطزبانیفرانقشسهویدنمامی

.بخشدمیساختارتجربهبهزبانآنواسطهبهکهتجربیفرانقش)1

.دهدمیبناراکنندگانشرکتبینارتباطاتکهبینافرديفرانقش)2

).142: 1970هلیدي. ( بخشدمیپیوستگیوانسجاممتونبهکهمتنیفرانقش)3
توجهکهبنیانمعنااستدستوريهلیديدستور. داردتفاوتزبانیهايانگارهسایربادستوراین

اجتماعیيپدیدهیکهمانندزبانبه،هلیديزبانیهاينگارهدر. داردبافتیمالحظاتبهنیزايویژه
نیازهايساختنرآوردهببرايزبانچگونهکهاستاینبرتاکید،علتهمینبهوشودمینگریسته

هلیديدستور،دیگرعبارتیبه. گیردمیقرااستفادهمورداجتماعیاهدافبهیابیدستوانسانی
. زبانکاربردبهمعطوفنتیجهدرواستگرانقشدستوري

تدویندرکههاییدادهعلتهمینبه،استاجتماعیايپدیدهزبانکهاستباوراینبههلیدي
نظریهیکاینکهبرعالوههلیديدستور. هستندنوشتاريوگفتاريواقعیمتوناندرفتهکاربهاووردست
متنتوصیفوتحلیلبراينیزايویژهطوربه،دهدمیارائهزبانکارکردوماهیتبابدرکلی

شیوهیکعنوانبهمتنتحلیلبرتاکید"گرانقشزبانانگارهدر،هلیديگفتهبه. استشدهطراحی
تحلیلکهدهدمیهشداراووجوداینبا".عملابزارعنوانبهوزبانبابدراينظریه؛استعملي

پایهبرکهگفتمانیتحلیلکهکندمیاضافهو،نیستممکنزبانیيانگارهبهاتکابدونگفتمانومتن
).12: 1994هلیدي. ( بودخواهدمتنازسیريتفتنهاونیستتحلیلوجههیچبهنباشدزباندستوري

هدف هلیدي هنگام طرح این نظریه شناخت و درك دستور زبان از طریق تحلیل و تعبیر متن بوده 
)  معتقدند دستور نقش گرا به این دلیل نظام مند نامیده می شود که زبان 2004است. هلیدي و متیسون(

عبارتی مجموعه ي به هم مرتبطی از انتخاب ها می داند که معنا را را به عنوان شبکه اي از نظام ها یا به 
می سازند. 

نکته ي مهمی در دستور نظام مند وجود دارد و آن این است که این دستور بر پایه روابط جانشینی 
قرار دارد به این ترتیب زبان شبکه اي از نظام ها یا مجموعه اي از امکانات مرتبط به هم به منظور 

–معنی است. هلیدي ساخت سازه اي زبان را در چهار سطح بررسی می کند شامل سطح دستور ساخت

) .1994واژگان ، سطح معنایی ، سطح واجی و آوایی (هلیدي 
دراطالعاتکردندهیسازمانودادننظمچگونگی،گرانقشدستورمهمهايجنبهازدیگریکی

خواه،گفتاريخواه،دهیمتوضیحکسیبرايرامطلبیمبخواهیاگرفرضا. استارتباطاتفرآیند
آسانآنفهمخوانندهیاشنوندهبرايکهدهیمسازمانطوريراآنکهکنیممیسعی،باشدنوشتاري

.باشیمداشتهرامخاطبکردنگیجقصدعمدااینکهمگرشود
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طریقازیامدرسهدرراآناستنممکزیرادانندمینوشتارزباندررادادننظمنوعافراداکثر
زبان. بنویسندايمقالهیااينامهخواهندمیکههنگامیبویژه،باشندگرفتهفرادیگرهايآموزش

قبلیریزيبرنامهبدونوطبیعیکامالگاهیولی،منظمکامالوشودمیآمادهقبلازگاهیهمگفتار
چه،کنیممیفکربگوییمخواهیممیکهآنچهدربارهندرتبهمامعمولیحالتدرکلیطوربه. است
گفتاريوشرکتارتباطفراینددرناخودآگاهطوربهبلکه،دهیمنظمدقیقاآنبهبخواهیمآنکهبهبرسد

وگفتارهايبخشدیگرباتادهدمینظمايگونهبهراپیامشچگونهسخنگواینکه.کنیممیتولیدرا
میمطرحمتنینقشفراعنوانتحت،مندنظامگراينقشدستوردر،باشدهمسووناسبمتنوشتاریا

سخنگوکهطوريبهبنددرعناصرکردنسازماندهینحوهبهمعناییمنظراین،دیگرعبارتبه. شود
طریقازبیشترفارسیزباندرمعنینوعاین. پردازدمی،کندبیانترموثرچههرراخودهدفبتواند

).1383( پهلوان نژاد .شودمیبیانتکیهونواییعناصرازاستفادهبانیزوواژگانیآرایش
بینافرانقشیعنیعمدهفرانقش3میاندر این مقاله تاکید بر فرانقش متنی است و می توان گفت از

بهمقوالتوفرانقشنایلحاظهمینبه. استترینمشکلمتنیمقوالت، تعبیرمتنیوتجربی،فردي
–نحويهاينظریهحوزهدرمقوالتبقیهازدیرتر... وکهنهونواطالع،خبرومبتدا: قبیلازآن

).38: 1992متیسن( شدواردمعنایی
).42: 1992متیسن: ( استقائلعمدهویژگی3متنیمعنیبرايمتیسناساسهمینبر
برجستگیغیروبرجستگیمیانتقابلایجادمسئولمتنینقشفرا: متنیحرکتشکل)1

یامحتواییهايبرجستگیاین. کندکمکمتنپردازشبهتواندمیطریقاینازکهاستمحتوایی
.شودمیموجیحالتایجادبهمنجرکهباشدمیصوتیهايبمیوزیرباهمراهمعنایی

متنیفرانقش،بینافرديوتجربیهاينقشفراابمقایسهدر: فرانقشیمرتبهدومیماهیت)2
عناصروکنندهشرکت،فرایندهايسازهتوسطتجربیمعنی،بندساختماندر. داردقراردومدرجهدر

ومنفیهايسازه،وجهیافعال،نواییعنصرطریقازنیزبینافرديمعنی. یابدمیعینیتموقعیتی
وتاکیدوسیلهبهیاوبنددرهاسازهتوالیطریقازیامتنیمعنیاما. یابدمیتحقق،نگرشیعبارات
بهبینافرديوتجربیفرانقشدوازمتنیفرانقشبنابراین. یابدمیتحققبندعناصرسازيبرجسته

. نداردوجودفرانقشدواینبدونمتنیمعنیدیگر،عبارتبه. کندمیاستفادهمتنیامواجحاملعنوان
طریقازکهشکلموجیحاالتتشکیلباعث،بینافرديوتجربیهايحالتازاستفادهبامتنیانقشفر
بهمتنیمعنیهمانیاوموجیحاالتبنابراین. شودمیایجادبمیوزیریاوهاسازهتوالیزدنهمبر

اینبه. دهدمیثانويارزشی،نواییحاالتوواژگانیآرایشزدنهمبریعنیزیانبالقوهجنبهاین
رويبرمتنیامواجسپسوآورندمیوجودبهراساختیابتدابینافرديوتجربیفرانقشدوکهدلیل
( دهدمیدومدرجهماهیتمتنیانقشفربه،آیددستبهآنازدیگريمعنیتاکنندمیعملآنها

متنیمعنیالقاءبرايهاسازهتوالیوبمیوزیرآهنگازمتنیفرانقشبنابراین).  47:منبعهمان
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برايبرايراهاسازهتوالیوآهنگنیزبینافرديفرانقششدگفتهکههمچنانالبته. کندمیاستفاده
جنبهواستمتفاوتفرانقشدوایندرمقولهدواینکاربردولیکندمیاستفادهبینافرديمعنیایجاد
کهآواییبرجستگیازمتنیفرانقشکهمعنیاینبه. داردکاراییرانقشفدودرآنهاازمتفاوتیهاي

فرانقشایندرآهنگجهتوکندمیاستفادهممیزمقولهعنوانبهشودمیایجادموجیحرکتتوسط
میاستفادهمعناممیزمقولهعنوانبهآهنگحرکتجهتازبینافرديفرانقشکهحالیدر،نیستمهم
.باشدیکنواختیاوافتان–خیزان،خیزان–افتان،خیزان،افتانتواندمیهنگآجهت. کند

ايسازهدادننشانبرجستهبرايمعیاريعنوانبهواژگانیآرایشوهاسازهتوالیازمتنینقشفرا
کهنهونوعاطالوخبرومبتدا: مانندمقوالتیمتنیفرانقشدرلحاظاینبهوکندمیاستفادهجملهدر
.داردوجودتاکیديسازهو

حالتبهحالتیکازهموارهمتنیموجی. استآنپویاییمتنیفرانقشدیگرویژگی)3
کهنهاطالعبهاستنواطالعکهآنچهدیگرعبارتبه. داردپویاخاصیتذاتاوکندمیتغییردیگر
تغییرراموجیحرکتحالتتغییراتاین. یابدمیتغییرمبتدابهاستخبرکهآنچهوشودمیتبدیل

. ( استمتنییاوکالمیسابقهمستلزممتنیفرانقشپویاییویژگیچگونهکهدهدمینشانودهندمی
میمبتدابعديبنددربودهخبرقبلیبنددرکهايسازهآنعبارتیبه) . متندربندهرآیندهوگذشته

سابقهاصطالحاوضعیتاینبهکه،یابدمیتغییرکهنهاطالعبهبودهنوعاطالاولبنددرآنچهوشود
.شودمیگفتهمتنی

بندساختباارتباطدرتحلیلمرتبطهمبهنظامدومتنیفرانقشمنظرازوگرانقشدستوردر
ونواطالععمدهسازهدوبهبندهرآندرکهشودمینامیدهاطالعیساختنظاماولین. داردوجود
خبرومبتداگروهدوبهبندهرآندرکهاستمبتداییساختنظامدومین. شودمیتقسیمکهنهاطالع
. شودمیتقسیم

صوريدرساختايکنندهتعیینعاملکهداندمیدستورازبخشیرااطالعیساختلمبرخت
گویندهروانیحاالتوزبانیهايصورتمیانارتباطبهاطالعیساختاستمعتقداو. باشدمیجمله

).35: 1994لمبرخت( پردازدمیشنوندهو
چندهرالبته. پردازدمینیزکالمداخلدرجملهساختدهینظمبهاطالعیساختعالوهبه

جملهدرنحويهايسازهترتیبطریقازیاوکالمآهنگوآواییصورتبهتواندمیاطالعیساخت
ساختتحلیلبیشترولی،استموثردستورينظامسطوحهمهدرلحاظاینازوکندپیداتجلی

متفاوتکاربرديوصوريلحاظبهولییکسانمعنایینظرازکهجمالتیجفتمقایسهروياطالعی
. اسناديوعادي،مبتداییوعاديجمالت،مجهولومعلومجمالتمانند. شودمیمتمرکز،هستند

میجملهیکمختلفهايصورتیاو) Allosentences( گونهجمله،جمالتیفتجچنینبه
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دنش( استهاگونهجملهمیانتفاوتحسببرمعموالجمالتاطالعیساختدرتفاوتوگویند
1966 :189.(
نوعوواژگانیآرایشکنترلدرنحوازبیشاطالعیساختکهرسدمینظربهفارسیزباندر
آرایشاماباشدمیSOVفارسیدرنشانبیواژگانیآرایشچندهر. کندمیایفانقش،آنهاآرایش

دیگربیانبه. داردوجود،شوندمیبرانگیختهزبانشناختیکاربردنقشوسیلهبهکهدیگريمتعددهاي
،زندمیرقماطالعیساختراآنهادرهاسازهآرایشکهداردوجودزباندرمتنوعیهايساخت،

جایگاهشناختیلحاظبهکهجملهآغازینجایگاهدرتاکیديسازهآندرکهسازيمبتدافرآیندمانند
نمیتنهاییبهنحويسطحکهدهدمینشاناینمانندهاییفرآیند. گیردمیقراراستايبرجسته

درکهاستدیگريسطحبهنیازوباشدزبانهايساختهمهبافتیمعنايومفاهیمهمهبیانگرتواند
.شودمیتعبیراطالعیساختبهآنازجااین

بهآنکردنتلقیحتییاواطالعیساختبحثبهشدنقائلضرورتموجبکهآنچهکلیطوربه
پیش،سازيمبتدا: مانندنحويهايفرآیندازتعدادزیاديکهاستاینشودمیدستورازبخشیعنوان
-VP )فعلیگروهآوري Proposing )،قیدآوريجلو،راستبهسازهانتقال( Adverb-

proposing )،سنگیناسمیگروهحرکت( Heavy NP Shift )برصرفاکهداردوجودغیرهو
درودارندبافتیوشناختیکاربردتوجیهاتبهنیازبلکه،نیستندتوجیهقابلنحويقواعداساس

نظریهدربویژهآثارازبعضی. هستندنحويغیرعوامل،هاساختاراینانگیزانندهربومحركحقیقت
توانمیمیانایندر. دانندمیهاساختنوعاینبرايمحركعاملراجملهنقشیبار،گرانقشهاي

( گیون،) 1967( هلیدي،) 1987(کونو،) 1985(گاندل،) 1972(بولینگر،) 1964(فیرباسآثاربه
اشاره) 1988( لمبرختو) 1979( اسپربروویلسن،) 1980( گرین،) 1986(پرینس،) 1983

).1383(به نقل از پهلوان نژاد .کرد

تحلیل داده ها
و داراي آرایش واژگانی نسبتا آزاد است و pro drop )زبان فارسی از جمله زبان هاي فاعل انداز ( 

ند تا حدودي آزادانه به ابتدا و انتهاي جمله حرکت کنند. ذکر این نکته سازه هاي مختلف می توان
ضروري است که این فرآیند ها از ویژگی هاي زبان محاوره اي است و در نوشتار رسمی کمتر دیده می 
شود. جمالت نشاندار در زبان فارسی از طریق ساخت هاي نحوي مختلف به دست می آیند. اکنون به 

دي سازي و شبه اسنادي سازي اشاره می کنیم:دو فرآیند اسنا
:اسناديساخت
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ازشود و یکیمیبردهکاربهبه خصوصی در جملهسازهبرتاکیدنهادنمنظوربهکهشگردي
کهاستاسناديساختکندمیتاکیدآنرويوانتخابراسازهیکسخنگوآندرکههاییساخت
. استنامیده)Predicted Themeمبتداي گزاره اي(راآنهلیدي

:مثال

.دادسینابهمقداري پولمینا) الف

.دادسینابهمقداري پولکهبودمینا) ب

.دادسینابهمیناکهمقداري پول بود) پ

.دادمقداري پولمیناکهبودسینابه) ت

هايساختعنوانبهتوانمیراث-بهايجملهباالمثالدرشودمیمالحظهکههمانگونه
اسناديهايجملهراهاساختنوعاین. بردکاربهجملهعمدههايسازهبرتاکیدنهادنبراينشاندار

شدهاسنادييجملهيسازهنخستینعنوانبهتاکیدمورديسازهجمالتنوعایندر. نامندمیشده
نحويمختلفآرایشهايپس.شودمیپدیدارجملهباقیآنازبعدوبودنفعلسپسگردد؛میظاهر

همهدر. استیکساننیزفوقجمالتايمعناي گزارهحالعیندر. نداده اندتغییررادستورينقشهاي
.استانجام شدهشخصیکتوسطیکسانعملیجمالتاین

. شودظاهر"بودن"فعلازپسايوارهجملههمانطور که مالحظه می شود
.بردندباالکشوردرراپژوهشوتحقیقآمارگذشتهيهدهدرکهبودنددانشجویان-

ربطیفعلازاغلبآنازبعدورودمیکاربهجملهابتدايدرتاکیدييسازه،ساختایندر
،شودمیواقعمبتداجایگاهدرکهبندي. گیردمیقرار"که"موصولیضمیرسپسوشودمیاستفاده

مبتدانقشتوانمیکنیمنویسیبازعاديصورتبهراجمالتاگر. باشداتادیامتمم،فاعلتواندمی
کهاستتقابلیحقیقتدروتاکیدالگويآن،رودمیبینازبازنویسیاینباآنچهاما. کردمشخصرا

یکسويبهراخوانندهمبتدانوعاین،دیگرعبارتبه. داردوجودموضوعدویاوقسمتدوبین
.کرداستفادهمنظوراینبرايآهنگازتوانمیگفتارزباندرهرچند،کندمیراهنماییتاکیدالگوي

دیدمشکهدیروز بودهمین-
ول کن ماجرا نبودکهمادرش بوداین-
آن را بخوانمبایدمنکهاستکتابیاین-
دیدمشکهبودمینا-
کدیگر طالق بگیرند.از یکهنیستحرف مااین-

خبر ( اطالع نو )مبتدا ( اطالع کهنه)
.کردتعیینرامبتدانقشتوانمینشانبیصورتبهفوقجمالتبازنویسیبا
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:مانند

دیدمدیروز رااو-
ادات

ول کن ماجرا نبودمادرش-
فاعل

دیدمرامینامن-
متمم

درشدگفتهقبالهمچنانکه. شودمیمربوطاطالعیساختبهواقعدراسناديساختقشنبنابراین
بخشدرنواطالعمعموالوشودمیتقسیمنواطالعوکهنهاطالعبخشدوبهبندهراطالعیساخت

هامثالایندرحالعیندر. باالهايمثالمانند. شودمیظاهرنخستبخشدرکهنهاطالعوبنددوم
نیزمبتدابخشدررانواطالعوکرداستفادهسازههررويتاکیدبرايآهنگوتقابلیتکیهازتوانمی

:مانند. دادقرار

.دیدمدیروزرااو-

هاییساختازآنجايبه،شودنمیگذارينشانهتکیهمعموالنوشتارزباندرکهآنجاییاز
هاساختآنازیکی. باشدداشتهوجودآنهادازسازهیکرويشتنگذاتاکیدامکانکهشودمیاستفاده

اینکهصریحبیانمنظوربه،نمونهعنوانبه. است"مسند"رويتاکیدآندرکهاستاسناديساخت،
:کرداستفادهنیزاسناديساختازتوانمی،دیگرکسینهدیدمشکهبود"مینا "تنها

دیدمش.کهبودمینا-
واستکهنهاطالعحاويشودمیمطرحپیروبنددرکهايگزارهموصولیاسناديهايساخترد

کهنهاطالع،کهنهاطالعنوعاینبه. باشدمینواطالعاستتاکیديسازهجایگاهدروابتدادرچهآن
:ندمان) 1984بورکین( دارد میبیانرااسناديساختدستوريمعنیکهگویندمیبورکین

شدمآشنامریمباکهبودجلسه پیش- 
کهنهاطالعنواطالع

علی به من زنگ زدکهبودکالسسر- 
کهنهاطالعنواطالع

خوردیمصبحانهکهبودظهر- 
کهنهاطالعنواطالع

ه به کار این نوع جمالت ساخت هاي نشاندار هستند که براي نهادن تاکید بر سازه هاي عمده جمل
می روند.
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صحبتخوردنصبحانهيدربارهداندمیمخاطبکهداردرافرضپیشاینگویندهآخرمثالدر
.استظهرکهاستآنخوردنزماناستجدیدکهچیزياماشودمی

الگوي زیر را پیشنهاد داد :توانمینیزاسناديهايساختنشانبیحالتبراي
)اصلیبند(کهنهطالعا) + پیروبند( نواطالع

وکهنهاطالعيسازهدوبهجملهتقسیماستممکناسناديهايساختدرگاهیوجوداینبا
نوعاینبهکهباشدنواطالعقسمتدوهرارتباطیوبافتیدالیلبهبلکه،نباشدپذیرامکاننواطالع

:بگیریدنظرردرازیرجمله.شودمیگفتهاسناديدارنشانساخت،هاساخت

شیوه تفکر را به ما می کههستندآنهاییمعلم هابهترینگفتکهدکتر شریعتی بود -
آموزند.

نواطالعنواطالع
. هستندنواطالعحاويتاکیدياصلیبندهموموصولیبندهمیعنیقسمتدوهرجملهایندر

اطالعوتاکیديسازهجایگاهدرتوانندمیهاسازهازرخیبتنهاآیدمیبرباالهايمثالازهمچنانکه
کمتريتکیه( Arguments  )هاموضوعبهنسبتافعالوهاگزاره،دیگرعبارتبه. گیرندقرارنو

هايسازهرويتاکیدوتکیهنبودالبته. گیرندنمیقرارتاکیدييسازهجایگاهدرنتیجهدروگیرندمی
اطالععنوانبهمعموالتکیهبیاسمیگروهمثالبراي. کردتعبیریکسانطوربهتواننمیرامختلف

موضوعهايسازهتکیهتنهادیگرعبارتبه. نیستاینطورتکیهبیفعلکهحالیدرشودمیتعبیرکهنه
Focus Interpretation )تاکیدييسازهتعبیراصل. شودمیمربوطنووکهنهمیانتمایزبه

Principle)وتاکیديساختبههاموضوعرفتارتنهااصلایناساسبر. استادعااینبرتاییدينیز
).213: 1984به نقل از سلکیرك1383پهلوان نژاد . ( شودمیمربوطنووکهنهاطالع

. ردداتوجیهاطالعیساختنظریهدر) هاگزارهومبتداها( افعالواسامیتاکیديمتفاوترفتار
غیروارجاعیعباراتمیانکهاستذاتیتفاوتنتیجهدرتفاوتاینکهکندمی)بیان1994( لمبرخت
یادآوريوایجادیاخلق،تشخیصعملمستلزمارجاعیعباراتپردازش. داردوجودکالمدرارجاعی

عملبهنیازاتنه) هاگزاره(ارجاعیغیرعباراتپردازشکهصورتیدر،استذهنیهاينمود
حافظهمستلزمهاگزارهودرازمدتحافظهنیازمندارجاعیعبارات. هستندترذهنیودارندیادآوري

کهاستحقیقتاینکنندهتوجیههاگزارهوهامبتدامیانپردازشتفاوتبنابراین. هستندمدتکوتاه
.دارندايتکیهیاونواییبرجستگیبهنیازمبتداهاتنها

:اسناديهشب
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.استجملهدربخصوصیيسازهبرتاکیدنهادنبرايدیگرينحويشگردسازياسناديشبه

:مثال

.سرودمادرشبرايزیباییشعردیروزمریم) الف

.بودمریمسرودمادرشبرايزیباییشعردیروزکهکسی)ب

.بوددیروزسرودمادرشبرايزیباییشعرمریمکهزمانی) پ

.بودزیباییشعرسرودمادرشبرايمریمکهچهآن)ت

.بودمادرشسرودزیباییشعربرایشمریمکهکسی)ث

مسندجایگاهدرتاکیدمورديسازهآنهادرکههستند،شدهاسناديشبهنوعازث-بهايجمله
تاکیدجایگاهیانیکانوجایگاهمسندجایگاه،شدهاسناديشبههايجملهدربنابراین،اندشدهواقع
.دهیممیقرارمسندجایگاهدرراآن،ورزیمتاکیدايجملهيسازهبربخواهیمگاههرپس. است

ابتدايدرراآنوکندمیانتخابمبتداعنوانبهراعنصریکازبیشسخنگوساختنوعایندر
طوربهساختاینبهوشودمیرظاهوابستهبندصورتبهبیشترمبتداییيسازهاین. آوردمیبند

(Thematic Equative )تعدیلیمبتدايراآن) 1994هلیدي(ولی،گویندمیاسناديشبهسنتی

نامیده است.
دیگرعبارتبه. هستندبرابرخبرومبتداکهاستاینتعدیلیمبتدايبهساختایننامگذاريعلت

:مانند. استخبر= مبتدا

مشکالت روز جامعه و کنمصحبتآنمورددرخواهمیممنکهآنچه-
استجوانان

خبر ( اطالع نو )مبتدا ( اطالع کهنه )
کمی انگیزه براي شروع دارمالزممنآنچه-

استمجدد 
خبر ( اطالع نو )مبتدا ( اطالع کهنه)

درراپیامهايسازهوکردنویسیبازنیزنشانبیصورتبهتوانمیراهامثالاینازیکهر
جلب توجه شنونده از سوي آن کمتر باشد.شایدصورتآندر،دادقرارخودعاديجایگاه

.کنمصحبتمشکالت روز جامعه و جوانانيدربارهخواهممیمن-

.دارمکمی انگیزه براي شروع مجدد الزممن-

مسند جایگاه کانونی یا جایگاه تاکید است. پس هر بنابراین در جمله هاي شبه اسنادي شده جایگاه
گاه بخواهیم بر سازه ي جمله اي تاکید ورزیم ، آن را در جایگاه مسند یک جمله ي اسنادي معادله اي 

واقع در جایگاه نهاد یا –قرار می دهیم ؛ باقی آن جمله را به عنوان جمله واره ي موصولی هسته اي 
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هم مرجع و همتاي سازه ي مورد تاکید باشد. پس در جمله شبه اسنادي می گنجانیم که–مسند الیه 
شده سازه ي مورد تاکید در جایگاه مسند قرار می گیرد و باقی جمله به منزله ي جمله واره ي موصولی 
اسم هسته اي گنجانده می شود که نقش مسند الیه را ایفا می کند و از نظر معنی و شمار با سازه ي مورد 

همخوانی داشته باشد. پس شمار هسته خنثی با شمار سازه ي مورد تاکید مطابقت می نماید.تایید 
از ویژگی جمله هاي شبه اسنادي شده این است که این جمله ها از نوع معادله اي هستند به این 

ه و معنی که مسند و مسند الیه در آن می توانند به جاي یکدیگر به کار روند و مطابقت شمار مسند الی
مسند در آنها نیز بدین علت است. 

ویژگی دیگر جمله هاي اسنادي شده این است که در آنها فعل اصلی همیشه به صورت یکی از 
صیغه هاي فعل بودن ظاهر می شود که شمار آن با شمار هسته خنثی یا سازه ي مورد تاکید مطابقت می 

ده ي هسته ي خنثی مطابقت می کند. ( کند و زمان آن با زمان جمله واره ي موصولی توصیف کنن
).  1374غالمعلی زاده : 

درشنوندهبهخبرومبتدابخشدوبهپیامشکستنوساختاینازاستفادهباسخنگوگفتارزباندر
بهیکدیگرازصورتاینبهخبرومبتداکردنجداکهاستبدیهی. کندمیکمکآنپردازشودرك

توجهوکندمیآسانرافهمودركاستسادهجملهیکصورتبهکهآنعاديشکلازمراتب
.نمایدمیجلبراشنونده

در این ساخت ها گاهی قسمتی از اطالع نو  و خبر نیز به نوعی می تواند مجدد برجسته شود . مثال :
برنده جایزه اسکار شد.فیلم به رنگ خدا- 

اطالع نواطالع کهنه
که فیلم به رنگ خدا برنده ي آن شد.کار بوداین جایزه ي اس- 

اطالع کهنهاطالع نو 

گیرينتیجه
دو فرآیند اسنادي سازي و شبه اسنادي سازي در زبان فارسی می توانند ساخت تاکیدي جمالت را 

گون دگرگون سازند. اگر چه این دو فرآیند نمی توانند معناي تحلیلی ، یعنی آنچه که جمله می گوید را دگر
سازد ، اما بر نحوه ي آرایش اطالعات در جمله ، یعنی ساخت اطالعاتی آن تاثیر می گذارد.

بیانجملهآناز. بردپیزبانیکازبیشتريهايقابلیتبهجملهاطالعتیساختبررسیباتوانمی
میشانشناختوآنهاازگیريبهرهباکهتاکیدواطالعیساختمانندمتفاوتیهايابزارباواحدپیامیک
.نموددركرانظرموردپیامتردقیقوبهترچههرتوان
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نظیردستوريمختلفهايمولفهبینتعاملآندرکهاستقلمروییحقیقتدرجملهاطالعیساختار
.خوردمیرقمیکدیگربامعناییوواجیصرفی،نحوي،هايمولفه

آغازینجایگاهبهسازهآنگرددتلقیاهمیتحایزوبرجستهکالمیمدلولعنوانبهايسازهچنانچه
یاوکالمیهايمدلولازبعضیزبانگویندگانکهمعناستبداناین. یابدمیارتقافاعلیجایگاهیاوجمله

وبرخوردارندخاصیاهمیتازگفتگوجریاندرکهگیرندمینظردرهاییموجودیتعنوانبهرارویدادها
کهنهیاونولحاظبهجملهسطحدراطالعاتتوزیعچگونگیاما. دارندقرارآنهاتوجهکانوندرارتیعببه

.داردبستگیويايانگارهداشنیزوشنوندهذهنیتباگویندهفرضیآشناییمیزانبهبودن

ردید که با بررسی بخش پیکره مورد استفاده که از متون نوشتاري و گفتاري به دست آمده مشخص گ
اسنادي سازي و شبه اسنادي سازي در مورد اسامی معرفه بیشتر اتفاق می افتد.
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و بازتاب آن » کار و کوشش«بررسی
در شخصیت و حیات فردي و اجتماعی انسان از منظر اقبال الهوري

1راحله علیزاده اردالن

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشـگاه آزاد اسالمی واحد تبریز
2زادهپروانه عادل

دانشیار دانشـگاه آزاد اسالمی واحد تبریز
3کامران پاشایی فخري

تبریزاستاد یار دانشگاه آزاد اسالمی واحد
چکیده 

سزایی دارد و این، کارکرد و عملِ ي او، تأثیر بهکار و کوشش، اصل مهمی است که بر زندگیِ فرد و آینده
ارد و سرنوشت خوب یا بد، در گروِ عملکرد آدمی است و انسان است که انعکاس آن، برفرجام وي، بازتاب د

ي تالش و پویایی اوست. حصه و نصیبِ هرکس از دنیا، به قدر و اندازه
توان گفت که  کند و میموالناي الهور، عالمه محمد اقبال الهوري، براین اصل مهم، توصیه و تأکید می

دهد. اقبال، با تشبیهات و استعارات، به اقبال را شکل میي کوشی و صالبت، یکی از ارکان اصلی عقیدهسخت
اي آهنین، در راه از بین کند که با ارادهها را تشویق میو انسان» سخت باش«پردازد که توضیح این اصل می

هاي اقتصادي بکوشند و از آخرین دستاوردهاي روز دنیا، بردن مشکالت مادي جامعه و حل کردن بحران
عقب نمانند.
کار، کوشش، اقبال الهوري، انسان، صالبت، پویایی.ها:کلیدواژه

مقدمه 
مندان عصر حاضر و ترین اندیشهترین و ارزندهبدون تردید، عالمه محمداقبال الهوري یکی از بزرگ

توان زندگی او را تنها با توجه به یکتاریخ 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، نمیدان، یک استاد دانشگاه یا یک جامعهیک حقوق
-ترین شخصیتپاکستان و یکی از برجستهي بانی و مؤسس اصلی کشور ي این ابعاد و عناوین و به مثابههمه

هاي تاریخ معاصر دنیاي اسالم شناخت و معرفی کرد.
اي متوسط الحال موالنا عالمه دکتر محمد اقبال الهوري، شاعر و متفکر بزرگ مشرق زمین، در خانواده«

و نما یافت. ها قبل در شهر سیالکوت سکنی گزیده بود، نشواز مردم کشمیر (ایران صغیر) که از سال

1 . sf_shaida@yahoo.com
2 . adelzadehparvaneh@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، » سید علی همدانی به کشمیر مسافرت کردند.

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 » دیدار حق شتافت. آرامگاهش در شهر الهور پاکستان مورد بازدید عام و خاص قرار دارد.
)1389:19اقبال الهوري، 

ال در افق شبه قاره و براي مردم مسلمان آن، طالعی سعد و فرخنده بود. آتشی که طلوع کوکب اقب«
ي زمان تنها در برابر هرگونه حادثهاقبال براي روشن کردن افکار و ارشاد و راهنمایی قوم خود برافروخت، نه

گردد. تر مییدبخشتر و پرتو درخشانش امي 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 آثار منظوم اقبال به زبان اردو، بانگ درا و ضرب کلیم می«
امه، مسافر، پس چه باید کرد اي اقوام شرق و ارمغان خودي، رموز بیخودي، پیام مشرق، زبور عجم، جاویدن

اند از ؛ سیر تکاملی ماوراء الطبیعه در ایران، باشند 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 میهنر براي زندگی است و هنرهایی که فاقد جنبه
گیرد، ز احساسات قلبی و عواطف روحی سرچشمه میي انسانی مؤثر است، ولی شعر که اهر هنر در جامعه

ي خدمتی است که به پیشرفت تري 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 قالباوست که در آن افکار نوي را به شیوهسبک شعر اقبال، دراصل، سبک خاص خود«
هاي بکر و هاي 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.افکار فیلسوفان غرب و متفکران جهان را هم در بسیاري از شعرهاي او میدر آثار او وجود دارد،

)53(همان: 
اي نو بر مبناي موالنا عالمه محمد اقبال الهوري، در عین حال که عنصري فکري و علمی است و اندیشه

فکران معاصر شرقی در ترین متهاي علمی، در عداد بزرگترین پژوهشایمان کهن دارد و در پرتو محققانه
-عمل نیست که تمام اوقاتش، صرف کتاب و کتابآید، شخصیتی عملی و متعهد است، یعنی عالمی بیمی

آید و وارد خوانی شده باشد و کل عمرش را در کتابخانه سپري کرده باشد، بلکه از کتابخانه به میدان عمل می
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رود و شود و از این سوي به آن سوي میدي میگیر اجتماعی و اقتصاهاي پیسیاست و مبارزه و کوشش
-چون آهن است و خودش میکوش و آبدیده و استوار همسازد و عنصري سختکند و میسعی و تالش می

»کسی که آهن باشد، همه چیز خواهد داشت.«گوید : 
جامعه و حل کند که مصمم و با اراده، براي از میان برداشتن مشکالت اقبال، مسلمانان را تشویق می

مند ي جهان بهرههاي تکنولوژي روز دنیا و علم و صنعت پیشرفتههاي اقتصادي، از جدیدترین فرآوردهبحران
گردند تا از دنیا عقب نمانند و نیز بکوشند تا با این پشتکار و پویایی در جهت ارتقاء شخصیت خودي فرد و 

ر گشتن جسم و روح آدمی، غیرت و حمیت بورزند تهاي معنوي و شادابچنین باالبردن ارزشجامعه و هم
ها، براین اصل مهم، همت بگمارند.کند که یکایک انسانو تاکید می

تاز میدانگه عرفان در قرن معاصر، در این مقاله، سعی برآن است تا به بررسی دیدگاه شاعر شهیر و یکّه
و تأثیراتی که برشخصیت و حیات فردي » ششکار و کو«موالناي عصر، عالمه محمد اقبال الهوري، در مورد 

گذارد، پرداخته شود.و اجتماعیِ انسان می
کار و کوشش

کوشی و کار و تالش و صالبت و آبدیده ، بر اصل مهم سخت»الماس و زغال«موالنا اقبال، در شعر 
کند.هاي اخالقی انسان، تأکید میشدن در خصوصیت

شود که بدل چنان سخت میسانند، ولی با گذشت زمان یکی آنال یکاز نظر علم شیمی، الماس و زغ
بخشد. دیگري، نرم و ضعیف باقی گردد. این صالبت است که به زندگی، عظمت و شکوه میبه الماس می

تحت » اسرار خودي«ي شکند. این مضمون را اقبال، در بخشی از منظومهماند و به همین سبب، در هم میمی
چنین سروده است:» الماس و زغالحکایت«عنوان 

گفت با الماس در معدن زغال
همدمیم و هست و بود ما یکی است

من به کان میرم ز درد ناکسی
قدر من از بدگلی کمتر ز خاك

روشن از تاریکی من مجمر است
مثل انجم روي تو هم خوي تو

ي قیصر شويگاه نور دیده
بینگفت الماس اي رفیق نکته

ون خود در جنگ شدتا به پیرام
پیکرم از پختگی ذوالنور شد

خوار گشتی از وجود خام خویش
فارغ از خوف و غم و وسواس باش

هاي الزوالاي امین جلوه
یکی استدر جهان اصل وجود ما

تو سر تاج شهنشاهان رسی
از جمال تو دل آیینه چاك

پس کمال جوهرم خاکستر است
ها خیزد ز هر پهلوي توجلوه

ي خنجر شويگاه زیب دسته
تیره خاك از پختگی گردد نگین

پخته از پیکار، مثل سنگ شد 
ها معمور شدام از جلوهسینه

سوختی از نرمی اندام خویش
، الماس باشپخته مثل سنگ شو
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شود از وي دو عالم مستنیرمی
مشت خاکی، اصل سنگ اسود است

اش از طور باالتر شده استرتبه
در صالبت آبروي زندگی است

)

کوش و سختگیرهر که باشد سخت
کو سر از جیب حرم بیرون زده است

گاه اسود و احمر شده استبوسه
ناتوانی، ناکسی ناپختگی است

)39-40: 1343(کلیات اقبال الهوري، 

و دارد و پایهاین مضمون، از نیچه، شاعر و متفکر غربی است. او نیز اصلی را که در اخالق، مقدم می« 
دارد و به توضیح کامل دهد، سخت بودن و سخت کوشی اظهار میاش را شکل میاساس اصلی تفکر و عقیده

)142: 1370(مولوي، نیچه و اقبال،»  پردازد.این اصل می
حکایت طایري که از تشنگی «، تحت عنوان »اسرار خودي«ي ي الهور، اقبال، در بخشی از منظومهعالمه

کوشی و صالبت و استوار بودن و پیکارنمودن دارد. اما حکایت اشاره به اصل مهم سخت، نیز، »تاب بودبی
ي شبنم است، به آن نوك زد ولی، سختی اي، الماسی را دید، پنداشت قطرهپرنده«از این قرار است که: 

آمده، چنین است» اسرار خودي«حکایت مورد نظر که در » الماس، او را از خود راند.
تاب بودتشنگی بیطایري از 

ي الماس در گلزار دیدریزه
ي خورشیدتاباز فریب ریزه

مایه اندوز نم از گوهر نشد
گفت الماس اي گرفتار هوس

ي آبی نیم، ساقی نیمقطره
قطره سخت اندام و گوهرخو نبود

دم مشوغافل از حفظ خودي یک
پخته فطرت صورت کهسار باش
خویش را دریاب از ایجاب خویش

اي پیدا کن از تار خودينغمه

در تن او دم مثال موج دود
ي آب آفریدتشنگی نظاره

مرغ نادان سنگ را پنداشت آب
زد بر او منقار و کامش تر نشد

تیز بر من کرده منقار هوس
من براي دیگران باقی 

ي الماس بود و او نبودریزه
ي الماس شو شبنم مشوریزه

حامل صد ابر دریا بار باش
شو از بستن سیماب خویشسیم

آشکارا ساز، اسرار خودي
)3839: 1343(کلیات اقبال الهوري، 

، همان است که در »تاب بودحکایت طایري که از تشنگی بی« این عقیده و نظر اقبال در موضوع شعر:  « 
خورد. و گوشت نمییابیم. معري از لحاظ عقیده، متفکر آزاداندیشی بود، می»ابوالعالء معري«سخن معروف 

اش کند و دهانش را ي خورش،  وسوسهاي برایش فرستاد به امید آن که شاید منظرهدوستی، کبک سرخ شده
و » چه گناهی از تو سر زد که به چنین روزي افتادي؟«پرسد: کند و میآب بیندازد. ولی معري رو به کبک می
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. اگر این پرنده، عقاب بوده به جاي آن که صید این مکافات ضعیف بودن است«دهد که: خودش، پاسخ می
)139: 1370مولوي، نیچه و اقبال،»(ترین جرم در زندگی، ضعف است.کرد؛ بزرگشود، پرندگان را صید می

کند که تحت تاثیر را نقل می» پرستتن«، حکایت شیرهایی »اسرار خودي«موالنا اقبال الهوري در مثنوي 
ي اقبال، دست از تالش کشیدند و سرانجام به سرنوشتی بد دچارشدند. این نظریهگوسفندان، » آورپند خواب«

داند، بسیار حایز اهمیت است. اقبال، جا که سرنوشت هرکسی را بسته به میزان فعالیت و تالش وي میاز آن
اگون هاي گونآسایی و کاهلی و رخوت، آدمی را از پیشرفت در عرصهنهد. تنتاکید اصلی را بر عمل می

دارد.مادي و معنوي زندگی، بازمی
این، عمل انسان است که انعکاس آن، بر آینده و فرجام او بازتاب دارد و سرنوشت خوب یا بد، در گرو 

ي پویایی اوست. چنان که خداوند ي هرکس از دنیا، به قدر و اندازهعملکرد آدمی است و حصه و بهره
خداوند، سرنوشت هیچ قومی را »(1الیغَیرُ ما بِقَومٍ حتّی یغَیروا ما بِأَنفُسهِم.إنَّ اهللاَ«فرماید: سبحان، در قرآن می

ها، خودشان را تغییر دهند.)دهد، مگر این که آنتغییر نمی
شنیدستی که در عهد قدیمآن

افزا بدنداز وفور کاه، نسل
آخر از ناسازي تقدیر، میش
شیرها از  بیشه سربیرون زدند

کوس شهنشاهی نواختشیر نر 
ايگوسفند زیرك فهمیده

ها از گردش تقدیر کردشکوه
بهر حفظ خویش مرد ناتوان
نیست ممکن کز کمال وعظ و پند
شیر نر را میش کردن، ممکن است

ي الهام گشتصاحب آوازه
توبه از اعمال نامحمود کن
هر که باشد تند و سودآور شقی است
تیزي دندان تو را رسوا کند

از بهر ضعیفان است و بسجنت
جستجوي عظمت و سطوت شر است

نازي به ذبح گوسفنداي که می
این علفزار جهان هیچ است، هیچ

گوسفندان در علفزاري مقیم
ي اعداء بدندفارغ از اندیشه

گشت از تیر بالیی، سینه ریش
بر علفزار بزان شبخون زدند
میش را از حریت محروم ساخت

ايکهنه سالی گرگ باران دیده
کار خود را محکم از تدبیر کرد

ها جوید ز عقل کاردانحیله
خوي گرگی آفریند گوسفند

اش از خویش کردن ممکن استغافل
آشام گشت:واعظ شیران خون

اندیش فکر سود کناي زیان
زندگی مستحکم از نفی خودي است

ي ادراك را اعمی کنددیده
قوت از اسباب خسران است و بس

تر استت خوشتنگدستی از امار
ذبح کن خود را که باشی ارجمند
تو بر این موهوم، اي نادان مپیچ

.11الرعد، -١
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خیل شیر از سخت کوشی خسته بود
آور، پسندآمدش این پند خواب

دل به تدریج از میان سینه رفت
آن جنون کوشش کامل نماند
اقتدار و عزم و استقالل رفت

زور شدین بیهاي آهنپنجه
زور تن کاهید و خوف جان فزود

همتیصد مرض پیدا شد از بی
شیر بیدار، از فسون میش خفت

پرستی بسته بوددل به ذوق تن
خورد از خامی، فسون گوسفند
جوهر آیینه از آیینه رفت
آن تقاضاي عمل در دل نماند
اعتبار و عزت و اقبال رفت

ها گور شدها و تنمرده شد دل
ي همت ربودخوف جان سرمایه

فطرتیدلی، دوندستی، بیکوته
انحطاط خویش را تهذیب گفت

)        21-23: 1343(کلیات اقبال الهوري، 
» ، تأکید دارد.»اندیشه«، بیش از »عمل«داند که در مورد هاي قرآن را در این میاقبال، یکی از ارزش« 

)149: 1391(معناي زندگی از نگاه موالنا و اقبال، 
دارد:معنی را در بیتی به زبان اردو، با زیبایی بیان میاقبال، همین 

سازدآدمی باعمل خویش، از زندگی، بهشت یا دوزخ می
)148انسان خاکی، فطرتا نه نوري (بهشتی) است، نه ناري (دوزخی) (همان: 

براي ي تالش و کوشش ي تیز پرواز موالنا اقبال با حدت و توجه به هر موضوعی به مقولهاندیشه
هاي اقتصاد مملکت از طریق فعالیت همه جانبه تأکید زیاد دارد و وي گذران و معاش دنیوي و بردن پایه

اي بیش نیست و این کالم او سخن دکارت عقیده دارد کسی که در تکاپو براي بقا و بهبود زندگی نباشد مرده
دارد هرکس در جد و اقبال هم بیان می»اندیشد، پس زنده استهرکسی می« کند که معتقد است را تداعی می

و جهد است، زنده است.
ساحل افتاده گفت گرچه بسی زیستم

اي تیز خرامید و گفت:موج ز خود رفته
هیچ نه معلوم شد آه که من چیستم

روم گر نروم نیستمهستم اگر می

)235-236: 1343(کلیات اقبال الهوري، 

ي منخانهشنیدم شبی در کتب
اوراق سینا نشیمن گرفتمبه

گفت کرم کتابیبه پروانه می
بسی دیدم از نسخه فاریابی
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ام حکمت زندگی رانفهمیده
سوزيي نیمنکو گفت پروانه

تر زندگی راکند زندهتپش می

آفتابیروزم ز بیهمان تیره
که این نکته را در کتابی نیابی

دهد بال و پر زندگی راتپش می

)224(همان: 

گونه نفی عالمه اقبال الهوري، گرایش به جدایی از جامعه و دست کشیدن از سعی و تالش را بدین«
کند :می

وايِ درویشی کـه هوئی آفـریـد            بازلب بر بست و دم در خود کشید
حکم حق را در جهان جاري نکرد            نـانی از جـو خـورد و کرّاري نکرد

»جست و از خیبـر رهیـد          راهـبـی ورزیـد و سلـطانـی نـدیـدخانقـاهی 
)180: 1391(معناي زندگی از نگاه موالنا و اقبال، 

خواند و از آنان اقبال، جوانان را به قهرمانی و نوآوري و بلند پروازي و تالش و پیشرفت مستمر فرامی«
-دانان به خواب هم ندیده و علم جغرافی و کیهانهاي جدیدي را کشف کنند که فیزیکخواهد تا جهانمی

)116: 1377ي اقبال الهوري، هاي اندیشه(شگفتی» اند.ها به میان نیاوردهشناسی، بحثی از آن
ي بشري را از وجود خود، جو که جامعهاز دیدگاه اقبال الهوري، مرد کامل، مردي است مبارز و مخاطره«

کوشد. انسانِ اقبال که مظهر کوشش و کاراست، از شرفت آن، همواره میبخشد و در تکامل و پیرونق می
گوید :هاي او میي بزرگی و عظمت کوششباشد. اقبال، دربارههرجهت، کامل و موجب افتخار و مباهات می

پوشندقلندران که به تسخیـر آب و گل کوشنـد        ز شـاه، بـاج ستاننـد و خرقـه می
اند و زمان و مکان در آغوشنـدندي به مهر و مه پیچند        به خلوتاند و کمبه جلوت

بـه روز بـزم سراپـا چــو پرنیان و حریـر        بـه روز رزم خـود آگـاه و تـن فراموشند
»هـاي کهن را جنــازه بــر دوشنـدبخشنـد       ستـارهنظام تـازه به چـرخ دورنــگ می

)216: 1349(اقبال در راه مولوي، 
- اقبال، خواري و زبونی و نکبت و سرنگونی مسلمانان را که امروز شاید به اوج اعلی رسیده است، نتیجه«

باف را که موجب شدند خصوص، متصوفین منفیي از دست دادن احکام قرآنی دانسته و در این مورد، به
، مبدل به موهومات و خرافات هویت حقیقی دین اسالم را که دین عمل و کوشش و قدرت و نیرو بوده

دهد. او از یک طرف، شکوه و جالل ها راسخت مورد نکوهش و انتقاد قرار میسازند، متهم نموده و آن
- ها را که دورهگري آني صوفیي ابتدایی آنان را یادآور شده و از طرف دیگر، ضعف و اضمحالل دورهدوره

)257: 1349بال در راه مولوي، اق»(کند.ي سرافکندگی و ناتوانی است، ذکر می
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ي جهان را یک رویا تلقّی کرده و قدرت و نیرو را از هاي تصوف منفی را که پدیدهاقبال، تمام جنبه«
ي انسان را تنها، سعی او نماید، مورد ایراد و انتقاد قرار داد و افکار صرف قرآنی را که سرمایهانسان سلب می

ي مسلمانان، اَنفاسِ مسیحایی دمیده و آنان را در بیان داشت و در پیکر مردهکند، به وضوح تمام، قلمداد می
)260: 1349اقبال در راه مولوي، »(جهان کوشش و کار، دوباره احیاء کرد.

میالدي منتشر شده است. 1914اسرار خودي، نخستین اثر منظوم اقبال، به زبان فارسی است که به سال «
اردو نگاشته شده است. اقبال، این کتاب را از طرفی، براي طرد تمدن مادي اروپایی ي این اثر به زبان دیباچه

نشینی، به نظم درآورده و بسیار کوشیده است که مردم را کارگی و تنبلی و گوشهو از طرفی، براي مبارزه با بی
1390مد اقبال الهوري، (ایران از دیدگاه عالمه مح» آشنا سازد و آنان را به کار و کوشش مداوم، تشویق کند.

 :38(
گوید :تصوف می«

»حضور ما کردند                  گراندکی نه به وفق رضاست، خرده مگیرچو قسمت ازلی بی«
یا :

»زمانه با تو نسازد، تو با زمانه بساز!«
دارد که بگوید :اما تصوف اقبال، او را برآن می

»زمانه با تو نسازد، تو با زمانه ستیز!«
» ساحل افتاده«زمانه، یعنی سرنوشت و سرگذشت انسان. زندگی انسان و خود انسان، موج است، یک 

است.» حرکت کردن«نیست و وجودش و بودنش در 
داده است که انسان در آن، » تقدیر انسانی«را که در آن، انسان، هیچ است، به » تقدیر آسمانی«اقبال، جاي 

نقش اساسی دارد.
یابی ایمان و عرفان اسالمی خویش، هاي فلسفی و روحی آن عصر را با بینش و جهتمنزلي اقبال، همه

توان گفت که وي، یک مهاجر مسلمان است که از اعماق اقیانوس پراسرارِ هند، سر زد و تا پیموده است و می
آورد سفري ا بازگشت تا رهجا نماند و به میان مهاي کوهستان پراقتدار اروپا باال رفت، اما در آنبلندترین قله

این چنین شگفت را به ملّت خویش، یعنی به ما ارزانی دارد و در شخصیت او پیدا و نمایان است که یک بار 
سازي کرده است.دیگر اسالم، براي نسلِ خودآگاه و دردمند، اما پریشان خویش، در قرن بیستم، نمونه

ي عظیم فرهنگ و روح و اشراق و دل، برگزیده، اندیشهیک روح گدازان و پرالهام شرقی را از سرزمین 
گاه با ي قدرت خالقیت و پیشرفت، در دماغ او نهاده و آنغرب، سرزمین تمدن و عقل و علم را با همه

)57: 1390(ایران از دیدگاه عالمه محمد اقبال الهوري، » اي این چنین قرن بیستمی را شناخته است.سرمایه
نتیجه 
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مند و بررسی افکار و عقاید و نظریات وي و مداقّه در اشعار این شاعر اندیشهبا تأمل 
شود که: ، این نتایج حاصل می» کار و کوشش«در باب 

از دیدگاه اقبال، کسی که بخواهد محیط نامطلوبی را تغییر دهد، ناگزیر باید .1
چ ملّتی را گوید ، خدا وضع هیوجود ذهنی و محیط درونی خود را تغییر دهد. او می

تغییر نخواهد داد، مگر این که خودشان، ابتکار تغییر و تبدیل را در دست گیرند و 
شان، روشن و منور کنند. از نظر وي، صالبت و محیط زندگی خود را با فعالیت

جمعی است. کوشی، راز کلّی حیات فردي و زندگی دستهسخت
ربیت عقیده دارد و سعی عالمه محمد اقبال الهوري، به تحصیل یا تعلیم و ت.2

گیري از کند و با ترك دنیا و کنارهو تالش براي تسخیر جهان را تبلیغ و تشویق می
زندگی،مخالف است. به نظر اقبال، در حقیقت، تنها آن کسی، موجودیت دارد که 

طور قاطعی، مقام است که به» من بودن«ي و وصول به درجه» من هستم«بتواند بگوید: 
کند و این وصول، با تکاپو و پشتکار و در ترازوي وجود، اثبات میهر چیزي را

شود .پویایی، حاصل می
ي اقبال، انسان باید طوري زندگی کند که خود را از جهت مادي و به عقیده.3

امکانات دنیوي ، تا حد امکان، غنی سازد و تا جایی که در توان دارد، تالش و تکاپو 
ایی ، محتاج اغیار نگردد و نزد خالیق، گردن، کج نکند.آسپروري و تنکند و با تن

کند که با اراده اي آهنین، ها را ترغیب میموالناي الهور، محمد اقبال، انسان.4
هاي اقتصادي، بکوشند و در راه از بین بردن مشکالت مادي جامعه و حل کردن بحران

روز دنیا و علم و صنعت هاي تکنولوژي از دنیا عقب نمانند و نیز از آخرین فرآورده
چنین باال هاي اقتصادي و ارتقاء فرد و جامعه و همي جهان، در جهت رفع نیازپیشرفته

هاي معنوي و منور شدن طبع و ضمیر آدمی با نور ایمان، بهره و نصیب بردن ارزش
کند که جسته و نیز تالش و پشتکار داشته و غیرت و حمیت بورزند و اکیداً توصیه می

ایک مسلمانان بر این رکن مهم، همت بگمارند یک
از منظر عالمه اقبال الهوري، این، عمل انسان است که انعکاس آن بر آیندهو .5

فرجام او بازتاب دارد و سرنوشت خوب یا بد، در گرو عملکرد آدمی است و حصه و 
ز ارکان ي پویایی اوست.این اصل مهم، یکی اي هر کس از دنیا، به قدر و اندازهبهره

دهد و او با تشبیهات و استعارات، به این اصلی عقیده و نگرش اقبال را تشکیل می
پردازد که انسان باید سخت باشد.مقوله می

هرست منابع
قرآن کریم.1
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، کلیات اشعار اقبال الهوري، ارومیه : انتشارات حسینی اصل1389اسالم نیا، فریدون، .2
ه مولوي، الهور: نشر انجمن دوستی ایران و پاکستان ، اقبال در را1349اکرم، سید محمد، .3
ي اقبال الهوري، انتشارات هاي اندیشه-، شگفتی1377حسنی ندوي،سید ابوالحسن علی، .4

شیخ االسالم احمد جام
، ایران از دیدگاه عالمه محمد اقبال الهوري، تهران : انتشارات 1390حقیقت، عبدالرفیع، .5

کومش
اشعار فارسی موالنا اقبال الهوري، تهران : انتشارات ، کلیات1343سروش، احمد، .6

ي سناییکتابخانه
هاي اقبال الهوري، تهران : انتشارات فرهنگ اسالمی، اندیشه1370رضا، سعیدي، سید غالم.7
، مولوي ، نیچه و اقبال، تهران: انتشارات حکمت1370عبدالحکیم، خلیفه، .8
والنا و اقبال، تهران : انتشارات تهران، معناي زندگی از نگاه م1391قیصر، نذیر، .9
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شناختی آن عقل و قدرت معرفت
هاي عطار نیشابوري و پیشینۀ آندر مثنوي

1دکتر حسین علیقلی زاده

استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 
دکتر حمید پوالدي
استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده
هاي مختلفی در طول تاریخ بهره گرفته است. ناسی، از ابزارها و راهبشر براي شناخت حقیقت و خداش

استفاده از براهین عقلی براي اثبات وجود خدا و کمک گرفتن از آن براي رسیدن به حقیقت مطلق، از 
هاي مختلف فکري از فقیهان و فیلسوفان و ترین ابزارهاي مطالعات بشري بوده است. بعد از اسالم فرقهمهم

هاي مختلفی را پیش گرفتند، از جمله پیروي از ن و عارفان و... براي دستیابی به معرفت حقیقی، راهمتکلما
سنت، شرع، عقل، اجماع، عشق و یا ترکیبی از اینها. عطار شاعر عارفی است که راه شناخت حقیقی را 

داند. همچنین ات میداند. حوزة شناخت عقل را محدود به دنیاي محسوساستفاده از عقل و شرع و عشق می
اش با شرع است و شناخت ماوراي به اعتقاد او، سالمت عقل در این محدوده هم منوط به هماهنگی

محسوسات و عالم غیب، از طریق عشق میسر است. در این مقاله دیدگاه پیشینیان عطار و نیز چند شخصیت 
کنیم تا ت خداشناسی آن بررسی میبرجسته مثل موالنا را که بعد از عطار هستند، دربارة عقل و قدر

تر شود و نظر عطار را دربارة عقل و انواع آن و هاي عطار و جایگاه او در برهۀ تاریخی روشندیدگاه
کنیم.هاي او بیان میهمچنین اعتبار خداشناسی آن با ارائۀ شواهدي از مثنوي

عطار، عرفان، عقل، خداشناسی، عشق.ها:کلیدواژه
درآمد

ها از دیرباز به مقدار استعداد و وسعت اندیشۀ خود در یی ویژگی فطري آدمی است و انسانجوحقیقت
سزایی در هدایت افکار به سمت وجوي حقیقت بودند. در این سیر تکاملی، پیامبران الهی نقش بهجست

جویی اند. بعد از اسالم موضوع معرفت حق و حقیقتهاي معرفت حق و حقیقت داشتهحقیقت و نیز راه
هاي مختلف براي شناخت حق به اي در میان طبقات مختلف جامعه جاري گشت و فرقهشکل گستردهبه

هاي وجود آمد از زاهدان و فقیهان و صوفیان و فیلسوفان و عارفان و حکیمان و... که با الهام از اندیشه
ن عنقاي مغرب رفتند. اسالمی، هر کدام به نحوي و با راه تقریباً متفاوتی از یکدیگر، دنبال ای

تواند انسان را به معرفت حقیقی گروهی از اندیشمندان و حکیمان بر این باور بودند که عقل می
توان به حقیقت رسید، اما در بین این طبقات برساند که با اجراي احکام شرع و با همراهی عقل با شرع می

1 . dr.aligholizadeh@gmail.com(نویسنده مسئول)
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گفتند عقل و بودند که می» عارفان«وه داشتند و اینان اجتماعی، گروهی بودند که نظري متفاوت با این گر
تواند انسان را یاري کند و پرداختن به شرع، خودش گرفتاري در امور دنیوي اي محدود میشرع تا مرحله

الیقین و محو در خدا است و معرفت حقیقی برتر و فراتر از شناخت عقل و ظاهر شرع است و آن، به عین
آید، مگر با گذشتن از مراحل معرفتی عقل و ظاهر شرع، که تنها در محدودة ت نمیشود و به دسمنجر می

پذیر است، این معرفت از طریق کشف و شهود و مکاشفات دل امکانیابی بهمحسوسات است، و نیز دست
ه کند و چون انسان قدرت پذیرش آن تجلّی را ندارد، همچنان که کوکه خدا از طریق دل بر شخص تجلّی می

رود که این مرحله را جنون نامند و کسی که به این معرفت دست طور متالشی شد، عقل آدمی نیز از بین می
شود که در آثار رسد، مجنون یا دیوانه و یا شوریده و مجذوب و... به او اطالق مییابد و به مقام جنون میمی

لب در او بر کار نیست.طعطار به دیوانه مشهور است و دیگر آن عقل دوراندیش و منفعت
شناسی عقل و وجود پیشینۀ پربار آن در تاریخ ادب فارسی تا عصر عطار بنا به قدمت بحث معرفت

هایش، این جستار در سه بخش زیر ارائه و اهمیت این بحث در نزد او و وجود شواهد خیلی زیاد در مثنوي
شده است:

؛»داعقل و معرفت خ«الف: تعریف عقل و پیشینۀ 
ب: جایگاه عقل از دیدگاه عطار؛

ج: انواع عقل از نظر عطار به اعتباري دیگر.
گیري از کل مباحث ارائه شده است.در پایان مباحث هم نتیجه

»عقل و معرفت خدا«الف: تعریف عقل و پیشینۀ 
ریشه است قال همبندند و با عشود که زانوي شتر را بدان میدر لغت به ریسمانی اطالق می» عقل«

هاي که در همان معناي عقل است. در فرهنگ معین معانی دیگري نیز در مورد عقل آمده است که تمام زمینه
ها شامل علم و دانش و درك انسان از پدیدهشود. در معناي کلی و عمومیتحولی معناي واژه را شامل می

آمده است که اصطالحی است (mind)ن شود. در فرهنگ اصطالحات روانشناسی برابر نفس و ذهمی
ها و اداراك موجود عمومی، که نمایشگر مجموعه رفتار هوشمندانۀ شخص باهوش است و همراه با یادآوري

» عقل«رود. (فرهنگ اصطالحات روان شناسی، ذیل باشد و غالباً مرادف آگاهی احساسی به کار میدر آن می
یکی دانسته شده است که به دو معنا آمده:(intellect)حلیل ) و در تعریف دیگر با فکر و استعداد ت

(همان). » توان انجام عملیات ادراکی.-2هاي باال و برتر آن؛ ویژه گونهمجموع عملیات ادراکی، به«-1
شود:بندي دیگر دو مفهوم جداگانه از عقل فهمیده میدر تقسیم

از قبیل نیروي تجسیم، تداعی معانی، نیروي مستقلی که در مقابل سایر نیروهاي روانی «-1
تصمیم، اندیشه، اراده و.... در درون ما وجود دارد؛
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یابد؛ فعالیتی را که براي تنظیم وسیلۀ حواس و سایر وسایل درمیذهن آدم، مواد خام را به-2
)12(عقل در مثنوي، ص ». شوددهد، عقل نامیده میآنها صورت می

عالیت ذهنی است که روي مواد خام که از جهان طبیعت و انسان و طور اختصار آن فعقل و تعقل به«
گیرد و هدف کند و از مقدمات نتیجه میروابط میان آن دو صورت گرفته، از جزئیات، کلیات را انتزاع می

)14-15(همان، صص ». کندنماید و قوانین و اصولی احرازشده را با موارد خود تطبیق میانتخاب می
گیرد و در معناي دیگر مقابل جنون و عقل در یک معنا مقابل جهل و جهالت قرار میمعموالً

اي و فکري، معانی و مفاهیم مختلفی گرفته است که بیش از دیوانگی؛ اما در گذر زمان و در تالطم اندیشه
است که در اینو عرفا و فالسفه مورد بحث بوده است. آنچه مسلم استهمه در میان اندیشمندان کالمی

هاي نظري که در مورد عقل انجام گرفته است واژة عقل قبل از هر چیزي با ادراك و هوش و دانش و بحث
اي است براي تشخیص و تجزیه و راهی است براي رسیدن این گروه پیوند خورده است و وسیلهاز مفاهیمی 

به مقصود.
قدر هیم، برتر و باالتر است، البته به شرط آنکه آنجایگاه عقل در منابع مذهبی نسبت به دیگر مفا

البالغه به عقلی ها حفظ کند. در نهجهاي نفس اماره و هوي و هوسقدرت داشته باشد که خود را از دخالت
این صورت پرداخته شده و بها داده شده است که از بند هوي و هوس و عالیق دنیوي رهیده شده باشد. در 

البالغه، بعد یص حق و باطل معیار درست و معتبري باشد. حضرت علی در نامۀ سوم نهجتواند براي تشخمی
کند و در مقابل سند زمینی، المال سرزنش میاینکه شریح بن حارث را از خریدن خانۀ مجلل با پول بیتاز

این سند شاهد گوید که عقل این قباله میکند، براي شهادت شاهدان سند و قبالۀ معروف خود را بیان می
شَهِد علی ذلک العقلُ اذا خَرَج من اَسرِ الهوي و سلم «است، عقلی که از بند هوي و هوس آزاد شده باشد: 

خواهش (نفس اماره) رها باشد و از ). عقلی که از گرفتاري835البالغه، نامۀ سوم، ص (نهج». من عالیِقَ الدنیا
این قباله گواه است. و در جاي دیگر خطاب به معاویه در مورد کشته اند بر (درستی)هاي دنیا سالم موابستگی

لَئن نَظَرت بِعقلک، دونَ هواك، لَتَجِدنّی اَبرَأَ -یا معاوِیۀُ–گناهی خویش گوید: لَعمري شدن عثمان و بی
اگر به –اي معاویه –به جان خودم سوگند ). (و840البالغه، نامۀ ششم، ص (نهج» النّاسِ من دمِ عثمان و....

یابی مرا که از خون عثمان عقل خود بنگري (تأمل و اندیشه نمایی) و از خواهش نفس چشم بپوشی می
بینی آن دهد که نباید به تدبیر و اندیشه و عقل و پایانبیزارترین مردم بودم و... ) البته در جاي دیگر تذکر می

تَذلُّ االُمور للمقادیرِ حتّی یکونَ الحتف فی «شود: میه تدبیر و اندیشه باعث مرگ آدمیاعتماد کرد، چه بسا ک
). چون انسان به مصالح و مفاسد، اسرار و رازهاي 1094ص 16البالغه، کلمات قصار، شمارة التَّدبیرِ. (نهج

باشد، چه بسا تدبیر و اندیشه سبب قضا و قدر آگاه نیست، نباید به تدبیر و اندیشۀ خود دلبستگی داشته 
گردد.تباهی می

ها و مراتبی صورت گرفته است. به بنديصورت تقسیمدر مباحث راجع به عقل، تشریح آن به
شود. قسم نخست وجود باورداشت حکمیان، عقل به دو بخش متصل و منفصل (جدا و پیوسته) تقسیم می
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است که خود دو قسم است: یکی عقول طولی و دیگر عقول عرضی و تکوینی دارد که بیرون از وجود آدمی
به اعتقاد ارسطو و پیروان وي عقول طولی ده عدد است که نخستین آنها عقل اول (صادر اول) است و گاه با 

شود. (بدیهی است که کلی وجودي، مورد نظر آنها است نه توجه به سعۀ وجودیش عقل کلی یا کل نامیده می
ی) و پایان عقول عشره، عقل فعال است که یک رو به عالم طبیعت دارد و معطی صور جوهري و کلی مفهوم

دارد. این عالم است و روي دیگر به عوالم برین و عقول برتر دارد که فیض را از آنها دریافت میعرضی 
زبان، فراوان راي فارسیاند. در زبان شعویژه عرفا از عقل اول به حقیقت محمدیه تعبیر کردهفالسفۀ اسالم به

بدین معنی اشارت رفته است. مثالً شیخ محمود شبستري گفته:
این دور اول آمد عین آخردراحد در میم احمد گشت ظاهر

(ارتباط افکار موالنا و عطار، ص)». اول ما خَلَقَ اهللا نوري«در حدیث قدسی نیز بارها بدان اشارت رفته: 
اي براي عنوان وسیلهعقل همواره در کنار وحی و همگام با آن بوده است و بهدر کالم و فلسفه،

درك و توضیح وحی و دستورات الهی پیوسته با آن در پیوند بوده، که در برخورد با یکدیگر نسبت به هم 
کنند؛ به عبارت دیگر هر چه عقل در چالش و گذر از وحی سماجت ایفا میکنندهنقش محرك و تقویت

بندي شتري به خرج داده است، به همان اندازه هم سعت و گستردگی درخور یافته است. در یک تقسیمبی
شود:دیگر عقل به نظري و عملی تقسیم می

انسان اندیشمند دو گونه اندیشه و ادراك دارد: یکی آنکه مدرکاتش از قلمرو عمل بیرون است 
که مدرکات وي در اینو نظایر آنها. دو دیگر » روح هستفرشته و «، »آسمان هست«، »خداهست«همچون: 

و هرچه » دادگري«این دو دارد. و هر چه بازگشت به » ستمگري«و » دادگري«گیرد، مانند عرصۀ عمل قرار می
و آنچه بدان بازگشت دارد، » ستمگري«گردد به حکم عقل خوب است، پس باید انجام داد و بدان باز می

روست. عقل نظري با مدرکات روبه» نبایدها«و » بایدها«باید انجام داد؛ به عبارت کوتاه با ناپسند است، پس ن
کند؛ گیرد و در رد یا ابرام آن تشکیل قیاس داده، اقامۀ برهان مینوع اول سروکار دارد که مورد عمل قرار نمی

)73عطار، ص لیکن عقل عملی با مدرکات سنخ دوم سروکار دارد. (ارتباط افکار موالنا و
خواهد ذات و صفات خدا را با تکیه بر وحی از راه قیاس و جدل و برهان متکلم و فیلسوف می«

اندیشد. عارف و صوفی به وحی و سنت و اي دیگر میاثبات کند و محقق سازد. صوفی و عارف هم به گونه
خواهد خدا برد و در عین حال میه کار میایمان دارد و آن را در رویارویی با فلسفۀ مستقل از دین بحدیث 

واسطه دریابد، نه با روشی که از راه لطف به پیغمبر نشان داده شده، بلکه از راه تقرب شخصی و بدون را بی
گردد. او به آراء متکلمان واسطه به خداوند، که با ریاضت و مجاهدت و مکاشفه و توجه به مراقبت، عملی می

اینها را ساخته و پرداختۀ بشر و کوشش بیهودة موجودي محدود و اي ندارد وقهو براهین فیلسوفان عال
این موجود مخلوق، خواهد به معرفت ذاتی نامخلوق و ازلی دست یابد. اما داند که میمخلوق به نام عقل می
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رفتی ندارد و تواند دریابد. هر چه بشر دربارة خدا بگوید ساختۀ خود اوست و ارزش معذات نامخلوق را نمی
)112، ص 1(دریاي جان، ج ». تواند کار مفیدي انجام دهدعقل تنها در خدمت وحی می

طور که شایسته است عاشق اما فلسفه که بناي آن عقل است، در راه معرفت حقیقی لنگ است و آن
این نتیجه زند و به ي میتواند یاري دهد. پس او به اجبار چنگ به دستاویز دیگررا در رسیدن به مقصود نمی

شود، با معرفت عقلی قابل شناخت نیست و ناچار به شهود و کشف از رسد که آنچه از راه دل شناخته میمی
گونه اینرا» عقل«، »فرهنگ مصطلحات عرفا و متصوفه«آورد. دکتر سجادي در کتاب طریق دل روي می

کند:تعریف می
حکما قوة مدرك کلیات را عقل گویند و گاه نفس ناطقه را گویند...عقل یعنی خرد و در اصطالح 

نماید و دانندة همۀ اشیا اوست و در عقل را از آن جهت عقل گویند که تعقل خود و موجد خود می
».اول ما خلق اهللا العقل«خبر است که 

است.» نما عبد الرَّحمن و اکتسب بِه الجنا«عقل در اصطالح عرفا 
».العقلُ آلۀُ العبودیۀ«خواجه گوید: 

، که بدان حق از باطل امتیاز گذارده شود و »العقلُ سراج العبودیۀ«در کلمات بابا طاهر است که 
طاعت از معصیت جدا شود و علم از جهل ممتاز شود.

و تعین آن به تعین خاص و مقید قیصري گوید روح انسان را از جهت تعقل ذات و موجد خود
، که مراد عقل معاش است نه آن »العقلُ آلَۀُ التَّمیز«اند: کردن آنچه ادراك کند، عقل گویند. و بعضی گفته

مرتبت که فوق قلب است.
بیت سالک ، که به شهود ربو»انتهاء العقلِ الی الحیرةِ و انتهاء الحیرَةِ ِالی السکر«اند: و بعضی گفته

عقل خود را گم کند و متحیر شود.
عقل دو قسمت است: یکی عقل معاش که محل آن سرست و دیگر عقل معاد که محل آن دل است.

عقل اول در اصطالح صوفیه مرتبت وحدت است و بعضی گویند عبارت از نور محمدي است و 
یز عقل گویند. آنچه را اهل نظر عقل اول گویند بعضی گویند جبرئیل است و اصل و حقیقت انسان را ن

القدس بر آن اطالق شده است و نسبت عقل اول به عالم کبیر این جهت است که روحاهللا روح نامند و از اهل
عیناً نسبت روح انسانی است به بدن و قواي او و نفس کلیه قلب عالم کبیر است. (فرهنگ مصطلحات عرفا و 

») عقل«متصوفه، ذیل 
شود، در برابر شناخت هستی حقیقی عقل معاش که در عرفان و تصوف به عقل جزئی تعبیر می

این مسئله به معناي نفی کلی ناتوان است و همواره از نظر عرفان سرکوفت گشته و کنار زده شده است. البته 
ر معرفت است وگرنه راه آن را عقل و تعقل نبوده، بلکه مقصود از آن تعیین محدوده و مرز تعقل و سهم آن د

پذیرد، اما آن را قسمتی از نیاز انسان صوفی وحی و سنت را می«پذیرند: عنوان شروع و آغاز راه طریقت میبه
این منبع معرفت سروکار دارد محدود و مشروط است. اگر کسی که با داند. ارزش اشتغال به علومی می
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علوم بکند کاري دنیوي و ناموفق کرده است. حتی صوفی و این سرتاسر زندگی خود را صرف تحصیل 
آور و توانند به آسانی از راه تجربۀ باطنی به معرفت خدا و علت عالم پی ببرند. کوشش رنجعارف هم نمی

خواهد به معماهاي جهان پی ببرد و از اسرار ازل بپرسد و ناپذیر براي وصول به معرفت که گاهی میسیري
سازد و به از پشت هفتاد هزار حجاب به ذات خداوند نزدیک شود، طالب را سرگردان میخواهد گاهی می

) 113،ص 1(دریاي جان، ج». کردچرخاند تا آنجا که دریابد: آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میدور خود می
ه دربارة عقل و تعقل اند ک...اگر خردمندانی در تاریخ پیدا شده« این مسئله نیز باید توجه داشت که البته به

اند، نه از آن جهت بوده است که آنان حقیقتاً عقل را چیز لغو و بیهوده یا مضرّ قیافۀ مخالف به خود گرفته
خواستند قلمرو عقل الدین وکانت بودند که میدانستند، بلکه اشخاص بسیار آگاه و هشیاري مانند جاللمی

جا و وادار کردن عقل تواند منکر آن شود... توقع بین معتدل نمیجزئی و تجربی را معین کنند و اال هیچ انسا
تجربی به ورود به قلمروهاي غیرقابل تجربه بوده است که عقل را با یک قیافۀ زشت به مردم نشان داده 

)15(عقل در مثنوي، ص ». است
طور کلی بر عقل و ا و بهعارفان نیز در پرداختن به عقل براي آن مراتبی قائلند و آنها بدون استثن

ترین مرتبۀ عقل است و کشند، بلکه از  مراتب عقل، روي عقل جزئی، که پاییناعمال عقل خط بطالن نمی
گذارند و در واقع رود، بیش از همۀ مراتب، انگشت میتوان او از چارچوب زمان و مکان و علیت فراتر نمی
تواند دسترسی داشته باشد ینی است و به ماوراء آن نمیامکانات عقل جزئی در محدودة همین جهان مادي ع

سازند، مقصود عقل جزئی نظري آنجا که عقل را تضعیف نموده، آن را به کلی از درجۀ اعتبار ساقط می«و 
اي خواهد با وسایل معمولی خود تمام مسائل هستی را حل و فصل کند، از آن جهت که وسیلهاست که می

کند که آن وسایل از تر عقل با وسایلی کار میکمیت و کیفیت ندارد و به عبارت روشنغیر از زمان و مکان و
همین جهان مادي و با همین حواس محدود به دست آمده است، به همین جهت است که عقل را محکوم 

)7کنند. (عقل در مثنوي، صمی
فی معرفۀ «ه است به موضوع را اختصاص داد» فتوحات مکیه«ابن عربی باب پنجم و هشتم کتاب 

که در آن معرفت خدا را از طرق مختلف بررسی کرده و اشکاالت و امتیازات و کمال و » األسرار اهل االلهام
داند. به علت نقص آنها را باز نموده است و معرفت عالی را متعلق به طور ماوراء عقل یا طریق نقلی می

آوریم:صار در اینجا میاین باب، آن را به اختاهمیت سخنان او در
(بدان که همانا » اَمرَنا بِالعلم بِوحدانیۀ فی اُلوهته-عزّوجلّ-اعلَم اَنَّ اهللاَ :« در ابتدا گفته است که 

این شناخت دو راه است: خداوند به ما امر کرده است که یگانگی او را در خدائیش بشناسیم). براي رسیدن به
اَنّ النّفوسِ لَما سمعت ذلک منه، مع کونها قَد نَظَرَت بِفکرها و دلّت علی وجود الحقِّ «اه نقلی. راه عقلی و ر
». ثُم دلَّت علی توحید هذَا الموجود الَّذي خَلَقَها-بل بِضَرُورةِ العقلِ یعلَم وجود الباري تعالی-بِاالدلّۀِ العقلیۀِ
این امر پروردگار را، براي شناخت حق شنیدند، در فکرت خویش نظر کردند و به تفکر فوس (همانا وقتی ن



٥٢٢١
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

تعالی بلکه به ضرورت دالیل عقلی، وجود باري-هاي عقلی به وجود حق رهنمون شدند پرداختند و با برهان
توان برهان عقلی نمیاست و با وجودهاي عقلی حتمی تعالی با برهانشود؛ یعنی اثبات وجود باريدانسته می

سپس بر یگانگی آن که آنها را آفریده، رهنمون شدند). بعد واجب الوجود بودن او را -خدا را انکار کرد 
این امر، از نظر عقلی هم قابل اثبات بود: استدالل کردند و امکان رسالت را با عقل و برهان تأیید کردند، چون 

ظهرَ منَ الدالئلِ علی صدقه اَنَّه رسولٌ منَ اهللا الَینا. فَعرَفنا بِاالَدلَّۀِ العقلیۀ اَنَّه ثُم جاء الرَّسولُ، و اَ«
(پس پیامبر و فرستاده ». رسولُ اهللا. فَلَم نَشُک و قام لنا الدلیلُ العقلی علی صدق ما یخبِرُ به فیما ینسب الیه

هایی را ارائه کرد د، که از طرف خداوند به سوي ما آمده است، دالیل و برهانخدا آمد و بر راستی دعوي خو
و آشکار نمود و ما نیز با دالیل عقلی فهمیدیم که همانا او فرستاده خداست و در آن شک نکردیم و در 

.) ابن عربی داد که به او انتساب دارد، از نظر عقلی توجیه شدیم و بر ما ثابت شدراستی آنچه که به ما خبر می
دهد که چون در آگاهی و اطالعات منسوب به خدا و امور مربوط به او چیزهایی بود که عقل از فهم ادامه می

توانست رد کند توانست بفهمد و نیز نمیگفتند عقل نمیآن عاجز بود و آنچه را که پیامبران در مورد خدا می
معرفۀُ من طَریقِ النَّقلِ لَیست «ن معرفت نقلی است که: بایست و آاینجا معرفت دیگري میو انکار کند، در

این راه معرفتی غیر (معرفت خدا از طریق نقلی مانند معرفت عقلی نیست). و». عین معرفۀ اهللا من طریقِ العقلِ
اه ر» اعرِف ربک«است، که با دلیل و برهان است. و رسول خدا نیز با جملۀ از آن راه شناخت و علمی 

معرفتی دیگري غیر از طریق عقل را خواسته است. چون راه عقلی به طور کامل و شایسته، قادر به شناخت 
این است:خدا نیست، و آن راه معرفت 

» ، رِهصلی بلُ بِه، عنَ اهللا با اهللا، یقبلم مل فی تَحصیلِ عمتَعاَن ی (ِن طَریقِ النَّقلعرِفَۀ مم) وه و ههذ
لیلهقل بِده بِها، اَلَّتی اَحالَها العنَفس فصو و ،هلی نَفسها اهللا ابالَّتی نَس و راه شناخت نقلی راهی است ». االُمور)

وسیلۀ خدا، خدا را بشناسی و با بصیرت و بینش قلبی به سوي او روي آوري و آن اموري که خداوند که به
ست و خودش را با آن وصف کرده است، بشناسی؛ آن چیزي که عقل با آن را به خودش منسوب کرده ا

افتد.)گري و حجتش، از آن در سرگشتگی میراهنمایی
شود، تواند کارساز شود و دچار سرگردانی میپس چون در شناخت خدا، عقل در بعضی امور نمی

ور ماوراي عقل، طریق معرفت نقلی است. ها را بشناسد و آن طخواهد تا آن ناشناختهیک راه وراي عقل می
و هو -و َهذا من اَعجبِ االُمورِ عندنا: اَن یکونَ االنسانُ تُقَلِّد فکرَه و نَظَرَ«نویسد: ابن عربی می

خَدیمۀُ العقلِ و یقَلِّدها العقلُ فیما محدثٌ مثلَه و قُوةِ من قُوِي االنسان الَّتی خَلَقَها اهللاُ فیه و جعلَ تلک القُوةِ
و مع هذَا القُصور کُلِّه، یقَلِّدها العقل فی معرِفَۀِ ربه، و ال -تُعطیه هذه القُوةَ و یعلَم اَنَّها ال تَتَعدي مرتَبتَها و...

تابِه و عه فی کن نَفسع خبِرُ بِهفیما ی هبر قَلِّدی.نَ الغَلَطب ماطرأَ فی العالَم من اَعجفَهذا م .هسولسانِ رو » لی ل)
کند و به سخن او گوش ترین چیزها در نزد ماست: که انسان از فکر و نظر خود پیروي میاین از عجیب

انسان که فکر مانند خود انسان آفریده شده و حادث است و آن قوه، مثل قواي دیگر برايدرحالی-دهد می
این قوه به دست را در خدمت عقل قرار داده است و عقل را در آنچه کهآفریده شده است و خداوند آن
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تواند تجاوز کند و... داند که عقل از حد خود، که محدود است، نمیآورد، پیرو گردانده است. و انسان میمی
کند و در و شناخت حق از عقل پیروي میاین همه قصور و کوتاهی عقل، در معرفت و انسان با وجود-

ها جاري گردانیده است، شناخت حق از آنچه که خدا خودش در کتابش گفته یا بر زبان رسول براي انسان
»ترین چیزهایی است که در عالم به غلط روي داده است.این از عجیبکند. و پیروي و تبعیت نمی

(قلب، همانند نیروي طور » کَقُوةِ وراء طور العقل، تَصلُ العبد بِالرَّبالقَلب، «دهد: ابن عربی ادامه می
رساند):ماوراي عقل است که بنده را به پروردگار و خالق می

لالهِیۀ. فَانَّ القَلب معلوم بِالتَقلیبِ فی االحوالِ، دائماً فَهو ال یبقی علی حالَۀٍ واحدةٍ. فَکَذلک التجلیات ا
فَانَّه ال یتَقَید، و هو فَمن لَم یشهد التّجلیات بِقَلبِه، ینکرُها بِعقله. فَانَّ العقلَ یقَید، و غَیرُه منَ القُوي، الّا القَلب:

 : التَقَلُّب فی کُلِّ حال. و لذا قالَ الشّارِع سریع»عینَ مینَ اَصبب نَّ القَلبشاءای کَیف هقَلِّبالرَّحمن ی ن اصابِع  .«
(همانا قلب را به » فَهو یتَقَلَّب بِتَقَلُّبِ التّجلیات. و العقلُ لَیس کَذلک. فالقَلب هو القُوة الَّتی وراء طور العقل

و آن تغییرات، تجلیات ماندآن در احوال، قلب خوانند. و در یک حال باقی نمیخاطر تغییر و دگرگونی دائمی
کند و هر کس تجلیات الهی را در قلبش مشاهده شود و آن را دگرگون میالهی است که بر قلب وارد می

کند: پس غیر از قلب، انسان را مقید و محدود میکند. عقل و دیگر حواس آدمی نکند آن را با عقلش انکار می
این خاطر است که شارع دین گفته گردد و بهحالی برمیکند و در هر حالی به صورتی و قلب محدود نمی

و » گرداند.هاي خداوند است که آن را به هر صورت که بخواهد برمیقلب بین دو انگشت از انگشت«است: 
گونه نیست، پس قلب، قوت و نیرویی در انسان است که اینها با تجلیات الهی است و عقل آن دگرگونی

توان شناخت.)آن، خدا را با کشف و شهود، فراتر از شناخت عقل میوراي طور عقل است و با
، شناخت »ذلک«و مراد از » و انَّ فی ذلک لَذکري لمن کانَ لَه قَلب.«و خداوند در قرآن گفته است : 

لمن کان له «ت : گفایه، عقل بود، نمیاین در » قلب«خدا از طریق مشاهده و تجلی است. و اگر منظور خدا از 
اي که وراي طور عقل است به نام قلب است که به همه ها داراي عقلند ولی آن قوهچرا که همۀ انسان». قلب

کس داده نشده است. پس قلب، طور ماوراي عقل است که فقط به معدود افراد داده شده است، ولی عقل به 
(فتوحات مکیه، سفر ». لمن کان له قلب«فته است: این خاطر است که خدا گها داده شده است؛ بههمۀ انسان

). 313-329چهارم، صص 
داند: داند، بلکه عنایت الهی را علت آن میالمحجوب عقل را علت معرفت نمیهجویري در کشف

ایت سبب معرفت است نه علت آن، که علت آن؛ و به نزدیک اهل سنت و جماعت صحت عقل و رویت «
عنایت، عقل نابینا بود؛ از آنچه عقل که بی-عمت نعماوه-لطف مشیت خداوند نیستجز محض عنایت و 

خود به خود جاهل است و از عقال کس حقیقت آن را نشناخته است. چون وي به خود جاهل بود، غیر خود 
لحاد ایت همه خطا بود؛ که اهل هوي و طایفۀ اعنایت، استدالل و فکرت اندر رؤیت را چگونه شناسد؟ و بی
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اند؛ و باز آن که از اهل عنایت است همه حرکات وي معرفت است، و اند، اما بیشتري عارف نهجمله مستدل
) 393(ص ». استداللش طلب، و ترك استدالل تسلیم

رسد و آنچه همچنین به نظر وي، عقل نه تنها دلیل معرفت نیست، بلکه به تشبیه و تعطیل هم می
شود و کاري از پیش کند تا جایی که عقل در آن به توهم گرفتار میمعرفت نفی آن میکند، عقل اثبات می

علت معرفت دانند و آن عقل است، گو بنگرید تا آن چه چیز است که و آنچه گروهی مر آن را می«برد: نمی
د؛ یعنی آنچه معرفت نفی آن اقتضا کنعقل اثبات کند میاثبات کند و هر چه میاندر دل از عین معرفت می

اینجا مر عقل را تا به استدالل اندر دل به داللت عقل صورت گیرد به خالف آن است. پس چه مجال ماند 
وي معرفت باشد؟ به از آنچه عقل و وهم وي هر دو یک جنس باشند، آنجا که جنس اثبات شد معرفت نفی 

این این دو اصل نیست و آن جز اندر گشت. پس اثبات استدالل عقل، تشبیه آمد و نفی آن تعطیل، و مجال
)395المحجوب، ص(کشف». هر دو معرفت، نکرت بود، که مشبهه و معطّله موحد نباشند

شناسد و آن را موالنا به چند علت عقل نظري جزئی را در شناخت هستی و وجود به رسمیت نمی
عقل جزئی براي رسیدن به واقعیات باید -2است؛ . عقل جزئی خطاکار1«نماید: این راه ناتوان تلقی میدر 

عقل جزئی در فضاي حقایق -4عقل جزئی محصول ماده است؛ -3با عقل کلی (وجدان) هماهنگ باشد؛ 
)21-72(عقل در مثنوي، صص ». عقل جزئی عشق را منکر بود و...-5پرواز ندارد؛ 

در بیشتر موارد از آن ستایش کرده است؛ زیرا الجمله مثبت است ودیدگاه سنایی در مورد عقل فی
تدریج با ورود عرفان در در زمان سنایی هنوز عرفان وارد ادبیات نشده بود که از تأثیر خرد کاسته شود. به

ادبیات، از ارزش خرد کاسته شد و در مراحل باالیی عرفان، دیگر ارزشی براي آن باقی نماند و هر چه هست، 
. سنایی براي اولین بار عرفان را در شعر وارد کرد و در زمان وي هنوز عقل و خرد شهود و مکاشفه است

دورة پیشین ادبیات که در اوج خود بود، باقی مانده بود و از ارزش باالیی برخوردار بود:
عقل هر جایگه خـلیل تـو بـسعقل در راه حق دلیل تو بس-

89گزیدة حدیقه، ص 
از همه حال باخبر عـقل اســتکدخداي تن بشر عقل است-
نیست کس را چون عقل مادرزاداین کهـن بـنیاداي زیر دایه-

90-94همان، صص 
در کمال عقل گوید:

عقل از آنجایی که در کمال است چهار طبع درون بشر، مانند مریدان او هستند و او آنان را راه 
منزلۀ سپاهی است براي عقل، که حکم امیر را دارد:اهري و پنج حس باطنی  بهبرد. و نیز پنج حس ظمی

ده حـــواسش سپاه و او میر اســتچهار طبعش مرید و او پیر است
ســـه قوي چارگــونــه رنگ تو رامایه داد از پی درنـگ تـــــو را

95-93همان، صص 
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این وران مشغول کارند تا استواري شهر راست آید. سلطان پیشهاعضاي تن مانند شهري است که در آن 
شهر دل است و عقل، وزیر. خشم و آرزو حکم شحنه و عامل را دارند که یکی ظالم و دیگري جاهل است. 

این دو، خرد است. اگر هر کدام از فرمان سرپیچی کند، دیگري به حکم عقل به آن یکی واگذار موکل 
سپارد و اگر شحنه فکر بدي امل، کارش را در درست انجام ندهد، خرد او را به شحنه میشود؛ یعنی اگر عمی

شود:داشته باشد، عامل توسط خرد بر او موکل می
وران             هست اعضا چو شهر پیشه

خشم شحنه است و آرزو عامل               
عامل ار هیچ شرط بگذارد               

الد بـــد  شحنه گر هیچ گون سگ
اینکه گفتم بهر                 گر بیابند از

ور همه طالبان کام شوند                         
گــرنه در امر عقل و دل باشنـــد

عقل دستور و دل در او سلطان       
این یکی ظالم و آن دگر جاهل                 

خرد او را به شحنه بسپارد                    
این مـوکل بر او بود ز خــــرد       

خوش بود پادشا و خرم شهر           
ملک و ملک ناتمام شوند                     

همه هم خوار و هم خجــل باشند       
97همان، ص 

ا آن است، نه البته مدح و ستایش سنایی از عقل، مربوط به آن عقلی است که در خدمت شرع و همگام ب
گیرد و ارزشی ندارد: عقل این مورد عقل مورد نکوهش قرار میکننده، که در گر و گمراههاي وسوسهعقل

است نابینا و اسبی است است که شرع نور آن چشم است؛ پس عقل بدون نور شرع چشمی مانند چشمی 
سرکش که عنان ندارد و شرع، عنان آن است:
ر عقل چشم و پیغمبــري نو

است
اینکه در دست شهوت و 

خشمند
بـــــر چشم، شاخ بینور بی

دان 

این از آن نه بـس دور این، آن از 
است

چشمند             نور و نور بیچشم بی
ســـر داننـــور، چشم بیچـــشم بی

97همان، ص 
ند: و نیز به باور وي، عقل جزئی یا عقل معاش راز عشق را ندا

سیناســـتعــاقلـــی کار بوعلیعقل در کوي عشق نابیناست
97همان، ص 

ها و نبایدها و با سود و زیان تر است. به گمان او عقل نظري که با بایدبرخورد غزالی اندکی متعادل
اینکه تفکر کند ول میالعلوم او برخوردي بدیهی با عقاش مذموم نیست. در احیاءسروکار دارد در مفهوم کلی
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وسیلۀ جمع مقدمات و حصول نتایج از حکم دانستن فنّ بازرگانی را دارد براي ازدیاد سرمایه (ازدیاد علم به
شود و در کل، عقل در نظر او پسندیده است. البته تفکري که باعث آن از طریق تفکر). تفکر از عقل صادر می

ر کاري باشد که تعلق به دین دارد و در کاري که تعلق به غیر دین بدان که فکرت د«شود. اثبات عبودیت می
)749(ص » دارد و غرض ما آن است که تعلق به دین دارد. پس باید که قسم اخیر را بگذاریم.

طور در المنقذ من الضالل، در مراحل آفرینش نیروي ممیزه در انسان براي عقل نقشی متوسط همین
فَاولُ ما یخلقُ فی االنسانِ حاسۀ اللّمس... ثم یخلق له «داند: مال و نهایت نیروها نمیقائل است و آن را ک

الذوق. و کذلک الی اَن یجاوز عالم المحسوسات، فیخلق فیه التّمییز و هو قریب من سبع سنین، و هو طور 
نها شئ فی عالم الحس. ثم آخر من اطوار وجوده، فیدرك فیه اموراً زائدة علی عالم المحسوسات، ال یوجد م

یترقی الی طور آخر، فیخلق له العقل، فیدرك الواجبات و الجائزات و المستحیالت، و اموراً ال توجد فی 
األطوار الّتی قبله. و وراء العقل طور آخر تنفتح فیه عین اُخري یبصربها الغیب و ما سیکون فی المستقبل، و 

وة التمییز عن ادراك المعقوالت، و کعزل قوة الحس عن مدرکات اموراً اخري، العقل معزول عنها کعزل ق
التمییز. و کما اَن الممیز لو عرضت علیه مدرکات العقل الباها وا ستبعدها، فکذلک بعض العقالء ابی مدرکات 

نه غیر النبوة و استبعدها، و ذلک عین الجهل، اذ ال مستند له اال اَنّه طور لم یبلغه و لم یوجد فی حقه، فیظن ا
آید حس ) یعنی اولین چیزي که در انسان پدید می53و 54موجود فی نفسه. (المنقذ من الضالل، صص 

کند) تا از عالم محسوسات طور (آفرینش ادامه پیدا میآید و همینالمسه است... سپس حس چشایی پدید می
این مرحلۀ دیگري از شود. گذرد و نیروي تشخیص (تمییز) در حدود هفت سالگی در او آفریده میدرمی

مراحل وجود اوست، و با آن اموري فراتر از عالم محسوسات را، که در عالم حس چیزي از آنها یافته 
شود. پس امور واجب، رود و براي او عقل آفریده میکند. سپس به مرحلۀ دیگر فراتر میشود، درك مینمی

یابد. فراتر از عقل، مرحلۀ دیگري شد، درمییافت نمیجایز (ممکن) و محال و اموري را که در مراحل قبل
ها و آنچه که در آینده خواهد بود و نیز اموري دیگر را شود. با آن نهانیدیگر باز میاست که در آن چشمی 

یابد که عقل از درك آنها ناتوان است؛ همانند ناتوانی قوة تشخیص از درك معقوالت و ناتوانی قوة درمی
پذیرد و طور اگر ادراکات عقل به قوة تشخیص عرضه شود، آن را نمیاکات قوة تشخیص. همینحبس از ادر

این انکار، جهل کنند و پذیرند و انکار میطور برخی خردمندان مدرکات نبوت را نمیزند. و همینسر باز می
توان دریافت؛ رسید و نمیتواناي است که به آن نمیاینکه آن، مرحلهمحض است؛ زیرا هیچ دلیلی ندارد جز

پندازند که وجود ندارد.پس می
هاي زاهدانه و تا حدي تعقلی خود، در مورد عقل همان اعتقاد را دارد که رغم گرایشنیز علینظامی 

ت تواند تحدر عین زاهد بودن تمایالتی نیز به عرفان دارد و عقیدة او در مورد عقل میعارفان دارند و البته او 
کند:پیکر به نقص کارکرد عقل اشاره میتاثیر آن تمایالت باشد. در هفت

با همه زیرکی که در خرد است        
چـــون خـــرد در ره تو پـــی گـــردد

خود است از تو و به جاي خود استبی
گــرددایـن کـــار، وهـــم کی گـــرد 
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3پیکر، ص هفت

دگاه عطارب: جایگاه عقل از دی
در نظر عطار دو ساحت معرفتی وجود دارد: یکی عالم حس و ماده و دیگري عالم ماوراء 

کند و از رسد، امور را بررسی میوسیلۀ عقل به معرفت میمحسوسات. بشر در ساحت محسوسات به
قلمرو ادراك عقل «رسد.این رهگذر به تولید علم و معرفت مییابد و ازمقدمات به نتایج جدید دست می

این عالم پاي عقل لنگ نیست و از نظرگاه صوفیه، عقل در عالم طبیعت یا عالم محسوسات است. در قلمرو 
سالک «نامه از زبان ) عطار در مصیبت186(دیدار با سیمرغ، ص ». محدودة قدرت خویش ممدوح هم هست

گوید:خطاب به حس می» فکرت
دایۀ عقلی و عقل پیر کار      

بینم ترا                      دایماً در نقــل می
تا تو در ظاهر نکردي کارساز               

چون ز حکمت عقــل صــاحب راز گشـت

هســت از پستــان تـــو یک 
شیرخوار  

بینم ترا                   در نثار عقل می
عقــل در باطن نگردد اهل راز       

رگــاه تـــو بـایـد بـاز گــشتپیـش د
320نامه، ص مصیبت

تواند حقیقت را بشناسد و تدبیر امور کند و میاین دایرة محسوسات، عقل آدمیپس در نظر عطار در 
این معنی سخن بایزید به بوموسی وقتی که در مورد خواب خود از زبدة چیزها را درك و بیان کند. در بیان

دهد، نیز شایان توجه است:خواست و او بعد از فوتش در تابوت به وي جواب میاو جواب می
در ملک از دیدة دل کـــن نظر     

هـــر دو عالم از براي آدمیست  
اندزانکه صـــد عالم ملک بنشانده

این قول دارد مختصر      زانکــه عقل 
مقصـــود چیست     از ملک بی آدمی 

اندـار مردم مانـــــدهتا هــــمه در کــ
99نامه، ص مصیبت

گیرد، هر اش را از خدا میدر راه شناخت محسوسات است، نور و بیناییدر نظر عطار، عقل که دلیل آدمی 
چند بر او دسترسی ندارد:

جهان پر نام تو و ز تـــو نشان نه  
نهان از عقل و پیــــدا در وجـــودي

ننـــده عقـــل و تو عیان نه               به تو بی
ز نـــور ذات خود عکســـی نمــودي

4نامه، ص الهی
است:(ص)نیز عقل کل با آن همه عظمت، جزئی از عکس جان حضرت محمد

ایمان کـل شـــده هر جزو از عقل کل جزوي ز عکس جان 
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اواو
19نامه، ص مصیبت

کند:داند و خدا را عقل خطاب میاج در جواب به حضرت حق، عقل را از خدا میپیامبر در معر
تویی عقل و تویی قلب و تویی جانتویی و جز تو چیزي نیست اعیان

17نامه، ص الهی
کند:این رهگذر است که مرتبۀ یقین در خدادانی را براي عقل اثبات میو عطار از 

دیـن به نام آنکه جان را نور 
داد

خـــرد را در خــدادانی یقــین داد

1اسرار نامه، ص 
این معنا همان تجلی ذات حق است و دلیل راه بندگان، عقلی که انسان را در افتادن پیداست که عقل در 

دهد:در چاه و گرداب تعصب کور رهایی می
اي گرفتار تعصب مانده                    

زنیل و از لب مــیگر تو الف از عق
دایماً در بغـــض و در حــب 

مانده  
پس چرا دم در تعـصـب 

زنـــیمی
479-480الطیر، ب منطق

گیرد. عطار چنانکه گفته شد دایرة شناخت عقل، عالم محسوسات است و نیز نورش را از ذات احدیت می
داند و در نظر این عالم محسوسات میات عقل را نیز در این کارکرد و حوزة شناخت عقل آگاه است و آفبه 

او پیروي کردن از سگ نفس و شهوات، عامل نقصان عقل و ضعف هوش است؛ انسان را از پیروي شهوات 
)2024- 2034الطیر، ب دارد تا از سالمت روح و عقل برخوردار باشد. (منطقبرحذر می

کند و با تمثیلی زیبا و پیوند دادن موضوع به اشاره میدر جاي دیگري نیز به همین آفت عقل 
سازد:روزگار نخستین و گمراهی آدم، مخاطب را متنبه می

یک نفس گویی غم جان نیستت 
آنچه آدم را ز گندم اوفتاد              

یاد کرد نفـس را در هــر نفــس

هر نفس جر ماتم نان نیستت            
اوفتاد                عقل را از نفس مردم 

گوئیا نام مهیـن نان اســت و بس
267نامه، ص مصیبت

تر و این جهانی و پست است، آفتی سنگیناین آفت بیرونی که حاصل توجه عقل به امور در کنار 
اي این است که عقل از حد خود درگذرد و برتر درونی در نظر عطار وجود دارد و آنمراتب خطرناكبه

گذرد و ره به کفر و عصیان در برابر خالق این حالت، از حد سالمت درمیشناخت بر خویش اتکا کند که در 
آورد که عبادتش از چهارصد سال نامه میاین معنی داستان بلعمی را در مصیبتبرد. براي بیان می
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وحید و رفع حجاب بودند تاگذشت و بیش از چهارصد پاره کتاب از بر کرده بود که همه در معنی تدرمی
آورد و نگرد و صد دلیل بر نفی خدا میگرداند و به آسمان میها از زمین روي برمیاینکه در شبی از شب

گیرد:این چنین نتیجه میگوید و بعد از آن عطار می» شمع گردون را خداي خویش«
عقل چون از حد امکان بگذرد  

عقل در حد سالمت بایــــدت
ایمان بگذرد           گردد ز بلعمی

فــــارغ از مــدح و مالمت بایدت
33-34نامه، صص مصیبت

دهد. در نظرگاه او شرع و دین، عقل را از گمراهی و طغیان این درد را نیز به ما نشان میعطار درمان 
دارد:بازمی

ایمان زنده کردتن به جان و جان به عقل سرکش را به شرع افکنده کرد
4نامه، ص مصیبت

یابد و جهان و کار جهان با آن عقل آنگاه که در بند شرع است و مطیع امر قل، کارکردي اعتدالی می
افکنده کنایه از تسلیم شدن و مطیع شدن عقل است در برابر احکام شرع، مسائلی «آید. در بیت باال راست می

تواند بدانها راه یابد از قبیل آنچه به عالم غیب مرتبط اند آنها را بپذیرد یا نمیتوکه عقل به خودي خود نمی
)12الطیر، شفیعی، تعلیقات ب (منطق». است

از سوي دیگر در نظر عطار عقل زمانی راهبر است و رسانندة به مقصود که از خویش جاهل شود و 
این معنی، خري را برد. در داستانی، براي بیان ر میصورت ره به کفاین ادعاي کمال بگذارد، در غیر 

دهد:سازد که در غاري اسیر شده است و او را از آنجا رهایی میصورت نمادین، راهنماي اسکندر میبه
چون سکنــدر با حکیم و با 
خفیــر  هیچ کس البته ره نشناخت 
باز                 متفق گشتند آخر سر 

پیش در کردند به سر              
اي عجب خر تا راه برد              

ایشان حکیمان جهان        در 
چنـــان ره رهبرشان شـــد خري   

عقل اگـــر جاهــل بـود جانت بـرد
عقل آن بهتـــر که فرمانبر 

شــــــود

ماند اندر غار تاریکی اسیر              
دراز  جملـــه درماندند و شـــد کاري

تا خري در پیش باشد راهبر              
جمله را ز آنجا به لشکرگاه برد 

باخبــــر از ســــر پیــــدا و نهـــان            
تا به حکمت الف نزند دیگري               

ایمانت برد                         ور تکبر آرد 
ور نه گر کامل شــــــود کافـر شود

339نامه، ص مصیبت
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آید. پذیرد و در پی انکار آن برمیپیداست که عطار، عقل فلسفی را که در پی یافتن اسرار نهان است نمی
بینید: فکرت عقلی و فکرت قلبی. فکرت عقلی در نظر او از آن این روست که فکرت را نیز دو نوع میاز 

)57نامه، ص کفار است و فکرت قلبی از آن فرد نیکوکار. (مصیبت
نهد: فلسفی که عقل را گردد و عقل را وامیاین مرحله است که وارد ساحت دیگر شناخت میدر

این امر آگاه نیست که عقل راه به عالم ماوراء برد، زیرا از داند راه به کفر میمطلق ابزار شناخت می
داند:نجاتش را در محو بودن در امر قل مینکوهد و راهاین مرحله عقل را میمحسوسات ندارد. عطار در 

مرد دین شو محرم اسرار گرد  
بس بود     فلسفی را عقل کل می

عین عقل خویش را کن مـحو امـــر

وز خیـــال فلسفی بگذار گرد  
بس بود            عقل ما را امر قل می

تـا نگردد عین عقلت محو خمــر
54نامه، ص مصیبت

نامه، در قالب حکایتی، به توصیف عقل و بیان حدود وي همچنین در مقالۀ سی و هشتم از کتاب مصیبت
رود و پس از توصیف او با صفاتی نظیر این حکایت سالک فکرت به نزد عقل میپردازد. در و کارکردش می

د و عقل در پاسخ، خود را کن، از او تقاضاي یاري در رسیدن به مقام حقیقت می»دستور حلّ و عقد ملک«
رود و شرح ماوقع داند. پس از آن سالک نزد پیري نامور میداند و دلیل راه را جان و دل میمحدود می

گوید. پیر نگاهی دیگرگونه به عقل دارد. او عقل را آنگاه که در کمال باشد و خالی از قیل و قال، برترین می
اینک کل ماجرا از زبان عطار:».آنجا نیارد برد دست«روشنی و بلندي داند که آفتاب نیز با تمامدلیل راه می

سالک بگذشته از خیل خیال                
اي دستـــور حــل و عقد ملک گفت 

خرقۀ تکلیف دین بر قد تست              
اي گر نیستی بگرفتئی               ذره

اقبل و ادبر خطاب تست خاص          
ر نیستی چشم تو باز           چون شود د

چون شــوي در عین هستـــی دیده ور  
هر چه تــو داري ز نقصــان و کمـــال 

حس عدد آمد به صورت در عدد         
تو احد بودي عدد را معنوي            
پنـــج مدرك را خیال از پنج بار           

اي            تو همه در یک نفس داننده
افتادت اول اوستاد         گرچه حس

حس به معنی در حقیقت از تو است  

پیش عقـــل آمد بجسته از  عقال  
نیســـت رایج بی تو هرگز نقد ملک  

تا بحد نیستی سرحد تست               
ذرة تکلیف نپذیرفتئی                       

گاه در قیدي و گاهی در خالص   
اقبلت گرداند از خود پاك باز       

ادبرت هردم کند قیدي دگر         
حس ترا بخشیده از راه خیال               

پس خیال آمد عدد اندر احد           
کز زمان و از مکان دوري قوي              
کرد ادراك تو یکدم صد هزار               

اي         گرچه شاگردي ز خود خواننده
د                ز اوستادت کار برتر اوفتا

لیک کار صورتت او کرد راست           
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چون تو او را زنده کردي در صفت     
چون تو را در زنده کردن دست هست  

زندگی بخش و به مقصودم رسان        
عقل گفتش تو نداري عقل هیچ          
کیش و دین از عقل آمد مختلف          

مجاز       صـــد هـــزاران حجت آرد بی
اي            در تــزلــزل دایماً سرگشتــه
ها                 از وجود عقل خاست انکار

عقـــل را گــر هیچ بودي اتفاق          
شنـــاسی کاملست         عقـــل اندر حق

باید ترا                  گر کمال عشق می
سالک آمد پیش پیر نامور                   

پیر گفتش عقل از حق ترجمانست             
نافذ آمد حکم او در کائنات              

بر درخت عقل هر شاخی که هست           
زند              هر که او از عقل الفی می

زانکه هرکس را که گردد عقل صاف            
کی تواند گشت مرد از قیل و قال            

ــاید کــه تــا یــک نیکنـــام سالـها بـ

داد او در صورتت صد معرفت              
این مردگی پیوست هست          در دلم

در عبودیت به معبودم رسان          
این همه در عقل پیچ         نبینی می

بر در او چون توان شد معتکف     
شبهت فرستد پیش باز عالمی

اي                در تردد طالب سررشته
وز نمود عقل بود افزارها            
چون دلستی پاي تا سر اشتیاق            

لیک کاملتر ازو جان و دلست              
این پرده نگشاید ترا         جز ز دل 

اي از کشف بر خواندش زبر           نامه
سمانست            قاضی عدل زمین و آ

هست حکم او کلید مشکالت        
آفتاب آنجا نیارد برد دست                  

زند          از ســـر کذب و گزافــی می
در سرش نه کذب ماند نه گزاف               

در مقام عقل خود صاحب کمال           
عـــقده گـــرداند تمــام عــقل را بی

337-339صص نامه،مصیبت
گذرد و قدم در عطار آنگاه که از مسیر شناخت محسوسات، که دایره و حوزة کارکرد عقل است، درمی

اینجاست که عقل و نهد و آن ذوق و عشق است و از گذارد، ابزار دیگري پیش پاي سالک میطریقت می
بیند:گم می(ص)جان را در نور پاك محمدي

م شده در نور پاکش عقل و جان گ
خــرد در راه تو طفلی به شیر است

ز عکس ذات او هر دو جهان 
گم زحــکم شرع تو زار و اسیر 

است
11-12نامه، صص الهی

انداز براي او مطرح است. راه از پیش پیدا و معین نیست؛ عطار عارف است. راه و مقصد در همین چشم«
پاي در ) «178(دیدار با سیمرغ، ص ». ته از آن بازگشته استنه از اندازة آن کس آگاه است، نه کسی که رف
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جاي آثار عطار دیده این نکته در جاي) 179(همان، ص » این راه گذاشتن مستلزم درد است نه خردمندي.
شود:می

عقـل در ســوداي او حیــران 
بمــاند 

عقل را بر کنج وصلش دست 
نیست چـیست جان در کار او 

ايسرگشتـــه

ان ز عجز انگشت در دندان بماند    ج
جان پاك آنجایـــگه گر هست نیست  

ايدل جگــرخـــواري به خون آغشتــه

114-116الطیر، ب منطق
اینجا دیگر مقام عقل نیست. خرد در راه او با همه پیري (اول ما خلق اهللا العقل)، طفلی است آري، 

بازد، حتی عقل دیدن روي او این راه سالک همۀ وجود خود را درمی) و در 218الطیر، بشیرخواره. (منطق
رود:تابد و با تابش نور جالل، از میان میرا برنمی

اي دریغا هیچ کس را نیست  
این، خرد را گـــم تاب گر ببینی

کنـــی

ها کور و جهان پر آفتاب               دیده
ا گـــم کنیجــــــمله او بینی و خود ر

67-68الطیر، ب منطق
عشق چیست از قطره دریا 

ساختن
عقــــل نـــعل کفش سودا 

ساختن
41نامه، ص مصیبت

گذارد که گام نخست تري در نظر عطار هست. سالک قدم در راهی میاین احوال، نکتۀ باریکاما در پس 
برگشت. خطر آنجاست که تالش این راهی است بیود است و آن فرو گذاردن عقل است. پس از آن ترك خ

این راه هر چند شرط راه است، ولی تا هدایت آن سري نباشد ارج و منزلتی ندارد:در 
راه از او خیزد بدو نــــــه از خردتو بدو بشناس او را نه به خود

103الطیر، ب منطق
ثمر است، به تعبیر نشناساند، کوشش بنده براي شناخت حق بییعنی تا حق تعالی خویشتن را به بنده«

کدکنی،تعلیقات (شفیعی» مند از هدایت شد.توان بهرهدیگر هدایت امري است آن سري و با کوشش عقل نمی
)103ب

سالک از گونه آورده است که کوشش عقل چگونه باعث ناکامیایناین نکته را در داستانی عطار 
دهد، اما عاشق این داستان تمثیلی، معشوق اجازة وصل به عاشق میاینجاست که درشود. نکتهمیوصال 

اینک شرح ماجرا از زبان عطار:ماند. شود از دیدار محروم میآنگاه که وارد محاسبات عقلی می
مهر کرده ترك پیش او کاله                عاشقـــی را بود معشوقی چو ماه     
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مدتی در انتظارش بوده بود               
ر وعدة وصلیش یار                  داد آخ

مرد آمد تا در دلخواه خویش                
این حلقه را بر در زنم           گفت اگر 

گویدم پس چون تویی با خویش ساز        
این توي            ور بدو گویم نیم من 

این دو مشکل چون کنم           در میان 
از شبانگه بر در آن دلفروز

این سخن گفتند پیش صادقی         
زانکه همچون عاقالن صدگونه حال           

لیک اگر بودیش عشقی کارگر               
تا بر اندیشی تو کار از بددلی            

عاشقان را نیست با اندیشه کار        
عاشق جانسوز خواهد سوز عشق             

ق چشــم افتادنــستعشق بر معشـــو

جان به لب پر خون دل پالوده بود            
گفت خواهد بودت امشب روز بار      

اوفتـــادش مشکلی در راه پیش         
گویدم آن کیست من گویم منم             

عشق اگر بازي همه با خویش باز          
روي     ـس تـــو بـــرو گــر میگویدم پــ

خویش حاصل چـــون خویش را بی
کنم   

این اندیشـــه بـــود او تا به هـم در 
روز      

گفت عاقل بود او نه عاشقی             
گشــت بر وي در جـــواب و در ســؤال      

در شکستی زود و در رفتی بدر        
حاصلت گردد همه بی حاصلی     

مصلحت اندیش باشد پیشه کار           
روز محشر شب شود در روز عشق       

بعد از آن از بیـــدلی جــــان دادنســـت
347نامه، ص مصیبت

ج: انواع عقل از نظر عطار به اعتباري دیگر
1بندي کرد:گونه تقسیماینتواننگاه عطار را به عقل میاین بحث، در پایان

الف: عقل ممدوح:
. عقل سلیم که از شئون عقل عملی است و در تشخیص مصالح و مفاسد و معاش و معاد، یاریگر 1
است:آدمی

زنیپس چرا دم از تعصــب میزنیگر تو الف از عقل و از لب می
479الطیر، منطق

قاضــی عدل زمین و تش عقل از حق ترجمانستپیر گف
آسمـانست

338نامه، ص مصیبت

نامۀ کارشناسی ارشد).هاي عطار (پایانزاده، جنون در مثنويو علیقلی81-108. بیات، ارتباط افکار موالنا و عطار، صص 1
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. عقل فرمانبر و مطیع شرع احمد:2
ور نـــه گر کامل شود کافر عقل آن بهتر که فرمانبر شــود

شـود
339نامه، ص مصیبت

مجازبعد از آن در شــوق حق شــو بیعقل را در شرع احمد پاك باز
55نامه، ص مصیبت

نماست:. عقل کامل یا عقل انسان کامل، که چون جام جهان3
که آن مغز است و حست هست چون پوستاي دوستبدان کان جام جم عقل است 

370نامه، ص مصیبت
. عقل کل:4

ایمان اوستکل شده هر جزو ازعقل کل جزوي ز عکس جان اوست
19نامه، ص مصیبت

. عقل عرشی یا عقل موافق عشق و دل:5
اي بر جان خود ریزوز آنجا جرعهشراب عشق در جام خرد ریز

546اسرارنامه، 
به گوشش باز نه تا کم زنـــد الفخرد چون مست شد نیزش مده صاف

547اسرارنامه، 
:. عقل به معناي نفس ناطقه یا جان6

نشاید این جز عقل و جان را میکه نشــایداینجا زبان را میسخن
1300اسرارنامه، 

خبــروز خــداي عقل و جانی بیاي پسـرتو علی دانی و بوبکر 
579الطیر، منطق

. عقل به معناي هوش:7
ينه بنیوشی سخن نه گوش داراین ساعت که عقل و هوش داريتو 

1332اسرارنامه، 
. عقل مترادف با علم و دانش:8

برتر از ادراك و عقل و حضرتی دیدند بی وصف و صفت
معرفت

1262الطیر، منطق
ب: عقل مذموم:
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. عقل فلسفی یا عقل بحثی که با استدالل و بحث سروکار دارد:1
باشمیز عقل و زیرکی مهجورباشز قول فلسفی گو دور می

801اسرارنامه، 
دولـت افتادز دین مصطفی بیچو عقل فلسفی در علت افتاد

785اسرارنامه، 
. عقل مخالف عشق (عقل جزوي):2

نســازد آب با آتــش ضــــرورتخرد آب است و عشق آتش به صورت
4اسرارنامه، 

ماند:ت و صفات خدا حیران می. عقل ناقص و محدود که در درك ذا3
خرد انگشـــت در دندان بماندهز عزت عقل و جان حیران بمانده

949اسرارنامه، 
کـــی رسد محدود در معبود خویــشهست عقل و جان و دل محدود خویش

28نامه، ص مصیبت

گیرينتیجه
 ،سنایی که آغازگر کاربرد آن در شعر است، با توجه به تاریخ تطور عرفان در شعر فارسی

داند و ضعفی بر آن متصور نیست.شناختی عقل را باالتر میقدرت معرفت
گیرد و مباحث مختلف عرفان در آن وارد تدریج که مباحث عرفانی در شعر رونق میبه

کند؛ بت میشناسی رقاکند و با عقل در معرفتشود، عشق جایگاه خود را در شعر فارسی باز میمی
شود و با گذشت زمان این نسبت بیشتر نسبت برتري عشق بر عقل بعد از عصر سنایی شروع می

شود.می
جانبه این دو ابزار شناخت را فاقد طور یکبیشتر عارفان و شاعران عارف ادبیات فارسی، به

و عصر خودشان، اند و هر کدام نسبت به مواضع عرفانی خودشان و نسبت به جامعهاعتبار ندانسته
اند.گیري به یک سوي عقل و عشق، هر دو را در شناخت خدا معتبر دانستهبا جانب
 تنها محدوده و حوزة شناخت عقل و عشق است که متغیر است و شاعران و عارفان را از

کند.همدیگر متمایز می
ن حوزة داند و مثل دیگر عارفاعطار دو عنصر عقل و عشق را در شناخت خدا معتبر می

داند: عقل در قلمرو محسوسات و عشق در فراسوي محسوسات.شناخت آنها را متفاوت می
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 با گذشت زمان و غلبۀ بحث عشق، عقل و قدرت آن در شناخت خدا، مورد بازبینی واقع
کنند و آن را در مقابل عشق ناتوان شود و عارفان و شاعران عارف تردیدهایی در آن وارد میمی
یابند.می

کتابنامه
قرآن کریم

.ق.) الفتوحات المکیه (السفراالرابع )، تحقیق و تقدیم د. عثمان ه1395م/1975الدین (ابن عربی، محیی
یحیی، الهیئه المصریه العامه للکتاب.

) فرهنگ نوادر لغات و ترکیبات و تعبیرات آثار عطار نیشابوري، چاپ اول، 1367زاده، رضا (اشرف
ان قدس رضوي.مشهد: انتشارات آست

) فرهنگ کاربرد آیات و روایات در شعر شیخ فرید الدین عطار، چاپ اول، مشهد: 1373زاده، رضا (اشرف
ادارة کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خراسان.

) مبانی عرفان و تصوف، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه عالمه طباطبائی.1374بیات، محمدحسین (
(رسالۀ دکتري) تهران: دانشگاه تهران، دانشکدة ) ارتباط افکار موالنا و عطار1371بیات، محمدحسین (

ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات فارسی.
) دیدار با سیمرغ (شعر و عرفان و اندیشۀ عطار)، چاپ سوم، تهران: پژوهشگاه 1382پورنامداریان، تقی (

علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
نامه، چاپ اول، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمی.) طنز و رمز در الهی1378، بهروز (ثروتیان

اکبر ابرقویی، ) مقامات حمیدي، به اهتمام سید علی1334حمیدالدین، قاضی عمر بن محمود بلخی (
فروشی تأیید اصفهان.اصفهان: کتاب

نامه.اکبر. لغتدهخدا، علی
: 1ج، ج2ریاي جان، ترجمۀ عباس زریاب خویی و مهر آفاق بایبوردي، ) د1379و1374ریتر، هلموت (

المللی الهدي.  ، تهران: انتشارات بین1379: چاپ اول 2، ج1374چاپ اول، 
) جستجو در تصوف ایران، چاپ چهارم، تهران: امیرکبیر.1369کوب، عبدالحسین (زرین
ران، چاپ چهارم، تهران، امیرکبیر.) دنبالۀ جستجو در تصوف ای1376کوب، عبدالحسین (زرین
) صداي بال سیمرغ (دربارة زندگی و اندیشۀ عطار)، چاپ دوم، تهران: 1379کوب، عبدالحسین (زرین

سخن.
) فرهنگ مصطالحات عرفا و متصوفه، تهران. 1339سجادي، سیدجعفر (

پ یازدهم، تهران: ) کلیات سعدي، به اهتمام محمدعلی فروغی، چا1379الدین (سعدي شیرازي، مصلح
امیرکبیر.
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) مسافر سرگشته، چاپ اول، تهران: نشر هنر. 1363شجیعی، پوران (
بینی عطار، چاپ  اول، تهران: مؤسسۀ نشر ویرایش. ) جهان1373شجیعی، پوران (

شناسی شناسی، آمار، زیست) فرهنگ اصطالحات روانشناسی (به انضمام فلسفه، جامعه1368عاقل، فاخر (
ولوژي)، ترجمۀ عبدالمهدي یادگاري، چاپ اول، تهران. و فیزی

کدکنی، چاپ اول، تهران: الطیر، تصحیح محمدرضا شفیعی) منطق1382عطار نیشابوري، فریدالدین (
سخن.

نامه، به اهتمام و تصحیح عبدالوهاب نورانی وصال، شاهنشاهی) مصیبت2536عطار نیشابوري، فریدالدین (
زوار. چاپ دوم مؤلف، تهران: 

) اسرارنامه، تصحیح سید صادق گوهرین، تهران: انتشارات صفی علیشاه.1338عطار، فریدالدین (
نامه، تصحیح هلموت ریتر، تهران: توس، چاپ دوم.) الهی1368عطار، فریدالدین (

مه) نانامه، الهیالطیر، اسرارنامه، مصیبتهاي عطار (منطق) جنون در مثنوي1386زاده، حسین (علیقلی
نامۀ کارشناسی ارشد) استاد راهنما: دکتر محمدحسین بیات، استاد مشاور: دکتر سعید واعظ، تهران: (پایان

هاي خارجی، گروه زبان و ادبیات فارسی.دانشگاه عالمه طباطبایی، دانشکدة ادبیات فارسی و زبان
الی ذي العزه و الجالل، قدم له و تا) المنقذ من الضالل و الموصل الغزالی، الحجه االسالم أبی حامد (بی

علق علیه و شرحه بوملحم، دار و مکتبۀ الهالل.
فروشی ) شرح احوال و نقد و تحلیل آثار عطار، چاپ دوم، تهران: کتاب1353الزمان (فروزانفر، بدیع

دهخدا.
) تاریخ جنون، ترجمۀ فاطمه ولیانی، چاپ اول، تهران: هرمس.1381فوکو، میشل (

االسالم.) نهج البالغه (ترجمه و شرح)، تهران: انتشارات فیض1379الم، سید علینقی (االسفیض
) المنجد فی اللغه، چاپ اول، تهران: انتشارات فرحان. 1379معلوف، لوئیس (

جلد، تهران: امیرکبیر. 6) فرهنگ فارسی، 1383معین، محمد (
) مثنوي معنوي، به تصحیح 1375الرومی (الدین محمد بن محمد بن الحسین البلخی ثممولوي، جالل

دفتر، چاپ اول، تهران: انتشارات توس.6رینولد الین نیکلسون، 
.ق.) عقالءالمجانین، علق حواشیه و ه1334م./ 1924النیسابوري، ابوالقاسم الحسن ابن محمد بن حبیب (

نشره و حبه فارس الکیالنی، الطبعه االولی، مصر: المطبعه العربیه. 
فروشی ) جستجو در احوال و آثار فریدالدین عطار نیشابوري، تهران: به سرمایۀ کتاب1320سی، سعید (نفی

و چاپخانۀ اقبال. 
رهبر، چاپ ششم، تهران: انتشارات صفی نامه، به کوشش خلیل خطیب) مرزبان1375وراوینی، سعدالدین (

علیشاه.
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یح محمود عابدي، چاپ اول، تهران: المحجوب، به تصح) کشف1383هجویري، علی ابن عثمان (
سروش.

، ماهنامۀ »سیري در افکار و زندگی عارف بزرگ ایرانی شیخ فریدالدین عطار) «1384همایونی، مسعود (
22-27، شهریورماه، صص 18حافظ، شمارة 
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بررسی مدحیات مشترك قصاید انوري و متنبی
1منشولی علی

شگاه محقق اردبیلیدانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دان
چکیده

هاي در تاریخ ادبیات عربی و فارسی، متنبی و انوري دو شاعر بزرگی هستند که در عصر خود و در دوره
اند. این دو شاعر در قالبهاي مختلف شعري و در موضوعات مختلف بعد، از آوازه و شهرت برخوردار بوده

هاي شعري بیشترین قالبی که اشعار زیادي را به خود لباند. در دیوان متنبی وانوري، در بین قاشعر سروده
است. چون متنبی و انوري در » مدح«اختصاص داده، قصیده است و بیشترین موضوعی که سروده شده، 

گو معروف هستند، در این پژوهش سعی شده است قصاید مدحی هر ادبیات فارسی و عربی به شاعران مدح
هاي آنها از پرداختن به مدح و ستایشگري، ممدوحان و طبقات انگیزهدو شاعر مورد بررسی قرار گیرد و

مختلف آنها و مدحیات مشترکی که در قصاید این دو شاعر وجود دارد، بیان شود.
متنبی، انوري، مدح، انگیزة مدح، ممدوح، مدحیاتها:کلیدواژه

مقدمه
سرایان تاریخ شعر و ادب و قصیدهاوحد الدین محمد بن محمد انوري ابیوردي از بزرگترین شاعران 

قدر مسلم این است که او در ربع اول قرن ششم «فارسی است. سال تولد و وفات او به درستی معلوم نیست. 
درگذشته است. 597یا 587و 585یا 583متولد شده است و در ربع آخر آن قرن ... در یکی از سالهاي 

وي طبعی مقتدر و فکري «نی وقّاد و تخیلی پویا بوده است. ). انوري داراي ذه29: 1384(شفیعی کدکنی، 
نیرومند داشته و خاطرش در پیوستن و گزارش معانی مشکل التعبیر منقاد بوده و با همۀ اقتدار طبع، با نظر 

گذار سبکی خاص است که به واسطۀ نزدیک کردن شعري سروده است. وي بنیاندقیق و غور کامل شعر می
). در اشعار هنوري هم ساللت و سادگی 333: 1358(فروزانفر، » حاصل گردیده است.به محاورة عمومی

وجود دارد و هم تعقید و غموض؛ به طوري که برالی فهم بعضی از اشعار او باید به چندین علوم آن دوره 
عالوه بر یی تازه در آن ابداع کرد. تمام رسوم پیشینیان را در شعر درنوشت و طریقه«احاطه داشت. انوري 

پیرایگی کالم و آمیزش آن با لغات عربی وافر و حتی مبتنی بودن بر زبان تخاطب، با رعایت سادگی و بی
ترکیبات کامل عربی و استفاده از اصطالحات علمی و فلسفی بسیار و مضامین و افکار دقیق و تخیالت و 

تنها از ترکیبات عربی استفاده کرده ). وي نه 289: 1368(صفا، » تشبیهات و استعارات بسیار همراه است.
اشعار انوري «است، بلکه همانند بعضی از فضالي معاصر خود به ادبیات عربی احاطۀ کامل داشته است. 

اغلب عربی االسلوب است و در حقیقت بدان ماند که مفردات فارسی را در قالب عربی ریخته باشند ... شاعر 
گذارد که گویی عبارت فارسی و تازي را چون دو فلز نمایش میما گاهی چنان مهارت خود را در این به

1.alimanesh.871@gmail.com
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دانی انوري و اینکه او ). دربارة عربی334: 1358(فروزانفر، » مختلف با یکدیگرگداخته و در یک قالب ریخته.
از شاعران عرب به اخطل، حسان «دواوین شاعران بزرگ عرب را خوانده است، مرحوم شهیدي گفته است: ؟ 

برد و مخصوصا نام حسان را چند و جریر و اعشی اعتقادي داشته است، چه از آن به مناسبت یاد میبن ثابت 
جا با احترام یاد کرده است. این یادآوري نشانۀ آن است که دیوان شاعران معروف عرب را خوانده است. 

: ید). احمد بن حسین بن 1376(شهیدي، » توان دید.هاي او تأثیر آن شاعر را میبلکه در بعضی بیتها و قطعه
ترین شاعران عرب در قرن چهارم هجري است. متنبی از برجستهه) 354–303عبدالجبار ملقب به متنبی (

در شهر کوفه متولد شد و از اوان جوانی به انشاد شعر پرداخت. او در طول شاعري خود به چندین جا از 
ار پرارزش با موضوعات مختلف از خود به یادگار جمله انطاکیه، حلب، دمشق و شیراز سفر کرد و اشع

آفرینی و ایجاد معانی بلند و دقیق باعث شده است شاعران جهان عرب گذاشت. تبحر و تنوق وي در مضمون
در بعضی از مضامین شعري از متنبی متأثر شوند. تأثیرگذاري متنبی محدود و منحصر به شاعران عربی زبان 

- تر از مرزهاي زبان پا گذاشته است؛ به طوري که رد پاي مضامین شعري او را میشود. اشعار متنبی فرانمی

توان در بین آثار شاعران و نویسندگان فارسی زبان نیز آشکارا مشاهده کرد. به ویژه در آثار آنهایی که با 
در «منشی و ... . اند؛ مانند حافظ، سعدي، مولوي، نصراهللاند یا به آن تمایل نشان دادهادبیات عرب آشنا بوده

هاي متنبی در اسلوب تعبیر و ترکیب، جنبۀ ابتکار و ابداع دارد و متنبی را از حکمتها و ضرب المثلها و موعظه
شود. تأثیر کند و تأثیر این ابیات در شاهکارهاي ادب عربی و فارسی مشاهده میهمۀ شاعران برتر و ممتاز می

). اشعار متنبی داراي 14: 1390(منوچهریان؛ » غیرقابل انکار است.ابیات متنبی در ادب فارسی از مسائل 
بیشترین سهم را به خود » مدح«مضامین مختلفی است؛ مانند مدح، رثا، فخر، حکمت و هجو. در این میان 

اختصاص داده است. 
عر را است که سراسر دیوان هر دو شا» مدح«یکی از وجوه تشابه و اشتراکات بین متنبی و انوري همین 

توان فهمید که مضامین پر کرده است. با غور و تعمق در دیوان این دو استاد ادبیات عربی و فارسی می
مشترك در اشعار این دو شاعر فراوان است. مضامینی مانند مدح، هجو و رثا. عالوه بر مضامین شعري، در 

مدح، نسبت به شاعران معاصر خود یک تاریخ پر پیچ و خم زندگی نیز اشتراکاتی دارند. متنبی و انوري در
هاي مشترك اشعار مدحی گام جلوتر هستند. پویایی تخیل، مضامین بدیع و اغراق و بزرگنمایی از ویژگی

به معنی ستایش و نمجید کردن است و در مقابل هجو قرار دارد. در مدح، فضایل مادي و » مدح«آنهاست. 
یرد. مدح از نخستین موضوعاتی است که شاعران عرب زبان گمعنوي ممدوح وصف و مورد ستایش قرار می

گو نیز به تقلید از شعراي عرب، اشعار خود را به مدح اند. در اوایل، شاعران پارسیطبع خود را بدان آزموده
). اما 8: 1379پور، (وزین» لکۀ سیاهی در افق درخشان علم و ادب است.«سرایی اگرچه آراستند. مدیحهمی

هاي شاعران فارسی ها به نوبۀ خود عاري از فایده نیستند. دکتر شفیعی کدکنی دربارة مدحسراییهاین مدیح
تواند داشته باشد، یک ارزش اي که میهاي زبانی و هنريشعر مدیح، گذشته از ارزش«گوید: زبان می

ما، بیش از هر سند مستقیم اجتماعی و تاریخی عام نیز دارد که رسیدگی به اعماق آن ما را با گذشتۀ اجتماعی 
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تر از آنچه تا کنون کند و اگر روزي بخواهیم تاریخ اجتماعی مردم ایران را قدري دقیقتاریخی، آشنا می
ها بهترین زمینۀ این گونه مطالعات شناخته شده است، مورد بررسی قرار دهیم کاوش در اعماق این مدیحه

تاریخ مدح در ادبیات فارسی و عربی نشان داده است که ). 85: 1384(شفیعی کدکنی، » تواند باشد.می
اند؛ ولی در این میان بهترین قالب قصیده است. شاعران بیشترین شاعران در همۀ قالب شعري مدح گفته

کند که اي است که شاعر توانایی آن را پیدا میاند؛ زیرا ساختار قصیده به گونهمدحها را در این قالب سروده
- مضامین باریک و تصاویر بدیع را در آنجا بگنجاند. زیاد بودن تعداد ابیات قصیده از ویژگیمعانی مدحی و

در قصیده «تواند در میدان وصف تا آنجا که قدرت دارد تاخت و تاز کند. هاي مهم آن است که شاعر می
کند و قهرمانی یتبدیل مشاعر با مدح ممدوح خود و اغراق، ممدوح را به یک قهرمان حماسی و یک اسطوره

براي مدح معموالً از قصیده ). «265: 1380(شمیسا، » دهد.ممدوح خود را بیش از آنچه هست، نشان می
شود؛ زیرا این نوع شعر با زیبایی الفاظ  و روش خاص در خواندن آن براي بیان فضایل و مناقب استفاده می

هاي گذشته در مقطع زمانی خاص کم و ). در دوره90: 1385(رزمجو، ». تر استممدوح از دیگر قالبها آماده
کیف و مضامین قصاید در میان شاعان از معیارهاي برتري بوده است. متنبی و انوري هر دو در اکثر قوالب 

اند. در دیوان این دو شاعر بیشترین و چشمگیرترین قالب قصیده، و بیشترین مضمون مدح است. شعر سروده
اند. دربارة قصاید قالب قطعه هم وجود دارد ولی اغلب در قالب قصیده جاي گرفتههاي آنها اگرچه در مدح

اند، تکیه و کسانی که انوري را از سه پیامبر شعر و شاعري شناخته«انوري دکتر شفیعی کدکنی گفته است: 
زرگ و ). در اینجا قصاید مدحی دو شاعر ب39: 1384(شفیعی کدکنی، » تأکیدشان بر قصاید او بوده است.

شود. مداح ادبیات فارسی و عربی، یعنی انوري و متنبی، بررسی شده و به تحلیل مدحیات آنها پرداخته می
شود.آنها ذکر می» ممدوحان«و » هاي این دو شاعر از مدحانگیزه«قبل از بررسی مدحیات، 

انگیزة مدح
ز آن داشت. براي مدح معموالً اي اسرود، هدف و انگیزههر شاعري که براي ممدوح خود شعر مدحی می

چهار انگیزه براي شاعر وجود دارد؛ اول: مدح براي صفات پسندیده و فضایل ممدوح. در این نوع مدح شاعر 
اش داشت صله و پاداش از ممدوح داشته باشد، وي را براي فضیلتها و صفات پسندیدهبدون اینکه چشم

ري و تشکر. در این نوع مدح شاعر ممدوح را به دلیل کند. دوم: مدح براي سپاسگذاتمجید و ستایش می
کند. سوم: مدح از روي ترس. در این مدح شاعر از ترس ممدوح، به احسان و کارهاي نیک وي ستایش می

پردازد، بدون اینکه صفات مدح شده در ممدوح علت حفاظت جان و مال و ... به مدح و ستایش ممدوح می
براي تکسب. در این مدح شاعر براي اینکه به مال و ثروت یا مقام وشهرت و وجود داشته باشد. چهارم: مدح

کند. انگیزة اکثر شعرا از مدح همین بوده است. شاعرانی که دیگر امتیازات مادي برسد، ممدوح را مدح می
اند و انگیزة آنها تکسب بوده است، براي رسیدن به درجه و صله، بیشتر طبقات مختلف جامعه را مدح کرده

کرد که ممدوح یک پادشاه باشد یا یک میراب. انوري و چون هدف اکتساب بوده است، براي آنها فرق نمی



٥٢٤١
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

اي داشتند. دربارة روي آوردن آمیز است، هدف و انگیزهمتنبی نیز از سرودن قصاید مدحی که اغلب اغراق
الس بدو عاید شد و به خرج الیوم فالکت و اف«اش گفته است: انوري به مدح، دولتشاه سمرقندي در تذکره

فروماند. در اثناي این حال، موکب سنجري به نواحی رادکان نزول کرد و انوري بر در مدرسه نشسته بود. دید 
گذرد. پرسید که این کیست. گفتند مردي شاعر است. که مردي محتشم با اسب و غالم بسیار و ساز تمام می

ن بلندي و من چنین مفلوك  و شیوة شاعري بدین پستی و او چنین انوري گفت سبحان اهللا پایۀ علم بدی
محتشم. به عزت و جالل ذوالجالل که من بعد الیوم به شاعري که دون مراتب من است مشغول خواهم شد 

). دربارة انگیزة انوري از مدح، دکتر 94: 1337(سمرقندي، » اي گفت.و در آن شب به نام سنجر قصیده
منتهایی از وي به ارث برده وي در جوانی پدرش را از دست داده و ثروت بی« است: شفیعی کدکنی گفته

است اما انوري میراث پدر را صرف عیاشی و خوشگذرانی کرده است و پس از مدتی تهی دست شده است 
). متنبی27: 1384(شفیعی کدکنی، » و از سر ناگزیري به شاعري و مداحی امرا و سالطین روي آورده است.

نیز که جاي جاي دیوانش را اشعار مدحی پرکرده است، مانند انوري و سایر شعراي مداح، هدف خاصی را از 
انگیزة او از این مدایح بیشتر رسیدن به ثروت و کسب مقام و شهرت بوده است. چنان که «کرد. مدح دنبال می

در این باره گفته است: (المتنبی، دیوان ناپذیري قایل بود و میان دو عنصر ثروت و مقام نوعی تالزم و تفکیک
)23، ص 2م، ج1956شرح عکبري، 

ن قَلَّ مالُهمنیا لی الدف جدفَال مهجدن قَلَّ ممنیا لی الدال مالَ ف و
هرکس را در این جهان مال و ثروت نیست، جاه و مقام نباشد و آن کس را که مقام و بزرگواري نیست، 

نشاید.مال و ثروت
توان ادعا کرد که مدایح او بشتر استجدابی و براي کسب نان و جلب رضایت از این رو به جرأت می

). متنبی که سالیانی 340: 1380(جمالی بهنام، » ممدوح و رسیدن به مال و ثروت و مقام و درجه بوده است.
خدمت بعضی از آنها فقط به از عمرش را در حضور ممدوحان گذرانده است، دلیل حضور و اقامت او در 

دستیابی به ملک و امالك و یا فرمانروایی «انگیزة تکسب بوده است. مانند رفتن او به پیش کافور که انگیزة او 
). 35: 1390(منوچهریان، » و حکمرانی بود، چرا که شاعر، عشق و عالقۀ وافري به امارت و حکومت داشت.

انوري و متنبی از سرودن اشعار مدحی دریافت صله و پاداش و کسب با توجه به مطالبی که گفته شد انگیزة
گفت و یافت ممدوح را شکر میمقام و درجه بوده است. زمانی که انوري به تقاضاي خود از مدح دست می

کرد. وي در این باره گفته شد، شروع به هجو گفتن میکرد ولی وقتی دست رد بر سینۀ او زده میستایش می
است:

راطماعشاعرانرسمبودشعرسه
اگر بداد شکر ور نداد هجا

از یکی مدیح و دگر قطعۀ تقاضایی 
این سه شعر دو گفتم دگر چه فرمایی

: 2(انوري، ج
751(
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گوید:در جاي دیگر نیز می
گر تویی یوسف زمانه چرا
ور منم معطی سخن ز چه روي

نیستزآن چنان بیتها که کس را
حاش هللا مباد یعنی هجو

دل من ز انتظار در چاهست
به عطا نام تو در افواهست
کز پی پنج دانگ پنجاهست
راستی جاي حاش هللا است

: 2(انوري، ج
601(

را تأخیر صله، ممدوح خود«کرد. با انوري نه تنها در نرسیدن صله، بلکه در مماطلۀ آن نیز هجوگویی می
رساند که نزدیکترین اشخاص به او از شرّ زبانش کند و بدزبانی را به جایی میهجاي دلخراش و جانکاه می

رسید، ). متنبی نیز همانند انوري وقتی به خواستۀ خود از مدح نمی1338: 1358(فروزانفر، » ماند.مصون نمی
که پس از آن«کرد ولی ود، او را مدح میکرد. متنبی که در حضور کافور طالب درجه و مقام بهجوگویی می

اي بس نیشدار سرود و در شب عید امید و آرزوهایش را در دیار کافور نقش بر آب دید، در هجو او قصیده
(منوچهریان، » ، غفلت کافور و اشتغال او به مراسم عید را غنیمت شمرده، از مصر گریخت.350قربان سال 

1390 :36.(
ممدوحان

اند. انوري تقریباً شصت وشش تن را بی در اشعار مدحی خود افراد متعددي را مدح کردهانوري و متن
) و متنبی هم در سفرهاي متعددي که کرده است، نزدیک به پنجاه تن را 34: 1376مدح کرده است. (انوري، 
ن است. : یازده). طبقات ممدوحان هر دو شاعر متنوع و گوناگو1383زاده نیري، مدح گفته است. (حسن

انوري سلطان سنجر، وزرا و بزرگان عصر خود را مدح کرده است و در مدح آنها دست به اغراق زده است. 
داشتی به اندازة لیاقت و مقام آنها داشته است، نیز در عالوه بر مدح بزرگان عصر خود که در مدح آنها چشم

او در هر کجا و در نزد هرکس گمان «مدح سایر اقشار سر به آستان هر کس و ناکسی فرود آورده است. 
(شهیدي، » شتافته است و توجهی نداشته که ممدوح کیست و مدیحت چیست.برده، به مداحی میبخشش می

: کد). متنبی هم در مدح بیشتر به طبقات بزرگان، از جمله پادشاه و حاکم و والی و ... توجه داشته 1376
ر حلب بود. در طی این سالها فقط او را مدح کرد. یک سوم دیوان است. او نُه سال در دربار سیف الدوله امی

داشت و او را غرق در هبات و هدایا سیف الدوله متنبی را بسیار گرامی می«متنبی در مدح سیف الدوله است. 
.» نمود و این مبلغ، عالوه بر دیگر پاداشها و بخششها بودکه ساالنه هزار دینار به او عطا میساخت، چنانمی

ها و بخششهاي کالن بود که دو شاعر را متوجه طبقۀ پادشاهان و سران ). همین صله34: 1390(منوچهریان،
کرد. تاریخ ادبیات فارسی و عربی نشان داده است که شاعران مداح به طبقۀ سران جامعه توجه زیادي می

ي برخوردار بودند، بیشتر مرد توجه حاکمان، امیران و شاهان چون از قدرت سیاسی و مالی باالتر«اند. داشته
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هاي خود را بیشتر به این گرفتند. شاعران به امید صله یا رسدن به درجه، قصیدهسرا قرار میشاعران مدیحه
، 1،ج1959اند. (ابن رشیق، القیروانی، اند و از این طریق به ثروت فراوانی دست یافتهطبقه اختصاص داده

سرا و ) پادشاهان و امرا نیز به صورت متقابل به شاعران مدیحه337: 1380. به نقل از جمالی بهنام،49ص
خواستند نام و آوازه و شهرتشان در لفاف شعر جاویدان باشد. نظامی اند. آنها میمدح آنها توجه داشته

و ذکر پس پادشاه را از شاعار نیک چاره نیست که بقاي اسم او را ترتیب کند «گوید: عروضی در این باره می
او را در دواوین و دفاتر مثبت گرداند؛ زیرا که چون پادشاه به امري که از آن ناگزیر است مأمور شود، از 

). 44: 1374لشکر و گنج و خزینۀ او آثار نماند و نام او به سبب شعر شاعران جاوید بماند. (نظامی عروضی، 

مدحیات
ستایند؛ مانند: جود، قدرت، نوي ممدوح را میشاعران مداح در وصف و ستایش ممدوح، یا فضایل مع

عدالت و ...  و یا فضایل مادي او را؛ مانند: بسیاري ثروت، فرزندان و ... . انوري و متنبی هر دو، فضایل 
گیري که در کشند. نکتۀ مهم و چشمستایند و صفات پسندیدة ممدوح را به تصویر میممدوح  را می

است. انوري و » اغراق و مبالغه«د، این است که اشعار مدحی اینها آمیخته با مدحهاي این دو شاعر وجود دار
رسند و مرتکب نوعی برند که معاذ اهللا به سرحد کفر و شرك میمتنبی اغراق و مبالغه را تا حدي باال می

شت مدح با بیان و برجسته کردن صفات نیکویی که واقعاً در ممدوح وجود دا«شوند. می» ترك ادب شرعی«
آغاز شد و شاعر اهتمام داشت که در ستایش ممدوح خود سخنی نگوید که کسی آن را منکر شود و وي را 

» گوي پندارد؛ اما رفته رفته مدح این خاصیت خود را از دست داد و از جادة اعتدال به یک سو رفت.گزافه
عیوب مدح یکی آن است که از«داند: آمیز را عیب می). شمس قیس رازي مدح اغراق468: 1345(محجوب، 

که انوري گفته است:از حد جنس ممدوح به طرفی افراط و تفریط بیرون برند، چنان
زهی دست تو بر سر آفرینش
اگر فضلۀ گوهر تو نبودي

وجود تو سردفتر آفرینش... 
حقیر آمدي گوهر آفرینش

)264: 1، ج1376(انوري، 
وات اهللا علیه [و آله] و سلم را نشاید و بیرون از او در حق هر کس که و این نوع مدایح جز پیغامبر صل

گونه که گفته شد متنبی هم مثل انوري در ). همان312: 1373(قیس رازي، » گویند تجاوز باشد از حد مدح.
جزو شاعران غُالت در ادب عربی بوده، «گویی گوي سبقت را از دیگران ربوده است. وي میدان گزافه

گویی بسیار انه طبع دلجوي و قریحۀ نیکوي خود را صرف مدح پادشاهان نموده و در مدح آنان گزافهمتأسف
). در اینجا مدحیات مشترکی که 40: 1390(منوچهریان، » کرده و در اشعار خود بارها غلو مردود آورده است.

شود:در قصاید انوري و متنبی براي ممدوح سروده شده است، بیان می
شجاعت:

هوحداللّیثُ و و اللّیث ناب برهبایحص وثُ لَهإِذا کَانَ اللُّی فَکَیف
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نیش شیر درحالی که تنهاست هراسناك است پس اگر شیران دیگري هم همرهش باشند چه سان هولناك «
).162: 1390(منوچهریان، » است.

هوددالضَّواري ج ن تَکُنِ االُسدم وکُن لَیلُهغَصبای همطعم بحاً وص
(همان: » که شیرانِ شیفتۀ شکار نیاکانش باشند شبش چون روز است و کسب طعامش با زور استآن«
159.(

اندوده عقاب را مخالبآلوده هژبر را براثن  
)34: 1(انوري، ج

شیر فلک را حروف لوح سرین استشیرشکاري که داغ طاعت فرضش
)87: 1(همان، ج

شش و سخاوت:بخ
حمت بِه فَصبیبها الرُّحضاءلَم تَحک نائلَک السحاب و إِنَّما

» بارشِ) ابر شباهتی به کرمت نداشت، بلکه از آن (بخشش) تب نمود و بارانش خوي (عرقِ) تب بود.«(
).95: 1390(منوچهریان، 

تَتَبجسِ األَنواءبهِتَت فَلَمجمد القطار و لَو رأَته کَما تَري
گشتند و دیدند، مدهوش میباران (چون جود ممدوح را دید) فسرده گردید و اگر منازل ماه نیز او را می«

).80(همان: » نمودند.رخ نمی
زه اي عنان سخاي ترا شتاب صبازه اي رکاب ثبات ترا درنگ زمین

)15: 1(انوري، ج
مزاج سنگ شود مستعد نشو و نماتو آن کسی که ز باران فتح باب کفت

)16: 1(همان، ج
دست و دل دیدة مراتبصدرالوزرا مؤید الملک

فزاي صائبخورشید فرحنمايِ صافیدریاي کرم
)34: 1(همان، ج

قدرت:
فَما بالُه تَأثیرُه فی الکَواکبِیقولونَ تَأثیرُ الکَواکبِ فی الوري

» ر سرنوشت خلق مؤثرند، پس چگونه است که او در ستارگان مؤثر است.گویند ستارگان دمردمان می«
).356: 1390(منوچهریان، 

به خدمت تو کمر بسته دارد از جوزابه سعد و نحس فلک زان رضا دهند که او
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)16(انوري: 
به هرچه خواهی حکم تو بر ستاره روابه هرچه گوئی قول تو بر زمانه روان

)17(همان: 
ل و شکوه:هیبت، جال

تُهیبه ینَیکت عبجدا حباإِذا بترٌ إِذا احتَجس هبحجی لَیس و
تواند (پرتو رويِ) اگر جلوه کند، جالل و هیبتش بر دیدگان نقاب افکند و اگر در پرده رود حجابی نمی«

).268: 1390(منوچهریان، » او را بپوشاند.
تف هیبت او آب گیرد استسقازز باد صولت او خاك خواهد استعفا

)15: 1(انوري، ج
جنگاوري:

و ما داره سوي الهیجاءهُ عنن و بِأَیامه الَّتی انسلَخَت
ض لَه فی جماجِمِ األَعداءو بِما أَثَّرَت صوارِمه البیض

اي جز که خانه و کاشانهو (افتخارش) به روزهاي پیکار (و پیروزي) است و این در حالی بر او گذشت «
).101: 1390(منوچهریان، » میدان جنگ نداشت.

آنکه بدو قایمست ذات من این استتیغ جهادش کشیده دید ظفر گفت
)87(انوري: 

عزم و همت:
تُهبه یفالس عزمٍ تَرُد یفس باوختَضنَ التَّأمورِ مرارِ مالغ طبر

گرداند که دمش از خون (دشمنان) نمین و رنگین (آهنین) را در حالی بازمیو دم تیغ عزم و همتش، تیغ«
).270: 1390(منوچهریان، » است.

در هر آن عزمی که تو نوك قلم کردي خضابرد و منعت حکم گردون را حنا بر کف نهد
)24: 1(انوري، ج

راي و تدبیر:
حزب اهللاِ صرت لَهم حزباو أَنَّکهنیئاً لأَهلِ الثَّغرِ رأیک فیهِمِ

» گوارا باد بر مرزداران (حسنِ) تدبیر تو میان ایشان و اینکه تو اي حزب خدا، یار و یاور آنان گشتی.«
).164: 1390(منوچهریان، 

وگرنه کی رودي آفتاب جز به عصاز نور راي تو روشن شده است راي سپهر
)16: 1(انوري، ج

سخنوري:
و در لَفظ یریک الدر مخشَلَبایک الشَّمس حالکَهبیاض وجه یر
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»دهد.نماید و گوهر سخنش، در و گوهر را خزفی نشان میاش خورشید را سخت تیره میسپیدي چهره«
)269: 1390(منوچهریان، 

ز شرم نطق تو وز رشک لؤلوي الالصدف که دم نزند دانی از چه خاصیت است
)16: 1(انوري، ج

ستیزي:دشمن
هوددج و هنَفس تهلَّمع ذالَ الرَّغائبِفَتیابتاالَعادي و راعق

جوانمردي که گوهر وجودش و نیاکانش، واکوفتن دشمنان و بذل و بخشش عطایاي نفیس را به او «
).349: 1390(منوچهریان، » اند.آموخته

آتش حسرت جگر دارد کبابالجرم بر دشمنت را آب نی از خاکساري در جگر
)24: 1(انوري، ج

عشق و محبت:
هن کُلِّ قَلَبٍ شَهوم فی خَطِّهاالَهواء هدادتی کَأنَّ مح

در خط او از هر دلی میلی و محبتی هست، تو گویی جوهري که بدان نبشته، عشق و محبت مردم بوده «
).81: 1390(منوچهریان، » است.

دیدار ترا ملوك طالبگفتار ترا ائمه عاشق
)35: 1(انوري، ج

فضایل و کماالت:
رَفنا فَضلَهبِهِم ع م وهنَذیم ونُ االَشیاءیها تَتَبدبِض و

کنیم حال آنکه ما به واسطۀ ایشان فضل و کماالت او (ممدوح) را و ما آنان (فرومایگان) را مذمت می«
).84: 1390(منوچهریان، » گردد.شناختیم و هر چیزي با ضد خود آشکار می

بر مرکب قدر و جاه ساکندر مسکن علم و عدل ساکن
قانون  مفاخر  و  مناقبمجموع مکارم و معالی

)35: 1(انوري، ج

درخشندگی و زیبایی صورت:
کَهحال الشَّمس ریکی جهو یاضخشَلَبابم رالد  ریکی لَفظ رد و

» دهد.نمایاند و گوهر سخنش، در و گوهر را خزفی نشان میش خورشید را سخت تیره میاسپیدي چهره«
).269: 1390(منوچهریان، 



٥٢٤٧
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

دیده بها و یافته فر ماه آفتابو راي توست شب و روز بر فلکاز روي 
)23: 1(انوري، ج

خویی و درشتی:نرم
السرّاء و َ الضّرّاءفَکَأَنَّهمتَفَرِّقُ الطَّعمینِ مجتَمع القُوي

»او را دو طعم مختلف و کمال قوت است، پنداري وي همان (مصداقِ) سعادت و شقاوت است.«
شرح بیت: مراد از دو طعم مخالف، شیرینی براي دوستان و تلخی براي دشمنان است. (منوچهریان، 

1390 :86.(
خوف و رجادهد عتاب و نوازش نشاننهد رضا و خالفش اساس کون و فساد

)15: 1(انوري، ج
شهرت و آوازه:

الءم نکدنُ محتی الم متملَعلَفاء حتّی ذَاالثَّناء لَفُت و
که شهرها پر از (آوازة) تو است و (از مدح و ثناي ستایشگران) پیشی اي چنانتو (در نیکی) فراگیر گشته«

).90: 1390) است. (منوچهریان، جستی بدان سان که این مدح و ثنا دون (شأن تو
کام تو چو روزگار غالبنام تو چو آفتاب معروف

)35: 1(انوري، ج

گیري:نتیجه
دهد که هر دو شاعر مداح و ستایشگر هستند هایی که در شعر متنبی و انوري انجام شد، نشان میبررسی

هاي مختلفی دارند ولی از سرودن مدح انگیزهاند. متنبی و انوري ها را در قالب قصیده گفتهو بیشترین مدح
داشت صله و هاي آنها از مداحی رسیدن به صله و مقام و درجه است. چون چشمتمرکز هدف و انگیزه

پاداشهاي گران از خواجگان و بزرگان زیاد است، متنبی و انوري در مدح به طبقۀ پادشاهان و سران و بزرگان 
ن حال انوري به جهت اکتساب، از مداحی اقشار مختلف مثل میرآب ابا اند ولی با ایحکومت روي آورده

نکرده است. در مدحیات متنبی و انوري، هر دو فضایلِ مادي و معنوي ممدوح مورد ستایش قرار گرفته 
اند و دست است. در مدحیات مشترك هر دو شاعر، مبالغه و اغراق وجود دارد و هر دو بعضاً پا را فراتر نهاده

اند.زده» ترك ادب شرعی«به 
کتابنامه

)، دیوان انوري، به اهتمام: مدرس رضوي، محمد تقی، تهران: شرکت 1376انوري، علی بن محمد (
انتشارات علمی و فرهنگی.
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)، مبالغه و اغراق در مدایح متنبی، مجلۀ دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، 1380جمالی بهنام، علی محمد (
، تابستان و پاییز.353-333دانشگاه تهران،  صص: 

)، شرح گزیدة دیوان متنبی، تهران: 1383زاده نیري، محمد حسین؛ رضایی هفتادري، غالم عباس (حسن
دانشگاه تهران.

)، انواع ادبی و آثار آن در زبان فارسی، مشهد: آستان قدس رضوي.1385رزمجو، حسین (
راز: نوید.)، انواع شعر فارسی، شی1373رستگار فسایی، منصور (

)، تذکره الشعرا، به همت: رمضانی، محمد، تهران: کاللۀ  خاور.1337سمرقندي، دولتشاه (
)، انواع ادبی، تهران: فردوس.1380شمیسا، سیروس (

)، شرح لغات و مشکالت دیوان انوري ابیوردي، تهران: انجمن آثار و مفاخر 1376شهیدي، سید جعفر (
فرهنگی.

)، تاریخ ادبیات ایران، جلد اول، (خالصۀ جلد اول و دوم)، تهران: ققنوس.1368صفا، ذبیح اهللا (
)، سخن و سخنوران، تهران: خوارزمی.1358فروزانفر، بدیع الزمان (

)، المعجم فی معاییر اشعار العجم، به کوشش: شمیسا، سیروس، 1373قیس رازي، شمس الدین محمد (
تهران: فردوس.

بک خراسانی در شعر فارسی، تهران: فردوس.)، س1345محجوب، محمد جعفر (
)، ترجمه و تحلیل دیوان متنبی، جزء اول از شرح برقوقی (تطبیق با شروح 1390منوچهریان، علیرضا (

واحدي، عکبري و یازجی)، تهران: زوار.
)، چهار مقاله، به اهتمام: قزوینی، محمد، و تصحیح مجدد: معین، 1374نظامی عروضی، احمد بن عمر (

محمد، تهران: جامی.
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) 1380-1390تحلیل درون مایه شعرکودك دردهه هشتاد(
ماندانا علیمی
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزادشهر
محمدصادق خادمی
استادیار دانشگاه فرهنگیان

چکیده 
عران هر عصر و زمان به بررسی درون مایه شعر کودك یکی از روش هایی است که نشان می دهد ، شا

کدام یک از جنبه هاي درون مایه اي شعر پرداخته اند و بر اساس اطالعات حاصله می توان عوامل موثر بر 
آن را مورد بررسی قرار داد و یا اینکه با مطالعات قبل از آن مقایسه نمود . در این بررسی اشعار چاپ شده در 

اجتماعی ، سرگرم –ین مورد بررسی شامل : طبیعت گرا ، سیاسی دهه هشتاد مورد بررسی قرار گرفت . مضام
اخالقی بود ، نتایج نشان داد اشعار با مضامین –آموزشی و تربیتی –کننده و لذت بخش ، دینی ، علمی 

درصد به ترتیب بیشترین و کمترین درصد از کل 7/2اخالقی با –درصد و تربیتی 9/37طبیعت گرا ، با 
درصد و شب و روز با 3/42رسی را شامل شد . در اشعار با مضامین طبیعت گرا حیوانات با اشعار مورد بر

درصد به ترتیب بیشترین و کمترین درصد را به خود اختصاص دادند و این مسأله تحقیق و بررسی 8/2
شعرهایی با بیشتري از نظر جامعه شناسی و اتفاقاتی که در این دهه رخ داده می طلبد . اینکه چرا شاعران 

آموزشی و دینی کمتر سروده اند جاي بحث و بررسی دارد و اینکه چرا –اخالقی ، علمی –مضامین تربیتی 
اجتماعی ، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند می تواند تحقیق –مضامین طبیعت گرا و سیاسی 

دیگري را شامل شود .
هه هشتاد .شعر کودك ، درون مایه شعر ، دها:کلیدواژه

پیشینه تحقیق :
وجود کودکان در سنگ نگارهاي مختلف دلیل اهمیت آنهاست . نخستین نقش برجسته که تاجگذاري 
اردشیر اول است . در پشت سر شاپور اول دیده می شود که دست راست خود را به عالمت احترام و شاید 

می شوند که اگر از خاندان شاهی باشند سوگند بلند کرده است و در مکان شاه و مظهر خدا دو بچه دیده
وجود آنها توجیه کننده موفقیت کودکان به عنوان یک طبقه در جامعه حکومتی است . لوح هاي گلی تخت 
جمشید و نوشته هاي گاته ها گواهی می دهد که کودکان و زنان در ایران باستان از آزادي و امتیاز هاي 

خاص برخوردار بودند .
قتی مرگ را در پیش چشم می بیند از رستم می خواهد تا بهمن را تربیت کند . برخی از اسفندیار هم و

1387رسم هاي عامه نیز نماینده حسـن توجه به پرورش کودکان و عالقه مندي به سعادت آنهاست ( بزي ، 
 :4. (
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یختند و با داستان و استرابون مورخ یونانی می نویسد که پارسیان کار قصه گویی و خنیاگري را با هم درآم
افسانه هاي سودمند کارهاي ایزدان و مردان نامی را گاه با نواي موسیقی براي کودکان باز می گویند .

به سه امر مهم در تربیت کودکان در جامعه ایرانی توجه شده است :
ی ، هنرهاي تن که هدفش دارا شدن زیبایی ، برازندگی اندام ، فراگیري سواري ، اسب دوست–1

کمانداري ، نیزه اکنی و شکار است .
پرورش فکري که بیشتر در آموزه هاي دینی و فضایل انسانی چون جوانمردي ، مردمی ، عشق به –2

راستی ، وفاداري به پیمان ها و دادگري است .
اصول اخالقی که هدفش کسب فضیلت هاي اخالقی ، فرمانروایی بر خویشتن ، بی نیازي ، -3

، سپاسگزاري و توجه به آبادي کشور و بخشندگی است .خرسندي
ایرانیان با توجه به دین اسالم همیشه دوران کودکی را به عنوان حساس ترین دوره رشد انسان –4

1387نگریسته و معتقدند که نهاد کودکان بر اساس فطرتی پاك و دست نخورده پی ریزي شده است ( بزي ، 
 :4(

ودك در ایران :تاریخچه ادبیات ک
پیشینه ادبیات کودك و نوجوان در ایران را می توان به چند بخش تقسیم کرد :

پس از مشروطه تا –پس از اسالم تا نهضت مشروطه         ج –پیش از اسالم .          ب –الف 
س از پیروزي انقالب تا دو دهه بعد ( پ1357از –تا پیروزي انقالب اسالمی         ه 1340از –د 1340

اسالمی )
پیش از اسالم :–الف 

ادبیات پیش از اسالم بیشتر شفاهی است و در قالب هایی مانند الالیی ، ترانه ، افسانه ، قصه ، حکایت 
،شعر و چیستان شکل گرفته است . نوعی دیگر از این دوره انذرزي و آموزشی بود .

پس از اسالم تا نهضت مشروطه :–ب 
ت کودك پیش از مشروطه را از جهتی می توان به چهار  دسته تقسیم کرد . ادبیات خواص ، آموزشی ادبیا

، کهن و فرهنگ عامه .
ادبیــات خواص شـامـل کتاب هـایی است کــه براي گـروه خـاصی از کـودکـان و نوجـوانان نوشتـه 

مثل قابوس نامه ، سیاست نامه .» اندرز نامه ها « شـده 
آموزشی : تا پیش از تاسیس مدرسه هاي جدید در عصر مشروطه آموزش در مکتب خانه ها و ادبیات

مدارس دینی بود . و فرزندان طبقات باال و نخبگان سیاسی نزد معلمان خصوصی آموزش می دیدند .
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ادبیات کهن مانند کلیله و دمنه ، مرزبان نامه ، تاریخ طبري و . . .  .
شتر شامل قصه ها و مثل ها ، چیستان ها و ترانه ها و شعرهاي عامیانه است که ادبیات فرهنگ عامه : بی

در میان توده مردم به صورت شفاهی رایج بود .
) :1280–1340پس از نهضت مشروطه ( –ج 

در این دوره بیشتر تقلید از غرب سورت می گرفت و در عرصه ادبیات به صورت ترجمه بروز کرد . 
ن از همین زمان آغاز شد . در این دوره نخستین بار نویسندگان و شاعران براي بچه ها ترجمه کتب کودکا

جنگی تصویري با حروف 1308داستان نوشتند و شعر سرودند . در این دوره مهدي قلی خان در سال 
یحیی دولت آبادي ، ایرج میرزا با مضمون –درشت مستمل بر چند قصه و نیز شعر سروده از خودش 

ی فراهم آورد در همین دوره محمد تقی بهار ، اشرف الدین حسینی ( نسیم شمال ) و پروین اعتصامی تعلیم
هم اشعاري آموزشی سرودند .

تولید آثار ادبی و خواندنی هاي کودکان و نوجوانان فزونی گرفت شخصیت هاي معتبر این 1300از سال 
شعر نمایشنامه و قصه چون خانم خزوك ، پیر و ترب ، دوره عبارتند از : جبار باغچه بان با آثاري در قالب 

گرگ و چوپان ، مجادله دو پري ، شیر و باغبان ، شنگول و منگول ، علی نقی وزیري با مجموعه شعرهاي 
) ، فضل اهللا صبحی مهتدي با گردآوري قصه هاي 1315کوتاه با نام خوندنیهاي کودکان افسانه هاست ( 

) براي کودکان در رادیو و انتشار آنها به صورت کتاب ، عباس یمینی 1319آنها ( عامیانه ایران و بازگویی 
شریف با آثاري چون آواز فرشتگان ، گریه هاي شیپور زن ، بازي با الفبا و افرادي چون یحیی دولت آبادي ، 

اي  این دوره صادق هدایت ، نیما یوشیج ، پروین اعتصامی نام برد . بازنویسی متون کهن یکی از فعالیت ه
است که این کار توسط شیخ محمـد حسن تهـرانی و از ادامه دهنـدگان آن محمد بن یوسف مازندرانی را 
می توان نام برد . در این دوره شعر کودك شکل گرفت که می توان به شاعرانی چون نیما یوشیج ، پروین 

.اعتصامی و ایرج میرزا ، ملک الشعراي بهار و نسیم شمال نام برد
در این دوره ترجمهرواج یافت که می توان از مترجمان این دوره حسین دانش ، علی نقی وزیري ، روحی 
ارباب ، مهري آهی ، محمد تقی فخرایی گیالن نام برد . نخستین کتاب مصور کودکان در این دوره توسط 

صـویري مخصوص کودکان محمـد بن یوسف مـازندرانی با نام الفباي مصـور منتشـر شد . از کتاب هاي ت
می توان به موش و گربه ، کدوي قلقله زن ، پروانه ها و باران نام برد .

در این دوره نشریات کودك شکل گرفت که می توان به مجله دانش آموز نونهاالن ، سپیده فردا ، بازي 
.: همان ) 1392کودکان ، کیهان بچه ها ، اطالعات دختران پسران نام برد ( تاجیک ، 

تا پیروزي انقالب اسالمی : 1340از –د 
ده چهل سرآغاز دوره جدیدي در ادبیات کودك بود . در این دوره ادبیات تالیفی و تصویرگرایی ایرانی در 
برابر ادبیات ترجمه و تصویرهاي خارجی روندي رو به رشد داشت و در این دوره رویکرد نویسندگان به 

ادبی و تخیلی بود . نویسندگان و شاعران این دوره دو دسته اند :جاي تعلیمی ، تهذیبی ، رویکردي
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شاعران و نویسندگانی که نویسنده و شاعر کودك نبوده اند اما گاهی کتاب هایی براي بچه ها نوشته –1
مد اند مانند : نیما یوشیج ، فروغ فرخزاد ، بهرام بیضایی ، غالمحسین ساعدي ، امین فقیري ، مهرداد بهار ، اح

شاملو و سیاوش کسرایی .
شاعران و نویسندگانی که به عنوان شاعر و نویسنده کودك شهرت داشته اند  مانند : مهدي آذر –2

یزدي ، صمد بهرنگی ، محمود کیانوش ، احمد رضا احمدي ، هوشنگ مرادي کرمانی ، رضا رهگذر ، نادر 
شیان ، غالمرضا امامی ، محمود حکیمی ، نسیم ابراهیمی ، م ، آزاد ، عباس کیارستمی ، علی اشرف دروی

خاکسار ، قدسی قاضی پور ، پروین دولت آبادي ، شکور لطفی ، مرتضی رضوان .
شعر در این دوره در قالبی هنرمندانه ظهور کرد . بهترین شاعر و نظریه پرداز شعر کودك در این دوره 

اند . پس از آن می توان از پروین دولت آبادي نام محمود کیانوش است که او را پدر شعر کودك ایران نامیده
برد .

در این دوره جریانی براي خلق کتابهاي تصویري پدید آمد که پیشتاز آن کانون پرورش فکري کودکان و 
نوجوانان بود . و فرشید مثقالی از برجسته ترین تصویرگران این دوره است . همچنین در این دوره بعضی از 

کتاب ادبیات کودکان علی اکبر شعاري 1340ور کودکان جهان به فارسی ترجمه شد . در سال آثار معتبر مشه
: همان ) .1392نژاد چاپ شد ( تاجیک ، 

پس از پیروزي انقالب اسالمی : –ه 
) :1358–1368دهه اول ( 

گان نگاشتند و نویسندگان نسل جدید در این دوره بیشتر با توجه به تجربیات خود و نه تکیه بر گذشت
اغلب از پختگی کافی برخوردار نبودند و در این دوره در مضامین و شیوه هاي ادبی تنوع ایجاد شد .

): 1368–1378دهه دوم ( 
در این دهه ادبیات کودك به سوي حرفه اي شدن حرکت می کند . نخست نویسندگان و شاعران تحت 

ه تدریج آثار فانتـزي رواج یافت و در این دوره ارزشهـاي بومی و تاثیر انقالب و جنگ قـرار گرفتنـد . امـا ب
گنجینه هاي کهن ادبیات ایرانی تقویت می شود . بازنویسی و باز آفرینی ادبیات کهن رواج می یابد . در این 

دوره نسبت تالیف به ترجمه افزایش یافت .
فی ، گسترش نشر در حوزه غیردولتی تصویر گري کتاب کودك در این دو دهه به سبب افزایش متون تالی

و افزایش تعداد نشریات رفته رفته گسترش یافت . مطبوعات از نظر تنوع گروه هاي سنی ، تخصصی شدن 
موضوعی ، تقویت بخشی علمی ، تعامل بیشتر با مخاطب اهمیت دادن به مخاطبـان و تعـدد رشد می یابند ( 

: همان ) .1392تاجیک ، 
درصد اشعار مورد بررسی داراي مضامین طبیعت گرایانه بوده اند . اگر بپذیریم که 9/37طبیعت گرا :

انسان درمجموعه اکوسیستم کره زمین جزء این اکوسیستم بوده و متعلق به بخش زنده آن می باشد و می 
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ه تواند در این اکوسیستم با سایر موجودات زنده میکروسکوپی و ماکروسکوپی و همچنین موجودات غیرزند
روابط متقابلی داشته باشد . مسلما این روابط می تواند در نگـاه شـاعران که براي بزرگسـاالن و یا کودکان و 

نوجوانان شعر می سرایند تأثیرگذاري خود را در شعرسروده شده نمایان می سازد .
ن می کند . شاعر شاعر کودك تمام طبیعت را جاندار می بیند و نشانه هاي آن را در شعرخود ماهرانه بیا

بوي سبزه و صحرا ، گنجشک را حس می کند و بوي غنچه و یونجه و نوبهار را می فهمد . شاعر شامه قوي 
دارد او بو را حس می کند ، می فهمد ، می بوید و درك می کند . او طبیعت را و آسمان و زمین را سرشار از 

وعه شعري او جعفر ابراهیمی شاعر بلند آوازه بو می داند  به عنوان مثال  نام یکی از زیباترین مجم
بوي "،"بوي هوا"،"بوي ربنا"می باشد . و بعضی ازشعرهاي او "بوي گنجشک "و"بوي کال یاس "معاصر.
است ، او از طریق بویایی عطر دل انگیز طبیعت در شعرشان  را می فهمد و به مخاطب "بوي گندم"خدا ، 

خود منتقل می کند .
هنوز هم جلوه هاي گوناگون طبیعت موضوع اصلی اشعار است و هنوز هم "ك شارپانترو به تعبیر ژا

وقتی از خوانندگان مجالت می پرسیم از چه چیز شعر بیشتر خوششان می آید اغلب می گویند از توصیف 
) .1386:172( زرقانی و عباسپور نوغانی ،"جالبی که از طبیعت می کند 

صري که جزء آن را تشکیل می دهند می تواند ابزاري جهت ورود از دریچه طبیعت و تمام عوامل و عنا
هاي فصول همراه با رنگ ها و زیبایی هاي خاص خود باشد . دنیاي کودکی سرشار از تحرك ، تحول و 
دگرگونی است که نمود بارز آن را می توان در تمام عناصر طبیعت که خداوند متعال خلق نموده است ، 

این هماهنگی بین کودك و طبیعت بسیار زیبا و غیر قابل تصور می باشد . درك این هماهنگی مشاهده کرد .
و عالقه بین کودك و طبیعت توسط شاعران کودك است که موجب می گردد بیشتر اشعار آنها داراي مضامین 

طبیعت گرا باشد .
584ورد بررسی دهه هفتاد بررسی زرقانی و عباصپور نوغانی نشان می دهد از مجموعه اشعار کودك م

شعر به طبیعت پرداخته است که بیشترین تعداد را در بین مضامین مورد بررسی داشته است ( زرقانی و 
) . استادزاده در مطالعه اي بررسی محتوایی اشعار کودکانه ي پروین دولت 171، 1386عباسپور نوغانی ، 

را مورد بررسی محتوایی قرار داده است که اشعار طبیعت گرا شعر 284آبادي بر قایق ابرها و گل بادام تعداد 
) . اسالمی در مطالعـه اي تحلیـل درون مـایه ادبیات کودك 30، 1391درصد را شامل شد ( استاد زاده ، 33

درصد شعر 7/39( شعر ) از ده شصت تا هشتاد را مورد بررسی قرار داده و از مجموع اشعار بررسی شده 
مایه طبیعت بوده . که بیشترین تعداد را در بین مضامین مورد بررسی شامل می شود ( اسالمی ، داراي درون

1392 ،90. (
: درصد مضامین شعرهاي بررسی شده دهه هشتاد1–4جدول 

ردیف                                        مضامین                                             درصد
9/37طبیعت گرا                                            1
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4/28اجتماعی                                     –سیاسی 2
9/16سرگرم کننده و لذت بخش                                     3
32/9دینی                                                4
5آموزشی                                             -علمی 5
7/2ا خالقی                                           –تربیتی 6

100جمع    
درصد مربوط به 9/37نتایج بررسی اشعار کودك جمع آوري شده از دهه هشتاد نشان می دهد که حدود 

) . بنابراین به نظر میرسد اشعار ارائه شده در این دهه همانند 1–4مضامین طبیعت گرا می باشد ( جدول ، 
فتاد داراي مضامین طبیعت گراي بیشتري نسبت به سایر مضامین می باشد . در حقیقت دهه هاي شصت و ه

شاعران به این نکته ظریف و اساي دقت کافی داشته و تالش نموده اند با توجه به روحیات موجود در 
که بتواند با کودکان اشعار خود را بیشتر در قالب مضامین طبیعت گرا ارائه  نمایند . آنها دریافته اند اشعاري 

مخاطب ارتباط برقرار نماید تاثیر گذاري بیشتري خواهد داشت و کودکان رغبت بیشتري به خواندن آنها 
خواهند نمود . لذا خواننده با اشعاري مواجه می شود که شاعر از زبان پدیده هاي طبیعی با کودکان در رابطه 

با کار و تالش و جاري بودن زندگی سخت می گوید . 
ها در گوش باغصبح 

باد هوهو می کند 
برگ ها را از زمین 
خوب جارو می کند

یک کالغ پر سیاه
می پرد از روي بام

با صداي قار قار
می کند بر من سالم
باز هم از اشک ابر 
باغ خندان می شود

زیر بال مادرش
جوجه پنهان می شود

نغمه هاي یک خروس
باز می آید به گوش

مرد دهقان بیل را 
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ی گذارد روي دوشم
باز او خوشحال و شاد

می رود تا مزرعه
چون که دارد در دلش

) WWW.ahmad-mirzadeh.persianblog.ir: 1388حرف ها با مزرعه                   ( میر زاده ، 
و یا اینکه شاعر راوي اعمال و رفتارهاي اجزاي طبیعت با هم می شود و آن را به زبان ساده و زیبا به 

ودك منتقل می کند .ک
گل به باغ آمد
باغ گل را دید

گل سالمی کرد
باغ هم خندید

می گذشت آرام 
بادي از آنجا
باد نازي کرد
بوته گل را 

گل تکانی خورد
باد را بوسید

باد چرخی زد
روي گل را دید
باد خوشبو شد

پیچ و تابن خورد
رفت و رفت و رفت

بوي گل را برد
باد هوهو کرد

چرخیدهر طرف
در میان باغ

3: 1380عطر گل پیچید                                                                         ( رحمان دوست ، 
(

در این شعـر شاعـر به طور استـادانه اي عالوه بر اینکـه روابط اجـزاي طبیعی موجود در یک باغ را 
تواند چند صباحی در باغ میهمان باشد مثل باد سخن به میان می نشان می دهد از یک عنصر گذرا که می 
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آورد و این مهمان عالوه بر تاثیر پذیري از همنشینی با گل که نتیجه آن خوشبو شدن است می تواند این عطر 
دل انگیز گل را در سرتاسر باغ پراکند و هم اجزاي باغ را از این نعمت خداوندي بهرمند سازد . شاعر به 

می آموزد همنشینی با افرادي که به تو خوب شدن و خوب بودن را می آموزد می تواند بسیار سودمند کودك
و مفید باشد .

درصد ) و کمترین توجه 3/43در بین عناصر طبیعی بیشترین توجه شاعران در دهه هشتاد به حیواناتن ( 
ه شده در بین عناصر طبیعی را نشان ) درصد اشعار سرود1–4درصد ) بود . شکل ( 8/2به شب و روز ( 

می دهد .

: اجزاي تشکیل دهنده اشعار با مضامین طبیعت گرا1-4شکل 

بررسی اسالمی نشان می دهد در میان عناصر طبیعی در شعر هاي دهه هاي شصت الی هشتاد بیشترین 
به طیف یافته هاي پیاژه اساس توجه شاعران از نگاه کودك به حیوانات بوده ، کم ترین به گیاهان . چرا که 

جاندار بودن پدیده ها در تفکر کودك متحرك بودن آنهاست ، لذا جانداران و پدیده هاي طبیعی متحرك به 
راحتی جـاندار تلقی می گـردند و در تفکر کودك پدیده جاندار پنداري گیاه شکل می گیرد ( اسالمی ، 

بین مجموعه ي اشعار قایقی بر ابرها و گل بادام دولت آبادي ) در حالی که بررسی استادزاده  در92: 1391
نشان می دهد بیشترین مضامین طبیعت مربوط به گیاهان و کمترین مربوط به حیوانات بود ( استاد زاده ، 

) 6همان : 
حیوانات :

یوانات در بررسی اشعاري که داراي مضامین حیوان بوده اند نشان می دهد بیشترین توجه شاعران به ح
درصد ) بود . به نظر می رسد با توجه به روح 15/34درصد ) نسبت به حیوانات اهلی ( 85/65وحشی ( 

سرکشی و نزدیکی خصوصیات حیوانات وحشی به طبیعت و عالقه مندي کودکان به این روحیه و شاعرانبه 
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ر و دست نیافتنی تر بودن این بخش توجه بیشتري نموده اند ، عالوه بر این به نظر می آید ناشناخته ت
حیوانات وحشی هم می تواند عاملی بر این انتخاب از سمت شاعران باشد .

: اجزاي تشکیل دهنده اشعار با مضامین حیوانات2-4شکل 

) نشان می دهد حیوانات اهلی و 174: 1386بررسی شعر هاي دهه هفتاد ( زرقانی و عباسپور نوغانی ، 
ه شاعران را در این دهه جلب نموده است . آنها بیشتر به زیبایی ملوسی حیوان نظر ریز نقش بیشتر  توج

) و 92داشته و آن را در شعر مطرح کرده اند . بررسی اسالمی در دهه شصت تا هشتاد ( اسالمی ، همان : 
ادام همین بررسی استادزاده بر روي دو منظومه شعر پروین دولت آبادي تحت عنوان قایقی بر ابرها و گل ب

) . در حالیکه بررسی ها در دهه هشتاد نشان می دهد ، حیوانات 6نظر را تایی می کند ( استادزاده ، همان : 
وحشی مانند کالغ ، پروانه و کرم شبتاب بیشترین توجه شاعران را به خود جلب کرده است . در بعضی 

تواند نشات گرفته از افکار عامیانه باشد . مثال مواقع شاعران نگاه دوگانه اي به حیوانات دارند . که این می
نگاه دوگانه به کالغ در این شعر را توجه کنید :

امروز کودکی زد
آقا کالغه را سنگ
یعنی برو از اینجا

هستی تو زشت و بدرنگ
آقا کالغه فوري

از جا پرید و ترسید
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آمد به خانه ما 
نشست روي یک بید

گفتم آقا کالغه
نگ است بال و پرت قش

بخوان برام آواز
دلم گرفته تنگ است

آقا کالغه اما
دلش گرفته بود

اصال به من نخندید
):1378www.beyadebaba.blogfa.comچشمش ز غصه تر بود                      ( پور وهاب ، 

ینه در بسیاري از مضامین نقش و شخصیت حیوان بر اساس گفته ها و روایات و سنت هایی است که س
به سینـه و نسل به نسل منتقل شـده است ، مثال کالغ را حیـوانی سیاه و شوم معرفی می شود . این مسئله 
می تواند برداشت غلط ما از اتفاقاتی باشد که با ورود کالغ در حوزه تفکر ما و با ایحاد یک حادثه رخ داده 

گر باید دید . شاعر در شعر ابتدا تصویري باشد . به قول سهراب سپهري که چشم ها را باید شست ، جور دی
بد از کالغ ارائه می دهد اما بعد از آن به اصالح آن و نگرش سنتی می پردازد . این واقعیت که خود کالغ از 
نوع نگاه اولی دل آزرده است در متن شعـر آورده شـده است . در شعـر دیگري شاعر با زبان تنهایی کالغ 

ی تواند زاید افکاري باشد که کالغ را سیاه و شوم می پندارد ولی حاضر نیست با آن می گوید ، این تنهایی م
ارتباط دوستی برقرار کند . در این شعر نویسنده سنت شکنی می کند و باب دوستی با کالغ را می گشاید :

توي دفتر می کشم 
خانه اي همراه باغ

بعد روي یک درخت
النه اي با یک کالغ
وچند روزي هست ا
بالهایش بسته است
قارقاري هم نکرد

مثل اینکه خسته است
مادرم می گوید او

خسته از تنهایی است
دوستی می خواست او
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تا که پیشش می نشست
می روم در النه اش
می زنم طرح کالغ

قارقار خنده ها 
: همان )1387رحیم آبادي ، می رسد هر جاي باغ                                                     ( دهقانی 

فصول :
تمام تغییرات طبیعت را می توان با تغییر در فصول مشاهده کرد . بهار پر طراوت ، تابستان گرم ، پاییز 
رنگارنگ و زمستان یک رنگ و سفید همه نشانه هایی از تحول در طبیعت و تمام عناصري است که جز جزء 

تواند در انسان هم رخ دهد . همانند بررسی اسالمی در مضامین شعر آن را تشکیل می دهند . این تغییر می
کودکدهه هاي شصت تا هشتاد و زرقانی و عباسپور نوغانی در بررسی محتواي شعر کودك در دهه هفتاد و 
استاد زاده بررسی دو منظومه شعر پروین دولت آبادي در بررسی ها فصل بها بیشترین مضامین شعري مربوط 

–174: 1386زرقانی و عباسپور ، –92: 1392ا به خود اختصاص داده است ( اسالمی ، به فصول ر

) . زایش دوباره طبیعت ، جوانه زدن و شکوفا شدن گلها ، آب شدن یخ زمین و 8: 1391استادزاده ، 
عامل طراوت مجدد طبیعت همچنین نغمه سرایی پرندگان و دلپذیري گرماي خورشید بعد از این فصل سرد 

درصد اشعار متعلق 15/15اصلی انتخاب این فصل توسط شاعران در شعرهاي خود می باشد . در بررسی ما 
به فصول می باشد .

فصول-: درصد فصل هاي مختلف در اشعار مورد بررسی با مضامین طبیعت گرا 3-4شکل 
.در بهار تحرك ، پویایی ، زنده شدن و آغاز زندگی را می توان حس کرد 

بهار آمد 
بهار آمد صدا زد

پرا خوابی زمین جان ؟
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نمی دانی مگر تو
فراري شد زمستان

زمین خمیازه اي کرد
به آرامی تکان خورد

نگاه خسته اش را
به سوي آسمان برد

نسیم آمد کنارش
به او لبخند بخشید

زمین پیراهنی نو
به رنگ سبز پوشید
دلش شد الجوردي

پر از بال پرنده
از نگاهشو بارید

)w.ahmadkhodadoost.blogfa.com: 1387سرود سبز خنده                         ( خدا دوست ، 
آغاز فصل بهار همراه با عید نوروز و تعطیالت آن و دید و بازدیدهاي خانوادگی همیشه تاثیر بسیار 

آغاز  می گردد :زیادي در خاطرات دوران کودکی انسان می گذارد فصلی که با عید و نو شدن
باز هم آمد بهار

به لطف پروردگار
صد گل زیبا شکفت
در چمن و سبزه زار

بلبل شیداي مست
آمد و بر گل نشست
شور و نوا ساز کرد

این سخن آغاز کرد :
بلبل شیدا منم

عاشق گلها منم
کرده مرا بیقرار

: همان 1387( طهماسبی دهکردي ، جلوه فصل بهار                                               
(
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زمستان با بارش یک ریز برف و سفید شدن طبیعت می تواند انگیزه هاي زیادي را در کودکان ایجاد کند 
وقتی صبح از خواب بیدار می شود و تمام دشت و صحرا و کوه و جنگل و حیاط خانه را سفید می بیند 

شود چون کودك هیچ فصلی را با یک رنگ تجربه نکرده است به همین کودك پر از طراوت و هیجان می
دلیل برایش جالب و سوال برانگیز  می باشد و حس کنجکاوي آن را تحریک می کند . شاعر می تواند از این 

حس در انتقال آنچه که او می خواهد به کودك کمک گیرد :
ننه سرما امروز

کیسه اي داشت به دست
یدخسته از راه رس

روي یک ابر نشست
ناگهان کیسه او

پاره شد توي هوا
پر شد توي هوا

پر شد از پنبه برف
ناگهان خانه ما

بچه ها خندیدند
کوچه ها زیبا شد

باز آدم برفی
)www.beyadebaba.blogfa.com: 1387همه جا پیدا شد                      ( شعبان زاده ، 

شدن زمستان که همراه با بارش برف می باشد خوشحال است . علیرغم وجود سرما کودك از حادث
شاید کودکانی که در زمستان پاره شدن کیسه ننه سرما را نمی بینند و تنها سرماي آن را حس می کنند 
زمستان فصل زیبایی نباشد . اما آنچه که مسلم است بیشتر شاعران کودك سعی کرده اند سرماي زمستان را با 

و زیبا در ذهن کودکان به فراموشی بسپارند و تصویر زیبا زیبا و دل انگیزي از زمستان بارش برف سفید
ترسیم نمایند .

احمد میرزاده در شعرش این طور بیان می کند :
دیشب آغاز شد برف و اینک
شهر دیگر سفید است از برف
خانه برفی و کوچه برفی است

شهر ، یکسر سفید است از برف
خانهمطمئنم که بیرون

سوز می آید آن هم چه سوزي
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برف خوبی ست پس می توانم
: همان )1389برفبازي کنم چند روز                                                                     ( میرزاده ، 

اي پاییز فصل دوباره شکفتن کودك است آغاز زندگی جدید بعد از فصل بهار ، زندگی سرشار از شادي ه
کودکانه و رفت و آمد هاي روزانه ، فصل آغاز مدرسه، فصل رویش جوانه هاي عقل وذهن در گلدان مدرسه 
، فصل رنگ رنگ پاییز ، پاییز با رنگارنگی اش و آغاز مدرسه اش همیشه افسونگري می کند . زیباترین 

از رنگین کمان خدا می کند فصل خدا تجربه نگریستن انواع رنگ ها را به کودك می دهد و کودك را سرشار 
:

وقتی میاد پاییز زیبا
گرد طال را می پاشد 

به روي برگ
برگا میشه طالیی و زرد 

هوا میشه یه خورده اي سرد
پاییز قشنگه
طالیی رنگه

سرما را کم کم میاره
بارون نم نم می باره

اول پاییز
پاییز برگ ریز

اول مهر مهربونه
هر بچه اي خودش می دونه

د بره مدرسه بای
: همان 1387و درس بخونه                                                                ( طهماسبی دهکردي ، 

(
پاییز می تواند دو چهره داشته باشد ، گاهی شاد و طربناك و گاه غم انگیز و دلگیر و البته غالب متعلق به 

ت بیشتر به مدرسه و شروع سال تحصیلی پیوند خورده است .تصویر دوم است . آنجا که پاییز شاد اس
بعد از بهار و زمستان و پاییز شاعران توجه خود را به تابستان معطوف داشته اند که تعداد آن بسیار اندك 

می باشد .
نتیجه گیري :
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ویژه اي بررسی اشعار چاپ شده در ده هشتاد در این مطالعه نشان می دهد شاعران کودك این دهه توجه
درصد اشعار مورد بررسی داراي مضامین طبیعت گرا 9/37به مضامین طبیعت گرا داشته اند ، به گونه اي که 

بوده اند . توجه و عالقه کودکان به طبیعت می تواند یکی از دالیل مهم براي این رویکرد باشد . در مضامین 
نموده است . زیرا آنها دریافته اند اشعاري که طبیعت گرا حیوانات بیشترین توجه شاعران را به خود جلب 

بتواند با مخاطب ارتباط بهتري برقرار نماید تاثیر گذاري بیشتري خواهد داشت .
وجود دست مایه هـایی مثل رابطـه بین فـرد و خانواده ، مـدرسه ، نوع زندگی ، جامعه ، شغل ، اعیاد و 

ن و اتحاد ، همبستگی ، وطن پرستی ، عدالت و آزادي مناسبت ها ، دوستی و همبازي ، همکالسی و تعاو
اجتماعی توجه خاصی داشته باشند ، هر –باعث شده است شاعران این دهه به شاعرهایی با مضامین سیاسی 

چند که بعد از مضامین طبیعت گرا در مرتبه دوم قرار گرفته اند . به نظر می رسد پرداخت به مسائل خانواده 
کات مهمی است که توجه شاعران را به خود جلب نموده اند . خانواده به عنوان پایه و در قالب شعر از ن

اساس هر اجتماعی می تواند تاثیر شگرفی در رفتار ، شکل گیري شخصیت و منش آن داشته باشد . متاسفانه 
ر شاعران در این بخش به روح همکاري و تعاون و دوستی توجه کمی شده است ، که این مساله نباید از نظ

غافل بماند .
کمتر توجه کردن شاعران این دهه به اشعار با مضامین علمی و آموزشی و تربیتی اخالقی می تواند 
عوارض غیر قابل جبرانی در کودکان این نسل گذاشته باشد ، که نیاز به تحقیق و بررسی بیشتري دارد . عدم 

بررسی نشان از تفاوت نگاه شاعران به مسایل این توزیع یکنواخت فراوانی مضامین در بین شش گروه مورد 
درصد ) با کمترین مضامین ( تربیتی 9/37دهه می باشد . اختالف درصد بین بیشترین مضامین ( طبیعت گرا 

درصد ) نشان می دهد ، این مسئله تحقیق و بررسی بیشتري از نظر جامعه شناسی و اتفاقاتی 7/2اخالقی –
–اخالقی ، علمی –می طلبد . اینکه چرا شاعران شعرهایی با مضامین تربیتی که در این دهه رخ داده

–آموزشی و دینی کمتر سروده اند جاي بحث و بررسی دارد و اینکه چرا مضامین طبیعت گرا و سیاسی 

اجتماعی ، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند می تواند تحقیق دیگري را شامل شود .
پیشنهادات :

اشعار این دهه بر اساس گروه هاي سنی مورد بررسی قرار بگیرد .–1
نتایج این تحقیق با دهه هاي قبل مقایسه شود .–2
علل توزیع مضامین در شش گروه مورد مطالعه و تغییرات آن مورد بررسی قرار گیرد .–3

منابع :
ش فکري کودکان و نوجوانان .، بنیادهاي ادبیات کودکان ، کانون پرور1384پوالدي ، ك –1
، طبیعت در شعر جعفر ابراهیمی ( شاهد ) .1391حاجی زاده ، ح ، –2
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، ادبیات کودکان و نوجوانان ( ویژگی ها و جنبه ها ) ، تهران ، انتشارات 1374حجازي ، ب ، -3
رش فکري کودکان و ، بابا آمد نان آورد ، تهران ، کانون پرو1378رحمان دوست ، م ، –4روشنگران 
نوجوانان .

صفحه .8، باغ و باد و گل ، انتشارات محمد ، 1380، م ، -------------- -5
صفحه .11، خورشید و فصل ها ، انتشارات آبان ، 1381، م ، -------------- -6
ن آموزشی ، غول کوچولو آمده بترس لولو آمده ، انتشارات سازما1382، م ، --------------7

صفحه .9وزارت آموزش و پرورش ، موسسه فرهنگی برهان ، 
صفحه .8، با چی بپریم ؟ ، انتشارات چاپ مدرسه ، 1388، م ، -----------8
صفحه .12، آسمان هنوز آبی است ، انتشارات محراب قلم ، 1389، م ، ---------=-9

صفحه .15، انتشارات محراب قلم ، ، صداي ساز می آید1389، م ، ---------10
صفحه .13، ماهی ها با هم ، انتشارات شباهنگ ، 1389، م ، ---------11
، کلید تخیل براي کودك ، تجربیات واقعی اوست .1385، م ، --------12
، شعر کودکان ابزاري براي زبان آموزي .1387رضایی ، ز ، –13
، مقدمه اي بر ادبیات کودك ، تهران ، کانون پرورش فکري کودکان و 1382شاه آبادي ، ح ، –14

نوجوانان .
، ادبیات کودك و نوجوان ، فرهنگ نامه کودك و نوجوان تهران .1373میر هادي ، ت ، –15
، ادبیات کودك و نوجوان ( شناسایی ، ارزشیابی ، ارزشگذاري ) تهران ، 1386نعمت اللهی ، ف ، –16

ت چاپ و نشر کتاب هاي درسی .شرک
مقاالت :

، بررسی محتوایی اشعار کودکانه ي پروین دولت آبادي ، مجله ي علمی  1391استاد زاده ، ز ، –1
.1–23پژوهشی مطالعات ادبیات کودك ، سال سوم ، شماره دوم ، سفحه 

ه ایرانی ، روزنامه خراسان ، ، مفهوم کودکی و جایگاه کودکان در فرهنگ و جامع1387بزي ، و ، –2
.1387مهر ماه 21

، بررسی محتوایی شعر کودك دهه هفتاد ( گروه هاي 1386زرقانی ، س ، م ، عباسپور نوغانی ، م ، –3
) .169–194، صفحه 159سنی الف ، ب و ج ) مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد ، شماره 

خت و کوه در شعر کودکی ، کتاب ماه کودك و نوجوان ، آبان ماه ، ، در1392نیک طلب ، ب ، –4
.84–87صفحه 

–87، شهر در شعر کودك و نوجوان ، کتاب ماه کودك و نوجوان ، صفحه 1392، ب ، ------- -5

82.
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سایت ها :
www.aftabir.com، 1387بزي ، ویدا ، –1

www.saeidtajik.persinblog.ir، 1392تاجیک ، –2



٥٢٦٦

٥٢٦٦

مجموعه مقاالت

»قصه یوسف«هاي بالغی داستان پیامبران در جلوه

نژادمریم علی
نگاري ایرانعضو هیات علمی بنیاد دانشنامه

چکیده
بن نوشته ابوبکر احمد» قصه یوسف«مایه اي گذرا به محتوا و درونرفی و اشارهمقاله حاضر ضمن مع

محمدبن زید طوسی، برآن است نقش داستان و سرگذشت پیامبران را در تفسیر و تبیین سوره یوسف 
است، ها بیان کردهها را در قالب آنبازنمایاند، سپس شگردهاي بالغی را که مولف، این اشارات و داستان

، هرگونه »قصه یوسف«ورد بررسی قرار دهد. براي رسیدن به این مقصود، نخست، با بررسی و مطالعه کتاب م
اشاره به سرگذشت پیامبران را از متن اثر بیرون کشیده، سپس ارتباط و نقش آن را در تفسیر سوره یوسف، 

اند مورد بررسی قرار ها نمودیافتهها در قالب آنهاي بالغی را که این داستانبازنمودیم، در گام بعدي صورت
دادیم. حاصل این پژوهش آن است که با توجه به جایگاه اسالم و قرآن در میان ایرانیان در قرون چهارم و 

آفرینی در ادب فارسی، ابوبکر طوسی نیز از این هاي مضمونپنجم؛ و تبدیل شدن آن به یکی از سرچشمه
است که در راس آنها پیامبر اسالم قرار دارد پیامبر یادکرده18گذشت امکان غافل نبوده و در اثر خود از سر

هاي بالغی به است. از میان صورتدرصد بیشترین بسامد را به خود اختصاص داده17که با سهم 
درصد تکرار از بسامد باالیی برخوردار است.51با » تشبیه تمثیل«شده در این اثر، کارگرفته

سف، داستان پیامبران، کارکرد تفسیري، شگردهاي بالغی.قصه یوواژگان کلیدي: 

مقدمه
رود از آغاز ورود اسالم و به تبع آن، شمار میبه» تلمیح«اشاره به داستان زندگی پیامبران که یکی از انواع 

فرهنگ اسالمی به ایران، یعنی از قرن چهارم، در ادب فارسی رواج یافته و یکی از سرچشمه هاي الهام و 
شد؛ چرا که است. تا پیش از آن، اشارات، به فرهنگ و اساطیر ایرانی محدود میرفتهشمار میآفرینی بهمونمض

شدند، اغلب ایرانی بودند و هنوز هم فرهنگ در این دوران، حاکمان ایران که اغلب ممدوح ادبا محسوب می
فرهنگ اسالمی به ایران، با توجه به هاي آغازین ورودبود. در دورهاسالمی در ایران چندان جایگیر نشده

شد، تعادل نسبی کارگرفته میحاکمیت حاکمان ایرانی، میان اساطیر ایرانی و روایات اسالمی که در ادبیات به
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ها(غزنویان) بر ایران در اواخر قرن پنجم، جریان برقرار بود.همزمان با رونق فرهنگ اسالمی و غلبه غیر ایرانی
اساطیر ایرانی آغاز شد. در قرن ششم که از سویی سلجوقیان به عنوان حکومتی غیر خوار شمردن فرهنگ و

ایرانی بر ایران غلبه یافتند و از سوي دیگر تحصیل علوم دینی رواج یافت، روایات اسالمی بر اساطیر ایرانی 
است، نمی دهنگارش درآمنیز به عنوان یک اثر تفسیري که در اواسط قرن پنجم به» قصه یوسف«غالب شد. 

اي است که اشاره به داستان که ماهیت این اثر نیز به گونهتوانسته از این جریان به دور بوده باشد ضمن آن
است.رفتهشمار میپیامبران از اقتضائات آن به

کارگیري آنها، پژوهشی و شگردهاي بالغی به» قصه یوسف«تاکنون درباره جایگاه داستان پیامبران در 
تاویل در قصه یوسف با تاکید «است، مقالهاي که به طور مستقل به این اثر پرداختهاست. تنها مقالهدهانجام نش

است. مولف در به چاپ رسیده1384پور است که در سال تالیف دکتر محسن قاسم» بر تفسیر الستین الجامع
الجامع ویژه در تفسیر الستینبهها و نمادهاي عرفانی قصه یوسف این مقاله به بررسی و معرفی برخی تاویل

است.زید طوسی پرداخته
که ما در این مقاله برآنیم تا عالوه بر معرفی اثر، به تحلیل سرگذشت پیامبران در این کتاب بپردازیم و این

طوسی از کدام بخش از سرگذشت این پیامبران و براي تفسیر و تبیین چه مفاهیمی از سوره یوسف بهره 
اند؟یافتهها در کدام ساختار بالغی نموداین اشارهاست؟ و برده

معرفی ساختار و محتواي اثر
بن یوسف، اثر امام ابوبکر احمد، معروف به کتاب قصه»الستین الجامع للطائف البساتین«تفسیر عارفانه 

که در انرود. او این اثر را چنشمارمی) از عالمان اواسط قرن پنجم هجري به470بن زید طوسی(د.محمد
دارد، در اجابت درخواست گروهی که از او در فن موعظه، اثري را مقدمه و سبب تالیف کتاب اظهار می

)1،2کردند، به رشته تحریر درآورد.(صطلب می
هاي اول تا چهارم آن، به ذکر سبب این کتاب در شصت (الستین) فصل تدوین شده است که در فصل

عشق و «سف و سپس به بیان فضایل قرآن و قرائت آن، اختصاص دارد. تالیف کتاب و شان نزول سوره یو
ها و این قصه برگزیده خداوند که درو گویندگان ترین قصهاین خوش«، مضمون محوري قصه یوسف، »فراق

دهد. در مایه این تفسیر عارفانه را تشکیل می) اساس و بن2ص»(هاها بود و شنوندگان را عبرترا فکرت
از فصل پنجم این کتاب، به داستان یوسف با محوریت عشق و فراق، به عنوان پایه و مبناي حقیقت مولف

کند و سپس آن را با حدیثی از اي از سوره یوسف آغاز میپردازد. او معموال هر فصل را با آیهاین اثر می
آراید.کند، میبیان می» عنهاهللاالمام رضی«ندرت از صحابه که از قول پیامبر(ص) و به

شمار فرد طوسی در تفسیر آیات، که یکی از عرصه هاي ظهور ابداع و خالقیت او بهبهشیوه منحصر
اي، به مضامین مشابه با آیه موردنظر نیز اشاره رود، آن است که وي پیش از پرداختن به تفسیر هر آیهمی
کند. آنگاه مولف، ن آیات یاري میکند که این مضامین مشترك، مخاطب را در درك و دریافت بهتر مضامیمی

دهد و در این پس از بیان مقدمات، آن فصل را به شرح و تفسیر آیه مذکور از سوره یوسف اختصاص می
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کند بلکه به منظور تحکیم هرچه بیشتر متن و تفهیم آن به مخاطب، میان نیز تنها به داستان یوسف بسنده نمی
ح، عیسی، موسی، یونس، محمد(ص)، ابراهیم و...) و آوردن حکایاتی در از اشاره به داستان دیگر پیامبران(نو

برد.حال محوریت داستان یوسف را از یاد نمیگیرد، اما در هیچتبیین مطالب موردنظر بهره می
کارکرد داستان پیامبران در قصه یوسف

و ادب فارسی معمول شده کارگیري داستان انبیا که از آغاز ورود فرهنگ اسالمی به ایران، در فرهنگبه
توان به کارکرد توصیفی، هاي متنوعی در متون ادبی برخوردار است که از آن جمله میاست، از کارکرد

طوسی، در تفسیر سوره یوسف که از .بخشی، و استنادي اشاره کردنمایی، تفسیري، اقناعی، آگاهیبزرگ
ر چیز از ابزار و موادي که خود سوره در اختیار وي است، بیش از هاي برخوردارهاي تفسیري گستردهظرفیت

است تا بتواند به اهداف خود در تفسیر و بازتاب معانی موجود در این سوره تحقق قرار داده، استفاده کرده
داستان پیامبرانی که از سرگذشت آنها در قرآن ببخشد. همچنین با علم به کارکرد تفسیري سرگذشت انبیا، از

پیامبر یاد کرده و وقایع زندگی 18بار از 128مقدس، یاد شده، بهره برده است. وي در این اثر،و دیگر متون 
کارگیري این اشارات بیش از هر چیز ناشی از آنها را دستمایه تفسیر سوره یوسف قرار داده است. وسعت به

یک از آنها ور مجزا به هرآشنایی و تامل عمیق طوسی در آیات قرآن کریم و تفاسیر آن است. در ادامه به ط
پردازیم:می

آدم
هاي گوناگون بار به داستان حضرت آدم گریز زده و از جنبه18طوسی، در تفسیر سوره یوسف حدود 

است. از بردهسرگذشت وي که قابل انطباق با قصه یوسف بوده، براي تفسیر.و تبیین مطلب موردنظر خود بهره
آن جمله است:
فتاري یوسف در چاه و خوش بودن وي با پروردگار را تبیین کند به داستان آدم و خواهد گرآنجا که می

شود.حال داشتن اوقات خوش با پروردگار متوسل مینالیدن او در فراق از بهشت و در عین
. گفتند: چرا؟ گفت: یوسف را پرسیدند کی از روزگار تو کدام خوشتر بود؟ گفت: آن سه شبان روز کی در آن چاه تنگ و تاریک بودم«... 

زیرا کی هر روز بامداد جبرئیل امین قدح از طعام بهشت بیاوردي و گفتی....آدم را پرسیدند کی: از روزگار عمرت کدام خوشتر بود؟گفت:آن 
جبرئیل کردم. گفتند: چرا؟ گفت: زیرا کی هر روز بامداددویست سال کی بر سنگی برهنه نشسته بودم و در فرقت بهشت نوحه و گریه می

)138-136صص»(دارمگوید: اي آدم بنال کی من کی آفریدگارم ناله و نوحه تو دوست میآمدي و گفتی ملک تعالی می

کند: خواهد نالیدن را سبب رهایی معرفی کند، بار دیگر از آدم یاد میو در جایی دیگر، آنجا که می
فتاب علیه و «دا شد. آدم چون از بهشت جدا شد، چون بنالید توبه یافت، هر کسی با محنتی مبتال شد، چون بنالید او را راحتی پی« 

)572ص»....»(هدي

اندازد:گریستن برادران یوسف بر او، وي را به یاد گریستن ابلیس بر آدم و فریفتن او می
و ازین بخوري، جاودان بمانی و ابلیس بود که چون آدم را وسوسه کرد گفت: ملک تعالی ترا ازین گندم نهی از بهر آن کرد کی اگر ت« 

اگر نخوري، زود باشد کی بمیري و از این همه محروم مانی. بگریست تا آدم را باور شد....برادران یوسف گفتند کی: یوسف را گرگ بخورد و 
)151-150صص»(بگریستند تا یعقوب را باور شد....
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م که طوسی آنها را در تناسب با داستان از دیگر مضامین مطرح شده در این کتاب در ارتباط با حضرت آد
وار به موارد زیر اشاره کرد:توان فهرستاست، مییوسف قرار داده

)158نصیحت برادران بر یوسف / نصیحت ابلیس بر آدم(ص-

)220معجب شدن یوسف به حسن و طراوت/ معجب شدن آدم به بهشت.(ص-

هم در اثر رسیدن آدم و حوا بهرسیدن یعقوب به یوسف و یوسف به زلیخا در اثر اشتیاق/-
)244اشتیاق.(ص

)687یوسف و علم تعبیر خواب/ آدم و علم اسماء.(ص-
)628خبر یافتن یعقوب از یوسف توسط باد/ خبر یافتن آدم از حوا توسط خطاف.(ص-

ابراهیم 
ه بار به داستان حضرت ابراهیم استناد جسته و از نکات برجست18نیز » قصه یوسف«طوسی در کتاب 

است:بردهسرگذشت وي به عنوان ابزاري براي تفسیر سوره یوسف بهره
گوید، ابراهیم و نظر انداختن وي بر ستارگان جا که از یوسف  و در خواب دیدن ستارگان، سخن میآن

کند:شود و میان آنها تناسب برقرار میدر بیداري براي او تداعی می
یوسف را از دیدار ستاره ».... انا زینا السماء الدنیا بزینه الکواکب.«خلیل در بیداري ستاره دید » احد عشر کوکبا«یوسف بخواب ستاره دید «

انی وجهت وجهی للّذي فطر السموات و «خلیل را از دیدار ستاره قرب و خلّت آمد. » وکذلک مکّنّا لیوسف.«عزّ و والیت آمد 
)73ص»....»(االرض.

گوید، خوشی ابراهیم در منجنیق در چاه تنگ و تاریک میزمانی که طوسی از یوسف و خوش بودن
دهد:عرض آن قرار مینمرود را هم

یوسف را پرسیدند کی از روزگار تو کدام خوشتر بود؟ گفت: آن سه شبان روز کی در آن چاه تنگ و تاریک بودم. گفتند: چرا؟ گفت: «... 
بیاوردي، و گفتی: ملک تعالی میگوید بخور کی من آفریدگار کشورم، در عطف و زیرا کی هر وز بامداد جبرئیل امین قدحی از طعام بهشت 

ق مهربانی برتو نه کمتر از پدرم. خلیل را پرسیدند کی: از روزگار عمرت کدام خوشتر بود؟ گفت: آن ساعت کی نمرود ما را در آن کفّه منجنی
خواهی اي در چنگ دشمنان اسیر سطه با من گفت: بخواه تا چه میوانهاد. گفتند چرا؟ گفت: زیرا کی ملک تعالی حجاب برداشت و بی

)137-136صص»(گشته.

ها میان داستان یوسف و ابراهیم وجود دارد که در ادامه، همچنین موارد دیگري نیز از این تناسب
شود:وار به آنها اشاره میفهرست

)147یوسف و چاه/ ابراهیم و آتشگاه.( ص-
)347ها.(صه مخالفت و ترك هوا/ ابراهیم و جوانمردي او به شکستن بتیوسف و جوانمردي او ب-
)429یوسف و صدق او که به آن مملکت یافت/ ابراهیم و صدق او به آن خلت یافت.(ص-
)548حیلت کردن یوسف و متهم کردن بنیامین به دزدي/ حیلت کردن ابراهیم و تمارض کردن.(ص-
)664ابراهیم و مخصوص شدن به رشد و هدایت.(صیوسف و مخصوص شدن به ملک و والیت/ -
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ادریس
یاد شده است. در قرآن نیز در » ایناخ«اسرائیل است که در تورات از وي با نام ادریس از پیغمبران بنی

و اذکر فی الکتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا* و رفعناه مکانا «است: سوره مریم از او یادشده58و57آیات 
»علیا.

است. آنجا که بار به همین دو ویژگی مذکور از ادریس استناد جسته2ز در تفسیر سوره یوسف، طوسی نی
کند:در تبیین صدق یوسف، به ادریس و صدق او که به رفعت مقام او منجر شد، اشاره می

وسف را صدیق خواند، در ضمن صدق و رفعناه مکانا علیا... ی« و در ضمن آن رفعت یافت:» انه کان صدیقا نبیا.«ادریس را صدیق خواند:«
)429ص»(و کذلک مکّنّا لیوسف فی االرض.« خود خلت یافت، 

یعقوب را »....و رفعناه مکانا علیا.« سه کس را از انبیا بحکم عنایت برداشتند و علم دولت ایشان برافراشتند. ادریس را تا بجنت برداشتند، «
)651-650(صص» ه علی العرش.و رفع ابوی«یوسف بر تخت والیت خود برداشت، 

اسحاق
اسحاق، فرزند حضرت ابراهیم و سارا و برادر اسماعیل است که در قرآن از او به عنوان پیامبر 

که مورد ذبح، اسحاق است یا اسماعیل اختالف وجود قرآن) در متون تفسیري در این21:72است.(یادشده
بار از اسحاق و قربانی کردن او یک» قصه یوسف«ت دارد. در شهر» اهللاذبیح«روي اسحاق نیز به ایندارد؛ از

اي است که یعقوب، خطاب به عزیز مصر امال کرد:که سخن از نامهجااست، آنشدهیاد
و مضمون نامه آن بود کی: من یعقوب الحزین الی عزیز مصر. و در صدر نامه او را دعا کرد. پس گفت بدانک ما اهل بیت بالییم. ببال«... 

)598-597(صص» خو کرده. ابراهیم را کی جد ما بود به آتش انداختند. و اسحق را کی پدر من بود قربان ساختند....

ایوب
است. در داستان زندگی ایوب دو نکته شدهاسرائیل است که در قرآن نیز از او یادایوب از پیغمبران بنی

ت، بالهایی که وي به آن مبتال شد و دیگري، صبر و است: نخسهمواره مورد توجه مفسران و نویسندگان بوده
بردباري وي در مقابل این بالها است که در ادبیات نیز بسیار به آن اشاره شده است. طوسی نیز به این دو 

بار یاد کرده است:5مضمون توجه داشته و در اثر خود از آنها 
کند:ري و بال را براي وي تداعی میوقت بودن او در چاه، ایوب و خوش بودن به بیمایوسف و خوش

یوسف را پرسیدند کی از روزگار تو کدام خوشتر بود؟ گفت: آن سه شبان روز کی در آن چاه تنگ و تاریک بودم....ایوب را پرسیدند «
: زیرا کی هر روز بامداد کی: از روزگار عمرت کدام وقت خوشتر بود؟ گفت: آن دوازده سال کی مرا بدان بال مبتال کرده بود. گفتند:چرا؟ گفت

)138-136(صص» گوید که دوشت چون بود؟ملک تعالی میپگاه جبرئیل آمدي و گفتی: اي ایوب

و از آن جمله است:
)374یوسف و دعا براي رهایی از کید زلیخا/ایوب و دعا براي کشف بال.(ص

)572داند.(صنالیدن و استغاثه به خداوند را سبب راحتی از بال و محنت می
)590یعقوب و شکایت از فرقت/ ایوب و شکایت از علت.(ص

خضر
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شود، تنها به عبودیت که از وي نامی بردهخضر، یکی از پیغمبران و اولیاي خداست که در قرآن، بدون آن
کرده که دوبار از آن، در یادکرد بار از خضر یاد3است. طوسی در اثر خود و علم لدنی توصیف شده

وي است:مصاحبت موسی با 
شود:او به منظور تبیین فراق میان یعقوب و یوسف، فراق میان موسی و خضر را یادآور می

سرآمد، و آن فراق یعقوب و یوسف علیهماالسالم اگرچه دیر درکشید آخر و آن فراق موسی و خضر علیهماالسالم اگرچه صعب بود فرا« 
)40-39(صص» روز وصال برآمد....

کند، از خضر و اقدام او براي رسیدن به مقصود خود بنیامین را به دزدي متهم میآنجا که یوسف، براي 
گوید:شکستن کشتی که موجب تهمت موسی به او شد، سخن می

السالم یامین بدان تهمت بازو بماند. خضر علیهیوسف را نه مقصود آن بود کی برادر را بدزدي متهم کند، مقصودش آن بود کی ابن«... 
)545-544صص»(بشکست. مقصودش آن بود کی تا آنرا بغضب نستانند و بدان مسکینان بماند....کشتی را 

است:آوردهمیانو یک بار نیز در تناسب با علم تعبیر یوسف، از علم غیب خضر سخن به
)688ص»(لمناه من لدنا علما.و ع«السالم علم غیب داد، خضر را علیه» و علّمتنی من تاویل االحادیث.«یوسف را علم تعبیر داد، «... 

داوود
بار یاد 5است. طوسی، از نام و سرگذشت او داوود از پیامبران بنی اسرائیل است که در قرآن از او یادشده

است:کرده
داند، از یعقوب و دل بستن به یوسف و ابتال به جا که دلبستگی به غیر حق را موجب ابتال به فرقت میآن

کند:و دل بستن به اوریا و مبتال شدن به محنت، یاد میهجران، در کنار داوود
کسی کی بدون حق دل در چیزي بست، بعاقبت ازو جدا شد و او بدرد و فرقت آن مبتال شد.... داود دل در اوریا بست، ابتال و محنت هر«
)571(ص» یعقوب دل در یوسف بست، درد و فرقت دید.»....وظنّ داود انما فتنّاه.«دید، 

ر جاي دیگر، از یوسف و مخصوص شدن او به ملک و والیت، در کنار داوود و مخصوص شدن به و د
گوید:فضل و علم و خالفت سخن می

داود را به فضل و عام و » ولقد آتینا ابراهیم رشده.«چهار کس را از پیغامبران بچهار چیز مخصوص کردند. ابراهیم را برشد و هدایت، «
رب قد آتیتنی من «یوسف را بملک و والیت » و آتیناه الحکم صبیا.«یحیی را بزهد و حکمت، » ود]منّا فضال.و لقد آتینا[دا«خالفت، 

)664ص»(الملک.

است:                         کردهیاداوخوابتعبیرعلمویوسفردیفهماوگريزرهعلموداوودازهمچنین
یوسف.».... لکملبوسصنعهعلّمناهو«داد،گريزرهعلمراداود.... بدادنیکوعلمششهادنسربرنبوتتاجچونانبیاازراکسشش«

)688ص.»....»(االحادیثتاویلمنعلّمتنیو«داد،تعبیرعلمرا

استدیگريموارداز) 247ص(داوودبهخداوندوحیو) 181ص(خداوندباداوودگفتگويبهاشاره
.استهکردیادداوودازطوسیکه

زکریا
است.از شدهزکریا یکی از انبیاي بنی اسرائیل است که در قرآن دوبار و در ضمن داستان مریم از او نام برده

جمله وقایع مشهور در سرگذشت زکریا، فرزنددار شدن او در سن پیري است که از اتفاق، طوسی نیز در 
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ریا و دعاي وي براي فرزنددار شدن، اشاره تبیین دعاي یوسف براي رهایی از کید زلیخا، به داستان زک
است:کرده

رب « السالم از بهر فرزند دعا کرد:چند کس از انبیا در راه مقصود خود دعا کردند. حاجت ایشان بدرگاه حق روا کردند. زکریا علیه«....
ملک تعالی » و الّا تصرف عنی کیدهنّ.«ا دعا کرد، السالم از بهر کید زلیخملک تعالی حاجت او روا کرد....یوسف علیه» هب لی من لدنک ذریه.

)273-271صص»(حاجت او روا کرد....

سلیمان
بار به سلیمان و امور مرتبط با 7اسرائیل است. مولف این اثر، سلیمان پسر داوود و از پیامبران بنی

کنیم:است که در زیر برخی از آنها را بیان میسرگذشت وي اشاره کرده
زند: گونه به سرگذشت سلیمان گریز میجا که سخن از ودیعت نهادن است، اینهم آندر فصل چهارد

نیافتند:.... سلیمان انگشتري بعیال خود سپرد، به خلوت سه کس نزدیک سه کس ودیعت نهادد، چون در طلب آن بشتافتند آن ودیعت باز«
یعقوب یوسف را ببرادران سپرد و شبانگاه وعده کرد، چون شب درآمد .» والقینا علی کرسیه جسدا«جاي رفت، پس چون بیرون آمد، بازنیافت. 

)122ص»(بازنیافت.

گر طلب سلیمان از بلقیس، است:ترین برادر را براي طوسی تداعیطلب کردن یوسف از برادران، دوست
رسول از مشرکان بر » و اتونی مسلمین.«، سه کس از پیغامبران از سه کس سه چیز خواستند بلفظ االتیان: سلیمان از بلقیس ایمان خواست«

)491ص»(قال ایتونی باخ لکم من ابیکم.«ترین برادر خواست، شرك ایشان برهان خواست.... یوسف از برادران دوست

بستن سلیمان به مملکت، موجبات بستن یعقوب به یوسف، هجران او را پی داشت همانگونه که دلدل
شدن از آن را فراهم کرد:جدا
هر کسی کی بدون حق دل در چیزي بست، بعاقبت ازو جدا شد و او بدرد و فرقت آن مبتال شد.... سلیمان دل در مملکت بست، ازو «

یعقوب دل در یوسف بست، درد و فرقت دید. بعد از یوسف ».... و القینا علی کرسیه جسدا ثم اناب.«جدا شد و درد و تیمار و عزلت برسري، 
)571ص»(ت، هجران یافت و تهمت دید.یامین بسدل در ابن

است:الطیر او یادکردههمچنین طوسی از یوسف و علم تعبیر خواب او در کنار سلیمان و علم منطق
یوسف را علم تعبیر » الطیر.علّمنا منطق«الطیر داد، شش کس را از انبیا چون تاج نبوت بر سر نهاد شش علم نیکو بداد.... سلیمان را منطق«
)688ص»....»(و علّمتنی من تاویل االحادیث.«داد، 

شعیب
است(سوره هود و شدهاسرائیل است که در قرآن نیز از او و قوم او یادشعیب نیز یکی از پیامبران بنی

است:بار در قصه یوسف یاد شده2شعراء). از این پیامبر 
از شعیب و اشتیاق وصال به خداوند و در تبیین اشتیاق متقابل میان بنده و پروردگار، 26بار در فصل یک

کند:مییاد
السالم چندان بنالید کی دو تا گشت، و چندان بگریست کی نابینا گشت، و چندان روزه داشت کی زمن گشت و بر شعیب پیغمبر علیه«

گفت: نه. گفت: از ترس عالم بدو خطاب کرد کی: اي شعیب این همه در آرزوي چه میکنی؟ در آرزوي بهشت میکنی؟ جاي بماند. پادشاه
) 246ص»(دوزخ میکنی؟ گفت: نه. و خود داناتر. گفت:....

کند و آن را در مقابل یوسف و ظن و دیگر، آنجا که از دختر شعیب و ظن امانت بردن به موسی یاد می
دهد:منفعت بردن قطیفر به او قرار می
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قت شد، و ظن ایشان بصواب و راه اصابت شد. اول: دختر شعیب در سه کس فراست نمودند در حق سه کس، آن فراست ایشان حقی«.... 
دوم:....سیم: » و اوحینا الی موسی و اخیه.«باب موسی فراست نمود و ظنّ امانت برد، آن ظن او حقیقتی شد، تا امین وحی درگاه عزت شد، 

برد، آن ظن حقیقت شد و مملکت او را سبب کمال بدو گمان منفعت »عسی ان ینفعنا اونتخذه ولدا.«قطیفر در باب یوسف فراست نمود: 
)263ص»(انک الیوم لدینا مکین امین.«استقامت شد، 

صالح
نوح و پیامبر قوم ثمود بود که داستان ناقه او و قوم ثمود در قرآن آمده و معروف بنصالح فرزند سام

است:بار در قصه یوسف یاد شده2است. از صالح 
، »دلدل مصطفی«، »خر عیسی«، »گوسفند ابراهیم«اشاره کرده، آن را در کنار » حناقه صال«درفصل هفده، به 

)169شوند.(صدهد که در قیامت به بهشت وارد میقرار می» گرگ یوسف«و » سگ اصحاب کهف«
طفی صلع و گفت شش کس فردا در بهشت باشد نه از جنس آدمی و نه از جنس پري. اول گوسفند ابراهیم و خر عیسی و دلدل مص«.... 

)169ص»(السالم و سگ اصحاب کهف و گرگ یوسف....ناقه صالح علیه

گوید که به سبب ناسپاسی هالك و محنت و در فصل بیست و چهارم که از اقوام ناسپاس سخن می
)458کند.(صیافتند، قوم ثمود و ماجراي آنها با ناقه را مطرح می

ت داد، در وقت کشت از باران قطره دادع و در وقت درودن از نعمت بهره داد. قوله دوم ثمود را در بدایت نعمت داد و با نعمت صح«
پس صالح را به دعوت ایشان رستاد. صالح ایشان را راه حق نمود و بکار طاعت فرمود » مکّنّاهم فی االرض ما لم نمکن لکم.«تعالی:

)459-458صص»( هاي او بهره بردارید....گفت:روي بدرگاه حق آرید و از نعمت

عیسی
است. از آن بار در این اثر، یاد شده9عیسی از پیامبران اولوالعزم است که از او و مضامین مرتبط با او 

اند:جمله
گوید از عیسی در کنار یوسف آنجا که طوسی از دل بستن به غیر خدا که موجب هجران است، سخن می

کند:یاد می
یامین او برداشت....یعقوب دل در یوسف بست، بواسطه حقه برادرانش از او در ربود ابنعیسی دل در مادر بست، مادرش را از پیش«

)114-113صص»(راخلف روزگار اوساخت....

دهد، از ماهه بر پاکی او شهادت میو یا آنجا که عزیز مصر یوسف را به خیانت متهم کرده، کودکی چهار
آید:ی او نیز سخن به میان میمریم ومنسوب کردن او به زنا و شهادت عیسی بر پاک

زلیخا یوسف را بزنا ».... قال انی عبداهللا آتانی الکتاب«جهودان مریم را بزنا منسوب کردند، عیسی بر پاکی او گواهی داد. قوله تعالی:«... 
)329ص»....»(و شهد شاهد من اهلها« منسوب کرد، کودك چهارماهه بر پاکی او گواهی داد. قوله تعالی: 

گوید، حمایت خداوند از عیسی و مادرش در یامین، سخن میایی دیگر که از حمایت خداوند از ابندر ج
شود:مقابل جهودان براي وي تداعی می

».... و جعلنا ابن مریم و امه آیه«عیسی و مادرش را از میان جهودان جدا کرد، و در کنف حمایت خویش ایشان را مستقر و ماوي کرد،«... 
)531ص». »(آوي الیه اخاه«را از کنار یعقوب و خویشان جدا کرد، و بر تخت یوسفش مستقر و ماوي کرد، ابن یامین 

لوط 
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است و آن زمانی است که طوسی بار از او در قصه یوسف یاد شدهاسرائیل است که تنها یکاز پیامبران بنی
کند و در کنار آن، از شاره میدر تفسیر سوره یوسف، به نقش همسر یعقوب در برمال شدن خواب یوسف ا

کند که در برمال شدن سرّ آنها نقش داشتند:همسر سه پیامبر دیگر یاد می
چهار زن سرّ چهار پیغامبر آشکارا کردند. زن نوح و زن لوط، سرّ ایشان آشکار کردند. حفصه زن مصطفی صلع سرّ او آشکارا کرد. مادر « 

)90-89صص»(شمعون سرّ یعقوب آشکارا کرد...

)ص(محمد
است که در مقایسه با سرگذشت بار یاد کرده22طوسی، از نام و سرگذشت حضرت محمد(ص) حدود 

تواند ناشی از گرایش وي به اسالم است که این امر میدیگر پیامبران بیشترین بسامد را به خود اختصاص داده
ت پیامبر(ص) در قصه یوسف و ارادت درونی وي به این شخصیت باشد.از جمله مضامینی که از سرگذش

توان به موارد زیر اشاره کرد:است میآمده
وپیامبرداستاندر بخشی از داستان یوسف که به مکر برادران براي از بین بدن وي اختصاص دارد، از-
کند:.وي یاد میبردنبینازبرايجهودانوبوجهلتوطئه
، گفتم نتوانی کی او صفی من است. نمرود خواست کی ابراهیم را بسوزاند، گفتم: حق تعالی میگوید: ذایل خواست که نوح را بکشد« 

نتوانی کی او خلیل من است. و فرعون خواست کی موسی را بکشد، گفتم: نتوانی کی او کلیم من است.... بوجهل خواست                      
کی محمد را بکشد، گفتم: نتوانی که او حبیب من است. برادران یوسف خواستند کی یوسف را بکشند، گفتم: نتوانید کی او صدیق من است، 

)72،96،311،309-71صص» ....»(یوسف ایها الصدیق.«

دروغ گریستن برادران در برابر پدر، سف و بهکه به داستان یو» و جاؤا اباهم عشاء یبکون «در تفسیر آیه -
شود:منافقان در مقابل او را یادآور میگریستندروغبهوپیامبراشاره دارد، داستان

چون آیت عذاب آمدي بنزدیک رسول صلع، منافقان بگریستندي تا رسول را ایمان ایشان باور شدي. ملک تعالی دروغ ایشانرا پیدا «...
و از اینجا بود کی مصطفی صلع » قالوا نشهد انک لرسول اهللا و اهللا یشهد ان المنافقین لکاذبون.«شرمسار و رسوا کرد، کرد، و پیش رسول

چشم منافق تحت اختیار و فرمان او باشد، تا .... برادران یوسف گفتند کی: یوسف را گرگ » المنافق یملک عینه و المومن یملک قلبه.«گفت: 
و خروا له «یعقوب را باور شد، ملک تعالی آن دروغ ایشان را پیدا کرد، و عاقبت در پیش پدرشان شرمسار و رسوا کرد. بخورد و بگریستند تا 

)151(ص» سجدا.

زلیخا است ،از پناه بردن پیامبر به خدا از شر شرازخدابهیوسفبردنپناهکه سخن از ام در فصل سی-
گوید:جادوسخن می

و فالق االصباح هم از » قل اعوذ برب الفلق.«ه و علی اله و سالمه بحق پناه برد، الجرم بعالج و درمان خود راه برد.اهللا علیسید صلوات«
)296-298(صص».... قال معاذاهللا انه ربی احسن مثواي.«اینست....یوسف از زلیخا پناه خواست بحق، الجرم بصیانت و عصمت راه برد، 

گونه برشمرد:وار اینتوان فهرستیامبر(ص) را میموارد دیگر یادکرد از سرگذشت پ
داستان پیامبر و خدیجه و مالمت دیگران خدیجه را/یوسف و زلیخا و مالمت زنان مصر زلیخا -

)359-358را.(صص
)688پیامبر(ص) و علم بدایت و نهایت/یوسف و علم تعبیر خواب.(ص-
)507پیامبر و چشم زخم جهود بر وي.(ص-
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)703بدر.(پیامبر و غزوه-
)350-334پیامبر و خلق عظیم وي(صص-

موسی
است.(سوره طه، قصص، اعراف موسی از جمله پیامبران اولوالعزم است که در قرآن بارها از او یاد شده

است که از نظر بسامد، پس از بار از او و سرگذشت او یاد کرده18و...) و طوسی نیز در تفسیر خود 
» قصه یوسف«دارد. از جمله مضامین برگرفته از زندگانی حضرت موسی که در سرگذشت پیامبر اسالم قرار 

توان به موارد زیر اشاره کرد:است میبه کار رفته
آن، در کنار فراق میان یعقوب و سرآمدنوخضروموسیازفراق میانگوید،جا که از تلخی فراق میآن-

کند:یوسف و وصال آنها یاد می
رد درعالم بتر از فراق نیست و هیچ دوست را با فرقت دوست ساز و انفاق نیست.... موسی کلیم بار خدا گوید: هزار اي مسلمانان هیچ د«

و » هذا فراق بینی و بینک.«اختیاري در راه طلب حق نوش کردم، هیچ درد بمذاق سر من طلختر از آن نیامد کی خضر مرا گفت: جرعه زهر بی
الم اگرچه صعب بود فراسرآمد، و آن فراق یعقوب و یوسف علیهماالسالم اگرچه دیر درکشید آخر روز آن فراق موسی و خضر علیهماالس

)39(ص» وصال برآمد....

کند که از قتل سه کس منع شدند از آن از سه کس یاد می» قال قائل منهم ال تقتلوا یوسف.«در تفسیرآیه -
و روبیل که برادران را از قتل یوسف منع کرد:جمله فرعون است که آسیه او را از قتل موسی نهی کرد 

گفت: سه کس منع کردند سه کس را از قتل سه کس....و آسیه فرعون را از کشتن موسی »....قال قائل منهم ال تقتلوا یوسف.«قوله تعالی:«
یل برادران را از قتل یوسف منع روب» قره عین لی و لک، ال تقتلوه.«منظر است، منع کرد و گفت:موسی را مکش کی بس نیکو صورت و نیک

)102(ص» ال تقتلوا یوسف و القوه فی غیابت الجب.«کرد و گفت: اگرچه دل تنگید، یوسف را مکشید کی آخر برادرست 

گونه برشمرد:توان اینو موارد دیگر را می
)122سپردن یعقوب یوسف را به برادران/ سپردن موسی امت را به هارون(ص-
)147سی و دریا(صیوسف و چاه/ مو-
)293پناه بردن یوسف به خدا از شر شیطان/ پناه بردن موسی به خدا از شر فرعون(ص-
اسرائیل موسی را به عیب و منسوب کردن یوسف به زنا و شهادت کودك چهار ماهه/ منسوب کردن بنی-

)329شهادت سنگ بر پاکی او(ص
کردن او در اظهار گمراهی در مقابل یوسف و حیله او در متهم کردن بنیامین/موسی و حیلت -

)550فرعون(ص
)474موسی و رفتن به کوه طور(ص

)155،514موسی و عصا(صص
نوح 

اسرائیل بود که نهصد سال به هدایت آنها مشغول بود. در کتاب قصه یوسف نوح بن لمک از پیامبران بنی
است از آن جمله است:میان آمدهبار سخن به7از نوح و سرگذشت وي 
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کند که چهار زن سرّ آنها را آشکار ساختند؛ از جمله آنها نوح و در فصل دهم از چهار پیغمبر یاد می-
همسر وي است در کنار یعقوب و همسر او:

چهار زن سرّ چهار پیغمبر آشکار کردند. زن نوح و زن لوط، سرّ ایشان آشکار کردند. حفصه زن مصطفی صلع سرّ او آشکارا کرد. مادر «
سرّ یعقوب آشکارا کرد.پادشاه عالم از سه خبر داد و از یکی در توقف نهائ. از زن نوح و لوط خبر داد و به مصطفی صلع شکایت شمعون
)89(ص» کرد....

طوسی در فصل شانزدهم به زلت و گناه پیشینیان اشاره می کند که به نوعی موجب دگرگونی حال آنها -
است:نام یوسف از او یاد شدهشد. از جمله آنها نوح است که در کنار

هرکس از پیشینگان بزلّتی آلوده شد، حال بر او گردیده شد: آدم بوستانی بود، بزلتی و گناهی زمینی و زندانی شد. کنعان پسر نوح آشنا «
لتی و گناهی چاهی بود، بزلتی و گناهی بیگانه شد. هاروت و ماروت آسمانی بودند، بزلتی و گناهی دریایی شدند. یوسف گاهی بود، بز

)142ص»(شد.

یاد کرده، به توصیف آن پرداخته است. » خانه عاریت«با عنوان » کشتی نوح«در فصل بیست و نهم از -
)279،281(صص

یحیی
اسرائیل است که به علم و حکمت و طاعت و عصمت شهره یحیی پسر زکریا و یکی از پیامبران بنی

است:از او یاد کردهباراست. طوسی نیز در اثر خود تنها یک
داود را بفضل و علم و » و لقد آتینا ابراهیم رشده.«چهار کس را از پیغامبران به چهار چیز مخصوص کردند. ابراهیم را برشد و هدایت، « 

» آتیتنی من الملک.رب قد «یوسف را بملک و والیت » و آتیناه الحکم صبیا.«یحیی را بزهد و حکمت، » و لقد آتینا داود منّا فضال.«خالفت، 
)664(ص

یونس
بار استناد جسته و از آن به منظور تفسیر سوره 5اسرائیل، طوسی به سرگذشت یونس، از پیامبران بنی

شود:است که در زیر به برخی از آنها اشاره مییوسف بهره برده
د می کند:در جایی از یونس و مشهور شدن او به ماهی در کنار یوسف و مشهور شدن به چاه یا-
چهار چیز بچهار چیز مشهور گشت: یونس بماهی و یوسف  بچاه، و آهو بمشک و مومن بایمان. اگر یوسف نبودي کی گفتی حدیث «

)135(ص» تاریکی اه. و اگر یونس نبودي کی گفتی حدیث تاریکی چاه....

قرار عرض خوش بودن یوسف در چاهو در جایی دیگر خوش بودن یونس در شکم ماهی را هم-
السالم پرسیدند کی کدام وقت خوشتر بود از روزگارخود؟گفت: آن چهل روز کی در شکم ماهی بودم. گفتند: یونس را علیه«دهد: می

واسطه بسرّ من خطاب کردي کی اي یونس دل مشغول مدار کی تو بازداشته مایی نه فروگذاشته چرا؟گفت: زیرا کی ملک تعالی هر روز بی
پرسیدند کی از روزگار تو کدام خوشتر بود؟ گفت: آن سه شبان روز کی در آن چاه تنگ و تاریک بودم. گفتند: چرا؟ گفت: مایی. و یوسف ا 

)136ص....»(

که سخن از دعاي یوسف براي رهایی از کید زلیخا » فستاجب له ربه«ششم، در تفسیر آیه ودر فصل سی-
کند: یاد میاست از دعاي یونس براي خالصی از شکم ماهی نیز 

ملک تعالی حاجت او را روا کرد و آن چنان بود » فنادي فی ظلمات ان ال اله اال انت.«السالم در شکم ماهی دعا کرد: یونس پیغمبر علیه« 
)378- 376صص»(کی:...یوسف از بهر کید زنان دعا کرد، ملک تعالی حاجت او را روا کرد و مکر ایشان از او جدا کرد....
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کارگیري داستان پیامبرانالغی بهشگردهاي ب
گیرد که از اشاره به بخشی از سرگذشت، میبرکاربرد داستان پیامبران، گستره وسیعی از اشارات را در

ترین اعمال آنها گرفته تا اشاره به صفتی از صفات و متعلقی از متعلقات آنها را حوادث زندگی و برجسته
که طوسی در قصه یوسف یابد چنانختارهاي بالغی متنوعی نمود میشود. این اشارات، گاه در ساشامل می

است؛ از جمله این ساختارها می توان به موارد زیر اشاره کرد:کردهعمل

تشبیه
جا که یعقوب که آن هم در ساختاري خاص و نادر است؛ آنرفتهکاربهاثرایندربارتنها یک» تشبیه«آرایه 

گوید: چه که در صحف خوانده، میو سپردن او به برادران با او سخن گفته، از آنهنگام جدا شدن از یوسف
اند کی ان روز جمال یوسف هزار چندان بودیکی هر روز بودي. پس در کنار خویشش بنشاند و گفت جان پدر در صحف و گفته«...

السالم، و در حال کودکی از خان و مان علیهملم ابراهیمبحو بدانش محمدو بنوحه نوحو بجمال آدمخواندم، کی اسحاق را سبطی باشد 
نصیب شود، و اکنون سبط اسحق بدین صفت توي، ترسم کی آن غریب فراق رسیده تو خود غریب شود، و پدر از دیدار او بی

)117ص»(باشی.

ساختار دستوري: (ب + اسم + ِ + اسم)
کند و اسم اول، ي شباهت را به ذهن متبادر میدر حقیقت در این ساختار (ب) همانند ادات تشبیه معنا

آدم) به معناي کسی است که در جمال دهد؛ بنابراین (بجمالرا نشان می» بهمشبه«و اسم دوم » شبهوجه«
همچون آدم است.

ترکیب
متعلقاتازیکینویسندهآندرکهاست»اضافیترکیب«رفته در این اثر، کاریکی دیگر از ساختارهاي به

قصه «نوزدهمفصلآغازدرترکیب،ازگونهاین. دهدمینسبتپیامبرآننامبهراانبیاازیکهربهمربوط
خورد:میچشمبه»یوسف

وصلعمصطفیدلدلوعیسیخروابراهیمگوسفنداول. پريجنسازنهوآدمیجنسازنهباشدبهشتدرفرداکسششگفت... «
)169ص.»(یوسفگرگوالکهفاصحابسگومالسالعلیهصالحناقه

حکایت 
حکایت است که به عنوان کوتاهترین ساختار «یکی دیگر از شگردهاي طوسی در بیان سرگذشت انبیا، 

شود؛ بنابراین قسمت اعظم این کار گرفته میروایی در متون فارسی اغلب براي بیان یک ایده و اندیشه به
کندتا به نتیجه حکمی، عرفانی و اخالقی مورد نظر و گوینده، آنها را مطرح میها، جنبه تعلیمی دارندحکایت
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خود دست یابد و یا اینکه خود حکایت به عنوان یک تمثیل در توضیح و تقریر بحثی که قبال مطرح شده، 
شود:دیده می» قصه یوسف«) که هر دو نوع کاربرد آن در 203: 1385آمده است (داد،

ز ترس چشم زخم، فرزندان خود را از ورود از یک دروازه به مصر نهی کرد، براي جا که یعقوب اآن
آورد:شود و حکایت آن را میطوسی داستان چشم زخم جهودان بر پیامبر(ص) تداعی می

جادویی رسد، کی مراگفت: سحر حق است، یعنی آفت آن در» العین و السحر حق کما ان الجنه و النار حق.«السالم:سید گفت علیه«
باطل کنیم کی در هالك او تعبیه سازیم بعاقبت آن میند جهد میکردند و گفتند: کار این مرد قوي شد و درجه او بلند شد، و ما هر

)507ص»(شود....

گوید که در پی فرستادن قاصدي براي پدر نهم از پسران یعقوب سخن میوجا که در فصل چهلو یا آن
کند:مین را بدو برسانند، حکایتی از موسی نقل میبودند تا خبر دزدي بنیا

رفت. جوانی سراسیمه اسرائیل پیغامی بزفان او بحضرت فرستادندي. یک روز میالسالم چون بمناجات رفتی، هر کسی از بنیموسی علیه«
گویی؟ گفت: او را بگو تا ه میروي؟ گفت: بحضرت بمناجات. گفت: یک پیغام من بدو رسان. گفت:پیش او افتاد گفت: یا موسی کجا می

)570-567صص»(ان کنت ربی فلست عبدك و ان کنت رازقی فلست مرزوقک....«بگوي:

کند:                                                                       میاستفادهتمثیلیاز حکایتمنیت،نکوهشدر
تقاضاءدردلشوعشقخماردرانسمجلسآندردرکشید،شربتمحبتکاسازورسیدصفوتبعالمچونالسالمعلیهموسی«
نهکیبازگرد،کیآمدخطاب. نهاديتوقفدرباقیجمالدیداروداديشربتیخدایا،بارگفت.» الیکانظرارنیربقال.«آمدشاهدجمال
-64صص....»(آیدحضرتجمالشهودشاهدکیآیدمنیتسلبدریکآنکس. توگفتیباریکتامن،گفتیبارسه. خواستیخویشپیمانه

65(

تشبیه تمثیل
این شگرد بالغی که شاید بتوان آن را شاخصه سبکی مولف و عرصه ظهور خالقیت او در این کتاب 

خورد و به این ترتیب شکل چشم میشمار آورد که از فصل پانزدهم به بعد و در آغاز اغلب فصول بهبه
اي، مضامین مشابه با آیه موردنظر را سرگذشت انبیاي دیگر که وي پیش از پرداختن به تفسیر هر آیهگیرد می

کند که این مضامین مشترك، مخاطب را در درك و دریافت بهتر مضامین یاري میآن اشارهجستجو کرده، به 
رساند. به عنوان مثال:می

) که به منع روبیل برادران را از کشتن 10، آیه»12«سفیو»(قال قائل منهم ال تقتلوا یوسف«در تفسیر آیه
گوید:یوسف اشاره دارد، می

چند سه کس منع کردند سه کس را از قتل سه کس. پادشاه عالَم مومن را از کشتن خود منع کرد و گفت: خود را در طاعت ما مکش هر«
فعون را از کشتن موسی منع کرد و گفت: موس را مکش کی بس تر از طاعت توست و آسیهکی طاعت نیک است، تن تو به نزدیک ما گرامی

»نیکو صورت و نیکو منظر است. روبیل، برادران را از قتل یوسف منع کرد و گفت: اگرچه دلتنگید، یوسف را مکشید کی آخر برادرست.

منع آورد که ضمن آن مومن را از کشتن خود که عزیز کرده خداوند است اي میپی آن لطیفهسپس در
)103-102داند.(صصکند و آن را گناهی بزرگ میمی

) که به حیلت کردن یوسف بر 70،آیه »12«یوسف»(جعل السقایه فی رحل اخیه«همچنین در تفسیر آیه 
گوید:بنیامین اشاره دارد، می
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حیلت کرد، و اندران حیلت، صالبت نمود. السالم سه کس از انبیا به راه حیلت بشتافتند، و مقصود خود را در حیلت بیافتند. ابراهیم علیه«
»السالم حیلت کرد، و اندران حیلت، مودت نمود....السالم حیلت کرد، و اندران حیلت، معذرت نمود. یوسف علیهموسی علیه

تو نیز با نفس اماره خود حیلت کن و روي به راه ریاضت کن و شمشیر مجاهدت برافراز و «زند که سپس بر مخاطب نهیب می
)550-549صص»(سر این نفس اماره را بینداز، تا اسم مجاهدت، تو را حقیقت شود....

گیرينتیجه
هاي باالي داستان دوره خود، با آگاهی از ظرفیتابوبکر طوسی همچون بسیاري از ادباي پیشین و هم

ت پنهان در خود سوره، گیري از امکاناپیامبران در راستاي اداي مقصود، در تفسیر سوره یوسف، عالوه بر بهره
داد نیز در جهت تفسیر سوره یوسف و تبیین هاي تفسیري که سرگذشت انبیا در اختیار او قرار میاز ظرفیت

خوبی سود جسته است. در میان هجده پیامبري که وي سرگذشت آنها را دستمایه تفسر در اعتقادات خود به
امبر (ص) استناد جسته و از مضامین و حوادث آن منتفع است، بیش از همه به سرگذشت پیاثر خود قرار داده

باشد. همچنین تواند از ایمان و ارادت قلبی وي به این شخصیت نشات گرفتهشده است که این امر می
خدمت گرفته است که از گیري از سرگذشت انبیا، شگردهاي متنوع بالغی را بهنویسنده این اثر، به منظور بهره

، بسامد باالیی را به خود اختصاص داده است.»تشبیه تمثیل«ي چهارگانه، هامیان این صورت

منابع و مآخذ:
، تهران: موسسه مطالعات و تحقیقاتداستان پیامبران در کلیات شمس).1364پورنامداریان، تقی.(-1

فرهنگی.

، تهران: انتشارات فردوس.فرهنگ تلمیحات و اشارات داستانی). 1373شمیسا، سیروس. (-2

، تهران: نشر سخن.بالغت تصویر). 1385توحی، محمود. (ف-3

، تهران: انتشارات مروارید.فرهنگ اصطالحات ادبی). 1385داد، سیما. (-4

، تهران:موسسه نشر هما.فنون بالغت و صناعات ادبی). 1375الدین. (همایی، جالل-5

تصحیح محمد .قصه یوسف (الجامع الستین للطائف البستین)). 1367محمد. (طوسی، احمدبن-6

روشن. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
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کرمانیگرایی در آثار هوشنگ مراديبومی
اصغر عیسی پور
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی
1دکتربیژن ظهیري ناو

دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی
چکیده

هایی هاي فرهنگی یک جامعه دانست. سنّتها و اصالتبه نوعی بازگشت به سنّتتوان گرایی را میبومی
سازند. بازتاب این جریان در که هویت و اصالت فرد و جامعه را مشخص و آن را از سایرین متمایز می

شـود تی گفته میشود. ادبیات بومی یا ادبیات اقلیمی به ادبیاادبیات، ادبیات بومی یا ادبیات اقلیمی نامیده می
ي خاصی باشد. ها و عقاید منطقهها، آداب و رسوم، باورالمثلکه سرشار از لغات و اصطالحات محلی، ضرب

شناسی قابل شناسی و جامعهشود از نظر علوم مردمي ادبی که از اواخر قرن نوزدهم وارد ادبیات میاین مقوله
آغـاز و 30ي نویسی معاصر به طور جدي از دههیی در داستانگرامطالعه و بررسی است. در ایران نیز اقلیم

ي موفّق ادبیات کودك و رسد. هوشنگ مرادي کرمانی، نویسندهشمسی به اوج خود می50و 40هاي در دهـه
ي مردمان سیرچ و کرمان را براي گیري از این نوع ادبیات، تصویـر روشنی از فرهنگ عامهنوجـوان، با بهره

هاي بومی و اقلیمی آثار کند. دراین مقاله نویسندگان کوشیده اند به بررسی مؤلفهدگان آثارش ترسیم میخوانن
ي مذکور بپردازند.نویسنده

گرایی، لغات و اصطالحات محلی، هوشنگ مرادي کرمانی.ادبیات بومی و اقلیمی، بومیها:کلیدواژه
ـ مقدمه 1
Nativeي بومی (نایی وسیع و هم داراي معنایی محدود است. کلمهادبیات بومی (اقلیمی) هم داراي مع« 

) هم ریشه است و به معانی زیر است: در حال خالص، Nationي ملّت و مردم () در زبان انگلیسی با کلمه
دست نخورده طبیعی، اصیل، قومی که در محلـی واحـد ساکـن است. به اعتباري ادبیات ایـران را در مثـل 

ادبیات بومی (خالص اقلیمی ویژه) دانست و همین طور است ادبیات چین یا هند یا اسپانیا اما تـوان می
اي خاص بوجود آمده و داراي شرایط زیر ادبیات اقلیمی (بومی) در معناي خاص ادبیاتی است که در منطقه

است: 
ن بارندگی، فاصله کم یا ها، رودها، درختان، آب و هوا، میزاالف) وحدت اوضاع جغرافیایی از قبیل کوه

ها. زیـاد بخش

1 . Zahirinav@yahoo.com
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در ایران، مازندران، گیالن، گرگان و مناطق ساحلی دریاي خزر از این لحاظ وحدت دارد. میزان بارندگی 
ها به هم نزدیک است ولی در مناطق جنوبی و نزدیک به هاي فراوان دارد. آباديدر آن زیاد است، جنگل

یت اندك و فاصله روستاها و شهرها زیاد است. کویر، هوا گرم و بارندگی کم، جمع
هاي مخصوص از قبیـل ب) مشابهت وضع زراعی و معیشتی، وجود شالیزارها، مزارع چاي، حـرفه

ها، مزارع گندم و جو و کشت و زرع با بري و ماهیگیري (در شمال) و وجود نخلستانحصیربافی و چوب
آب باران در جنوب و جنوب شرقی ایران. 

هاي مشترك. ها و ترانهها و اصطالححدت گویش محلی و وجود گفتپ) و
ها، آئین ازدواج و خاکسپاري و تولد و ها، اعیاد ملّی و مذهبی، رقصت) مشابهت آئین و مراسم، جشن

نامگذاري فرزند، طرز کوچ و مراسم همراه با آن (در عشایر). 
نابع تغذیه و خرید و فروش محصول، کاشت و ث) مشابهت مناسبات اقتصادي، روابط مالک و زارع، م

- ي مشارکت زنان و کـودکان در کارهاي تولیـدي، اجارهخر، نحوهور و سلفبرداشت، مناسبات زارع با پیشه

گیري از طرز تولید قدیمی ي برخورد با فن و صنعت جدید، بهرهها، نیروي خرید، نحوهها، باغبهاي خانه
ر و کمباین و خرمن کوب ابزار جدید. شخم، گاو آهن) یا تراکتو(

گیري، زیارت اماکن متبرکه، تعزیه ییالق و ج) طرز گذراندن ایام فراغت، انواع ورزش آبی بومی، کشتی
گیري. قشالق، مشاعره، شرط بندي، معرکه

ان میزهاي جدید و قدیم، هاي مذهبی، نهادهاي آموزشی، مدرسهچ) وحدت زبان و تاریخ، مذهب، اقلیت
ي ارتباط ها. وجود قهرمانان مشترك و محبوب عامه، نحوهسوادآموزي و بهره بردن از خواندن و نوشتن کتاب

با تمدن جدید، میزان حضور رادیو و تلویزیون، ماهواره، عکاسی، فیلمبرداري و ...  در ده و روستا و مناطق 
هاي دور ها، رأي دادن، شرکـت در انجمن، تعاونهاها، مبارزهي مردم در قیامدورافتاده، طرز مشارکت عامه

شهر. 
کنند با مردمی ح) خصائص جغرافیاي انسانی. مردمی که در مناطق گرمسیري و حواشی کویر زندگی می

کنند، تفاوت دارند . خُلق و خو و طرز هاي پر آب و درخت زندگی میکه در مناطق سردسیر یا در مکان
هنر این دو با هم یکی نیست. در مثل مردم بلوچ که با شتر در بیابان سر و کار رفتار و باورها و ادبیات و

کنند، گیـري میي نقلیه بهـرهدارند با مردم مازندران که بیشتر گاو و گوسفند دارند و از اسب به عنـوان وسیله
طرز زیست یکسانی ندارند. 

- می برَد و اگر خـوب نوشته شده باشـد، آئینـهي این عوامل بهره ادبیات بومی در سیر تحول خود از همه
هاي خاص است به همین دلیل آثار ادبی روس با آثار ي تمام نماي طرز زیست و عمل قومی ویژه در مکان
ي آثار ادبی خود یک سرزمین نیزهمیشه یکسان نیست. ادبی آمریکا در مثل، تفاوت دارد. از این گذشته نحوه

ي لی و بومی دارد، در جنوب آمریکا ساخته شده و این با آثار درایزو که نویسندهي محآثار فاکنر که جنبه
)15: 1380(دستغیب ، ». شهر است، تفاوت دارد
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اي ي عناصر طبیعی کامالً رنگ بومی دارد و متعلق به منطقهداستانی است که به سبب بازتاب گسترده« 
ی مشترك و تمایز بخش عبارتند از فرهنگ مردم، شامل خاص و متمایز از دیگر مناطق است. این عناصر بوم

ها و زبان محلـی ها، پوششها، شکل معماري منطقه، خوراكمعتقدات و آداب و رسوم، مشاغل و حرفه
ي معیشتی و اقتصادي و تولید ها و سرودهاي عامیانه) شیوههاي بومی، لهجه و ساختار بومی زبان، ترانه(واژه

ها و تحوالت سیاسی و اجتماعی اطق بومی، طبیعت بومی، صور خیال اقلیمی و جنبشها و منمردم، مکان
) 37: 1389(صادقی شهپر ، ». منطقه

آید: ها و اشعار عامیانه و بومی چند حال و شکل پیش میبه طور کلی در قصه
در این حال نویسد. گوید و قصه میـ نویسنده و شاعر خود اهل محل است و با گویش محلی سخن می1

هم شکل اثر و هم زبان و درون مایه آن اقلیمی است. از این جمله است آثاري که به زبان کُردي نوشته شده 
ي حیدر بابا اثر شهریار که به زبان ترکی در آذربایجان ایران است. اشعار محلی اش زیاد است. منظومهو نمونه

ز اشعار مازندرانی نیما یوشیج.بیژن سمندر که به گویش خالص شیرازي است و برخی ا
ـ نویسنده و شاعر اهل محل است یا اهل جاي دیگر است (و مدتی در محل ساکن بوده) اما به زبان 2

نویسد اما در بین قصه یا شعر ضمن توصیف حاالت اشخاص داستانی از گویش محلی معیار و رسمی می
هاي ي و بوشهري به کار رفته. در برخی داستانهاي چوبک گویش شیرازکند. در برخی از قصهاستفاده می

پردازد و در آن هاي دیگر که به وصف اقلیم خاص میشود و داستاناحمد محمود گویش خوزي مشاهده می
گویش و مراسم محلی بازتاب یافته است و از این جمله است: 

-عامري)، گیله(حسن بنیفهمندها بهشت را میپور)، گنجشکتنگسیر(چوبک)، دل دادگی(شهریار مندنی
ها، مرد (بزرگ علوي)، دختر رعیت(م. ا. به آذین)، ریشه در اعماق(حسن بیگی)، گورستان غربیان، دلداده

هاي گذشته(رحیم نامور)، رازهاي سرزمین کاله خان، دعایی براي آرمن(ابراهیم یونسی)، سایهکولی، کج
من(رضا براهنی). 

است و نه با جغرافیاي انسانی محل آشنایی دارد، این قبیل آثار طبعاً ـ نویسنده و شاعر نه اهل محل 3
گوید از گوید و آنچه میاي خاص نمیي زبان، گویش، آداب و رسوم منطقهساختگی است و چیزي درباره

کـه » شـور آباد« ي بارز این قبیل آثار، داستانی است که به نام کسی شنیده یا جایی خوانده است. نمونه
ي یکی از روستاهاي کرمان نوشته و پیداست که نه محل را دیده و نه از وضع روستائیان زاده دربارهلجما

ي او مأخوذ از خاطرات چند دهه پیش اوست که در حال سفر از برخی داند. محتواي قصهکـرمان چیزي می
گذرد اما آن در روستا میهاي نوشته که ماجراي از روستاهاي غرب ایران داشته. محمد حجازي نیز داستان

ها نیز بومی و اقلیمی نیست. این قصه
هاي مناطق متفاوت ها و گویشاند و محیط، آداب، جشننگاري پرداختهـ بعضی از نویسندگان ما به تک4

اند. اورازان، تات نشینان بلوك زهرا، خارك (آل احمد)، اهل هوا ایران را جمع آوري و تألیف کرده
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هاي ربا (صبحی مهتـري)، شـاهنامـه در قصههاي امثال(امینـی)، دژ هوشعدي)، داستان(غالمحسین سا
) 16: 1380عامیانه (انجوي شیرازي). (دستغیب، 

ي پیدایش ادبیات اقلیمیـ تاریخچه2
هاي شمال و هاي انفصال در آمریکا به وجود آمد. بعد از جنگاي اساساً بعد از جنگادبیات منطقه« 

اي را از اینجا داري که در آنجا پیش آمد مطرح شد و ما در حقیقت ادبیات منطقهراي القاي بردهجنوب ب
ها، گیرد. ادبیات محلی در داستان یا شعر و عمدتاً در داستان بر شخصیتداریم که بیشتر در آمریکا شکل می

هاي خاص یک منطقه تأکید دارد. ها، رسوم و سایر ویژگیها، گویشلهجه
اي بیشتر تحت تأثیر طنز جنوب شرقی و شرق آمریکا قرار داشت و از طالح ادبیات بومی یا منطقهاص

شود که در آن وارد ادبیات می شود و ادبیات بومی به ادبیات موجود در سرزمینی گفته می19اواخر قرن 
کنند، مریکا را کشف میشوند و آها وقتی وارد آمریکا میفرهنگ دیگري تسلط پیدا کرده است. انگلوساکسون

شوند. این ادبیات بومی آن منطقه است و در مقابل ادبیـاتی است کـه با فرهنگ خاص سرخپوستی مواجه می
)38: 1380خدادوست به نقل از امرایی، ».( شود آید و به لحاظ برتري سیاسی و نظامی مسلط میمی

کرمانی و آثارشـ مرادي3
)از توابع استان کرمان به دنیا آمد. پس SIRCHدر روستاي سیرچ( 1312هوشنگ مرادي کرمانی در سال 

ي هنرستان هنرهاي دراماتیک را در تهران از اتمام تحصیالت ابتدایی در روستا و متوسطه در کرمان، دوره
هاي هنري خود را از ي زبان انگلیسی نیز لیسانس گرفت. وي فعالیتگذراند و ضمن آن در رشته ترجمه

با رادیو کرمان آغاز کرد و در تهران ادامه داد.1340سال 
خانه، نخل، خمره، مشت بر قالیبافهايهاي مجید، بچههاي قصهاز هوشنگ مرادي کرمانی تاکنون کتاب

ـ نمایشنامه)، مرباي کوزه (مصاحبههاي دیگر، لبخند انار، مهمان مامان، کبوترتويپوست، تنور و داستان
تر و نه خشک، شما که غریبه نیستید و پلوخورش منتشر شده،که برخی از شب چهارده، نهشیرین، مثل ماه

اي، یونانی و ترکی هاي انگلیسی، فرانسوي، آلمانی، اسپانیایی، هلندي، عربی، ارمنی، چینی، کرهآنها به زبان
هاي او به داستـانهشت فیلم تلویزیونی و سینمایی براساسواستانبولی ترجمه شده است. همچنین بیست

هاي داخلی و خارجی شرکت نموده است.تصویـر درآمده، که در جشنواره
کرمانی تاکنون جوایز متعددي از مراکز فرهنگی داخلی منجمله: وزارت فرهنگ و ارشاد آثار مرادي

هاي کتاب کودك و نوجوان)،اسالمی(کتاب سال)، کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان (جشنواره
هاي کودکان و نوجوانان (اصفهان)، انجمن حمایت از حقوق کودکان، ي فیلمشوراي کتاب کودك، جشنواره

ي وي جوایزي را از مؤسسات ستاد بزرگداشت مقام معلّم و.... دریافت نموده است. همچنین آثار ترجمه شده
لی کتاب براي نسل جوان فرهنگی و هنري خارج از کشور به دست آورده است. از جمله: دفتر بین المل

)IBBYي ـ برلین ـ به عنوان نویسنده1992ي جهانی هانس کریستین اندرسن( )، هیأت داوران جایزه
ي جوانان آلمان، وزارت فرهنگ و هنر اتریش، هیأت کشور هلند، مؤسسهC.P.N.Bي برگزیده)، مؤسسه
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-سه مارتی، کشور کاستاریکا. کتابخانه بیني کبراي آبی کشور سؤیس، هیأت داوران جایزه خوداوران جایزه

ي آلما(سوئد) ـ المللی مونیخ (آلمان) و سوئد و یونیسف (صندوق کودکان سازمان ملل متحد)، نامزد جایزه
آستریدلیندگرن.

-شوراي عالی بنیاد کرمان« او در بعضی از مؤسسات فرهنگی نیز عضویت دارد از جمله: عضویت در 
، و تدریس در دانشگاه.»فرهنگستان زبان و ادب فارسی« ي و عضو پیوسته» شناسی

ي ادبیات کودکان و نوجوانان کشور انتخاب در رشته» ي ماندگارچهره«به عنوان 1384او در سال 
).355ـ 356شد.(شما که غریبه نیستید: 

کرمانی هاي بومی و اقلیمی در آثار هوشنگ مراديـ مؤلفه4
ترین و وشنگ مرادي کرمانی، نویسنده مـوفق ادبیات کودك و نوجوان، عمدهبا بررسی کتب داستانی ه

توان این گونه ذکر کرد. هاي بومی آثار او را میترین مؤلفهمهم
ها و ها، آداب و رسوم، باورها و عقاید، قصهالمثللغات و واژگان سیرچی و کرمانی، اصطالحات، ضرب

ها و هاي محلی، دوبیتیهاي انسان و دام، بازيدرمان سنّتی بیماريهاي عامیانه محلی، دانش بومی،افسانه
هاي ذکر شده در نقاط دیگر هاي بومی و محلی. الزم به یادآوري است که ممکن است برخی از نمونهالالیی

د هاي سایر مناطق باشد اما اغلب موارکشورمان هم مورد استفاده قرار گیرد یا داراي وجوه اشتراك با نمونه
جایی که ذکر ي سیرچ و کرمان بوده و معرّف فرهنگ بومی آن منطقه است. از آنذکر شده مربوط به منطقه

وار به ذکر چند مورد بسنده شده است.گنجد لذا نمونههاي موارد باال در یک مقاله نمیتمامی شاهد مثال
ـ لغات و واژگان سیرچی و کرمانی 1ـ4

ـ اسپس: یونجه (اسپست).  
صداي زنی از توي کوچه آمد: «

) 30الف: 1390کرمانی،؟  (مرادي» هی ..... بچکا [بچه ها] .... الهی خیر ببینین، ِاسپس تو باغتون دارین
ـ اُولنگون کردن: آویزان کردن.  

) 83(همان:». اندازنکنن ور دیوارشون، ایناره که ور زیر دست و پاشون نمیاینا ره فرنگیا اولینگون می« 
کنند. اي بزرگ که در وسط حیاط یا شبستان مسجد برپا میـ تَجیر: پرده

کرمانی، مرادي». ( میان نماز، زنی از پشت تجیر سینی خرمایی داد که بین نمازگزاران قسمت شود«
) 387ج: 1390

». پرحرف بودن « کنایه از »  کله گنجشک خوردن«ـ چغُوك: گنجشک. 
خوردي؟ بسه دیگه بلند شو، برو » چغوك«ي ه بافتی، خسته نشدي؟ مگر کلهاز بس حرف زدي و قص«

)675همان :».  ( پی کارت
مالند. ـ چنگمال: مخلوطی از خرما و نان نرم و روغن که با چنگ می
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کند، انگور خواهد، هوسی میآید و..... چیزي میروح شوخ و با نمک آغ بابا هر شب سراغ ننه بابا می«
) 126ـ127ث: 1390کرمانی،مرادي». ( ي بِه، چنگمال و....با، کماج، روغن جوشی، آبگوشت با برگهریش با

شود. ي خشک گاو که براي سوخت مناسب میـ خَدم: تپاله
) 111همان :».   ( گذارد زیر خَدم تا ذره ذره خوب بپزد کماجدان کله پاچه را از صبح می« 

که پاهاي بلند دارد. ايـ دوالپا: موجود افسانه
شد بچه] همچین دست انداخته بود دور گردنم و چنان به بغلم چسبیده بود که به هیچ وسیله نمی«[

) 216ج :1390مرادي کرمانی، » . ( کَندش عین دوالپا
اي شبیه ملخ.ـ دولو: حشره

29الف: 1390کرمانی،(مرادي». وداي بغل برگ، نشسته بیکهو چشم علو به (دولو)یی افتاد. دولو تو پونه« 
 (

ـ َرشقال : شندره پندره.   
(همان: ». کردن ور برششد یه قباي پرك چرك رشقال میروزاي بیست و یک ماه رمضون ابن ملجم می«
107 (

ـ زنچه: آرنج. 
تونم چه جوري سرَمه بیارم جلو؟ نمکو گفت: نمی« 

)66(همان : ». کاري نداره رو زنچه دستات بیا جلو
ـ عالنو: خرماي نامرغوب.   

ها هاشان خـوب نیست به آنفـرستند بعضـیهاي مـادرم هـر سـال خـرمـاها را میقـوم و خـویش« 
) 66ث: 1390کرمانی، مرادي».(گوییم(عـالنـو) می

شود. هاي تازه جوانه زده درست میفیقو: نوعی سوت که با برگ نی-
کنم، نفسم توي چسبانم، تویش فوت میاش میهایم را به تهکند .... لب(فیقو ) درست مییداهللا برایم« 

)41-42(همان : ».  خندم کند، صدایی کشیده ( ف..... ق . ف ..... ق) میرود و صدایی میبرگ می
ـ کاسه پشت: الك پشت.   

)217همان :».  ( شودجلوي ما رد میآید و از کنم از دور کاسه پشت بزرگ و قرمز رنگی میخیال می«
ي زنبور.     ـ کُت زنبور : النه

هاي دیوارهاي قدیمی پر از النه زنبور است، که ما به آن (کُت توي هر کوچه و پس کوچه و الي تَرك« 
) 45همان :». ( گوییمزنبور) می

ـ کَلپوره: داروي گیاهی تلخ مزه
ها در هاي وحشی و کَلپورهها، شقایقهاي کوهی، آاللهو آویشن، بنفشههاي بومادران بهار است] گل« [ 

) 140: 1389کرمانی،(مرادي». اندآمده
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-دهد و از آنان مـژدگـانـی میاش را به چـوپان نشان میکشد و کلهگرگی: کسی که گـرگـی را میـ کله

خواهد: پول، گوسفند، کره، کشک. 
-مرادي».(دهیماي شیر میي ما کم است، فقیریم فقط به او کاسهواهد. گلهخآید، چیزي میگرگی میکله« 

) 131ث :1390کرمانی، 
ـ کماجدان: دیگ بزرگ مسی

)18ت:1390کرمانی، مرادي». ( کردها را تند تند از میان اتاق جمع میها و کماجدانمادر قنبري] کاسه« [ 
ـ کوگ: کبک

) 228ث:1390کرمانی،(مرادي». گوییم ( کوگ)به کبک میي کوگو، باالي آبادي است چشمه« 
ـ گاچو: ننو، گهواره

ي دو درخت، توي حیاط، بسته شده وقتی سیل آمد. توي گاچو بودي و دو سر ریسمان گاچو به شاخه«
)27ب: 1388(مرادي کرمانی،». بود، سیل همه چیز را برد، جز تو را 

اندازد ( شکسته بند). شکسته را جا میـ گیرمال: کسی  که دست و پاي دررفته و
کشد عمو، فـرخ را خـواهد دستش را تکان بدهد، جیـغ میخورد وقتی عمو میدست فرخ تکان نمی« 

)288ث:1390کرمانی،(مرادي». هاست و (گیر مال) استبـرد پیش( حاجی صادقی) که از اربابمی
ـ لَندره : بیکاره .  

-(مرادي». کنم برو پی کارت پدرسگ لَندره بشه، زیر چوب شل پلت میاگر دیگه اینجه پیدات « 
) 101الف :1390کرمانی،

ـ اصطالحات 2ـ4
جا کردن. (اشک تمساح ریختن) ي بیـ اُللُو چکوندن: گریه

ـ برو از گشنگی بمیر تا قدر منه بدونی. من خودم همسر مواي سرم گشنگی خوردم و بد بختی کشیدم «
) 111(همان: ».  و نچکونور من اُللُ
کشان کسی بودن: کار کسی گرفتن (رونق کار داشتن). ـ بره

ها، ترتیب کشان خیاطخورد که استاد خیاط تو این هیر و ویر شب عید و برهراستش، چشمم آب نمی«
ج : 1390کرمانی،(مرادي». کت قدیمی و دامادي آمیز کمال را جوري بدهد که من بتوانم صبح عید بپوشمش

563(
- آید اگـر پشماش گـنده به نظـر میگویند.(روباه با پشم و پیلـهـ روباه قشو کرده: به آدم الغر مردنی می

شود چه قدر الغر و مردنی است)هایش را صاف کنند و بچسبانند به پرستش معلوم می
-(مرادي».  اش از گشنگی عین روباه قشو کرده شده بودمرد. پوزهدوشت از گشنگی می-«

) 98الف: 1390کرمانی،
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خود هاي حسابی کردن (مثل ریگ کهـ ریگ تو جو شدن (کردن): خود را مطرح کردن، خود را قاطی آدم
کند).را قاطی جو و غله می

بی نیست من که هستم) این بود که خود را ریگ تو جو کردم. افتادم وسط پیش خود گفتم (حاال که بی«
) 543ج : 1390کرمانی،(مرادي». و نطق کردم 
درد باشد. خیال و بیگویند که بیالدین: به آدمی میـ مل پشم

خیزه بره دنبال یه کاري، الدین! ور نمیپشمخیال؟ آدم اینقدر ملخجالت داره. آدم اینقدر بیـ واهللا«
) 116الف :1390کرمانی،مرادي».(کاسبی

گویند میخ طویله خروس. دم کوتاه (به مسخره) میـ میخ طویله خروس: در کرمان به آ
روز بعد که رفتیم بشکه را آب کنیم جعفر سیاه به حسن گفت: «
) 348ج : 1390کرمانی،مرادي».   ( اوهوي، میخ طویله خروس بیا اینجا -
هاالمثلـ ضرب3ـ4

خوب به سگ سازگار شود ( غذايداره. سگ اگر چربی بخورد مریض میسگ چربی ور نمیـ اشکم 
نیست). 

از تخم پدرم نیستم اگر بِلَم پاشَه بِله تو این کارخونه. تقصیر خودش نیسته. اشکمش سیر شده. از قدیم -«
) 99-100الف: 1390کرمانی،مرادي)». ( داره گفتن: (اشکم شگ چربی ور نمی

ترم.(مغز که از تو پوست تو لجبازـ اگه تو گردوي قوزي، من هم سوزن جوالدوزم. اگر تو لجبازي من از
آورند). آید، با سوزن جوالدوز در میگردوي قوز به راحتی در نمی

آ. (اگه تو گردوي کنه خیال کردياندازتت تو هلفدونی و تا توونشو نگیره ولت نمیحاال هم کدخدا می« 
)22-23همان : ». ( قوزي من هم سوزن جوالدوزم)

کم کم و با احتیاط و با دست و دل لرزان چیزي را مصرف کردن ( خوردن ). ـ اوستا برسان کردن: 
وضع مادي پاك ناجور بود تا آخر ماه دست به عصا رفتیم و هر چه خورد و خوراك داشتیم اوستا « 

) 214ج : 1390کرمانی،برسان کردیم و انتظار کشیدیم تا کاغذ دایی آمد ) (مرادي
رنجیدن و واکنش نشان دادن.ـ بز از کوه باال رفتن: زود

کردي چیزي رفتی، زیاد تعارف میرفتی راست میشد بلند و کوتاه حرف زد کج میجلوي روش نمی« 
کرد. خورد اخم میگـرفت به تریج قباش بر میکـردي به منظور میآوردي، خالصه هر کاري میجلویش می

) 443همان : )». ( رفت میبی ( بزش از کوه باال رفت به قول بیشد و میپا می
کسی رفتن: تقریباً معادل ( باد هوا شدن) و سوخت شدن پول. ـ پول کسی ور کوچه بی

دست گرفتم به دیوار پاهام قوت نداشت که بایستم آهسته به خودم گفتم (مجید، بیچاره شدي پولت « 
) 399همان : )».  ( کسی ي بیرفت ور کوچه
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تواند پا به پاي خرهاي سیر و قلچماق راندن: خر الغر و مردنی آدم بیچاره نمیها ـ خر خود تو خر عالف
ها) برود و با آنها برابري کند.(در مورد کسی که حال و روز زندگیش خوب ها(عالفو سرحال علف فروش

اند). تقریباً رها میگویند (فالنی خرش را تو خر عالفشده باشد و با از ما بهتران آمد و رفت کند به کنایه می
معادل: پاز را از گلیم خود دراز کردن است. 

)133همان : ». ( ها برونه بیچاره استاز قدیم گفتن: کسی که خرش رو تو خر عالف-«
ـ غار غار آب و واي واي نان. هاي هوي آب و ناله گرسنگان ( کنایه از فراوانی آب و نبودن نان ). 

خوردند و در بهار (غار غار آب بود داشتند تو زمستان هر چه داشتند میها از بهار دل خوشی نروستایی« 
) 28الف : 1390کرمانی،مرادي)».   ( و واي واي نان 

المثل کرمانی): دهند. (ضربخورند و مرغی هست که به آن گوشت میـ مرغی هست که گوشتش را می
چیزند باید کمک کرد.سانی که فقیر و بیاز کسانی که مال و منالی دارند باید استفاده برد، و به ک

انگار کنین، این بچه هم فرزند شماست، کاري کنین که دست خالی از اینجا نره، و بتونه درسشو بخونه « 
خورند و یه مرغ هم هست که بهش گوشت و انتحان بده، از قدیم گفتن: مرغی هست که گوشتش را می

) 196ج:1390(مرادي کرمانی،». میدن
آداب و رسوم ـ4ـ4

ـ دستمال فرستادن دختران جوان براي پسرها. 
شوند. دخترها با من هاي آبادي عاشق میزنند. جوانها چهچه میها توي درختبهار است و بلبل« 

دهند، گاهی انجیر خشک و مویز و انار، کـه ترین کس به عمو هستم. گاهی به من پول میخوبند. من نزدیک
برد که دختري چنین کاري عمو برسانم و به کسی چیزي نگویم. اگر کسی تو آبادي بو میشان را بهدستمال

». ( رفتي بخت نمیزدند. هیچ وقت به خانهکرده، تا عمر داشت بد بخت بود. پشت سرش حرف می
)23ث : 1390کرمانی،مرادي

ـ زن گرفتن براي قنات در مواقع خشکسالی. 
که پیر بود و شوهر نکرده بود، براي قنات خواستگاري کردند. رسم بود، ریش سفیدان شهر، کوثر را« 

گرفتند. کوثر را مانند عروسان آراستند. رخت عروسی پوشاندند، بر شد برایش زن میقنات که خشک می
سیما تخت را بر شانه گذاشتند، شیرینی و نقل و نبات و حلواي عروسی تختی نشاندند. جوانان قوي و خوش

نی، از پی کوثر بردند ... جمعیت از کودك و زن و مرد همراه عروس تا سر قنات رفتند. کوثر شاد بود در سی
شد و دار شدن قنات میکه سرانجام عروس شد. پیش از مرگ مراسم عروسی خود را دید، او باعث آب

کرد. س ناز میکرد. سرقنات، عروس را از تخت پایین آوردند. عروهمشهریان خود را خوش و خوشحال می
هاش در آوردند او را با هاي قنات پایین بردند، رختها عروس را از پلهکرد  زنزد و گاه اخم میلبخند می

آب قنات که چکه چکه و ذره ذره جمع کرده بودند، شستند. 
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-افشاندند، دستمال سر دست میکوفتند و دست میمردها در بیرون قنات با نواي ساز و دهل پاي می

ها عروس را رخت پوشاندند و بر سرش تور سفید چرخاندند. شیرینی وحلواي عروسی خوردند .... زن
اش بـرگـردانند، اما عـروس گـریه و التماس کـرد؛ به ظاهر، کـه پیش شویـش انداختند. قصد داشتند به خانه

-خانه بردند، چنان که رسم بود. مهریه(قنات) بماند و از او جدا نشود. اما مردمان او را به زور کشان کشان به 
داد. باور بود و رسم آن شهر ي عروس دو تشت آب از آن قنات بود (قنات داماد) از آن پس آب بیشتر می

بود هر چند در قنات کار کردند و پایبند عروس و داماد نبودند. 
ان دهد تا آبش خشک بایست خود را هر هفته در آب قنات بشوید. وفاداري به شویش نشزن قنات می

) 124-126: 1391کرمانی،نشود.(مرادي
ـ مراسم  تماشاي عروس، روز بعد از عروسی. 

رویم تماشاي عروس. روز بعد از عروسی، داریم و میها را بر میگاهی بعدازظهر من و زن عمو، بچه« 
». روندشان میها به تماشاينشانند و زنکنند و باال باال میعروس و داماد را مثل شب قبل درست می

)241ث : 1390کرمانی،(مرادي
ـ مراسم رخت برون:  مراسم بریدن پارچه براي دست کردن لباس بچه قبل از تولد بوده است. 

ماه هشتم بود. هشت ماه وبیست روز. تا نه ماه و نه روز، چیزي نمانده بود مادر خجیجه( خدیجه) سر « 
کرد خواند به آش و قاشق فوت میزد و دعا مید و داشت آش را هم میکماجدان آش رشته نشسته بو

دار شده تو فکر رخت ي خجیجه بود. مادر خجیجه، از همان اولی که فهمید، خجیجه بچهبچه» رخت برون«
ن ها و آرد را ذره ذره و دانه دانه، ظرف ماه جمع کرده بود. پیش (حسها، لوبیاها، رشتهبرون بود ..... عدس

رود براي (آش رخت برون) یک جعبه پشمک بیاورد. یک کله قند پیلور) التماس کرده بود که وقتی شهر می
زد، خجیجه ها ... مشتی کوکب، مادر خجیجه بود که داشت آش را به هم میهم بود گذاشته بود روي پارچه

از ظهر جمعه بود. تعطیل بود. مجلس هاي قالیباف دور تا دور نشسته بودند. بعد و ده دوازده تـا دختـر و زن
اي سرخ تند ي پارچهزنانه بود. مشتی کوکب که آمد، قیچی را برداشت و دعا خواند و به قیچی فوت کرد تکه

ها صلوات فرستادند ..... پیراهن بچه که بریده شد، از زیر کله قند برداشت و بنا کرد به بـریدن. دخترها و زن
- 113الف: 1390کرمانی،مرادي». ( خندیدندزدنـد و میخـوردند، حـرف میمیرفتند سر آش خـوردن. آش

112 (
ـ باورها و عقاید5ـ4

ي شانه به سر باالي درگاهی اتاق براي خوش یمنی.ـ آویزان کردن الشه
- آمد دود از دماغ پرمو  و سیاهش بیـرون میرفت. صداي جِرجِر وافور میهاي ماش شیطونو تو میلُپ« 

ي خشکیده (شانه به سر) از پا، باالي درگاهی اتاق آویزان بود. براي آمد الشهزد باد نرم و خوشبوئی می
) 45(همان: ». دادخوش یمنی آویزانش کرده بودند. باد شانه به سر را تاب می

ـ اعتقاد به امانت بودن مو و ناخن درنزد انسان. 
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ي در خانه دادند به من که ببرم پاي پاشنهگرفتند و مین را میهاشاننه بابا و آغ بابا روز جمعه ناخن«
-(مرادي». شان بدهیماند آن دنیا باید تحویلها پیش ما امانتبریزم ننه بابا عقیده داشت که موها و ناخن

) 151ث: 1390کرمانی،
خورد. ـ اگر کسی هوس کله پاچه بکند و چشم کله را نخورد، سر عزیزترین کَسش را می

اي علف هم کرده ي گوسفندي را پوست کنده بود و گذاشته بود پشت شیشه. دستهي نپختهپزي کلهکله« 
کردم. پدرم هم کنارم ها را با حیرت نگاه میپز و مشتريبود تو دهان باز کله. داشتم وضع وحال کله و کله

و کشید و برد. پدرم هم دنبالمان گشت و دست مرا گرفت ایستاده بود. مش ربابه که کمی دور شده بود بر
دوید. مش ربابه گفت: 

خواستی؟ هوس کرده بودي؟ باید چشم بخوري. کله پاچه می
براي چی چشم بخورم؟-
اش که گناهی نکردن یتیم و سرگردون بشن. براي این که سر عموتو نخوري. زن و بچه-
یعنی چی؟  چه ربطی داره به کله پاچه؟ -

خورد. اگر کسی هوس کله پاچه بکند و چشم کله را نخورد، سر عزیزترین کسش را میبرایم گفت که 
ام به پدرم هم کله پاچه داده بود که هستم و دیده بود که به کله پاچه نگاه کرده» سرخور« شنیده بود که من 

) 249همان : ».  ( سر برادرش را نخورد، محض احتیاط
ي تنور. خمیر و نچسبیدن به دیواره» شل شدن«روي تنور و تریدن » پسر بچه«ي مردنیه ـ رفتن بچه

تو تنور. »  ترهمی« که بیاد سر تنور نون » ي مردنیهبچه« ایستا چند بار بگم بغل تنور وانه-
ي تنور و است و تریدن یعنی شل شدن و نچسبیدن خمیر به دیواره» پسر بچه« ي مردنیه منظور از بچه

اکسترهاست. ریختن توي خ
؟ »ترونهمی«ها رو نون»  بچه مردنیه « چرا -
) 63تره.  ( همان :چولش که تکون بخوره، نون می-
ي محلی هاي عامیانهها و افسانهـ قصه6ـ4

ي دختر پادشاه و آینه. ـ قصه
ت، مغـرور دختر پادشاهی بود که خیلی خوشگل بود، مثل ماه شب چهارده و خواستگارهاي زیادي داش« 

داد. تا این که خودش عاشق شد، عاشق آینه. او با آینه عروسی کرد. اش شد. به همه جواب رد میخوشگلی
-هایش، دور لبگفت که دور چشمهیچ وقت شوهر نکرد. آخر شوهرش آینه بود. شوهر هر روز به او می

ید شده، مویی دیگر از سر و اي ازت سفات چروك شده، موي تازهاي افتاده، پیشانیهایش چروك تازه
اي خم شده تو چشمت ...القصه، هـر روز خبر بدي به هایت خم شده. مژه تازهابرویت افتاده. ابروهایت، مژه

فروش کم دق مرگش کرد. او هم آینه را شکست. شوهرش را کُشت و آواره شد و سرمهداد و کمزنش می
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روي و دوباره جوان و خوشگـل گر بخوري به بهشت میشد. کسی گفت توي یکی از انارها دانه است که ا
)62-63چ: 1390مرادي کرمانی: ».(آیدو خواستگارهاي زیادي برایت میشوندات میشوي. همه عاشقمی

اش. ي شاهزاده و نامادريـ قصه
کند که کرّه اسبی داشت. شب آغ بابا قصه شاهزاده را تعریف می« 
داشت. شاهزاده کرّه اسبش رو خیلی اي داشت که دوستش نمیبی بود. نامادرياین شاهزاده که آدم خو-

زنه و به دکترش میگه به خواست کرّه اسب او را بکشه. خودش رو به مریضی میدوست داشت. نامادري می
ده که کره اسب شاه بگو که دواي درد ملکه جگر کرّه اسب سیاهی است که در این قصره. شاه دستور می

فهمه، ي نامادري شو میاده رو بکشن و جگرش رو بِدن به ملکه بخوره تا خوب بشه. شاهزاده که حقهشاهز
شه و شاهزاده سوار کـرّه اسبش میگه: فقط یک بار سوار اون بشم و بعد شما اون رو بکشین. شاه راضی می

کنه ره و فرار میو. چهار نعل میزنه بیرون و د در رتازه و یکهو از در قصر میشه یک دور، دور قصر میمی
)56ث :1390(مرادي کرمانی،». رسهو هیچ کس به گَردش نمی

ي مار و کودك.  ـ قصه
رود بیـرون. وقتی اش و از اتاق میي دو سه سالهگـذارد جلوي بچهاي ماست مییک روز مادري پیاله« 
کند توي دهانش، مادر زند تو پیاله ماست و میرا میبیند، بچه، گردن ماري را گرفته، سر مار گردد میبر می

کنـد، وقتـی خندد و با مار بـازي میخیال میي بیشود. بچهکند، الل میوحشت زده بچه و مار را نگاه می
شود، لیسد مادر از ترس بیهوش میهاي دور دهان بچه را میآورد. مار ماستسر مـار را از دهانش در می

دود و بازي بیند مار رفته است و بچه سالم و شاداب دارد دور اتاق میآیـد، میقتی به هوش میافتد. ومی
)57پ : 1390کرمانی،مرادي».  ( کندمی

ي ماه و نامادري او. ـ قصه
اي بزرگ دارد. جاي سوختگی. دختر کنم تمام صورتش پیداست. روي صورتش لکهآرام ماه را نگاه می«

هاي قشنگ، زن باباش گفت برو سر تنور نان بپز، ماه تش پاك و صاف و روشن، چشمخوشگلی بود صور
انداز خاکستر داغ سوزاند. نامادري یک خاكها را میرسید نانتوانست کوچک بود، قدش به تنور نمینمی
)228ث :1390کرمانی،(مرادي». شود سوزد و لک میریزد تو صورت ماه. صورت ماه میمی

ش بومیـ دان7ـ4
ـ پاك کردن رنگ توت سیاه از دست. 

دونی دستاته خود چی پاك کنی؟ از همون برگاي توت بکن ببر سر جو وقتی توت سیاه خوردي، می«
بگذار رو یه سنگی. خود یه سنگ دیگه قایم بکوبونش بعد اونا ره قایم بمال ور دستات، همچین سیاهیشون 

) 69الف :1390،کرمانی(مرادي».  شه، که نگو پـاك می
مرغ سال نو. کردن تخمـ رنگ
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ها مرغ را توي آب علفریختیم و تخمکنیم براي روز سیزده. تـوي دیگ علف میمرغ رنگ میتخم« 
شـد. گیـاهی دیگـر که اسمش روناس ریختیم، زرد و نارنجـی میشد. پوست پیاز میجوشانیم، سبز میمی

پیچید. ي باریک میها نخ یا پارچهشد. ننه بابا روي تخمقرمز میریختیم، تخم مرغاست تـوي دیـگ می
مرغ، سفید هاي پارچه روي تخمها و باریکهگذشت و جاي نخها نمیشدند، آب از نخها که رنگ میمرغتخم
) 25:ث1390(مرادي کرمانی، ».  شدندماند، خوشگل میمی

ه.ـ روش خاص دوشیدن شیر گاو بعد از مرگ گوسال
-مان هم مریض شد و مرد. عمو ابرام توي پوستش کاه کرد. گذاشت خشک شود. هر وقت میگوساله«

زد و اش را لیس میي خشک شدهآوریم پیش مادرش. مادر پوست بچهخواستیم شیر مادرش را بدوشیم می
) 154(همان :». دادکرد و شیر میهایش را شل میکشیـد و پستانبو می

اري انگور براي مدت طوالنی. دـ روش نگه
» باال خانه«[شب عید نوروز] انار و انگور هم بود انگورِ بندي، که توي پاییز خوشه انگور را روي بند در 

گذاشتند، دور تا دور اتاقک سوراخ بود که انگورها هوا بخورند و خراب نشوند. من اتاقک روي بام، می
تر بودند، ده و نیمه خشک انگور را بیشتر دوست داشتم، شیرینهاي چروکیها و مویزهاي الي دانهکشمش

) 262نرم بودند. (همان :
هاي انسان و دامـ درمان سنّتی بیماري8ـ4

هاي روده و معده با خوراندن قارچ.ـ درمان بیماري
هانشان ي بازي و بدو بدو نداشتند، آب دشد حال و حوصلهکرد، رنگشان زرد میها باد میشکـم بچه« 

خورند سیرمونی نداشتند، ننه بابا شان. هر چه میریخت روي بالش و جلوي سینهافتاد میاز دو طرف راه می
ریختند تو آوردند، آب گرم میشان لگن و قدح میدانست چه قارچی بدهد. از خانهداد، میبهشان قارچ می

-اش میکشید، تهند توي آب داغ. بچه جیـغ میگذاشتدادند و ته لختش را میظرف، به زور به بچه قارچ می
رفت تا اش میکرد و قربان صدقهگرفت، ماچش میهاي بچه را میخواست در برود. مادر شانهسوخت و می

خواند گفت و شعرهاي محلی میهاي شیریـن میداد، قصهبه آب داغ عادت کند، آن وقت بهش خوراکی می
کم کرد تا سر طفل گـرم شود و کمخواند. برایش خاطره تعریف میاز میگرفت و آوو پشت قابلمه ضرب می

ها را هاي توي روده و معده قارچحال تو آب لگن پیدا شوند. کرمهاي چاق و سفید و بیي کرمسر و کله
یر رفت که ننه بابا به او شافتادند. گاهی سم قارچ زیاد بـود بچه از حال میشدند و میخوردند، شل میمی
)40همان:».  ( شدآورد و راحت میداد قـارچ را باال میمی

ـ درمان زنبور گزیدگی. 
ي انگور داشت، نشست و من از حرص لیس زدن به یک بار (زنبور زارویی) روي  برگ پرتقال که شیره« 

توانم ر رفت... نمیبرگ، به او لیس زدم. زنبور رفت روي زبانم و گزید. آتش گرفتم دهانم را باز کردم و زنبو
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-بندد. نمیشود راه گلویم را میکند، کرِخ میکند، بیشتر باد میسوزد و هی باد میحرف بزنم هی زبانم می

گوید: این کارو گوید سوزن بزنیم به زبانش تا زهر زنبور در بیاید. ننه بابا میتوانم نفس بکشم ..... آغ بابا می
کند گـیرد تو بغلش. دهانـم را باز میي مرا میآورد. آغابابا کلهد و شیر میروکشیش... ننه بابا مینکنی می

رود تو حلقم بعد شود. شیر از پشت و پناه زبان باده کرده میریزد روي زبانم یک خرده خنک میشیـر را می
توانم م نمیکشگیرم تا دو روز عذاب میگویند: بگیر تو دهانت. میزنند و میختمی ـ گل بنفشه ـ آب می

». شومخوابد و الحمداهللا خوب میکم باد زبانم میدهند تا کمحرف بزنم .... هر چه خنکی است به من می
)43-44(همان :

ـ درمان مار گزیدگی.
آقاي طاهري را مار زده بود، رانش را سفت بستند و مچ پا جاي نیش مار را چاقو زدند پا را گذاشتند « 

س شیر دارد بیاورد بریزد توي لگن تا زهر پا کشیده شود. از گوشه و کنار آبادي شیر توي لگن و گفتند هر ک
آوردند. شیر گاو، گوسفند، شتر و حتّی آدمیزاد، هر کس شنید آقاي طاهري را مار زده شیر آورد و ریخت تو 

کـرد و عین ماست شد و شیر را زرد و سیاه میآمد و قاتی شیر لگـن میلگن. زهر مار از جاي زخم چاقو می
دادند که بخورد .... کم کم زهر به زور شیر می» شیر، شیر« گفتند کـردند و باز میبست. لگـن را خالی میمی

) 122(همان :».  پاي آقاي طاهري کشیده شد و حالش خوب شد
هاي محلی ـ بازي9ـ4

هاي جشن و شادي.  ـ آتش بازي در شب
هاي کـهنه را به هاي آبـادي پارچهست نوبت آتش بازي است. جوانشب روستا خوب و پر از شادي ا« 

اند توي نفت که خوب خیس بخورد. میدان را اند عین توپ بزرگ. از صبح گذاشتهکردهاند، گردهم پیچیده
اي و خیس از نفت را آتش کنند. توپ بزرگ و پارچهها را دور میها و چراغها و بچهکنند. زنخـالـی می

پرد، دست کشد. تـوي هـواي میپرانند. تـوپ آتش گرفته، توي تاریکی شعله میزنند، به هر طرف هم میمی
- 158(همان : ».  پراند طرف دیگرکند. میرسد زود آن را از خود دور میشود به هر جوان که میبه دست می

157(
ـ تخم مرغ بازي در روز سیزده فروردین. 

ي هاي پختهمرغکردند. تخممرغ بازي میمردها و پسرهاي جوان، روز سیزده تخمها و بزرگترها، بچه« 
- مرغش به سر تخمگـرفتند جوري که فقط کـمی از آن پیدا بود. دیگـري با تخمرنگـی را توي مشت می

شکست مال کسی بود که تخم مرغش سالم زد. هر کدام که میمرغی که توي مشت بود و کمی پیدا بود، می
) 25(همان :».  نده و نشکسته بودما

هاي محلیـ دوبیتی10ـ4
تو در باالي بون، من در زمینم
تو نارنج طالي دست افشار 

تو نارنج طال، من در کمینم
به دستم کی رسی اي نازنین یار؟
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مسلمونون! زمونه مفلسم کرد
قباي نو ندارم تا بپوشم

سرکوه بلند پر پنجه شیر
پیاله پر کنم از آب انجیر

دو چشمون ولم جفتی ستاره
من بیایه                                               اگر یک شو به خواب

تونم بسازم دور منزلنمی
هنوز هم کودکم، عقلی ندارم

لب بون اومدي رخ تازه کردي
اي رخت عروسیتو که پوشیده

هاي محلیـ الالیی11ـ4
الال  الال گلم باشی
الال الال منم دایه
درخت گل بکن سایه

اللهالال الال گل 
دندونپلنگ پیر و بی

الال الال گل زیره
بابات رفته زنی گیره
کنیز تو سیاه باشه

)43ب:1388کرمانی،(مرادي
طال بیدم به مانند مسم کرد
قباي کهنه خوار مجلسم کرد

)8الف :1390کرمانی،(مرادي
خبر اومد که طفلم خورده 

شمشیر
که شاید بِه شود از زخم شمشیر

)151پ:1390کرمانی،(مرادي
دکون سرمه را کرده اجاره 

ده دوباره   خدا عمري، به من می
) 70ج:1390(مرادي کرمانی ،

تونم غمت بردارم از دلنمی
دو پایم تا به زانو مانده در گل

)232(همان:
قدت را با قدم اندازه کردي

مکش سرمه که زخمم تازه کردي  
)140ح:1390کرمانی،(مرادي

عزیز و مونسم باشی
درخت گل بکن سایه

که تا طفلم بیاسایه   
)21الف:1388کرمانی ،(مرداي

نالهپلنگ در کوه می
خري خورده است با پالون

)134پ:1390کرمانی ،(مرادي

بابات رفته زنی گیره
گیرهکنیزي  ور تو می
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گلو بندش طال باشه   
)50ب:1390(مرادي کرمانی 

نتیجه

توان این هاي بومی و اقلیمی آثار او را میترین مؤلفهبا بررسی کتب داستانی هوشنگ مرادي کرمانی مهم
ها، باورها و عقاید، آداب و المثلاصطالحات، ضربچنین اعالم کرد: لغات و واژگان سیرچی و کـرمانی،

ها هاي محلـی، دوبیتیها، بازيي محلـی، دانش بومی، درمان سنتی بیماريهاي عامیانهها و افسانهرسوم، قصه
هاي محلی. نتایجی که از این بررسی حاصل شده به شرح زیر است:و الالیی

می (اقلیمی) در آثاري مانند آثار مرادي کرمانی، ثبت و زنده نگه ترین کارکرد استفاده از ادبیات بوـ مهم1
اي خاص و جغـرافیاي متفاوت با سایـر مناطـق زندگـی ي مردمانی است که در منطقهداشتن فرهنگ عامه

کنند که اگر این فرهنگ و ادبیات به صورت شفاهی و سینه به سینه به حیات خود ادامه دهد امکان از بین می
ها وجود دارد. و فراموشی آن از خاطرهرفتن 
ي قشر کودك و نوجوان است. او با استفاده از این نوع ادبیات در ـ هوشنگ مرادي کرمانی، نویسنده2

ها و هویت فرهنگی خود نماید که در آثارش قصد دارد کودکان و نوجوانان این مرز و بوم را متوجه اصالت
.شودعصر حاضر کمتر به آن توجه می

ها براي خواننده ـ به کارگیري این لغات و اصطالحات و ادبیات بومی باعث باورپذیري بهتـر داستان3
گردد.می

کند مرهون فضاي بومی و آشنایی است که ها احساس میـ صمیمیتی که خواننده از خواندن این داستان4
نویسنده در آثارش پدید آورده است.

ز لغات و اصطالحات، آداب و رسوم، باورها و عقاید بومی و محلی در ـ فراوانی یا بسامد استفاده ا5
هاي مجید، شما که غـریبه نیستید، نخـل، خمره بیشتر از سایـر خانه، قصـههاي قالیبافهاي بچـهداستان
هاستداستان

کتابنامه
ش ادبیات اقلیمی )، گزارشی از همای» ( داستان بومی در اقلیم سبز شمال) «1380ـ خدادوست، ابراهیم (1
.38ـ 41، ص58ي ادبیات داستانی، سال اول، شماره نشریه
.14ـ 18، ص 56) درباره ادبیات بومی، ماهنامه ادبیات داستانی، شماره 1380ـ دستغیب، عبدالعلی (2
) نخستین رمان اقلیمی در داستان نویسی معاصر ایران، کتاب ماه ادبیات،1389شهپر، رضا (ـ صادقی3

.35ـ 39)، ص 154(پیاپی 40شماره 
الف) کبوتر توي کوزه، چاپ ششم، تهران: نشر نی.1388کرمانی، هوشنگ (ـ مرادي4
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ب) نخل، چاپ نهم، تهران: معین.1388ـ ــــــــــــــــــــ (5
) نه تر نه خشک، چاپ ششم، تهران: معین.1389ـ ـــــــــــــــــــــ (6
خانه، چاپ دهم، تهران: معین.هاي قالیبافالف) بچه1390ــــ (ـ ـــــــــــــــــ7
ب) پلوخورش، چاپ هفتم، تهران: معین.1390ـ ــــــــــــــــــــ (8
هاي دیگر، چاپ سیزدهم، تهران: معین.پ) تنور و داستان1390ـ ـــــــــــــــــــــ (9

هران: معین.ت) خمره، چاپ ششم، ت1390ـ ــــــــــــــــــــ (10
ث) شما که غریبه نیستید، چاپ پانزدهم، تهران: معین.1390ـ ــــــــــــــــــــ (11
سوم، تهران: معین.وهاي مجید، چاپ بیست) قصهج1390ـ ــــــــــــــــــــ (12
چ) مثل ماه شب چهارده، چاپ هفتم، تهران: معین.1390ـ ــــــــــــــــــــ (13
ح) مهمان مامان، چاپ دهم، تهران: نشر نی.1390ــــــــــــ (ـ ــــــــ14
) آب انبار، چاپ دوم، تهران معین.1391ـ ــــــــــــــــــــ (15
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بررسی و تحلیل اشعار هشت کتاب سپهري بر مبناي هرمنوتیک ویلهلم دیلتاي
دکتر احمد غنی پور ملکشاه
دانشیار دانشگاه مازندران
صغري اسالمی اصل

درس دانشگاه آزاد اسالمی واحد انزلیم
1نادر ابراهیمیان

مدرس دانشگاه پیام نور مازندران
چکیده

شعر سهراب، عصاره ي افکار، عواطف، آمال و درونیات وي است که ابزاري براي شناخت جهان ذهنی 
او محسوب می شود.

ی، رؤیا، تخیل و مبانی وجود مؤلّفه هایی چون طبیعت، سفر، گریز از شهرنشینی و صنعت گرای
ایدئولوژیکی در این آثار ، نمادهایی از جهان ذهنی سپهري است که با شناخت آن ها در متن شعر می توان به 
درك تجربیات او نایل شد. زیرا این مؤلّفه ها جزئی از کل جهان ذهنی سپهري است که در کنار هم و نیز در 

اخت سپهري در گرو شناخت آثار وي می باشد و از طرف دیگر براي ارتباط با کل، معنا می یابد. بنابراین شن
شناخت آثار سپهري باید جهان بینی او را درك نمود و در این رفت و برگشت، به بازتولید اندیشه هاي 

سپهري خواهیم رسید.
راي فهم این شیوه برخورد با متن را ویلهلم دیلتاي در نظریه هاي هرمنوتیکی خود تبیین نموده است که ب

اثر باید جهان ذهنی مؤلّف را با از بین بردن فاصله ي زمانی مؤلّف و درك شرایط پدید آمدن اثر، شناخت. 
زیرا اثر، نماد جهان ذهنی مؤلّف است که بازتولید عواطف، احساسات و آمال مؤلّف به واسطه ي فهم متن، 

دیلتاي، به تحلیل گفتمان سپهري در شعر او حاصل می گردد. بنابراین، با توجه به اصول هرمنوتیک ویلهلم 
(هشت کتاب) می پردازیم.

هرمنوتیک، دیلتاي، سپهري، همدلی، جهان بینی، بازتولیدها:کلیدواژه
مقدمه

مسئله ي شناخت و فهم کلیه ي آثار پدید آمده از انسان به عنوان یک متن و چگونگی تحقق شرایط فهم، 
ر و تأویل متون و یا به عبارت آن هرمنوتیک آن متن می باشد و هر چه از مهم ترین مسائل پیرامون تفسی

میزان ابهام و پیچیدگی در متن بیشتر باشد، شناخت و فهم آن به دلیل وجود الیه هاي معنایی متعدد در بطن 
متن، دشوارتر خواهد بود.

1 . nader ebrahimi249@yahoo.com
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فت. در این راستا برخی بر این اساس، علم هرمنوتیک، رسالت تفسیر و شناخت معناي متن را بر عهده گر
از نظریه پردازان هرمنوتیک، جانب مؤلّف را گرفتند و در پی کشف اندیشه ها و مقاصد مؤلّف در متن 
برآمدند که این دیدگاه از ابتدا براي تفسیر متون مقدس به کار گرفته شد. از سوي دیگر طرفداران متن هستند 

معناي مورد نظر او ثمري نخواهد داشت و باید هر آن چه را که به عقیده ي آنان مؤلّف، مرده است و یافتن 
که از خود متن بر می آید، بدون در نظر گرفتن مؤلّف، تفسیر کرد.

نظریه پردازان مؤلّف محور است که عقیده دارد با ءاز میان اندیشمندان علم هرمنوتیک، ویلهلم دیلتاي جز
و عواطف و احساسات مؤلّف درك شود. وي با بیان این در نظر گرفتن بسترهاي تاریخی متن، جهان ذهنی 

که متن، نماد جهان ذهنی مؤلّف است مفسر را قادر می سازد با از بین بردن فاصله ي زمانی بین خود و 
مؤلّف، به درك فضاي ذهنی مؤلّف نائل شود. همچنین دیلتاي در هرمنوتیک خود به دو گونه فهم باور دارد. 

روان شناسانه که در این مقاله تحلیل اشعار سهراب بر مبناي روان شناسانه صورت می فهم دستورمند و فهم 
گیرد و با فهم دستورمند سرو کار ندارد.

بنابراین، شناخت و فهم اندیشه هاي سپهري با توجه به آراي هرمنوتیکی دیلتاي حائز اهمیت است. بر 
کشف نموده، جهان » هشت کتاب«از ال به الي اشعار این اساس در این مقاله برآنیم تا جهان ذهنی سپهري را

بینی وي را مشخص کنیم. در این راستا، الزم است براي درك فضاي ذهنی سپهري، ابتدا شناختی از تاریخ 
عصر وي به دست آوریم و نسبت به شخصیت و فکر او در آن برهه ي زمانی، شناخت پیدا نماییم، سپس 

متن را پی می گیریم و پس از آن به تحلیل گفتمان سپهري بر اساس تحول هرمنوتیک به عنوان تفسیر
هرمنوتیک دیلتاي می پردازیم.

تعریف مسئله
آثار و پدیده هاي انسانی به میزان گستردگی و پیچیدگی در الیه هاي معنایی خود، به شناسایی و کشف، 

گري به سوي شناخت مؤلّف، و هدایتنیازمند می باشند. در این راستا، اثر ادبی در فهم و درك خود متن 
حائز اهمیت می باشد. دیلتاي در مباحث هرمنوتیکی خود معتقد است که همه ي مؤلّفه هایی که با متن در 
ارتباط هستند، مفسر را به سمت درك جهان ذهنی مؤلّف و فهم آن از طریق متن، هدایت می کند. وي بر این 

مؤلّف در زیر متن نهفته است و با بازخوانی متن این معناها باور است که شخصیت ، عواطف و احساسات
کشف و بازتولید خواهد شد. بر این اساس، این مقاله در نظر دارد، با توجه به آراي هرمنوتیکی ویلهلم 

کتاب سپهري و تحلیل گفتمان او در شعرهایش و درك زوایاي فکري و عاطفی دیلتاي به بررسی اشعار هشت
او بپردازد.

ي هرمنوتیکابقهس
هرمنوتیک، هنر یا علم تفسیر متن است و به این معنا پیشینه اي بسیار دیرین دارد. این واژه از یونان 
باستان به طور متفرق تداول و رواج داشته است. ارسطو، افالطون، گرنفون، پلوتارك و دانگینوس این کلمه را 
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اصطالح هرمنوتیک به مثابه شاخه اي از دانش تا قرن هفدهم، در آثار خود به کار برده اند. به رغم این تداول،
هنوز تحقق خارجی نیافته و به شاخه ي خاصی از دانش اطالق نگردید. بنابراین، هرمنوتیک به عنوان یک 

علم، پدیده اي نوظهور است و مربوط به دوران مدرنیته و از قرن هفدهم میالدي به بعد می باشد.
ریشه شناختی و تاریخیهرمنوتیک از دیدگاه 

نام کاهن پیشگوي معبد دلفی هم خانواده می باشد. این » هرمایوس« واژه هرمنوتیک با کلمه ي یونانی
).20:1387به نام هرمس باز می گشت. ( پالمر، » هرمینیا« و اسم » هرمنیویین« تر آن کلمه و فعلمتداول

دمیان بود که سخن خدایان را براي آدمیان تفسیر هرمس در اساطیر یونانی، واسطه اي بین خدایان و آ« 
و معناي اسمی آن، یعنی تفسیر می باشد و کار » تفسیر کردن«می کرد. از این رو، هرمنوتیک به معناي 

).24:1380(واعظی، » محتوایی بود که فراتر از فهم آدمیان بود.» به فهم درآوردن« هرمس، فرآیند 
نظري، تاریخی طوالنی را از یونان باستان، عصر روشنگري و دوران هرمنوتیک به مثابه ي یک رویکرد

رمانتیک تا زمان معاصر پشت سر گذاشته است. در هر دوره ي تاریخی به نظریه هاي مربوط به ماهیت تأویل 
اند که با یکدیگر رقابت دارند. در افزوده شده و در طول زمان، گونه هاي مختلفی از هرمنوتیک شکل گرفته

قت بسیاري از نگرش هاي متعدد و متعارض از متفکران دوران باستان و قرون وسطی آغاز شده و تا حقی
مباحث فلسفی زمان حاضر ادامه داشته اند.

ترین فهم از کلمه ي هرمنوتیک به اصول تأویل کتاب مقدس اشاره دارد و بعدها این ترین و شایعقدیم
میم یافت. متونی که مبهم بودند و نیازمند تفسیر و کشف معنا. واژه براي اشاره به متون غیرمقدس نیز تع

ظهور عقل گرایی و به همراه آن علم لغت در قرن هجدهم، تأثیر عمیقی در هرمنوتیک کتاب مقدس گذاشته 
ي قواعد اخالقی و بود و این مکتب معناي ظاهري متون مقدس را مدنظر قرار می داد و عمدتاً دغدغه

تلقی از هرمنوتیک رفته رفته رنگ باخت و به علمی تبدیل شد که شرایط فهم هر گفت و حقوقی داشت. این 
نتیجه ي این تلقی عالوه بر هرمنوتیک لغوي، هرمنوتیک عام است که اصول آن می « گویی را وصف می کند 

ی گردید که ویل متن به شمار آید و به منزله ي مبناي روش شناختی براي علوم انسانأتواند مبناي هر نوع ت
).50:1387پالمر، » ( توسط ویلهلم دیلتاي رواج یافت.

وارد مقوله ي هستی » هایدگر« این علم در فرآیند گسترش و توسعه ي خوده، براي اولین بار توسط 
نامبردار گشت و شاخه و گرایش هاي گوناگون را » هرمنوتیک فلسفی« شناختی و پدیدارشناختی گردید و به 

س از هایدگر، هانس گادامر، پل ریکو و ژاك دریدا علی رغم اختالف نظرهاي فراوان با پ« پذیرا شد. 
» یکدیگر، در فاصله گرفتن از روش شناسی و نگاه فلسفی به مقوله ي تفسیر و فهم با یکدیگر مشترکند.

).129:1380(واعظی، 
تعریف هرمنوتیک
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میالدي ارائه کردند. از جمله جان مارتین 18ن درباره ي هرمنوتیک، نظرات متعددي را اندیشمندانی از قر
)، شالیر ماخر 1807تا 1785فردریک آگوست ولف در سخنرانی هاي سال ،)1759-1710کالدینوس (

)، ریچارد پالمر، هایدگر، گادامر، پل ریکو و ژاك دریدا.1911-1833)، ویلهلم دیلتاي (1768-1834(
علم هرمنوتیک، عمالً امکان ندارد تعریفی جامع درباره ي با وجود آراي متفاوت در زمینه ي تعریف 

هرمنوتیک « هرمنوتیک ارائه داد که همه ي گرایش ها، اهداف و کاربردهاي آن را شامل گردد. با این وجود 
به نظریه ي عمومی تفسیر، رویه ها، اصول و قواعد مربوط به درك معناي متن یا رسیدن به معنا و درك 

هاي معناشناختی و معناي نشانه شناختی مستقر در اصول رفتاري حاکم بر متن و نشانهقواعد ساختاري و
).306:1381نوذري، » ( متن اشاره دارد.

انواع هرمنوتیک 
هرمنوتیک بعد از رنسانس در غرب و از قرن هجدهم میالدي به عنوان دانشی خاص، مطرح گردید از 

ه بندي می باشد.این رو، این دانش از سه دیدگاه قابل طبق
الف) هرمنوتیک خاص: هر یک از شاخه هاي علوم و معارف نظیر حقوق، ادبیات، کتب مقدس و فلسفه 
مجموعه ي قواعد و اصول تفسیري ویژه اي داشت. از این رو هرمنوتیک هر رشته مخصوص همان رشته 

بود.
هم و تفسیر است اما شناسی است و درصدد ارائه ي روش فب) هرمنوتیک عام: از مقوله ي روش

اختصاص به زمینه ي خاصی از علوم ندارد و شاخه هاي متعدي از علوم تفسیر را پوشش می دهد . کسانی 
مثل شالیر ماخر و دیلتاي و امروزه کسانی چون امیلیوبتی و اریک هرش در این گروه قرار دارند.

نوع هرمنوتیک نه تنها عالقه اي به ارائه ج) هرمنوتیک فلسفی: توجه به تأمل فلسفی به پدیده ي فهم. اي 
ي روش ندارد بلکه به نقد روش شناسی می پردازد. کسانی مانند هایدگر، گادامر، ریکور و دیدرا، در این 

گروه جاي می گیرند.

)1911-1833ویلهلم دیلتاي (
ر را بسط و فیلسوف و متفکر آلمانی و از پیشکسوتان هرمنوتیک در غرب است که رویکرد شالیر ماخ

سرچشمه « ي شالیر ماخر بود و زندگی نامه ي بسیار مفصلی درباره ي او با عنوان گسترش داد. وي شیفته
تدوین گردید. وي عالوه بر تجدید روش شالیر ماخر در 1900نگاشت که در سال » ي و تکامل هرمنوتیک 

رمنوتیک با نگرش تاریخی بود و در تبدیل هرمنوتیک خاص به عام به رویکرد جدیدي پرداخت که ارتباط ه
زمان وي رواج داشت.

دیلتاي در تبیین آراي هرمنوتیکی خود به مسئله ي تاریخ و نگرش تاریخی پرداخت و معتقد است که 
کشف جهان ذهنی مؤلّف، در گرو درك بستر تاریخی آثار پدید آمده در آن است که مفسر با توجه به این 
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وارد فضاي ذهنی مؤلّف شود. او با استفاده از آراي سمبولیست ها، متن را نگاه تاریخی، خواهد توانست
نمادي از جهان ذهن مؤلّف می داند که در اثر درك تجربیات مؤلّف از سوي مفسر، شناخته خواهد شد و این 
تنها بدان علت است که میان تجربه ي ذهن مفسر و تجربه ي ذهن مؤلّف ، شباهت وجود دارد و بر اساس 

مین شباهت، فرد قادر خواهد بود جهان درونی و ذهنی دیگري را درك کند و  به فهم برسد. او در ه
هرمنوتیک خود به رمانتیسم هرمنوتیک باور دارد و معتقد است که تنها از طریق متن می توان به درك 

داند و می عواطف و احساسات مؤلّف نائل شد. همچنین وي فهم اجزاي متن را درگرو فهم کل متن می 
دور « گوید براي فهم کل متن نیز باید اجزاي آن فهم گردد و با این رفت و برگشت میان جزء و کل که همان 

نام دارد فهم حاصل می شود.» هرمنوتیکی 
اهم آراي ویلهلم دیلتاي

ـ توجه به فردیت یا روان شناسی افراد و ارزیابی هر پدیده در مسیر تاریخی آن.1
معنا در متن، نیت مؤلّف است و معناي متن با نیت ذهنی متحد است.ـ مالك اصلی 2
روانی مؤلّف می باشد.-متن، تجلی زندگی روحی -3
ـ مفسر باید خود را به عصر مؤلّف نزدیک کند نه این که مؤلّف و اثر را به عصر خود بازگرداند.4
ـ باور داشتن به امکان کشف معناي نهایی متن.5
ثر از طریق کشف زمینه ي معنایی.کشف معناي ا-6
شرط تحقق، پشت سر نهادن تمام پیش داوري هاي برآمده از زمان حاضر و رسیدن به افق اندیشه -7

هاي مؤلّف و رهایی از قید و بندهاي معاصر می باشد.
)1359-1307سهراب سپهري ( 

، ذاتاً انسانی مؤدب، خجول، به خاطر اصالت خانوادگی و تربیتی« شاعر و نقاش معاصر اهل کاشان که 
هاي اجتماعی زندگی کند. همواره در خویشتن بردبار و گوشه گیر بود. دوست داشت به دور از جنجال

).32:1376(عابدي، » خویش و حالت عارفانه ي خود، غرق بود.
سه، سهراب با همه ي گوشه گیرهایش، صادق و ساده بود. سفرهاي متعدد به کشورهایی چون ژاپن، فران

هند، افغانستان، آلمان، انگلستان، ایتالیا، اتریش، امریکا و ... انجام داده بود اما به کاشان عشق می ورزید که 
ها بود. در پی همین سفرها، مجموعه ي ي مرارت ها و دلخستگیپناهگاه و آرام جاي وي پس از همه

ن نموده است که در آن می توان خط سیر بیا» هشت کتاب«آموخته، تجربیات و اندیشه هاي عمیق خود را در 
و افکار او را پی گرفت و نوع نگرش و بینش خاص وي را نسبت به پیرامونش دریافت.

اوضاع سیاسی و اجتماعی عصر سپهري
سپهري در دوره ي حساس از تاریخ معاصر ایران می زیست. دوران حکومت پهلوي اول و کشف حجاب 

، انقالب سفید و سایر 42مرداد، قیام سال 28شدن صنعت نفت، کودتاي رضاخانی و سپس پهلوي دوم، ملی 
حوادث ریز و درشت تاریخ سیاسی ایران با فعالیت هاي هنري و شاعري سپهري مصادف بود. سپهري در 
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و گوشه 32مرداد 28ها و در اوضاع پریشانی سیاسی کشور به ویژه پس از شکست نهضت ملی در این سال
« هایی برکنار بوده است.  البته در آغازین دفتر شعر وي گی ملی گرایان از چنین سرخوردگینشینی و پراکند

بار و حزن انگیز همراه با ترسیم فضاي سنگین و سیاه به چشم می خورد اي از مضامین اندوههاله» مرگ رنگ
جامعه اشاره نموده است:که در آن ها به گونه اي ضمنی از فضا و زمانه شکوه کرده و با نمادهایی به تباهی

نفس آدم ها
سر به سر افسرده است.

روزگاري است در این گوشه ي پژمرده هوا
).18:1387هر نشاطی مرده است. ( سپهري، 

بر تن دیوارها طرح شکست.
).21کس دیگر رنگی در این سامان ندید. ( همان: 

تیرگی می آید.
دشت می گیرد آرام.

قصه ي رنگی روز
).35به تمام ( همان: می رود رو

این اوضاع باعث شد سپهري به درون گرایی آمیخته با عرفان گرایش پیدا کند زیرا بوي بهبود از این 
اوضاع نمی شنید. او از طریق عرفان خود نوعی دیگر دیدن را تجربه می کرد به گونه اي که در صداي پاي 

ز آن کناره گرفته است: من قطاري دیدم، که آب به صراحت سیاست را به قطاري خالی تشبیه کرده و ا
).285سیاست می برد ( و چه خالی می رفت). ( همان: 

اما اینک به بررسی و تحلیل اشعار سپهري بر مبناي هرمنوتیک دیلتاي می پردازیم.
در شعر سپهري ، سطور نانوشته اي وجود دارد که باید آن ها را طور دیگري خواند و دید. به قول 

باید شعر سهراب را کشف کرد. ( خسروشاهی، » چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دیگر دید.« خودش:
20:1376.(

براي فهم افکار، عواطف و آمال سپهري باید به آثار وي مراجعه کرد و براي کشف معناي آثار سپهري 
دور « دیلتاي از آن به باید سپهري را شناخت و این هر دو الزم و ملزوم یکدیگرند که در  هرمنوتیک

یاد می شود.» هرمنوتیکی 
او و نیز درك جهان یدر هشت کتاب سپهري مؤلّفه هایی به دست می آید که سبب شناخت جهان ذهن

یا، مذهب ، مرگ و حیاتو تاریخ ؤبینی وي می گردد. این مؤلّفه ها شامل سفر، طبیعت، اسطوره، خواب و ر
عصر او می باشد.

ی سپهري بر مبناي هرمنوتیک دیلتايتحلیل جهان ذهن
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ـ تاریخ دوران سپهري1
مهم ترین عنصر تاثیرگذار در هرمنوتیک دیلتاي، توجه به تاریخ عصر مؤلّف می باشد. او معتقد است از 
این طریق می توان به کاوش درباره ي مؤلّف پرداخت. تاریخ عصر مؤلّف و دوران زندگی او، حوادث و 

وضاع فرهنگی، توجه به آیین ها و سنت ها، عقاید و مذهب مردم، وضعیت معاش و جریان هاي اجتماع، ا
ي آن، اوضاع حکومتی و سیاسی جامعه، اوضاع اقتصادي جامعه ي عصر مؤلّف و دیدگاه هاي وي درباره

توجه یا عدم توجه به مسائل مربوط به سیاست و عضویت در میان احزاب حاکم یا مردمی، نوع نگرش و 
ص مؤلّف نسبت به این موضوعات، در آثار مؤلّف نمود می یابد. همچنین بستر ذهنی مؤلّف در طول تفکر خا

تاریخ زندگی و تحوالت فکري در هر برهه ي زمانی از جمله عواملی است که در شناخت دنیاي ذهن مؤلّف 
مفید است.

ا زمان پادشاهی پهلوي اول اش بسهراب سپهري در زمان حاکمیت استبداد رضاخان به دنیا آمد و دوران 
همزمان بود. دوران نوجوانی وي مصادف با تبعید رضاخان و جانشینی پهلوي دوم بر تخت پادشاهی و نیز 

و برکنار دکتر مصدق از قدرت، مهم1332مرداد 28جنگ جهانی دوم بود. ملی شدن صنعت نفت، کودتاي 
اوست. پس از این وقایع و فشار دستگاه امنیتی ترین حوادث سیاسی و اجتماعی ایران در عنفوان جوانی 

کشور به مردم و به ویژه قشر آگاه و تحصیلکرده ، باعث دلسردي و سرخوردگی هنرمندان، شاعران و 
نویسندگان شده بود. همچنین مسائلی چون تبعیض نژادي، سلطه ي فرهنگی و اقتصادي امریکا بر برخی از 

جمله عواملی است که شعر و شاعران را به انزوا و رویگردانی از سیاست جوامع آسیایی و نیز جنگ ویتنام از 
در آثار نویسندگان و توانمیسوق داد. فضاي حاکم بر ایران آن زمان و استبداد موجود در آن را به وضوح

به شهر بزرگی (تهران) آمده بودیم. اما امکان رشد « شاعران آن عصر دید. سپهري در خاطراتش می گوید: 
چندان نبود در دانشسرا، نان سیاه می خوردیم، ورزش می کردیم و آهسته از حوادث سیاسی حرف می 

).49:1385رامشینی، » ( زدیم.
نسل سپهري یکی از دوگانه ترین نسل ها در بستر تاریخ معاصر ایران به شمار می آید. سال هاي آغاز 

ه ي انتقال براي رسیدن به نظام فرهنگی و جوانی وي، دوران استبداد و خودکامگی رضاشاه و یک دور
فرهنگ و اندیشه ي غربی در ایران ياجتماعی جدید است. پرورش یافتگان دانشگاه هاي اروپایی به اشاعه

می پردازند و تجدد دو سنت و در پی آن درگیري و تضاد بین دو عنصر جامعه را آکنده از تنش هاي سیاسی 
رگیري به آن جا می رسد که تعدادي از روشنفکران چپ و متمایل به آن و گروهی می سازد و این تنش و د

وارد 1320پدید می آید. پس از این اوضاع به دوران شهریور » پنجاه و سه نفر« به زندان می افتند و گروه 
می شویم.  بحران هاي سیاسی و اجتماعی از این تاریخ بر روي یک منحنی صعودي قرار می گیرد و در سال 

ثیر خودش قرار می دهد. از مضامین اصلی این أبه اوج می رسد و هنر و ادبیات معاصر را نیز تحت ت32
کمان آرا و عقاید درس خوانده ها و جذب ها، زد و بندهاي آشکار و نهان، رنگینبنديتوان به دستهدوران می

هاي زیبا و رنگارنگ جدید اشاره کرد.شدن نسل جوان به جلوه
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ین اوضاع پرشور و تنش را در نظر اهل هنر و ادب نسبت به رسالت هنر و ادبیات دو گونه می بازتاب ا« 
یابیم: از یک سو گروهی هنر را ابزاري اجتماعی می انگارند و با حربه ي هنر به نبرد با مسائل پیرامونی می 

» ( یچ نگاهی به پیرامونشپردازند و گروهی دیگر نیز هنر را رها و آزاد از هر قید و بندي می دانند بی ه
ي هنر و در شخصیت و شعر سپهري نیز نمود یافته است. ). این گونه افراط و تفریط درباره95:1376عابدي، 

ناشی از همین » مرگ رنگ« او نمی توانست نسبت به آن چه در اطرافش می گذرد بی تفاوت باشد و انتشار 
از این مسائل کناره گیري می کند و توجه ي او به حساسیت وي نسبت به جامعه است. اما پس از مدتی

اوضاع سیاسی و اجتماعی رنگ دیگري به خود می گیرد. سهراب که شاهد روزهاي تسلیم و شکست بود، 
می دید که چگونه ظالم همچنان قدرت را در دست می گیرد امید اندکی را که به بازي سیاست داشت از 

سال داشت و دانشجوي رشته 23در حالی که 1330سپهري در سال دست داد و به دنیاي درون خود رفت.
مبادرت می ورزد. این مجموعه » مرگ رنگ« ي نقاشی دانشکده ي هنرهاي زیباي تهران بود به چاپ و نشر 

اگرچه حاصل نخستین تالش هاي هنرمند جوان است: به شدت تحت تأثیر شعر سنتی از نظر وزن و قافیه و 
عمیق به شعر نیمایی و هنر نیما در نگاه و محتواي شعر است. این شعرهاي آغازین ياز طرفی نیز توجه

گاهی داراي نگاه باز سیاسی و اجتماعی بوده که به شکلی هنرمندانه نظم یافته و فاقد شعارهاي مرسوم آن 
ت، افسردگی، هایی چون آزادي، استقالل، مبارزه، ملت، کارگرو ... بوده اما از تاریکی، ظلمزمان، واژه

را بازگو می 30و 29خاموشی و پژمردگی بسیار سخن رانده است که فضاي حاکم بر جامعه سال هاي 
تالش می کند تا به درك صحیح و بینش درستی از قضایاي سیاسی و اجتماعی » مرگ رنگ« نماید. او در 

اي درونی و فردي را که با برسد و آن را در شعر خود منعکس سازد و این در حالی است که سکوت و انزو
به چشم می خورد. در واقع رگه هایی از » مرگ رنگ« الي شخصیت سپهري عجین شده است نیز از البه

بینشی که شاعر بعدها کامال در متن آن قرار می گیرد و آن نوعی وحدت وجود،  تفکر در جان جهان و 
نزدیک شدن به ذات هستی می باشد:

رغ!در کجا هستی نهان اي م
زیر تور سبزه هاي تر

یا درون شاخه هاي شوق؟
می پري از روي چشم سبز یک مرداب

ي ادراك بال و پر؟یا که می شویی کنار چشمه
).76:1387هر کجا هستی؟ بگو با من. ( سپهري، 

صداهایی که از شاعر به گوش می رسد، یکدست و هماهنگ  نیست. در جامعه ي » مرگ رنگ« در 
ن روزها، وجه غالب اندیشه ي شاعر، رنگی از نومیدي و بدگمانی است که با دیدي منفی سیاست زده ي آ

کند، وي بر خالف سایر دفترهاي شعرش از تاریکی، افسردگی، گرایانه با اجتماع و زمانه برخورد می
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ازد و پژمردگی، شب، غم ، غمناکی و ترس سخن می گوید و شعر او را در این دفتر رمزآلود و نمادین می س
دور از ذهن نخواهد بود: 30و 20البته تیرگی ذهن شاعر با توجه به محیط سیاسی ـ اجتماعی دهه ي 

شب ایستاده است.
خیره نگاه او

بر چارچوب پنجره ي من.
سر تا به پاي پرسش، اما

اندیشناك مانده و خاموش:
شاید

).59-54از هیچ سو جواب نیاید. ( همان
ق و خفقان و جنبش هاي سیاسی احزاب، پنهانی و خاموش اشاره می کند و می سپهري به دوران اختنا

گوید دست و پاي همه  در قیر شب افتاده و هیچ کس قادر نیست از جاي خود بجنبد. شاعر به فریادها و 
ها گوش می دهد ولیکن به نداشتن توانایی خویش و زور حاکم بر جامعه اشاره می کند و بهانه اي می دعوت

دهد:زد که بگوید خودکامگی مجال جنبیدن نمیسا
نفس آدم ها

سر به سر افسرده است
روزگاري است در این گوشه ي پژمرده هوا

هر نشاطی مرده است
دست جادویی شب

در به روي من و غم می بندد.
می کنم هر چه تالش،

او به من می خندد...
دیرگاهی است که چون من همه را 

لب است.رنگ خاموشی در طرح 
جنبشی نیست در این خاموشی:

).19-18دست ها، پاها در قیر شب است. ( همان: 
حتی در جاي دیگر از کتاب شعرش از ویرانه ها، بوم و غراب تصویرسازي می کند و به انعکاس فضاي 

ویران آن سال هاي ایران می پردازد:
آفتاب است و بیابان چه فراخ!

.نیست در آن نه گیاه و نه درخت
غیر آواي غرابان، دیگر



٥٣٠٦

٥٣٠٦

مجموعه مقاالت

).32-31بسته هر بانگی از این وادي رخت. ( همان: 
آبادي ام ملول شد از صحبت زوال.

بانگ سرور در دلم افسرد، کز نخست
).41تصویر جغد زیب تن این خراب بود. ( همان: 

شکایت دارد و شاعر همواره خود را در چنین جامعه ي تب آلوده که تنها می یابد و از عدم وصل شکوه 
اي بیش نیست با درون سوخته زندگی می کند و از کاروان زندگی گسسته نشده در خلوتگاه خود که ویرانه

است:
دود می خیزد ز خلوتگاه من.

کس خبر کی یابد از ویرانه ام؟
با درون سوخته دارم سخن.

).21-20کی به پایان می رسد افسانه ام؟ ( همان: 
زهر این فکر که « اگرچه می کوشد دم را غنیمت شمرد و از زندگی لذت ببرد: .» دنگ..« سپهري در شعر 

ها بهره جست، پس دایم به او هشدار می دهد که عمر کوتاه است و باید از لحظه لحظه» این دم گذر است
باید هوشیار بود:

ساعت گیج زمان در شب عمر
می زند پی در پی زنگ.

زهر این فکر که این دم گذر است
می شود نقش به دیوار رنگ هستی من.

لحظه ام پر شده از لذت
یا به زنگار غمی آلوده است.
لیک چون باید این دم گذرد.

پس اگر می گریم
ام بی ثمر است.گریه

و اگر می خندم
).51-50ام بیهوده است. ( همان: خنده

وت و خفقان، بی تحرك و جهان ذهنی سپهري را تاریک، پر از سک» مرگ رنگ« مجموعه ي اشعار 
جنبش و پر از بیم و هراس به تصویر می کشد گویی او رنگی از امید، نور و روشنایی در آن اوضاع نمی بیند. 
او سخت آزرده از شرایط جامعه است و تحمل آن براي وي با آن نازك خیالی، دردآور است. افکار و نگرش 

انفعاالت و تأثیرپذیرهاي او را از جامعه در متن اشعارش سپهري در برخورد با جریانات جامعه ي عصر او و
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بازتولید می گردد که همواره مدافع نوع همزیستی مسالمت آمیز در کنار یکدیگر، آرامش و بهره بردن از 
حیات انسانی و نیز همه ي عواملی که در اختیار اوست و درك مفاهیم هستی با رویکرد طبیعت گرایانه و 

اطفه و خیال می باشد.ارزشمندي عنصر ع
چاپ و نشر می یابد. سالی 1332است که در سال » هازندگی خواب« دفتر دوم از هشت کتاب سپهري 

که حتی اگر یک کلمه از زبان شاعري یا هنرمند و معلمی در خالف جهت گیري حکومتی بیرون می آمد، از 
می کرد. مگر آن که به گفته ي سپهري:تازیانه تا زندان و یا حتی سردار رفتن را در اندك مدتی طی 

ابري در اتاقم می گرید.
).84( همان: .گل هاي چشم پشیمانی می شکفد

مرداد و شکست نهضت ملی ایران، ملی گرایان پراکنده شدند و در گوشه اي 28و کودتاي 32در سال 
دغدغه ي فرهنگی و ادبی چپ ها هم یا در زندان افکنده شدند یا به فعالیت هاي آرام و کم« می خزند.

ها و آرزوهاي ملی و اجتماعی به برآیند و حاصل قضایا مشغول می شوند آنان که تا دیروز در پناه آرمان
ي این اشعار را در اخوان ثالث می یابیم. اما سپهري امیدوار بودند، اکنون به سوگ سرایی پرداختند که نمونه

همان روند ساده و » هازندگی خواب«). او در 55:1376( عابدي، »ها بر کنار بوده است.از این سرخوردگی
است و تکاملی در دید را ادامه می دهد و در واقع هنوز به بلوغ شعري نرسیده» مرگ رنگ«صمیمانه ي 

فلسفی و هنري شعرش دیده نمی شود به ظاهر رنگ سیاسی در این اشعار ناپدید شده و در بیست و پنج 
وهم آلود و خواب زده اي به تصویر کشیده می شود:سالگی شاعر زندگی

ام.ها چکیدهروي علف
ام...من شبنم خواب آلوده یک ستاره

ام.من ستاره ي چکیده
ام:از چشم ناپیدا ي خطا چکیده

شب پرخواهش
).86-85، 1387و پیکر گرم افق عریان بود. ( سپهري، 

ها و زیر چوبه ي دارها، اظهار تنفر از حزب و زندانها بود که پس از رفت و روبو این در همان سال
هایی را در زندگی ها بود. در حالی که سپهري خوابگروهی ، تنها راه چاره عفو و آزادي مشروط زندانی

ها در رؤیایی سنگین به سر برده، اما به واقع تجربه می کند و به تصویر می کشد. گویا او در این سال
از اوضاع زمان به دست داده است:تصویري غیر مستقیم 

دیوار قیراندود!
از میان برخیز.

پایان تلخ صداهاي هوش ربا!
فرو ریز.
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لذت خوابم می فشارد ....
و از مرز هستی من بگذر

).96-95سیاه سرد بی تپش گنگ! ( همان: 
» هالوي شیشهلو« شاعر، ترس خود را از چشم هاي جست و جوگرانی که به دنبال انسان می گردند در 

و بعد از آن باعث شد که بیشتر روشنفکران مانند ماهی در 32بیان می دارد. فضاي خفقان گرفته سال هاي 
خشکی احساس خفگی داشته باشند:

در این اتاق تهی پیکر
انسان مه آلود!
نگاهت به حلقه ي کدام در آویخته؟

درها بسته
ریکی دور شد...و کلیدشان در تا

باران ستاره اتاقت را پر کرد
).107-106و تو در تاریکی گم شده اي ( همان: 

از پوچی و بیهودگی زندگی که » هازندگی خواب« سپهري عالوه بر این اشارت سیاسی و نمادین در 
ی کندو  می بیشتر تحت تأثیر اگزیستانسیالیست هاي زمان که زندگی را فاید معنی می بینند، قصه سازي م

گوید: 
) 88همان: » ( نچکیده بودم!-در بستر پر علف تاریکی-کاش اینجا« 

سپهري هنوز دچار سرگشتگی ذهنی است و هنوز نتوانسته دستاویزي براي خود بیابد. زندگی در این دنیا 
د:براي او جهنمی است و او سرگردان و بی آرام با خأل فلسفی که به آن دچار شده باشد می گوی

در باغی رها شده بودم.
نوري بی رنگ و سبک بر من می وزید.

آیا من خود بدین باغ آمده بودم
و یا باغ اطراف مرا پر کرده بود؟

هواي باغ از من می گذشت
و شاخ و برگش در وجودم می لغزید.

آیا این باغ
سایه ي روحی نبود

)114-113که لحظه اي بر مرداب زندگی خم شده بود؟ ( همان: 
او هنوز به وحدت فلسفی نرسیده است و در شک و تردید به سر می برد:
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نوري به زمین فرود آمد:
دو جا پا بر شن هاي بیابان دیدم.

از کجا آمده بود؟
به کجا می رفت؟

تنها دو جا پا دیده می شد.
).128-127شاید خطایی پا به زمین نهاده بود. ( همان: 

زندگی « یاي درون و فضاي اجتماعی و شعر نیمایی در نوسان بود اما در بین دن» مرگ رنگ« سپهري در 
این نوسان به نفع خزیدن او به درون عواطف و ادراك فردي پایان می پذیرد او همچنان در پی » هاخواب

یافتن مسیر اصلی زندگی در شعر خویش بود. رفته رفته تردیدهاي فلسفی او در دفترهاي بعدي در مسیر 
یش هدایت می شوند:اصلی خو

در تاریکی بی آغاز و پایان
فکري در پس در تنها مانده بود.

پس من کجا بودم ؟
حس کردم جایی به بیداري می رسم.

همه ي وجودم را در روشنی این بیداري تماشا کردم:
).135آیا من سایه ي گم شده ي خطایی نبودم؟ ( همان: 

ي خود را از قید اندیشهضمن این که تقریباً» هازندگی خواب«این نکته هم قابل ذکر است که شاعر در 
رهاند، کتاب جامعه را می بندد و راهی به درون خود می گشاید و به شرق و آیین هاي شرقی اجتماعی می

افکند و شرق دور، او را تا سال هاي بعد که تا پایان عمر به خود می کشاند توجه می کند. او از مغرب دل می
را مجذوب می کند:و وي 

ام پیکر مشرق می لولد.در تابوت پنجره
مغرب جان می کند،

).84می میرد. ( همان: 
می گذارد و این آغاز کار اوست که با اندیشه هاي -بودیسم–او قدم در راه عرفان و فلسفه ي هند 

هایی که رؤیاها و مبتنی است بر سلسله ي اشراق» هازندگی خواب« فلسفی درباره ي هستی همراه است 
یا و خیال، در ضمن اندك بیداري و سپس به خواب ؤتخیالت در آنها نقش بنیادین دارند. بسامد خواب و ر

در رؤیا پیوسته شدن دوباره در این دفتر بسیار است. آن چه در شعرهاي این دوره دیده می شود تنها گشت و 
که به یک باره به او هجوم می آورند و سپس کم واگشت هاي مکرر به دنیاي وهم و رؤیا است. تصاویري 

کند:می شوند. در این میان کمترین نقش را داراست و گاهی حتی به سوي بی زمانی حرکت می
این بار
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هنگامی که سایه ي لنگر ساعت
از روي تصویر جان گرفته ي من گذشت    

هاي روشن بیابان چیزي نبود. بر شن
فریاد زدم: 

تصویر را باز ده! 
). 93و صدایم چون مشتی غبار فرو نشست. (همان : 

یابیم که در بررسی تاریخ عصر سپهري و تأثیرپذیري او از عصر خود، بر مبناي هرمنوتیک دیلتاي، در می
سپهري جز در آغاز کار شاعري، متأثر از جامعه نبوده است و بعدها این روش بیان افکار خود را نپذیرفته و 

اي رود تا تاریخ عصر خود را به هرگونهآن را رها کرد. سپس به سراغ اصل طبیعت و هستی و آفرینش می
اي نسبت به مسائل پیرامون جامعه، از دیگر خلق کند. او با پرداختن ضمنی و غیر مستقیم و حتی اشاره

وهایش براي تعالی انسان و گوید. او با برگزیدن راه طبیعت، از آمال و آرزچگونه بودن و زیستن سخن می
کند. روابط نوع بشر براي اعصار مختلف راهکار ارائه می

ـ باز شناخت سپهري از میان سفرها 2
هاي مربوط به پدید آورنده اثر، تأثیر مستقیم در شناخت و درك جهان ي مؤلّفهدر هرمنوتیک دیلتاي، همه

رد که جزء جزء زندگی مؤلّف، به فهم آثار پدید آمده از او ذهنی او دارد. دیلتاي همواره بر این نکته تأکید دا
کند که از طریق شناسایی اجزاي زندگی کند. او کل حیات مؤلّف را قابل شناخت تلقی میبسیار کمک می

ها، خاطرات و مکاتبات سپهري، مخاطب گام به گام به جهان نوشتهشود. از این راستا از خالل دستمیسر می
ک شده و خواهد توانست با درك افکار و عواطف او، به فهم آثارش دست یابد. در واقع خواهد ذهنی او نزدی

شود، کشف کند و هایی را که در ظاهر با آثار و شخصیت سپهري مواجه میها و دشواريتوانست پیچیدگی
ار و سفرهاي او هاي او راه یابد. بدین منظور شناسایی شخصیت و افکار سپهري از میان اشعبه عمق اندیشه

باشد که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد. حائز اهمیت می
سیر و سفر به شرق و غرب و تفحص و تجسس در آفاق وانفس، دستاوردي غنی از هنر و فرهنگ، دانش 

اش قرار گرفت. محیط اغواگر و بینش براي سپهري به ارمغان آورد که چون چراغی فروزان، فراراه زندگی
اش را نزد او بکاهد. گویی ي سرزمین آبا و اجداديفضاي پر رمز و راز شرق هرگز نتوانست جاذبهغرب و 

پیوست: اي نامرئی او را به سرزمین محبوبش کاشان میرشته
من 

وارث نقش فرش زمینم 
و همه انحناهاي این حوض خانه. 

ي مس شکل آن کاسه
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). 437ـ 436همسفر بوده با من ( همان : 
ي او براي سفر، نقاشی بود. همین بهانه او را توان گفت که سپهري مداوم در سفر بود و بزرگترین بهانهمی

دانست. سفر را دید، قابل تأمل میکرد. هر چیزي که میاي کرد. افکارش نو به نو ظهور میوارد دنیاي تازه
پاي در رکاب نهاد، و براي 1336داد سالگی، یعنی در مر29به همین جهت، از « پنداشت. سهل و آسان می

ي، عروس شهرهاي جهان و لندن رفت. سه سال دیدن آفاق و انفس ، از راه زمینی به پاریس شهر اسطوره
به 1342به ژاپن رفت پیش از آن چند شعر ژاپنی را ترجمه و منتشر ساخته بود. در سال 1339بعد، در مرداد 

بئی، اگره و کشمیر بازدید کرد. در همین سال به افغانستان رفت و هندوستان رفت و از دهلی، بنارس، بم
سفري به پاکستان رفت و از الهور و پیشاور بازدید کرد. در همین سال باز 1345مدتی در کابل ماند. در سال 

ك به النگ آیلند و نیویور1349به اروپا رفت و دیداري از اسپانیا، هلند، ایتالیا و اتریش داشت. در سال 
دوباره به نیویورك رفت و در آن جا نمایشگاه برگزار کرد. 1350). سهراب در سال 25: 87(غیاثی ، » رفت. 

سفري به 1353المللی هنرها اقامت گزید و همچنین در سال به پاریس رفت و در کوي بین1352در سال 
رمان بیماري سرطان خون به آن جا به انگلستان بود که براي د1358یونان و مصر داشت و آخرین سفر او در 

پنداشت : رفت. در خانه بود هم که بود ، خود را در سفر می
دلم عجیب گرفته است. 

خیال خواب ندارم. 
کناره پنجره رفت 

اي و روي صندلی نرم پارچه
نشست: 

). 316: 1387هنوز در سفرم. ( سپهري، 
تر افکار، آثار و نگرش او به محیط پیرامونش و تر و دقیقبا توجه به این نکات گفته شده، براي شناخت به

درك جهان بینی سپهري بر اساس چارچوب هرمنوتیکی سفرهاي سپهري را از دو منظر بررسی خواهیم کرد. 
پردازیم که به واقع سفر جزء ذاتی زندگی وي بود و از رفتارهاي دائمی و پر ابتدا به سیر آفاقی سپهري می

رو هدف نهایی و علت اصلی سفرهاي او از نظر تأثیر بر نوع اینرود. ازحیات وي به شمار میتکرار در طول 
باشد. سپس به سیر انفسی سپهري که براي شناخت افکار و ذهنیات او بینی او قابل بررسی مینگرش و جهان

آثارش منعکس ساخته ي سفر را درپردازیم. سپهري در سیر انفسی خود، پدیدهقابل توجه و تأمل است، می
دیده و تجربه کرده است، اینک در سیر انفسی و فهم افکار و آثار او، یاست و آن چه را که در سیر آفاق

بخش اعظم زندگی وي را به خود اختصاص داده است و تأمل در این مؤلّفه، ما را به بازشناسی افکار سپهري 
هاي هاي باز تولید اندیشهوتیکی دیلتاي، یکی از مؤلّفهسازد. بنابراین، بر اساس چهارچوب هرمننزدیک می

باشد. سپهري، سفر می
ـ سیر آفاقی سپهري1ـ2
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زد. از جمله مطالعه اي دست میسپهري سخت کنجکاو بود و در پی این کنجکاوي به مطالعات گسترده
ش به دیدن، آموختن، نقاشی در امور ادیان به ویژه راه و رسم بودا، عرفان و مسائل علمی، در تمامی سفرهای

هاي ضمن سفرهایش و نیز از البه الي گذراند و این از یادداشتکردن، خواندن، نوشتن و سرودن روزگار می
هاي او به دوستان یا خانواده کامالً مشهود است : نامه

من به مهمانی دنیا رفتم : 
من به دشت اندوه، 

من به باغ عرفان، 
). 282دانش رفتم. ( همان : من به ایوان چراغانی 

ي فرهنگتوان دریافت که وي بسیار اهل سفر بوده و عالوه بر مطالعههاي عمر سپهري میاز شمار سال
هاي مختلف جهان بوده هاي وي براي سفر برپایی نقاشی در گالريهاي متعدد در شرق و غرب، از انگیزه

توان به افکار و لندن، توکیو، دهلی و نیویورك بوده است میهاي او که عمدتاً از پاریس،است. از بررسی نامه
هایی که در حضر بود و از تهران به دوستان و اقوام مکاتباتی سبک زندگی وي نقبی زد. همچنین از سال

توان به شناخت فکر و ذهن سپهري دست یافت. داشت نیز می
و 44و یک نامه در سال 36وي در سال کهیشود. مکاتباتسفرهاي سپهري با سفر به پاریس آغاز می

خورد، عدم تعلق و ها به چشم میبا دوستان و اقوام داشته است. آن جا در این نامه52دیگري در سال 
کند که هاي خود به این نکته اذعان میدلبستگی سپهري به شهر زیباي پاریس است. او در بسیاري از نوشته

ادامه دارد » زندگی آشنا« که اهایش باز گردد. به آن جها و دلبستگیبستگیجاي او این جا نیست و باید به وا
ام. این طرز زندگی مرا از من در این فرهنگ دور از دل جا مانده« نویسد: اي میدر نامه» احساس هست« و 

م را ابندم. من شرقی در همان شرق آشیانهروم. به زودي رخت بر میبرد . شکی نیست که میجا در می
). 98: 1388سپهري، » ( کنم. در شرق خاموش، بی شکل و سنجش ناپذیر.جست و جو می

اي میکرد. همیشه خود را تک افتادهسهراب همخوانی و همسازي با مردم غرب در خود احساس نمی
ت نمی). این احساسات خود را ناشی از درد غرب79همان: » ( شعر نبود« پنداشت چرا که در روح این مردم 

رویم بی آن که از این ما می« گرفت : دانست و بر کسانی که نسبت به او چنین تصوري دارند خرده می
). 80همان : » ( گردیم.میمسافرت ناراضی باشیم مثل یک پرنده به آشیانه بر

ی وي پروراند و از رؤیاهاي دائمیاي بازگشت به وطن خود را سر میؤي سفرهایش همواره روي در همه
رسد که مرور روزهاي زیبا و شیرین گذشته با اقوام در بود که همیشه همراه و مونس او بود. چنین به نظر می

زادگاهش یا سفرهاي کوتاه به شهرهاي مختلف ایران، مرهمی بود براي دوري و هجران او در برابر سیل 
ند، مردم غرب اهل تماشا نبودند. نگاه دهتوجه به اطراف و اکناف به زندگی خود ادامه میمردم غرب که بی

ها به طبیعت ابزاري و کاربردي بود: آن



٥٣١٣
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

هیچ چشمی، عاشقانه به زمین خیره نبود. 
کسی از دیدن یک باغچه مجذوب نشد. 

).397: 1387اي را سر یک مزرعه جدي نگرفت. (سپهري ، هیچ کس زاغچه
ید در تماشا زیست. باید زندگی را مشاهده کرد. و اي ندارد. بادر جهان بینی سپهري، دیدن صرف فایده

کنکاش و تعمق عبور نکرده است. با توجه به نگرش اندازي از زندگی از چشمان نافذ او بیهیچ چشم
در شعر و آثارش پی برد : يبینی ذهنی وتوان به جهانسپهري نسبت به انسان و زندگی، می

دانم من نمی
ان نجیبی است، کبوتر گویند : اسب حیوکه چرا می

.زیباست
و چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست. 

ي قرمز دارد. گل شبدر چه کم از الله
). 297ها را باید شست ، جور دیگر باید دید. ( همان : چشم
هایش را با کاشان برطرف میشود که همیشه کاشان براي او چیز دیگر باشد و دلتنگیها باعث میو این

تصمیم داشت دیگر سفر نکند اما گویی نتوانست و باز قدم در سفر گذاشت : 52پس از سال کرد. گرچه
و من مسافرم ، اي بادهاي همواره ! 

ها ببرید. مرا به وسعت تشکیل برگ
ها برسانید. مرا به کودکی شور آب

هاي مرا تا تکامل تن انگور و کفش
). 333پر از تحرك زیبایی خضوع کنید. ( همان : 

لندن با من خوب نیست « کرد. سهراب پس از پاریس، مدتی در لندن بود. اما لندن او را دلگیر و آزرده می
). و در 77: 1388سپهري، » ( و دیشب در کوچه ابرهاي لندن قاطی دست و پایم شد و من زمین خوردم.

رساند : ن به آرامش میهاي آرام و گاه خیس از باران، خود را با نوشتن، سرودن و حتی گریستشب
شب سرشاري بود. 

رفت. رود از پاي صنوبرها ، تا فراترها می
دره مهتاب اندود، و چنان روشن کوه، که خدا پیدا بود ... 

و هنوز، در سر راه نسیم، 
خورد، هایی که تکان میپونه

). 340ـ 339: 1387ریخت. ( سپهري ، هایی که به هم میجذبه
رود : شود. ابتدا به ژاپن میاز آن مهیاي سفر به شرق و خاور دور میو سهراب پس

هاي استوایی برد. سفر مرا به زمین
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سبز تنومند » بانیان« ي آن و زیر سایه
چه خوب یادم هست 

عبارتی که به ییالق ذهن وارد شد: 
). 325وسیع باش، و تنها، و سر به زیر، و سخت . ( همان : 

رود و از آگره و ه آرامش رسید که گویی تا آن زمان تجربه نکرده بود. پس از آن به هند میاو در ژاپن ب
کند : تاج محل دیدن می

» جمنا«و نیمه راه سفر، روي ساحل 
نشسته بودم 

را در آب » تاج محل« و عکس 
). 329کردم ( همان : نگاه می

هاي تماشایش در آثار خود به ایتالیا ، فرانسه، لندن، هاي هنرمندانه و ثبت دقیقهي بینشسپهري در ادامه
هاي نقاشی در کشورهاي کند و به برپایی نمایشگاهیونان، مصر، اسپانیا، هلند، اتریش و امریکا سفر می

کرد. هیچگاه سفر او را ي سفرهایش براي دیدن، رشد و تعالی تالش مینماید و از همهمختلف اقدام می
ي خاصی نگاه میچیز را به شیوهي خوبی برایش به همراه داشت. وي همههمیشه ثمرهآزرده نساخت زیرا 

کرد : 
باید کتاب را بست. 

باید بلند شد 
در امتداد وقت قدم زد، 

گل را نگاه کرد ... 
باید به ملتقاي درخت و خدا رسید. 

باید نشست 
نزدیک انبساط

). 434(همان : .خودي و کشفجایی میان بی
توان ما در هرمنوتیک شعر ي رفتاري سپهري، یکی از عواملی است که میترین مؤلّفهسفر به عنوان اصلی

هاي سپهري از سفرهاي متعدد یاري رساند تا به جهان ذهنی او دست سپهري از طریق همدلی و درك انگیزه
را نسبت به هستی، زندگی، انسان و طبیعت دریابیم. زیرا او نتیجه و ماحصل وي یابیم و بتوانیم نگرش

به بررسی سفر در شعر سپهري » سیر انفسی« تجربیات سفر خود را در آثارش بیان داشته است و ما در 
خواهیم پرداخت. 

ـ سیر انفسی سپهري2ـ2
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گردد، سفر ت جهان ذهنی او میهاي دیگري که در نقد هرمنوتیکی شعر سپهري سبب شناخیکی از جنبه
انفسی سپهري است. او در این سفر بسیاري از مکنونات خود را بازگفته است. این گونه شناسایی شاعر چه 

نماید. زیرا انعکاسی است از درون و عمق نهاد سپهري. او بسا بیش از سفر بیرونی به شناخت وي کمک می
ي فلسفی و ه همین جهت، رفته رفته سفر در ذهن او جنبهکرد. بحتی در حضر خود را در سفر احساس می

انتزاعی یافت. سفر جوهري و درونی شد و از حرکت در مکان به حرکت در زمان تبدیل شد. وي همواره 
کرد و در ذهن خود ي رفتن بود و عاشقانه سفر میدید. آمادهخود را در حال و حرکت به سوي حقیقت می

داشت. میکرد. ندایی در او بود که وي را به حرکت، رفتن و سکوت واد، خیال میکرکرد، تصور میمرور می
خواهد برود تا برسد به کنه آن خوانند و او فقط میي اجزاي طبیعت و هستی او را به خود فرا میگویی همه

و آن ممکن است دانایی باشد. شناخت طبیعت، حقیقت یا هر چیز دیگر: 
ي نور، مثل خواب دم ل یک بیشهدر دل من چیزي است، مث

صبح 
خواهد تابم ، که دلم میو چنان بی

بدوم تا ته دشت، بروم تا سر کوه. 
). 357ـ 356همان : » ( خواند. دورها آوایی است، که مرا می

کند. شروع به حرکت می» نداي آغاز« سلوك باطنی است که ابتدا با سیر درونی سپهري در واقع نوعی 
شود : توجه به این ندا جلب می

هایم کو، کفش
). 396چه کسی بود صدا زد : سهراب؟ ( همان : 

اش مثل هوا با تن برگ بود، زیرا با مردم زمان تجانسی ندارد. او از او در پی این صداي آشنا که آشنایی
هاي ست و در پی چیزهاي دیگري است که مردم زمان او توجهی به آن ندارند و در روزمرگیسنخ آنان نی

خود غرق هستند : 
دور باید شد. دور. 

مرد آن شهر اساطیر نداشت. 
ي انگور نبود. زن آن شهر به سرشاري یک خوشه

ها را تکرار نکرد. ي تاالري، سرخوشینهیهیچ آی
نمود. چاله آبی حتی، مشعلی را ن

). 370ـ 369دور باید شد، دور. ( همان : 
گذرد تا به مقصود خود دست یاید. گویی در پی بیند و میچیز را میکند. همهاو از همه چیز عبور می

پیمود: رسالتی بود تا به انجام رساندن آن راه می
عبور باید کرد 
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هاي دور باید شد و همنورد افق
باید زد. و گاه در رگ یک حرف خیمه

عبور باید کرد 
). 330و گاه از سر یک شاخه توت باید خورد. ( همان : 

ها باید از بین برود تا حقیقت آشکار گردد. بدي و خوبی و حب و بغضدر جهان بینی سپهري، فاصله
یز چهاي انسان ناشی از نشست انسان در فاصله است. با از بین بردن این فاصله، خلوص و پاکی ناب همه

شود : آشکار می
نه، وصل ممکن نیست، 

اي هست. همیشه فاصله
اگرچه منحنی آب بالش خوبی است

،براي خواب دل آویز و ترد نیلوفر
). 314اي هست. (همان : همیشه فاصله

یابیم او در بینی خاص وي را در میدر سیر آفاقی و بیرونی و همچنین سیر انفسی و درونی سپهري، جهان
و برخی از اشعار دیگر، به بیان آرا و عقاید و » مسافر» « صداي پاي آب« به ویژه » کتابهشت«ي جاي جا

صداي « پردازد. او از حمله، جنگ، فتح و قتل و ... در افکار خود در قالب عواطف و احساسات بشري می
ها را به ها و بديخوبیي کند، همهي مشاهدات خود را از روي زمین بیان میگوید و همهسخن می» پاي آب

گوید : کشد و پس از آن میتصویر می
من به آغاز زمین نزدیکم. 

گیرم. ها را مینبض گل
). 293آشنا هستم با، سرنوشت تر آب، عادت سبز درخت. ( همان : 
گونه تواند اینکند. زیرا معتقد است انسان میوي، نزدیک شدن با هستی و انس با آن را همواره توصیه می

زیستن ناب و دور از هرگونه بدي بر پاي نظام احسن را تجربه کند و عناصر هستی از جمله طبیعت و جلوه
هاي آن بهترین مؤلّفه براي درك مناسبات و روابط انسانی است. در واقع مخاطب با درك گرایش سپهري به 

اسات وي را نسبت به محیط هاي متعدد وي از سفر خواهد توانست عواطف و احسسفر و دریافت نگرش
پیرامونش دریابد و با ایجاد همدلی با او و قرابت با جهان ذهنی وي، به فهم نگرش و زبان او برسیم : 

). 299و بپاشیم میان دو هجا تخم سکوت. ( همان : 
کردیم خیال می

). 331بدون حاشیه هستیم. ( همان : 
شبنم ابتکار حیات 
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روي خاشاك 
).447همان : زد. (برق می

شود و تجلی ي وجود، با فضاي ذهن سپهري عجین میبدین ترتیب در جهان بینی سپهري، طبیعت با همه
بینی سپهري حائز اهمیت است، حضور طبیعت به ي آثار او آشکار می گردد. آن چه در جهانآن در همه

ش ذاتی خود را حفظ نموده و باشد که در پی سفرهاي متعدد او، همچنان ارزصورت برجسته و شاخص می
رود. سپهري گرچه از کودکی با طبیعت شمار میي ارتباطی براي درك جهان ذهنی او  بهمؤثرترین حلقه

ي افکار و عواطف وي محسوب میمأنوس بوده اما در کل حیاتش، طبیعت جاري است و رشته اتصال همه
او،  به باز تولید ذهن سپهري پرداخت. توان با درك این مؤلّفه از طریق همدلی باگردد که می

ـ باز تولید جهان ذهنی سپهري در طبیعت 3
ي آثار وي، عنصر ترین عامل یاري رساننده در درك و شناخت شخصیت و ذهن سپهري در همهبرجسته

طبیعت است. طبیعت بخشی از وجود سپهري است و از طریق این عنصر پر رنگ، افکار و آالم و درونیات 
کند و به واقع ي مناسبات انسانی و اجتماعی را از این طریق بیان میر نقاش بیان شده است. او همهشاع

باشد. سپهري در طبیعت زیسته و با آن ترین راه شناخت سپهري، شناخت و درك عناصر طبیعت میاصلی
ه، آمیخته با ذهنیات هاي طبیعت گرایاني خود را نسبت به طبیعت به صورت پیامرشد کرده است. او عالقه

داند. او ي هستی انسان را به طبیعت وابسته میستاید و همهکند. طبیعت را میفلسفی به مخاطبانش منتقل می
خواهد که همزیستی مسالمت آمیز را از طبیعت فرا گیرند: ها میاز انسان

). 294ي خود را به کالغ. ( همان : بخشد، نارون شاخهرایگان می
بالد و از این که نسبت به نوسانات طبیعت گانگی با طبیعت خرسند و فروتن بر سر خود میاو از ی

کند. به واقع این یگانگی با طبیعت یکی از نمودهاي حساس است و به آن معرفت و آگاهی دارد. مباهات می
ق به خواهد انسان با حواس حساس به درك طبیعت نائل آید و از این طریذهنی سپهري است که می

سازگاري و همزیستی در بین همنوعان خود برسد: 
من به سیبی خوشنودم 

ي بابونه ... و به بوییدن یک بوته
شناسم، من صداي پر بلدرچین را، می

بره را، اثر پاي بز کوهی. وهاي شکم هرنگ
روید، دانم ریواس کجا میخوب می

میرد، خواند، باز کی میآید، کبک کی میسارکی می
ماه در خواب بیابان چیست، 

ي خواهش مرگ در ساقه
).295و تمشک لذت، زیر دندان هم آغوشی. ( همان : 
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ي تمام نماي هستی است داند که آینهاز سوي دیگر، سپهري طبیعت را نماد یگانگی و تجلی حقیقت می
د و از همین عنصر براي پردازهاي بودایی، در دل طبیعت به نوعی سیر و سلوك میاو تحت تأثیر اندیشه

با طبیعت راز و نیاز کرده که پل » صداي پاي آب« جوید. او به ویژه در رسیدن به حقیقت و کشف، بهره می
ارتباطی او با خالق هستی است: 

و خدایی که در این نزدیکی است : 
الي این شب بوها ، پاي آن کاج بلند. 

). 278روي آگاهی آب، روي قانون گیاه. ( همان : 
از دیگر نمودهاي طبیعت در شعر سپهري، حضور طبیعت به عنوان نماد عبارت و راز و نیاز با خالق 

توان با شناخت این عناصر، به فضاي ذهنی و جهان بینی او نسبت به مسائل عبادي و نوع هستی است و می
خاص نگرش او پی برد:

من مسلمانم.
قبله ام یک گل سرخ

نور.جانمازم چشمه، مهرم 
دشت سجاده ي من.

من وضو با تپش پنجره ها می گیرم.
).278در نمازم جریان دارد ماه. جریان دارد طیف. ( همان: 

از جهان بینی سپهري درمی یابیم که وي حتی وقتی از طبیعت بهار و تابستان که بانشاط وسرخوشی 
احساس افسردگی و غمگینی می سخن می گوید و یا حتی وقتی از زمستان که  از سردي و یخ زدگی آن 

نماید، باز در جست و جوي آرامشی است که در درون وي نهفته می باشد تا به لحظه هاي ناب آرامش و 
ایمان خود متصل شود:

ابرها رفتند.
یک هواي صاف، یک گنجشک، یک پرواز.

دشمنان من کجا هستند؟
فکر می کردم:

).386همان: در حضور شمعدانی ها شقاوت آب خواهد شد. ( 
در رمانتیسم هرمنوتیک سپهري، همواره طبیعت ناب و اصیل مورد تقدس و احترام است و هر چه که 

نیز خواهد شد. وي از این که زندگی ماشینی يسبب بر هم خوردن این نظم شود، باعث آزردگی و رنجش و
و جنگ، طبیعت را دستخوش تغییر کرده، بسیار نگران است:

ی که تاریک هستنددر این کوچه های
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من از حاصل ضرب تردید و کبریت می ترسم.
من از سطح سیمانی قرن می ترسم.

بیا تا نترسم من از شهرهایی که خاك سیاشان چراگاه 
جرثقیل است.

مرا باز کن مثل یک در به روي هبوط گالبی در این عصر 
معراج پوالد.

)402مرا خواب کن زیر شاخه ي دور از شب اصطکاك فلزات. ( همان: 
بر اساس هرمنوتیک دیلتاي، محتواي ذهن مؤلّف در متن بیان می شود و مخاطب بر پایه ي متن که نمود 

د. بنابراین در اثر رفت و برگشت میان متن و بیرونی ذهن است به درك فضاي ذهنی مؤلّف دست می یاب
معناي ذهن، معناي نهفته کشف خواهد شد. چنان که مالحظه می گردد، سپهري بسیاري از آرا، اندیشه ها، 
احساسات و افکار خود را از طریق انعکاس طبیعت در شعر بیان می دارد و از طریق همین ظهور و حضور 

می توان فضاي ذهن وي را درك و جهان ذهنی او را کشف کرد.طبیعت در متن شعر سپهري است که 
یکی از مؤلّفه هاي شناخت شعر سپهري و درك جهان بینی او، شناخت و درك گذشته گرایی در قالب 
اسطوره و حماسه است. از طریق مؤلّفه ي اسطوره گرایی و کاوش مضامین مورد نظر سپهري، می توان 

ساس هرمنوتیک دیلتاي روانکاوانه بازتولید نمود.ذهنیات و عواطف سپهري را بر ا
ـ اسطوره4

اسطوره نوعی جهان بینی باستانی است که در آن سعی می شود به مسائل اساسی هستی که همواره مورد 
است پاسخ داده شود. وقتی دانش و عقل بر ذهنیت بشر چیده شد و فرهنگ جدید را به سوال انسان بوده

ندك اندك جایگاه ویژه ي خود را از دست داد. اما اندیشه هاي اسطوره اي در عمق وجود آورد، اسطوره ا
روان بشر ته نشین شد و قسمت وسیعی از ناخودآگاهی وي را تشکیل داد. اسطوره که درونی ترین قلمرو 

یده ها دانایی است. سعی دارد جهان را بشناسد و به عمق آن را راه پیدا کند، سپس با نگاهی از درون به پد
رسند چون یافته هاي انسان می نگرد و خود را در آن ها می یابد. در اسطوره انسان و جهان به یگانگی می

اسطوره اي با عقل حاصل نمی شود. اسطوره جایی است که واپس زاده هاي تاریخ دوباره در آن برانگیخته 
وره جایی است براي بازگشت به هماهنگی می شود و با شکلی تغییر یافته و نمادین از نو زنده می شود. اسط

و وحدت اولیه با اشیا و یگانگی با طبیعت که انسان هاي باستانی با آن سر و کار داشته اند و در جهان بینی 
سپهري نیز براي گریز از دنیاي صنعتی به اسطوره یعنی به وحدت از دست رفته ي اولیه روي آورده شد. 

اي تکامل می یابد. پس از دفترهاي اولیه که در خواب و رؤیا به سر می برد، وقتی سیر تفکر سپهري به گونه 
با واقعیت کنار می آید اما در عین حال نیز مثل انسان صنعت زده خود را بی نیاز از اسطوره نمی داند.
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» گل نیلوفر« است که نمادي از » گل کاشی« هایی که سپهري درباره ي آن صحبت می کند از اسطوره
. نیلوفر در آیین بودا، نماد جاودانگی است و در آیین اسطوره اي آریایی ها همان گیاه ریواس است که است

از آن پدید می آید.» مشیانه« و » مشی« پس از چهل سال از نطفه کیومرث نخستین زوجه ي آدمی یعنی 
پیدا گشت و هشت برگ قابل اشاره نیز است که بر طبق تاریخ اساطیري هند از مجموع زمین، گل نیلوفر

داشت. آن گل، که آن هشت جهت عالم است و در گل شخصی پیدا شد که او را برهما خوانند و برخی از 
مجسمه هاي بودا را می بینیم که چهار زانو چون نیلوفر نشسته و این وضعیت را نیلوفري می گویند که نام 

).138:1376( عابدي، وضعیتی است در یوگا (چهار زانو نشستن و مراقبه کردن) 
همه ي زندگی ام در گلوي گل کاشی چکیده بود.

گل کاشی زندگی دیگر داشت.
آیا این گل

که در خاك همه ي رؤیاهایم روییده بود
کودك دیرین را می شناخت

و یا تنها من بودم که در او چکیده بودم،
).99:1387سپهري، گم شده بودم؟ (

بام ایوان فرو می ریزد
ها می پیچد.و ساقه ي نیلوفر بر گرد همه ي ستون

کدامین باد بی پروا
).125دانه ي این نیلوفر را به سرزمین خواب من آورد؟ ( همان: 

در سه هزار سال« به عقیده ي زرتشتیان اشاره دارد مبنی بر این که » مسافر« سپهري در جاي دیگر از 
الزمان ، در رأس هر هزار سال ( یا در رأس هر هزاره بعد از زردشت)، دختر دوشیزه اي براي آب تنی آخر

کردن به دریاچه ي هامون در سیستان می رود و از نطفه ي زردشت باردار می شود و به ترتیب هوشیدر و 
زردشتی است و آخرین هوشید ماه و سوشیانت به وجود می آیند. سوشیانت به طور کلی موعود دیانت 

» ( سوشیانت که بعد از او قیامت است. استوت ارته نا م دارد که او را تسامحاً به نام سوشیانتمی خوانند.
).192:1382شمیسا، 

می شنوي:هنوز » هامون«يو در کرانه
بدي تمامی زمین را فرا گرفت.

هزار سال گذشت، 
صداي آب تنی کردنی به گوش نیامد

).329-328: 1387دوشیزه اي در آب نیفتاد. ( سپهري، و عکس پیکر 
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بدین ترتیب گفتمان سپهري در گرایش به اسطوره که به واقع رویکردي آرمانی و رجوع به عمق نماد 
بشري است که وي را گاه گاهی به سمت خود می کشاند و نیز در بازتولید اندیشه هاي سپهري، گذشته 

، سکون و صلح می یابیم.گرایی را نوعی رسیدن به آرامش 

ـ خواب و رؤیا5
یکی دیگر از مؤلّفه هاي شناخت جهان ذهنی سپهري ، مقوله ي خواب و رؤیاست. به نظر می رسد در 

» زندگی خواب ها« جهان بینی سپهري، خواب و رؤیا اهمیت ویژه اي دارد تا جایی که یکی از دفترهایش را 
ر واقع نوعی حضور و ظهور دیگرگونه و متفاوت در شعر تلقی می نامید. توجه سپهري به مقوله ي خواب د

شود که شاعر در آن توانسته است بخشی از شخصیت و ذهنیات خود را بروز دهد و با بررسی و واکاوي این 
هاي وي دست یافت و از طریق همدلی با شاعر و مؤلّفه در شعر سپهري به الیه هاي پنهان عواطف و اندیشه

ي ذهنی او به این نکته می رسیم که شاعر بسیاري از افکار و  اندیشه هاي خود را در قالب حضور در فضا
یاهایش ؤرؤیا بیان می دارد گویی همه چیز را در خواب می بیند آن چه را که آرزو می کند، به واسطه ي ر

سات وي از محقق می سازد. بنابراین، براي بازتولید اندیشه هاي سپهري، ضروري است عواطف و احسا
خالل اشعارش با محتواي خواب و رؤیا، بررسی گردد.

در دفترهاي اولیه شعر سپهري، خواب و رؤیا علی رغم این که با حالتی از گیجی و حیرت همراه است، 
گاه آرامش بخش است و او نمی خواهد سر از خواب بردارد. اما گاه او را اذیت می کند و کابوس می بیند 

ت که آرزوهایش واپس زده شده است. گرچه این نگرش در دفترهاي بعد تکامل پیدا می که در دنیایی اس
کند و به جاي خواب هاي وهم آلود با خوابی مواجه است که در آن روزنه هاي نور، اشراق و مکاشفه دیده 

می شود:
جهان، آلوده ي خواب است.

فروبسته است وحشت در به روي هر تپش، هر بانگ ...
شت گرانبار است.شب از وح

).74-73جهان آلوده ي خواب است و من در وهم خود بیدار ( همان: 
لذت خوابم می فشارد.

).95فراموشی می بارد. ( همان: 
از رسیدن به واقعیات ، شکسته شدن وهم و رؤیا و از دست » آوار آفتاب« سپهري در مجموعه ي شعري 

وهام و خیاالت بیرون می آید و به سمت حقیقت حرکت می گوید. اندك اندك از رؤیاها، ارفتن زمان می
کند:

زیر چرخ وحشی گردونه ي خورشید
بشکند گر پیکر بی تاب آیینه
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او چو عطري می پرد از دشت نیلوفر،
او، گل بی طرح آیینه.

).155او، شکوه شبنم رؤیا. ( همان، 
رؤیا زدگی شکست : پهنه به سایه فرو بود.

).203( همان: زمان پر پر می شد. 
در سپهري نقش »آوار آفتاب« ذهنیت بودا و عرفان شرقی که از » شرق اندوه« در مجموعه ي شعري 

رسد و بودا و تعالیمش حتی در خواب و رؤیا نیز با او همراه بوده است:بسته بود، به اوج می
در جوي زمان، در خواب تماشاي تو می رویم.

).233می شویم. ( همان: سیماي روان، با شبنم افشان تو 
به وحدت می رسد و گاه گویی کشف و شهودي » ما هیچ، ما نگاه« اما سپهري در مجموعه ي شعري 
دارد و در خواب به معنویت می رسد:

امشب
در یک خواب عجیب

رو به سمت کلمات
باز خواهد شد.

).462-461باد چیزي خواهد گفت. ( همان: 
ها به سبب آزردگی احساسات وي خواب ري براي گریز از واقعیتبدین ترتیب در جهان بینی سپه

چه را که می پسندد و دلخواه اوست، در رؤیاهایش می جوید. اما پس از چندي او پناهگاه خوابی است و آن
در خواب و بیداري حقیقت را جست و جو می کند و آن حاالت وهم آلوده رها می شود و به سمت اشراق 

کت می نماید.و حقیقت و نور حر
ـ مذهب و ایدئولوژي6

از دیگر مؤلّفه هاي شناخت جهان ذهنی سپهري ، نوع نگرش او به مذهب و ایدئولوژي می باشد. او در 
متن شعر خود همواره این نگرش را ترویج کرده است و در اثر گفتمان با این دست از اشعار وي به جهان 

سپهري می پردازیم.بینی او پی برده و به بازتولید اندیشه هاي
مهم ترین اصلی که جهان بینی سپهري بر آن استوار بوده ، این است که آن چه در جهان اصالت دارد، 
وحدت است و کثرات چیزي جز نمود نیستند. او در آثارش کثرت ظاهري را که انسان به موجودات می دهد 

دادن این وحدت، شاعر جهان را بازسازي می براي نشان « نفی کرده و همه چیز را در قالب وحدت می بیند. 
کند که جلوه گاه وحدت باشد. براي این کار دستگاه مقایسه و نظام ارزشی متداول را که ما داریم نفی می 
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کند و همه ي خصوصیاتی را که ما به اشیا نسبت می دهیم تا آن ها را از هم متمایز سازیم، اعتباري و 
). وي در اشعارش به این وحدت اشاره می کند:182:1386نوربخش،» ( قراردادي می داند.

دانممن نمی
که چرا می گویند: اسب حیوان نجیبی است، کبوتر 

زیباست.
و چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست.

گل شبدر چه کم از الله ي قرمز دارد.
).297:1387جور دیگر باید دید. ( سپهري، ها را باید شست،چشم

اي جدا از دستگاه آفرینش وجود ندارد، بلکه آفریننده به صورت یک جا در تمام پدیده به نظر او آفریننده
است و همانند روحی است که در میان آفریدگان جاري و ساري می باشد و به سادگی قابل ها منتشر شده

اش بر لب آب و خدایش الي یافتنی نیست. او به جایی می رسد که کعبهندستدرك است و دور از ذهن و 
شب بوها و دشت، سجاده ي او می گردد. وي براي رسیدن به خدا دیدگاه خاص خود را دارد. از نظر او، راه 

اي بیش نیست و براي نیل به مقصود باید از راه دل وارد شد. بنابراین عرفانعقل در شناخت خداوند، بیراهه
حقیقی، منی که به اصل خویش » من«اي از عرفان شرقی، بودایی و ایرانی است. او زمانی از سپهري آمیزه

بازگشت نموده خالی است و تمناي رسیدن به آن و یگانه شدن با خداي خود را دارد : 
به درآ، بی خدایی مرا بیاگن، محراب بی آغازم شو. 

). 202همان : شوم. ( » من « نزدیک آي، تا من سراسر 
رسد : یابد و گویی به اشراق مینگرد، به وضوح خدا را در میسهراب به هر کجا که می

شب سرشاري بود. 
رفت. رود از پاي صنوبرها، تا فراترها می

). 340ـ 339دره مهتاب اندود، و چنان روشن کوه، که خدا پیدا بود. ( همان : 
ها نشسته است : ی است که بر دیدهو انکار آیات خدا به سبب غبار عادت

زیر بیدي بودیم. 
ي باالي سرم چیدم، گفتم : برگی از شاخه

). 381خواهید؟ ( همان : چشم را باز کنید، آیتی بهتر از این می
رسید و رسیدن به خط سیر جهان بینی سپهري ، با ترجیح طریق دل بر عقل، به آرامش عاشقانه و الهی می

ي مسالمت صلح و عدل است و اتوپیاي ذهنی او مملو از معرفت، آرامش، نور، جاودانگی، پایهاین مقصد بر 
حضور خدا، دریافتن و مغتنم شمردن وقت است : 

رفت به سر وقت چنار. باد می
). 363رفتم. ( همان : من به سر وقت خدا می
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ي روان باشیم : به درخت، درخت را چون جویبار، آیینه
پاسخ دهیم.

و دو کران خود را هر لحظه بیافرینیم، هر لحظه رها سازیم. 
) 180برویم، برویم، و بیکرانی را زمزمه کنیم. ( همان : 

ـ حیات ، مرگ و زوال 7
هاي مختلف در شعر یکی از مسائل مورد توجه سپهري، مرگ و زندگی است. این پدیده به صورت

آید، سپهري انعکاس یافته و خود او نیز نگرش خاصی نسبت به این مسئله دارد. آن چه از شعر سپهري بر می
این است که نگرش وي به سمت زندگانی روحانی و متعالی است. به همین دلیل مرگ بخشی از زندگی و 

. آید و تفاوتی بین مرگ و زندگی نیستجزوي از آن به حساب می
کند و اي دیگر به این مقوله نگاه میي مرگ و زندگی متفاوت است. او از زاویهنگرش سپهري به مسئله

اي دارد. او در عصري ي عصر وي تفاوت قابل مالحظهسازد با نگرش حاکم بر جامعهتصویري که از آن می
بریدند، در حالی را لب جوي آب میگناه هاي بیگوید که به قول شاملو سر آدماز نگاه تازه به مرگ سخن می

گوید : مرگ پایان همه چیز نیست. انتهاي مرگ روشن است و جزئی از زندگی به حساب میکه سپهري می
کند. از نظر او نظام طبیعت بدون مرگ ناقص است و مرگ آید و هر لحظه از زندگی به اعتبار مرگ جلوه می

مانند هر پدیده دیگر هستی الزم است : 
نترسیم از مرگ و 

مرگ پایان کبوتر نیست ... 
مرگ در ذهن اقاقی جاري است. 

مرگ در آب و هواي خوش اندیشه نشیمن دارد. 
گوید. مرگ در ذات شب دهکده از صبح سخن می

آید به دهان. ي انگور میمرگ با خوشه
خواند ... ي سرخ ـ گلو میمرگ در حنجره

نگرد. یگاه در سایه نشسته است به ما م
دانیم و همه می

). 303ـ 302هاي لذت، پر اکسیژن مرگ است. ( همان : ریه
ي سپهري مانند عارفان مکتب خراسان، مرگ و زندگی به هم درآمیخته است. یک مفهوم است در فلسفه« 

). 101: 1382شمیسا، » ( بینیم. که یک سرش را زندگی و سر دیگرش را مرگ می
گوید : دوست دارد و از آن بد نمیسهراب زندگی را 



٥٣٢٥
نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

زندگی بال و پري دارد با وسعت مرگ، 
). 296: 1387ي عشق. ( سپهري ، پرشی دارد اندازه

ي وي را با  روانکاوي هاي نهفتهآید که اندیشهدر  هرمنوتیک  سپهري، نمادهایی از مرگ به دست می
ي زندگی است با شکلی متعالی و سپهري، مرگ ادامهي توان دریافت و در باز تولید اندیشهذهنی او می

کند. گردد و زندگی متعالی را تجربه میاي که روح از تعلق جسم رها میروحانی، به گونه
مرگ آن قدر در زندگی جاري است که اگر نبود زندگی چیزي کم داشت. بنابراین، مرگ را بیداري پس 

داند و نوعی شکفتن : از خواب می
ي یک خوابیم. غنچهآري، ما
شکفیم؟ ي خواب؟ آیا میـ غنچه

ـ یک روزي، بی جنبش برگ. 
ـ اینجا؟ 

ي مرگ. ـ نی، در دره
ـ تاریکی، تنهایی. 

). 236ـ 235ـ نی، خلوت زیبایی. ( همان :  

است باشد. بلکه خلوتی زیببینی سپهري، مرگ سبب قرار گرفتن انسان در تاریکی و تنهایی نمیدر جهان
که باید شادمانه و با آغوش باز در را به روي او گشود. بی هیچ مقاومتی، کسی را در برابرش یاراي ایستادن 

نیست: 
ي تر بگشا. مرگ آمد، در پایی، و نه من ، دیدهنه تو می

). 240بگشا. ( همان : 
گیري : نتیجه

هرمنوتیک دیلتاي بر مبناي شناخت مؤلّف در بستر تاریخ عصر وي و با تأکید بر افکار و اندیشه رمانتیسی 
از ال به الي آثار پدیده آمده از وي درك مؤلفها و آمالبنا شده است که در آن شخصیت، عواطف، اندیشه

جهان ذهنی  وي را به ما می نمایاند » ت کتابهش« و فهم خواهد شد. بنابراین با نگاهی به اشعار سپهري در 
ي او محسوب ي عواطف بیان نشدهو با روانکاوي او در اشعارش به آن چه که در متن نهفته است و در زمره

سپهري راه یافت. شخصیت درونگر و انزواطلب سپهري، یتوان به معناي درون و جهان ذهنگردد. میمی
ل سیاسی در بین معاصرانش را سبب شد و او را متمایز از سایر معاصرانش گیري از پرداختن به مسائکناره

یابیم که همواره در جهت تعالی انسان و رسیدن به هایی را میقرار داد. در وراي چنین شخصیتی، اندیشه
28پوید. سپهري در دوران پرتنش از تاریخ سیاسی ایران می زیست که مصادف با کودتاي حقیقت ناب را می

ات مردم علیه حکومت پهلوي بود. در هرمنوتیک سپهري و واکاوي ضرداد، ملی شدن صنعت نفت و اعترام
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بینیم که او در طول حیات خود با سفرهاي متعددي که داشت در هنگام رخداد این حوادث اندیشه هاي او می
أثیرگذاري این حوادث را به در ایران نبوده و یا اگر بوده مشغول برپایی نمایشگاه هاي نقاشی خود بوده و ت

بینیم و مضامینی چون فقر، آزادي و ... به صورت نمادین در صورت غیر مستقیم و نمادین در شعرش می
شعرش مطرح گردیده است و با واژه هاي چون افسردگی، ظلمت، شب، غراب، جغد و ... بیان شده است و 

ا توصیه می کند. صلح و دوستی و همزیستی مسالمت آمیز در کنار یکدیگر ر
طبیعت گرایی در شعر سپهري اصلی ترین مؤلّفه ي شناخت و درك جهان بینی او به شمار می رود. 
بنابراین در رمانیسم هرمنوتیکی سپهري، عواطف، احساسات و اندیشه هاي وي از مجراي طبیعت بیان شده 

دي است که مخاطب وارد فضاي است . در شعر سپهري طبیعت و همه ي اسباب و لوازم آن به عنوان نما
ذهنی سپهري می شود و از طریق نشانه هاي موجود در متن شعر به معناي درونی و نمادین متن پی خواهیم 
برد. بدین ترتیب طبیعت به عنوان حلقه ي اصلی زنجیره ي آثار سپهري ، راهگشاي درك جهان ذهنی 

نگاشتن بدي ها، همزیستی مسالمت آمیز، تعالی سپهري خواهد بود و مفاهیمی مانند خیر مطلق، به هیچ ا
انسان و کشیده شدن به وادي معرفت و معنویت و ... معناهاي برآمده از شعر سپهري است.

در بازتولید اندیشه ها و فضاي فکري سپهري که برخاسته از عمق آثار وي می باشد، به نگرش و جهان 
ینش وحدت وجودي نسبت به هستی است . در نگرش خوریم که ماحصل آن همان ببینی فلسفی او بر می

وي ارکان طبیعت، هستی همه جزئی از یک کل هستند که در کنار هم و در راستاي کل مطلق (خدا) معنا 
دارند. هستی و نمودهاي آن کثراتند و این کثرت ها روي در وحدت دارند. 

تا در حرکت هستند و مکمل در جهان بینی سپهري، مرگ و زندگی، زوال و بقا همه در یک راس
ي زندگی به شمار می آید اما با یکدیگرند. زندگی بدون مرگ ناقص است و چیزي کم دارد. مرگ ادامه

پوشش تازه و نو.
منابع

نشر مرکز.:) ساختار و تأویل متن، چاپ چهارم، تهران1378ـ احمدي، بابک ( 1
:د سعید حنایی کاشانی، چاپ اول، تهران) علم هرمنوتیک، ترجمه ي محم1378ـ پالمر، ریچارد (2

هرمس.
( سهراب سپهري)، چاپ اول، تهران: انتشارات نگاه.3) شعر زمان 1371حقوقی، محمد (-3
)، مقایسه تطبیقی سهراب سپهري و جبران خلیل جبران، چاپ اول، تهران: 1385رامشینی، مهدي (-4

فرهنگ سراي میردشتی.
کتاب، چاپ پنجم، تهران: انتشارات طهوري.) هشت1387سپهري، سهراب (-5
) اتاق آبی، ویراسته ي پیروز سیار، چاپ اول، تهران: سروش.1369ـــــــــــــــ،(-6
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)، هنوز در سفرم ( شعرها و یادداشت هاي منتشر نشده از سهراب سپهري) ، 1388سپهري، پریدخت (-7
چاپ هشتم، تهران: فرزان.

انتشارات طهوري. :) سهراب مرغ مهاجر، چاپ نهم، تهران1389ـــــــــــــــــ، (-8
) جاي پاي دوست ( نامه هاي سهراب سپهري)، چاپ اول، تهران: ذهن 1387ـــــــــــــــــ، (-9
آویز.

) نگاهی به سپهري، چاپ هشتم، تهران: صداي معاصر1382شمیسا، سیروس (-10
ب ( زندگی و شعر سهراب سپهري)، چاپ اول، تهران: ثالث ) از مصاحبت آفتا1376عابدي، کامیار (-11

و یوشیج.
) معراج شقایق ( تحلیل ساختاري شعر سهراب سپهري)، چاپ اول، تهران: 1387غیاثی، محمدتقی (-12

انتشارات مروارید.
) یادمان سهراب سپهري، چاپ اول، تهران: دفتر نشر آثار هنري.1367الهوتی، محمدرضا (-13
سهراب سپهري در آیینه ي اشعارش، ي) به سراغ من اگر می آیید: اندیشه1376بخش، منصور (نور-14

چاپ اول، تهران: انتشارات مروارید.
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اندارد تاساساس چارچوب یک بر مقدماتیسطح» آموزش فارسی به فارسی«نقدکتاب هاي 
)»A2«و » A1«سطح پایه (جهانی آموزش زبان دوم 

ی زارچدکتر ابوالقاسم غیاث
استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
فاطمه جعفري
مربی، عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

چکیده
تاکنون کتابها و منابع درسی زیادي در حوزه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان در داخل و خارج 

ت. هریک از این منابع براساس نیازهاي جامعه زبانی که مولفین بر آن اساس از کشور تهیه و تدوین شده اس
اند. نگاهی گذرا به فهرست کتابهاي منتشر شده در زمینه آموزش زبان اند، تهیه شدهاقدام به تالیف نموده

مانی که . اما با این حال زدهنده تالش فراوان مولفان و محققان آن استفارسی به غیر فارسی زبانان نشان 
بر اساس اصول علمی و استاندارهاي جهانی آموزش زبان منطبق صحبت از منابع آموزشی مناسب و کاربردي 

به میان می آید، خأل کمبود مواد آموزشی استاندارد و علمی به چشم می خورد. این مقاله با در نظر گرفتن 
آموزش فارسی به کتابهاي آموزش زبان دوم، دوره مقدماتی مرجعمشترك اروپایی اصول چارچوب

» ص«یدانشگاه جامعه المصطف»عج«ي مدرسه المهدیو معارف اسالمیمرکز آموزش زبان فارسفارسی
هاي آموزش زبان فارسی از کردن بابی جدید در بررسی کتاب. هدف از این بررسی، بکندمینقد را 1آیلیس)(

براي این منظور، ابتدا است. جهانیداستانداریک به غیرفارسی زبانان در حوزه تطبیق محتواي این کتابها با
ویژگی ها و مالك هاي دوره مقدماتی در چارچوب مرجع مشترك اروپایی تعریف می شود و در ادامه از 

تحلیل خواهند »مقدمه، جلد اول و جلد دوم«کتاب هاي فارسی به فارسی،آموزشمجموعه هفت جلدي 
، فراخوانی است براي مولفین و رکز زبان فارسی آیلیسع آموزشی مشد. این بررسی عالوه بر تحلیل مناب

نویسندگان منابع آموزش زبان فارسی، تا با در نظر گرفتن اصول و چارچوب هاي استانداردهاي جهانی، منابع 
رایج تهیه نمایند. جهانیآموزش زبان فارسی براي غیر فارسی زبانان را براساس اصول علمی

.نقد کتابچوب مرجع اروپایی، آموزش زبان فارسی، زبان دوم، جامعه شناسی زبان، چارها:کلیدواژه
مقدمه

منابع آموزشی به دلیل ،در مثلت سه گانه آموزش زبان، یعنی روش تدریس، منابع آموزشی و ارزشیابی
راکز تعیین کردن اهداف آموزشی و ارزشیابی مراکز آموزش زبان از اهمیت ویژه اي برخوردار هستند. م

آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان داخل و خارج از کشور نیز هر یک براساس نیازهاي خود، منابعی 
تهیه و تدوین نموده و یا از منابع آموزشی موجود استفاده می کنند. آمار موجود از آثار مکتوب آموزش زبان 

یسندگان ارجمند فعال در حیطه آموزش فارسی به غیر فارسی زبانان، نشان دهنده تالش هاي مولفین و نو
عنوان 213، ذوالفقاري 1383زبان فارسی به غیر فارسی زبانان است. در آمار کتابشناسی ارائه شده در سال 

دانشگاه جامعه »عج«ي مدرسه المهدیو معارف اسالمیمرکز آموزش زبان فارس)، www.ILIS.ir(مرکز آموزش زبان آیلیس. 1
یشمرکز تا کنون توانسته باینبوجود آمده است.یال جهت آموزش زبان فارسس30به یبقریبا قدمتدر شهر قم است که » ص«یالمصطف

آشنا سازد.یبا زبان فارسدر مراکز خود در شهرهاي قم، مشهد، اصفهان، تبریز و قشمرایتمل121هزار نفر از 11از 
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و در سال 1)1383کتاب را در زمینه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان آورده است (ذوالفقاري، 
شد خود با کتابشناسی منابع آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان ، آخوندي در رساله کارشناسی ار1391

به برخی از در ادامه 2کتاب آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان را بررسی نموده است.137ویژگی هاي 
این نتایج اشاره می شود: 

اي نسبت به نیازهکارهاي انجام شده به شکل جزیره اي است یعنی هر مرکز آموزش زبان.1
.خود اقدام به تالیف کتاب کرده است

در تدوین کتابهاي آموزش زبان، روش و هدف مشخص و مشترکی دنبال نمی شود..2
کتابهاي نگاشته شده در سطح بندي ضعف دارند، به طوري که براي بیش از نیمی از آنها.3

سطح بندي یا وجود ندارد یا از نظر علمی مبناي آن مشخص نست.
زشیابی آموخته ها از طریق آزمون هاي علمی و منظم وجود ندارد.کتابهایی براي ار.4
بسیاري از کتابها امکاناتی مانند کتاب راهنماي تدریس، مطالب مکمل، تصاویر مناسب، .5

ندارند.غیرهتمرینهاي دوره اي، کتابهاي کار در منزل و
، دوام، نوع کاغذ برخی کتابها ظاهر مناسبی ندارند و در اندازه، وزن، صفحه بندي، جذابیت.6

مشکل دارند.غیرهو
تعدادي از کتابها متناسب با دین و فرهنگ ایرانی اسالمی نیستند..7

ناشی از کمبود منابع آموزشی مناسب همچنان بر فضاي آموزش ءخالمی توان گفت براساس این تحقیق 
محتوي این منابع بلکه در مورد نه تنها در زمینه مساله . این احساس می شودزبان فارسی به غیرفارسی زبانان 

تطبیق و هماهنگی آنها با اهداف خاص آموزش زبان فارسی یه غیرفارسی زبانان قابل بررسی است. 
بررسی تطبیق و هماهنگی منابع آموزشی یاد شده با خط مشی ها و اهداف مراکز آموزش زبان، مورد 

در پی آن است که با بررسی و ی به عنوان نمونه، عالوه بر ارائه مدلهدف این مقاله توجه این مقاله نیست. 
براساس چارچوب مرجع اروپا سطح پایه آیلیس مرکز آموزش زبان فارسی نقد کتاب هاي سطح مقدماتی 

»A1 « و»A2« .نمونه اي به عنوان روش ارزشیابی منابع آموزشی زبان فارسی به غیرفارسی زبانان ارائه دهد ،
چارچوب مرجع مشترك اروپایی، » A2«و » A1«عرفی ویژگی هاي سطح پایه این تحقیق پس از ارائه و م

مرکز آموزش زبان آیلیس را بررسی می نماید. سواالت اساسی » 2«و » 1«و » مقدمه«ویژگی هاي کتاب هاي 
که این مقاله به آنها پاسخ خواهد داد: 

آیلیس استفاده شده است؟ چه رویکردهاي علمی و آموزشی در تدوین کتابهاي سطح مقدماتی مرکز-
با مالك هاي یک استاندارد جهانی تطبیق دارند؟ » آموزش فارسی به فارسی«آیا کتاب مقدماتی -
راهکارهاي پیشنهادي براي نزدیک شدن این کتابها به یک چارچوب مرجع استاندارد چیست؟ -

٢٣، شماره ١٣٨٣عشق، ، دکتر حسن ذوالفقاری، مجلھ سخن»کتابشناسی آموزش زبان فارسی بھ غیر فارسی زبانان.١
، علی آخوندی، موسسھ زبان و فرھنک شناسی، »کتابشناسی توصیفی کتابھای آموزش زبان فارسی بھ غیر فارسی زبانان.٢

١٣٩١دانشگاه جامعھ المصطفی العالمیھ، 
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اروپایی معرفی خواهد شد. در ادامه، ابتدا مالك و ویژگی هاي سطح پایه در چارچوب مرجع مشترك
یلیس نقد می شوند. در آخر، نتیجه مرکز آموزش زبان آ» A2«و » A1«یهسطح پايکتاب هاسپس در ادامه، 

گیري خواهد شد.

1(پایه) در چارچوب مرجع مشترك اروپاییA2و A1بخش اول: مالك ها و ویژگی هاي سطح 

زبانهر سطح جعی است که محتوا، اهداف و مشخصات استاندارد در هر زبانی، نیاز به مرآموزش براي 
استاندارد آموزشرا در چارچوب منسجمی به صورت روشن، دقیق و علمی تعریف کرده باشد. براي آموزان

زبان فارسی الزم است چارچوب مرجعی باشد تا بر پایه آن، به صورتی واضح و کاربردي، اطالعات مورد 
بانی یک غیرفارسی زبان ارائه شود.هایی زنیاز براي سنجش توانایی

: چارچوب مرجع مشترکی را تعریف نموده2شوراي اروپا
هاي زنده، تهیه منابع، تهیه آزمون ها و تهیه چارچوب مرجع اروپا، پایه مشترکی براي تهیه برنامه زبان«

ن زبان می بایست تواند آنچه را که کاربراخودآموزها و... در اروپا است. این چارچوب تا حد ممکن می
که می راهاییها و مهارتکند. همچنین دانشببرند، توصیف میفرابگیرند تا در مکالمات و ارتباطات بکار

] چارچوب مرجع، سنجش پیشرفت ...شمارد. [بایست کسب کنند تا رفتار زبانی مناسبی داشته باشند برمی
ها را نیز توصیف سازد. همچنین سطوح توانشکن میکاربرزبان در هر مرحله از فراگیري یا زندگی وي را مم

)1: 2009(شوراي اروپا، » کند.می

:3تقسیم شده اندزیردر شوراي اروپا، توصیف سطوح مشترك مرجع به شش بخش
یا اکتشافی4. سطح پایه1
یا پیش متوسطه5. سطح پیگیر2
یا متوسطه6. سطح آستانه3
لیا کاربر مستق7. سطح فوق متوسطه4
8. سطح خودکفا یا پیشرفته یا مهارت کاربردي واقعی5

١.The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)
2 .Council of Europe

بر اساس چارچوب ییدر کتاب طرح مشترک اروپایج، انتشارات کمبر٢٠٠١است کھ در سال یبر اساس مدلبندییمقست.این٣
اروپا بھ روز شده یکتاب کھ توسط شوراین) ا٢٠٠٩(یرایشوینآنارائھ نموده است. در پژوھش حاضر از آخریو آموزشیاسیس

.شودیاست، استفاده م
4 .Breakthrough
5 .Waystage
6.Threshold
7 .Vantage
8 .Effective Operational Proficiency
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1. تسلط یا حرفه اي6

همچون جمالت ،تواند اصطالحات آشنا و روزمرهمی«)A2و A1یک کاربر زبان در سطح زبانی پایه (
تواند خود یا اي که نیازهاي ملموس وي را نشان می دهد، را درك و استفاده کند. وي میخیلی ساده

یگري را معرفی نماید و از سؤاالتی که مربوط به یک شخص مانند محل زندگی، ارتباطاتش و شخص د
اي تواند به صورت سادهآنچه به او تعلق دارد و... را بپرسد و به این دست سؤاالت پاسخ بدهد. وي می

»اید.صحبت کند، با وي مکالمه نماید و وي را در صحبت همراهی نمروانیوآرامیاگر مخاطب به 
)24: 2009(شوراي اروپا، 

خواندن، نوشتن، صحبت کردن و ارتباطیچهار مهارتبراي فراگیري یک زبان، زبان آموزان باید
اي به یک اندازه از شنیدن را در خود ارتقا بدهد. طبیعتاً کاربر ابتدایی در مقایسه با کاربر مستقل و حرفه

پرسشی که می توانیم در . دارندین زمینه با یکدیگر تفاوت این مهارت هاي زبانی برخوردار نیست و در ا
و A1پایه (هایی در دسترس هستند تا بتوان سطح زبانیآیا معیارها و مالكاینجا طرح کنیم این است که 

A2( و منابع مناسبی براي هر سطح تهیه نمود؟کردمشخصرا به صورت علمی و دقیق
. بدین صورت، ستارائه شده ااروپاییمشترك مرجع مالك ها و ویژگی هاي فوق در چارچوب 

تا منابعی متناسب با هر سطح توان شاخصه هایی براي طبقه بندي و ارزیابی کاربران زبان به دست دادمی
شنیدن و «در یک دسته بندي سه گانه تحت عنوان درك کردن ،1. جدول زبان آموزان آماده شود

و نوشتن، به صورت کلی » مکالمه و بیان پیوسته مساله ايمشارکت در یک «، صحبت کردن »خواندن
چه بایدزبان آموز است و واجد چه شرایطی )A2و A1پایه (کند که کاربرزبان در سطح زبانیمشخص می

یا نقاط قوت و ضعف وي در چه مهارت هایی است. بر همین اساس، برنامه بگیردمهارت هایی را فرا
تهیه متون آموزشی مناسب که این مشخصات را پوشش بدهند، بپردازند و توانند بهریزان آموزشی می

جدول زیر، سطح متناسب چهار مهارت ارتباطی آزمون سازان نیز آزمون متناسب با آن را تهیه نمایند.
را نشان می دهد.A2و A1شنیدن، خواندن، صحبت کردن و نوشتن را براي سطح زبانی پایه 

A1
در

ك 
شنیدن

ام و گانی آشنا و اصطالحات خیلی رایج درباره خودم، خانوادهواژ
توانم درك کنم، به شرط آنکه واسطه را میمحیط ملموس و عینی و بی

1 .Mastery
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افراد شمرده شمرده و به آرامی صحبت بکنندکردن

خواند
ن

که در راهاییها و جمالت خیلی ساده مثل آناسامی آشنا، واژه
توانم بخوانم و درك می،برندا بکار میآگهی ها، اعالنات یا کاتالوگ ه

کنم.

ص
حبت 
کردن

مشار
کت در 

مکالمه

اگر مخاطب حاضر باشد تا جمالتش را خیلی به آرامی بیان کند و 
توانم در خواهم بگویم کمکم کند، میدر شکل دهی جمالتی که می

توانم درباره موضوعات آشنا یا حد ساده و مقدماتی مکالمه بکنم. می
ه فوراً نیاز داشته باشم، سؤال بپرسم. البته به این دست سؤاالت آنچه ک
توانم پاسخ بدهم.هم می

بیان 
پیوسته 

ايمساله

توانم از اصطالحات و جمالت ساده براي توصیف محل زندگی می
شناسم استفاده کنم.و افرادي که می

نو
شتن

نوشتن

نویسم. توانم مطلبی کوتاه و ساده روي یک کارت پستال بمی
توانم مشخصات شخصی را با جزئیاتش به یک پرسشنامه منتقل می

کنم. مثالً نام، نام خانوادگی، ملیت و نشانی محل سکونت را روي فرم 
پذیرش یک هتل بنویسم.

A2

در
ك 

کردن

شنیدن

توانم اصطالحات و واژگان خیلی رایج مربوط به آنچه خیلی به می
ده ام، خریدها، جاهاي نزدیک و کار من مربوط است، مثل خودم، خانوا

هاي توانم نکات اصلی یک خبر، یک آگهی یا پیامرا درك بکنم. می
ساده و واضح را متوجه بشوم.

خواند
ن

توانم اطالعات توانم درك کنم. میمتون کوتاه و خیلی ساده را می
بینی در اسناد و اوراق رایج و متداول مثل تبلیغات، کامالً قابل پیش

بروشورها، منوهاي غذا و ساعات کار شرکت ها و مؤسسات را پیدا 
توانم درك کنم.هاي شخصی کوتاه و ساده را میبکنم. همچنین نامه

ص
حبت 
کردن

مشار
کت در 

مکالمه

اگر درباره موضوعات و امور عادي و آشنا که تنها نیاز به رد و بدل 
نم در هنگام تواکردن اطالعات ساده و مشخص و مستقیم دارد، می

انجام کارها و امور ساده و روزمره و عادي، مکالمه بکنم. هر چند که به 
طور معمول براي ادامه مکالمه به اندازه کافی توانایی ندارم، اما به 

توانم در مکالمه شرکت بکنم.صورت کوتاه و مختصر می
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بیان 
پیوسته 

ايمساله

راي توصیف ساده توانم یک سري از جمالت و اصطالحات را بمی
هاي و فعالیتخانواده ام، افراد دیگر، شرایط زندگی ام، امور تحصیلی

اي کنونی یا اخیرم استفاده کنم.حرفه
نو
شتن

نوشتن
توانم هاي ساده و کوتاه را بنویسم. میها و پیامتوانم یادداشتمی

یک نامه شخصی خیلی ساده مثالً یک نامه تشکر را بنویسم.
)2009:26ارزیابی چهار مهارت زبانی(شوراي اروپا، :1جدول 

عالوه بر مهارت هاي ارتباطی زبانی باال، در چارچوب مرجع مشترك اروپایی ویژگی مهارت هاي 
در جدول زیر آمده است.هاویژگیزبان آموزان در سطح زبانی پایه تعیین شده است. این 1توانایی

A1

و اصطالحات ساده مربوط به موقعیت هاي ساده و فهرستی از واژگان ابتدایی2دامنه
ملموس در اختیار دارد.

تصحیح 
3خطاها

هاي دستور زبانی ساده دارد که تسلط محدودي بر تعدادي ساختار نحوي و فرم
جزئی از یک فهرست از حفظ شده اند.

4روانی
ش می کار خود را با جمالت خیلی کوتاه و تکی که معموالً کلیشه اي هستند، پی

برد. مکث هاي زیاد براي جستجوي واژگان دارد. بعضی از تلفظات واژگان برایش 
ناآشنا هستند، ولی با این حال مکالمه را به پیش می برد.

تعامل و 
همکاري 

5متقابل

تواند به سؤاالت ساده پاسخ بدهد و درباره جزئیات شخصی سؤال بپرسد. می
کت نماید اما گفتگو کامالً بستگی به تکرار با تواند در گفتگو به صورت ساده مشارمی

طرز بیان خیلی آهسته و شکل دهی مجدد جمله و تصحیحات دارد.

به » بعد«و » و«تواند واژگان یا تعدادي واژه را به واسطه حروف ربط مثل می6انسجام
یکدیگر مرتبط نماید.

A2

دامنه
ر سپرده شده و حفظی و از ساختارهاي ابتدایی متشکل از اصطالحات به خاط

گروهی از واژگان و اصطالحات دم دستی استفاده کند تا در موقعیت هاي ساده زندگی 
روزمره و مسائل جاري روز، اطالعات محدودي را تبادل نماید.

ساختارهاي ساده را درست بکار می برد، اما به طور متناوب مرتکب خطاهاي تصحیح 

1 .Enablingskills
2 .Range
3 .Accuracy
4 .Fluency
5.Interaction
6.Coherence
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ابتدایی می شود.خطاها
روانی و

سلیسی
تواند برساند. هر چند که منظور خود را در یک صحبت مختصر و کوتاه هم می

دوباره بیان کردن منظور، مکث ها و آغازهاي اشتباهش هویداست.
تعامل و 

همکاري 
متقابل

تواند به سؤاالت پاسخ بدهد و نسبت به اظهارات ساده مطرح شده، واکنش می
گفتگو را دنبال می کند، اما به ندرت قادر است تا تواند نشان بدهد کهنشان بدهد. می

اي بفهمد که بتواند رشته سخن و گفتگو را به دست بگیرد.به اندازه

انسجام
به یکدیگر مرتبط » چون«و » اما«و » و«اي مثل تواند واژگانی را با حروف سادهمی
نماید.

)28: هاي توصیفی زبان گفتاري (همان، جنبه2جدول 
اي که در را در محیط به کار ببرد. نکتهباشد و آنهاهاهمه این ویژگیآموز باید در سطح پایه داراي زبان 

براي مثال، کاربرد روشن بشود این است که آیا کاربرد زبان در محیط هاي مختلف یکسان هست؟بایداینجا
رسمی به یک صورت خواهد بود زبان در محیط فردي و در بین دوستان با کاربرد آن در یک محیط شغلی و 

ها و معیارهایی درباره کاربرد زبان در محیط هاي مختلف با توجه به مالكالزم است؟ با توجه به این مساله 
ها را اعمال نمود.مشترك در دست داشت تا براي سنجش کاربران زبان، آنچارچوب مرجع سطوح 

هاي محیطی کاربرد زبانویژگی
ه هر بافت و محیط خاصی متفاوت است. مثالً کاربرد زبان در کالس درس دانشگاه با کاربرد زبان نسبت ب

توان مثل فرمول هایی کاربرد آن در بازار و هنگام خرید مایحتاج یکسان نیست. در این صورت زبان را نمی
هاي تدر نظر گرفت که همیشه یکسان هستند. زبان در زندگی اجتماعی که شامل حوزه هایی مانند فعالی

اجتماعی یا عالیق است، بکار می رود. انتخاب حوزه ها و محیط هایی که زبان آموز می بایست دانش زبانی 
بر اساس همین دست تدوین کنندگان کتاب هاي آموزشیشود تا ها بکار ببندد، باعث میخود را در آن

خود را پایه ریزي نمایند. مطالبموقعیت ها و موضوعات 
ه ها بسیار زیاد است و همه موارد حوزه هاي اجتماعی یا عالیق افراد را شامل می شود. اما تعداد این حوز

ها پرداخت، شامل چهار حوزه فردي، اجتماعی، شغلی و توان به آنآنچه که در آموزش و یادگیري زبان می
شود :تحصیلی و آموزشی زیر می

شتر خانه، محل زندگی، خانواده و دوستان مربوط به زندگی شخصی فرد است که بی. حوزه فردي :1
هاي کامالً شخصی و خصوصی مثل مطالعه، نوشتن خاطرات روزانه، مدنظر هستند. در این میان، فرد فعالیت

دهد یا مشغول کار مورد عالقه اش و... می شود.ها را انجام میانجام تفریحات، سرگرمی
د مثل همه مردم، شهروندان یا اعضاي یک سازمان در مربوط به اموري است که فر. حوزه اجتماعی :2
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. می کندهایی با اهداف گوناگون شرکتفعالیت
ها سر و کار دارد.مربوط به اموري است که فرد در شغل و حرفه خود با آن. حوزه شغلی :3
ه مربوط به اموریست که فرد وارد یک نظام آموزشی مثل یک مؤسس. حوزه تحصیلی و آموزشی :4

آموزشی بشود.
آورند که این حوزه ها گاهی با همدیگر هم همپوشانی دارند و گاهی موقعیت هاي مختلفی پیش می

هر موقعیت نسبت به موقعیت دیگر متفاوت است. بنابراین زبان آموز می بایست متناسب با موقعیت از 
ختلفی همچون افراد، مکان توان موقعیت هاي مخود واکنش زبانی مناسب نشان بدهد. در هر حوزه، می

ها روبرو خواهد بینی کرد که زبان آموز احتماالً با آنها، مؤسسات، سازمان ها، اشیا، وقایع و افعال را پیش
شد:

. مکان و زمانی که موقعیت ها در آنها ایجاد می شوند.1
ر و تعیین . مؤسسات یا سازمان هایی که ساختار یا نقش شان در ایجاد و چگونگی موقعیت مؤث2

کننده هستند.
هاي اجتماعی که ارتباطی با زبان آموز دارند.. افراد و بازیگران نقش3
. اشیاء و چیزهایی (جاندار و غیرجاندار) که در محیط حضور دارند.4
. وقایعی که اتفاق می افتند.5
دن، خرید کردن، (مانند مطالعه کر. افعال و اعمال و کارهاي انجام شده توسط بازیگران اجتماعی6

.تعمیر و نگهداري کردن، مناظره کردن و غیره)
ها برخورد می کنند.. متونی که در قالب موقعیت با آن7

مرکز آموزش زبان آیلیس» A2«و » A1«بخش دوم: ارزشیابی و نقد کتاب هاي سطح پایه 
»:مقدمه«ی به فارسیکتاب آموزش فارس

(چاپ استیدهوبه چاپ رسینصفحه تدو112م رنگ ودر تمایجلد با قطع رحلیککتاب در ینا
با یزبان فارسيو گفتاریداريشنيهادرس و با هدف آموزش مهارت8شامل دوم، ویراست جدید) و 

ت. اسیدهگردیو طراحینتدویآموزشیرو با استفاده از تصاویهها و جمالت پااستفاده از واژه
ی:به فارسیکتاب اول آموزش فارس

یدهوبه چاپ رسیندرس تدو12صفحه، شامل 256تمام رنگ ودر یجلد با قطع رحل1کتاب درینا
ن و نوشتيهاآموزان مهارتزبانیدن و صحبت کردن،شنيهامهارتیتکتاب عالوه بر تقوینادراست.

خواندن را نیز فرا می گیرند.
ی:به فارسیکتاب دوم آموزش فارس

یشده طراحیرحلیصفحه رنگ256درس و 20درقالب يوع و کاربردمتنيهاکتاب با سرفصلینا
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شدهیوهاي آموزشیتهیهها براساس سناریندر متن و تمریآموزشیرتصو900از یشبتابکینادر .است
در جدول زیر بررسی ویژگی هاي مختلف یک کتاب آموزش زبان دوم ارائه می شود و مجموعه کتاب .است

به فارسی مورد بررسی قرار می گیرند.هاي آموزش زبان فارسی
کتاب دومکتاب اولمقدمه

رویکرد 
آموزشی

-شنیداري
گفتاري 

(ریچاردز و 
: 1388راجرز، 

)، مستقیم83

-شنیداري
گفتاري، 
مستقیم 

مستقیم 
فریمن -(الرسن

و 
: 1390،اندرسون

23(
مهارت 

شنیدن
دارد

دارددارد

مهارت 
خواندن

داردندارد
دارد

مهارت 
صحبت کردن

دارددارد
1ندارد

مهارت 
نوشتن

داردندارد
دارد

چند ساعت 
تدریس 

نامشخص 
است

نامشخص 
است

مشخص 
است

مشخص مخاطب 
است

مشخص 
است

مشخص 
است

مطالب 
مکمل 

دارددارد
دارد

تصاویر 
مناسب 

دارددارد
دارد

راهنماي 
تدریس 

کامل نیست
کامل 

نیست
کامل نیست

، »خوانیدلطفا ب«، »گوش کنید و بخوانید«.در این کتاب بخش خاصی برای مکالمھ در نظر گرفتھ نشده است. قسمتھایی با عنوان ١
تھیھ شده است تا زبان آموزان آنھا را با صدای بلند بخوانند کھ » مانند مثال بگویید«و » مانند مثال بپرسید و پاسخ دھید«، »خوانیدب

بخشی از مھارت صحبت کردن محسوب می شود.
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تمرین هاي 
ره اي دو

ندارد
نداردندارد

کتاب کار در 
منزل 

ندارد
دارددارد

داردداردداردظاهر مناسب 
رحلیرحلیرحلیاندازه 
مناسبمناسبمناسبوزن 

خوبخوبخوبصفحه بندي 
داردداردداردجذابیت 

دوام 
دارد

شیرازه دارد
محکم نیست

خوبخوبخوبنوع کاغذ 
ویراست 

جدید
رددا

ندارددارد

تناسب با 
شناسی جامعه

زبان و 
- فرهنگ ایرانی

اسالمی 

دارددارددارد

البته ساختار و اهداف هر کتاب با کتاب دیگر عالوه بر همپوشانی و ارتباط، تکمیل کننده نیز هستند. 
جدول زیر، ساختار و اهداف هر کتاب را به صورت مجزا ارائه می کند: 

ک
تاب

مال
ك

اویژگی ه

م
قدمه

سا
ختار 
درس

. گفت و گو: تصویري در یک صفحه است. مکالمه در سی دي همراه 1
کتاب آمده است.

. معرفی آواهاي کوتاه و بلند2
. تمرین هاي مناسب.3
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اه
داف

1توانندیآموزان مزبان

با صداي بلند بخوانند.را آواهاي بلند و کوتاه الفبا : الف
.دنتلفظ کنی معیاربا لهجه فارستشخیص داده،کوتاه و بلند راي: آواهاب
.: حروف هم صدا را بشناسند و به آن ها توجه داشته باشندپ
یر درك کنند.واتصدیدنبا معناي واژه ها را به صورت مستقیم : ت
واژه اي کسب کنند.500ینه: گنجث
یاستفاده کنند.پرسشییاخبريساده ي: واژه ها را در جمله هاج
یگرانیاد بگیرند.با دهایکوتاهیرا گووگفت:چ

او
ل

سا
ختار 
درس

آموزش نوشتار واژه ها با آواهاي کوتاه و بلند1
و ...» خوردن«، »خواندن«، »بودن«، »داشتن«جمله سازي با فعل هایی نظیر 2
آموزش بعضی از مفاهیم، اعداد، رنگها، شغلها و ...3
آموزش نکات دستوري4
مناسبتمرین هاي 5
بخوانید6

اه
داف

:توانندیمآموزانزبان
یند.نمایترا تقویدن و صحبت کردنشنيها: مهارتالف

یند.نمایتو تقویاموزندرا بدن و نوشتن زبان فارسیخوانيهاب : مهارت
.ها را در ساخت جمله به طور درست و مناسب بکار ببرندواژهپ: 

یوصفهايیبترکیريساخت و به کارگقیخود را از طریواژگانت:.دایره
.رشد دهندیو اضاف
یند.و استفاده نمایرندبگیادپرکاربرد را یپرسشيهااز واژهی: برخث

د
وم

سا
ختار 
درس

در این درس می آموزیم: نمایی ازکل درس را ارائه می دهد.1
یر واژه (اسم و فعل) به همراه تصو24واژه ها: در موضوعات پرکاربرد، 2

آنها آمده است.
- بگوییم«نکته زبانی آورده شده است و بخش 60نکته ها: در حدود 3

براي رفع خطاهاي رایج زبان آموزان با توجه به پیکره خطاهاي زبانی » نگوییم
ملیت هاي مختلف تهیه شده است.

متن: شامل عنوان، تصویر و محتوایی است که شاکله آن متناسب با جامعه 4

.ویژگی ھای ذکر شده، ھمان نکاتی ھستند کھ در سایت خود مرکز زبان آیلیس آمده است.١
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و فرهنگ مردم ایران است.شناسی زبان
درك مطلب: بعد از همه متن ها براي ارزشیابی درك زبان آموزان آمده 5
است.
تمرین ها: در راستاي  ارزشیابی، تثبیت واژه ها و نکته ها در حین تدریس 6

است. الزم به ذکر است که کتاب دوم داراي کتاب کار هم است. 

اه
داف

اي زبانی، گسترش دامنه واژه هاي پرکاربرد توجه همزمان به رشد مهارت ه
واژه جدید)، متناسب بودن محتواي متن ها با جامعه شناسی زبان و 700(

فرهنگ مردم ایران مانند خانواده، ازدواج، مهمانی، تفریح، تحصیل و خانواده، 
آموزش نکات دستوري.

وز با آنها روبرو می شود، به در چارچوب مرجع مشترك اروپایی، موضوعات خاصی که یک زبان آم-
موضوع مانند معرفی شخصی، خانه و محیط زیست، روابط با افراد دیگر، خرید وغیره محدود شده 13

است. در کتاب دوم مرکز زبان آیلیس، به موضوعاتی مانند: در ایران، خانه برادرم، دوستم سعید، خانواده 
من، بازار و غیره پرداخته شده است. 

سطح مقدماتی این مرکز براي محیط فردي و اجتماعی تدوین شده اند. تنها در درس کتاب هاي-
اول و هفدهم کتاب دوم موضوعات آموزشی (نوشت افزار و کالس جالب ما) تدریس می شود.

را رعایت کرده است. به عنوان مثال: بخش زیادي 1در کتاب اول و دوم، در حوزه کارکردهاي زبانی-
این کتاب است ؟ نه. این دفتر است. یا به سواالت واند یک پاسخ را اصالح نماید، مانند: زبان آموز می ت

پاسخ بلی/خیر بدهد. البته چند کارکرد زبانی هم هستند که جایشان در این کتاب خالی است، مانند: 
وانید/نمی توانید/ دانستن: من چیزي را می دانم/ نمی دانم، آیا شما می دانید/ نمی دانید؟، یا توانستن: می ت

آیا می توانید/نمی توانید؟ در کتاب اول گفتگو در ساختار کتاب وجود دارد، اما کتاب دوم گفتگو ندارد. 
هرچند تمرین هایی طراحی شده است تا زبان آموز بتواند گفتگویی را شکل بدهد یا آغاز کند، مثل 

13از نظر دایره واژگان در » ؟ من راننده ام.شما چه کاره اید» «مانند مثال بپرسید و پاسخ دهید«تمرین 
موضوع چارچوب مرجع، بیشتر واژگان رعایت شده است، مانند: نشانی: محل زندگی کردن، خیابان، 
میدان، پارك، کوچه، شماره، کشور، شهر، روستا، نام کشورها، شماره تلفن: تلفن، تلفن کردن، شماره 

ام ماه ها، اعداد مورد نیاز و... تلفن، تاریخ و مکان تولد: متولد شدن، ن
نتیجه گیري

، نگاهی تحلیلی به » A2«و » A1«این مقاله با ارائه استانداردهاي چارچوب مرجع اروپا در سطح پایه 
کتابهاي مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه داشت. با توجه به آنچه گذشت، می 

1 .Language Functions
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ه مقدمه و آموزش فارسی به فارسی جلد یک و دو این مرکز زبان، از توان نتیجه گرفت، کتابهاي دور
گفتاري و کتاب دوم این مجموعه از روش مستقیم استفاده کرده -رویکردهاي آموزشی مستقیم و شنیداري

اند. از مجموع ویژگی هاي روش مستقیم، مهارت صحبت کردن به عنوان مکالمه در کتاب دوم این مجموعه 
همچنین با توجه به استانداردهاي ارائه شده در چارچوب مرجع اروپا، در زمینه واژگان، دیده نمی شود. 

کارکردهاي تمامی ویژگی هاي چارچوب مرجع  رعایت شده است. اما در بخش موقعیت ها و بعضی از 
بازبینی. به همین دلیل زبانی و همچنین نداشتن مکالمه در کتاب دوم با چارچوب مرجع همخوانی ندارد

.چنین کتاب هایی می تواند به اعتالي نقش آنها در گسترش زبان فارسی کمک فزاینده اي کند
هانوشتپی

دانشگاه »عج«ي مدرسه المهدیو معارف اسالمیمرکز آموزش زبان فارس)، www.ILIS.ir(مرکز آموزش زبان آیلیس1
مرکز تا اینبوجود آمده است.یجهت آموزش زبان فارسسال30به یبقریبا قدمتدر شهر قم است که » ص«یجامعه المصطف
یبا زبان فارسدر مراکز خود در شهرهاي قم، مشهد، اصفهان، تبریز و قشمرایتمل121هزار نفر از 11از یشکنون توانسته ب

آشنا سازد.
23، شماره 1383عشق، ، دکتر حسن ذوالفقاري، مجله سخن »کتابشناسی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان»1
، علی آخوندي، موسسه زبان و فرهنک شناسی، »کتابشناسی توصیفی کتابهاي آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان1

1391دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه، 
1 The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)

1Council of Europe
بر اساس ییدر کتاب طرح مشترك اروپایج، انتشارات کمبر2001است که در سال یبر اساس مدلبنديیمتقساین1

يکتاب که توسط شوراینا) 2009(یرایشوینارائه نموده است. در پژوهش حاضر از آخرآنیو آموزشیاسیچارچوب س
.شودیاروپا به روز شده است، استفاده م

1 Breakthrough

1 Waystage

1 Threshold

1 Vantage

1 Effective Operational Proficiency

1 Mastery
1 Enablingskills.

1 Range

1 Accuracy

1 Fluency

1 Interaction

1 Coherence
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لطفا «، »گوش کنید و بخوانید«در این کتاب بخش خاصی براي مکالمه در نظر گرفته نشده است. قسمتهایی با عنوان 1
تهیه شده است تا زبان آموزان آنها را با صداي بلند بخوانند که » مانند مثال بگویید«و » مانند مثال بپرسید و پاسخ دهید«، »بخوانید

بخشی از مهارت صحبت کردن محسوب می شود.
ویژگی هاي ذکر شده، همان نکاتی هستند که در سایت خود مرکز زبان آیلیس آمده است.1

1 Language Functions

منابع
، »کتابشناسی توصیفی کتابهاي آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان«)، 1391آخوندي، علی، (

قم.العالمیه»ص«دانشگاه جامعه المصطفی،شناسیگموسسه زبان و فرهنپایان نامه کارشناسی ارشد، 

مجله سخن ،»کتابشناسی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان«)، 1384، حسن، (ذوالفقاري
.41ص ، 23، شماره عشق

، مترجم رویکردها و روش ها در آموزش زبان)، 1388ریچاردز، جک سی.، راجرز، تئودور اس.، (
منصور فیهم و مستانه حقانی، ویراست دوم، تهران: رهنما.

، جلد دوم، قم: مرکز بین المللی آموزش فارسی به فارسی)، 1391زهرایی، احمد، فردي، اصغر، (
»ص«ه و نشر جامعه المصطفی ترجم

، مقدمه، چاپ دوم، آموزش فارسی به فارسی)، 1392فردي ،اصغر، زهرایی، احمد، ناطق، محمد، (
»ص«ویراست جدید، قم: مرکز بین المللی ترجمه و نشر جامعه المصطفی 

م، ، جلد اول، چاپ دوآموزش فارسی به فارسی)، 1392فردي ،اصغر، زهرایی، احمد، ناطق، محمد، (
»ص«ویراست جدید، قم: مرکز بین المللی ترجمه و نشر جامعه المصطفی 

مترجم علی بهرامی، ،اصول و فنون آموزش زبان)، 1390(،مارتی، اندرسونالرسن فریمن، دایان، 
، تهران: رهنما.ویراست سوم

Council of Europe, (2009), The Common European Framework in its
political and educational context, Strasbourg : Language Policy Division,

Council of Europe
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نقد ساختاري اشعار فارسی شهریار
1دکتر سید محمود رضا غیبی

استادیار دانشگاه آزاد مرند
دکتر سید غالمرضا غیبی

استادیار دانشگاه پیام نور مرند   
چکیده

چگونگی بیان و بکارگیري زبان است یعنی اینکه نویسنده چگونه از آنچه یک اثر را ماندگار می کند 
کارکردهاي زبانی، بیانی، واژه اي و زیباشناسی بهره برده است؛ به عبارت دیگر، بعضی منتقدان، اثر ادبی را 
فرآیندي می دانند که مهم ترین ویژگی آن شکل متمایز ساختی، آوایی، نحوي، معنایی و در مجموع، همۀ 

ردهاي ادبی آن است.کارک
با در نظر گرفتن این سوال که آیا بسیاري از زیباییها و جذابیتهاي اشعار شهریار به شکل و فرم آنها مربوط 
می شوند و شعر و نظم در کالم شهریار در همسویی کامل قرار دارند یا نه؟ در این پژوهش، اشعار فارسی 

بیانی، زیباشناسی و آشنایی زدایی، مورد تحلیل و زبانی، این شاعر تواناي ادب فارسی از جنبه هاي مختلف
هاي موجود از موارد ساختارگرایی در اشعار شهریار، استخراج و  بررسی شد که بررسی قرار گرفت و نمونه

نشانه هاي زیادي مبنی بر تاثیر شکل و فرم بر زیبایی و جذابیت اشعار شهریار به دست آمد.
ارسی شهریار از ابعاد مختلف ساختاري مورد بررسی قرار گرفته است که به در تحلیل حاضر، اشعار ف

شرح زیر می باشند:
الف) از لحاظ دستوري و نحوي (کاربرد عناصر دستوري و برجستگی، چه از لحاظ نوع کاربرد و چه از 

لحاظ بسامد)
ب) توازن واژه اي (در سه مقولۀ جناس، سجع، تکرار و انواع آنها)

نحوي (در دو محور همنشین سازي نقشی و جانشین سازي نقشی)پ) توازن 
زن آوایی (توازن واجی، هجایی و باالتر)ت) توا

ث) برجسته سازي (انواع هنجارگریزي)
شهریار، زبان، ساختار، نحو، توازن، برجسته سازي.ها:کلیدواژه

مقدمه
ساختار و ساختارگرایی

ن مطالعات زبان شناسی در مسکو و سن پترزبورگ بودند. هدف بنیان گذاران فرمالیسم، اعضاي دو انجم«
آنان یافتن مبنایی علمی براي نقد ادبی بود. از این رو به تجزیه و تحلیل عناصر موجود در خود اثر می 

)         9: 1377علوي مقدم ، » ( پرداختند. آنان می خواستند ادبیت اثر را با شیوه هاي علمی کشف کنند.

1 . ma_gheibi@marandiau.ac.ir , Ma_gheibi@yahoo.com
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ی که تا پیش از این متأثّر از پیش زمینه هاي تاریخی، فلسفی، جامعه شناختی، اخالقی، زندگی نقد ادب«
» نامه اي و غیره بود و بیشتر گرایشهاي فرامتنی داشت به خود متن و اجزا و عناصر درونی آن روي آورد.

)7(همان:
مهم است؛ زیرا الگوي عموم ساختارگرایان معتقد بودند که آنچه ساختارگرایی کشف می کند ذاتاً

زیربنایی تمام آنچه را که انجام می دهیم، آشکار می سازد. به دیگر سخن معنا در ساختار نهفته است.
مواردي که بیشتر مورد تأکید ساختارگرایان بوده از این قرار است:

الف) استقالل اثر ادبی و کشف ارزش ذاتی آن
یط زندگی، شخصیت و اوضاع و احوال اجتماعیب) باید به جوهر ذاتی اثر توجه کرد نه مح

ج) خود اثر چیست، نه اینکه داراي چه پیامی است. چگونگی، از چیستی اهمیت بیشتري دارد.
د) مطالعه ي دقیق اثر و نقد و تحلیل جزئیات آن و توجه به عوامل سازنده ي آن است مانند پارادوکس، 

و غیره...حسامیزي، استعاره، تشبیه ، تصویرهاي خیالی 
ر) بر واژه تأکید دارد و زبان شعر را زبانی خاص و متفاوت با زبان علم و فلسفه می داند.

در کل، انواع ادبی تنها از نظر اجزا و عناصر ترکیب دهندة آن نقد و تحلیل شود. هم فرمالیسم و هم نقد 
و صورتها و ساختارهاي تکوینی نو در نقد و تحلیل ادبی کوشیدند به شکل اثر به شیوة علمی برخورد کنند

ادبی را براساس نظم درونی و جوهر ذاتی اثر تحلیل کنند.
نظریه پردازان فرم گرا، متن ادبی را داري وحدت و انسجام نظام مند و ارگانیک و داراي ساختاري «

حدت زیباشناختی یکپارچه می دانند که در آن خوانندة اثر، همۀ عناصر مربوط یا غیر مربوط را در انسجام و و
)   9(همان:» در کنار یکدیگر قرار می دهد.

» از نظر شکلوفسکی متن ادبی مجموعه اي از تمهیدات است که آفرینندة اثر ادبی آنها را بکار می گیرد.«
) 37: 1384(سلدن،

دیگر اثر ادبی بیانگر عناصر وابسته به یکدیگر است، رابطه ي هر عنصر با«در دیدگاه فرمالیست ها «
عناصر، کارکرد آن در چارچوب نظام اثر به شمار می آید.

تري ایگلتون تمهیداتی که به مثابۀ اجزاي مرتبط با یکدیگر در درون کل نظام متن داراي نقش باشد 
» اینچنین بر می شمارد: آهنگ، آوا، صور خیال، وزن، قافیه، نحو و در مجموع کل عناصر ادبی صوري.

)6: 1368(ایگلتون،
همواره تأکید فرمالیست ها بر این است که آغازگر کار منتقد ادبی باید شکل اثر باشد و نه آن چیزهایی «

: 1384(احمدي،» که به گونه اي مصنوعی از شکل جدا می شوند و به عنوان محتوا شناخته می شوند.
)53ن: (هما» شکلوفسکی در این باره معتقد است که شکل نو، محتواي نو می آفریند.)«189
تاکید بر فرم و اهمیت دادن به آن به معناي نادیده انگاشتن محتوا و اندیشه نیست، بلکه هدف از آن، «

نجات مضمون و محتوا از زشتی تکرار و یافتن مجرایی براي استنشاق هواي تازه است و نباید گمان کرد که 
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ی که فرم به نوعی خود هدف، موضوع و گرایش بسیار به فرم می تواند ما را از محتوا غافل سازد، در حال
)48: 1377(علوي مقدم،» محتواي شعر است.

چیزي که در یک شعر، مطرح است فرم و قالبش نیست محتویش است و اگر محتوي یک شعر آن «
محتوي باشد که من در دوره خودم احساس کنم که می توانم با آن ارتباط داشته باشم، بنابراین صد در صد 

بی گمان منظور او از محتوي، در این تعبیر، همان چیزي است که امروز فرم نامیده می شود و » شعر است.
این هیچ ربطی به قالب غزل و قصیده و رباعی یا شعر آزاد یا شعر منثور ندارد. دو غزل در یک وزن و یک 

و کهنه. دو شعر قافیه و یک مضمون، یکی می تواند داراي فرم خوب و جدید باشد و دیگري داراي فرم بد
منثور، در یک محتوي، یکی می تواند داراي فرم خوب و مترقی باشد و دیگري داراي فرم بد و کهنه. دو 
قصیده در یک وزن و یک محتوي، یکی می تواند بلحاظ فرم شاهکاري باشد و دیگري نمونه اي از ابتذال. 

: سی و یک و سی و دو)1376شفیعی کدکنی، »(
بسیاري از زیباییها و جذابیتهاي شعر شهریار به شکل و فرم آنها مربوط می شوند، با توجه به اینکه

بنابراین ما در این تحقیق بر آنیم تا نمونه هایی از موارد ساختارگرایی در اشعار شهریار را بررسی کنیم. 

شهریارنقش عناصر دستوري در ساختار کالم -1
پرداخته می شود. از آنجایی که ما قصد نداریم یارشهربه بررسی مسائل دستوري شعر بخشدر این 

تمامی مطالب دستوري را توضیح دهیم بنابراین تنها به مواردي که از لحاظ ساختاري با ساختار امروز تفاوتی 
دارند و از بعضی جهات داراي قاعده کاهی و قاعده افزایی دستوري هستند، اشاره می شود. 

الف کثرت:
)1/226/10بسا کسا که چو من غرق لجه گنهند (جقایق نجات هنوزخداي را که به صد 

(با) در معنی (به)
)2/381/4نیست با نام و نشان حاجت شهید بی کفن را (ججنگ بود و ناشناس اینان بگو سرباز گمنام

(به) در معنی (مثل)
)1/229/2شکل بود (جخوشگل او بود که دل کندن از او میاد باد آنکه به لبخند گلی خوشگل بود

(تا) در معنی باید منتظر بود و دید
)1/187/2تا گوشه چشمش به تمناي که باشد (ججانها همه در کف به تمناي نگاهی

حافظ نیز از این نوع (تا) در ابیاتش استفاده کرده است.
تا که قبول افتد و چه در نظر آید (دیوان حافظ)صالح و طالح متاع خویش نمودند

واو معیت
)1/144/10شبها منم و خلسه خلیاي خیالت (جتا تشنه ام از چشمک مخمور کواکب
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واو مباینت یا استبعاد
)1/74/13این سنت فرنگی است یا گبر یا نصارا؟(جمردان و خانه داري؟ نسوان و نان بیاري؟

(ه) تعریف (در زبان محاوره)
)2/208/2از دست رفتنی است (جمادرهم شد که معلویک دود هم گرفت به دور چراغ ماه

اصوات: (آوخ)
)1/127/1در کار من شتاب و عتابش به کار نیست (جآوخ که یار با من افتاده یار نیست

واها
)1/102/10واها که خدا بر سر خشم است و عتاب است (جطغیان معاصی شده طوفان مصائب

هال
)1/93/19که هال، قافله عمر گذشت (جچون جرس غلغله افکنده به دشت

رقص ضمیر
)1/115/20همه بازش دهن از حیرت دردانه تست (جهمه غواص ادب بودم و هر جا صدفی است 

جایگاه (ش) بعد از (دهن) بوده است.
مصدر در معنی صفت (نبوغ در معنی نابغه)

)1/651/2بلبلی خواننده هست (جور نه در هر باغ و داغی ،او نبوغ قرن بود و قهرمان موسیقی
ماضی در معنی مضارع (ماندیم) به جاي (بمانیم)

)1/625/2اگر دیر ماندیم دم می کنیم (جهوا دمبدم گرمتر می شود
»توازن واژگانی« -2

اند انجام گیرد. یکی از مهمترین عوامل بوجود آمدن آهنگ و حتی تصویر در شعر، ایجاد توازن است که به صورتهاي مختلفی می تو
با توجه به اینکه توازن واژگانی نمود بیشتري در شعر دارد ابتدا به بررسی این نوع توازن می پردازیم. توازن واژگانی محدود به تکرار 

واژه هاي درون یک جمله را شامل شود.ۀچند هجا درون یک واژه نیست بلکه می تواند یک واژه، یک گروه و حتی مجموع
نمونه هاي موجود ،طبقه بندي مناسب تري از این نوع توازن را ارائه کرده است که ما نیز در این بخش بر اساس آنکورش صفوي 

)291: 1،ج1375. (صفوي، را مورد بررسی قرار می دهیم
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جناس-2-1
جناس تام:-2-1-1
حروف ، عدد حروف ، هیأت حاصل از جناس تام بهترین نوع جناس محسوب می شودو اتّفاق دو لفظ است در چهار چیز: نوع «

حرکات و سکنات ، ترتیب آنها با اختالف معنی .هر گاه دو لفظ از دیدگاه اسم یا فعل و یا حرف بودن از یک نوع باشند ، آنرا جناس 
جناس از دو جنس مختلف باشند (از حیث اسم و فعل و....) جناس مستوفی نامیده می ةمماثل می خوانند.هر گاه دو واژ

)20-17: 1375تجلیل،»(شود.
جناس تام مماثل:-2-1-1-1

سوهان (الف: ابزار صنعتی ب: نوعی شیرینی)
)1/550/21آري از قم همره سوقات سوهان آمدیم (جشکوه ها دارم به سختی هر یکی سوهان روح

تار (الف: آلت موسیقی ب: تاریک)
) 2/34/2یار شبهاي تار من باشد(جماند تارش که یار من باشد

جناس تام مستوفی-2-1-1-2

توازن واژگانی

تکرار آوایی کامل

تکرار آوایی ناقص

چند صورت زبانی

یک صورت زبانی

هم آوا ـ هم نویسه: جناس تام    

هم آوا: جناس لفظ            

تکرار
آغازین

تکرار
پایانی

تکرار میانی: تشابه االطراف

در آغاز هر مصراع یا بیت

در آغاز مجموعه اي از مصراعها یا ابیات

ردیفدر پایان هر مصراع یا بیت:

در پایان مجموعه اي از مصراعها یا ابیات

در الی العجزتکرار در آغاز و پایان: رد الص

تکرار در پایان و آغاز: رد العجز الی الصدر

قافیه

جنا
س

شمار هجایی متشابه: سجع متوازي

شمار هجایی متفاوت: سجع مطرف

جناس زاید: جناس مذیل

جناس ناقص

جناس قلب

تکرار و اکه اي: سجع متوازن

تکرار همخوانی: جناس اشتقاق
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جهان (الف: جهنده ب: دنیا)
)1/93/4موج زن در همه آفاق جهان (جهمچو خون در رگ آفاق، جهان

روان( الف: رونده ب: روح)
)1/93/7هم بدانگونه که در جسم روان (جدر رگ و پیکر آفاق، روان

جناس مرکب-2-1-2
بدیعآن است که دوکلمه همگون یکی بسیط ودیگري مرکب باشد،حال اگردرنوشتن شبیه هم جناس مرکب ازدیدگاه نقد«

باشندمقرون (مشابه)واگرنه مفروق نامیده می شود؛مثالً شهر یاروشهریار،مقرون ومشابه است ولی دلبري ودل بري مفروق نامیده 
)28-26: 1379(فشارکی ، » می شود.آنچه درجناس مرکب شاخص است،تغییرآهنگ هجایی است.

جناس مرکب مقرون: شهریار (الف: شهر + یار  ب: شهریار )-2-1-2-1
)2/110/8کس نخواهد شد برایت شهریار (جگر شوي جان تو با یک شهر، یار

)1/127/12شهري به شاه پروري شهریار نیست (ججز من به شهریار کسی شهریار نیست
ة ملّا)ملّا آفرین (الف: ملّا، آفرین ب: آفرینند

)2/153/7آفرین بر شمس ملّا آفرین (جنی همین بر طبع ملّا، آفرین
جناس مرکب مفروق (نینوا، نی نوا)-2-1-2-2

)1/155/16در این نینوا، نی نوا می پسندد(جنواي نی از نینوا خیزد آري
دالرام، دل آرام

)1/215/15دل آرام کند (جمرغ طوفان نه بر آن سر که تا دالرام بخواهی، دل آرام مخواه
(رام، مرام)جناس زاید-2-1-3

)1/69/2که وحش و طیر شود رام با مرام محمد(جبه رغم فتنه دجال کور باطن ما باش
زر ، زور-منظر، منظور

)1/91/1نشناسند به غیر از زر و زور (جهیچ منظر نبودشان منظور
جناس الحق:-2-1-4

جناس الحق است آنجا که اختالف دو همگون در حرفی باشدکه قریب المخرج نیستند. در این نامگذاري ،رعاز انواع جناس مضا
خوانده و افزوده است که دیگران مطّرف و مضارع » مطمع«نیز در بین محقّقان فنّ جناس اختالف است. چنانکه صاحب جنان الجناس آنرا 

متجانسان در جمله حروف متّحد باشند الّا در حروف طرف «نوان مطّرف آورده. بدینسان: و الحق نیز گفته اند اما شمس قیس آنرا تحت ع
)32-30: 1375(تجلیل،(آخر)

زجر، اجر
)1/171/19وز همه زجر دیدگان اجرت من زیاده کرد (جزید به جاي عمر شد، زجر  به جاي اجر داد

بوریا، بی ریا
)1/155/18ریا  می پسندد (جیکی بوریا بییکی بوریا ي ریا دوست دارد

جناس خط یا مصحف-2-1-5
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برخی از محققان این جناس را جناس تصحیف و بعضی جناس مضارعه و مشاکله نامیده اند و آن جناسی است که دو رکن در «
ر بیت و حروف یکسان و چون شاعر الفاظی بیاورد اند«نوشتن (صرف نظر از نقطه) برابرند ولی در خواندن نابرابر و به قول رادویانی 

)48(همان: ...» بخواندن و نقطه و اعراب و عروض مخالف 
بلند، پلید

)2/436/9تا که بختش بلند ، یا که پلید(جتا که نقشش امید یا که مالل
خالی، حالی

)2/599/15فغان که سیر ز حال گرسنه حالی نیست (جمرا به سفره یکی قرص نان خالی نیست
(مدار، اداره، مدیر)اشتقاق یا اقتضابجناس-2-1-6

)1/245/4که این اداره به دست مدیر می آید (جدگر مدار فلک بر مراد خواهد بود
مغرب، غربت؛ غریب، غروب

)1/90/8داشتم حال غریبان غروب (جمن هم از مغرب غربت مرعوب
جناس شبه اشتقاق-2-1-7

)37-36(همان: »نیستند لکن شبیه به مشتق هستند آنرا جناس شبه اشتقاق گوینددر این نوع جناس که متجانسان مشتق« 
اختر، اختیار، بختیار

)1/279/13اختري در اختیار بختیارانم چو شمع (جهر که بختش یار، شمع بزم خود یابد مرا
کیفر، کافر

)1/105/8ت (جبا کافر از ندامت کوبنده کیفر اسکیفر مده به کافر عشق اي صنم که کفر
جناس ناقص یا محرف-2-1-8

هرگاه دو رکن جناس در حرفها و شماره و نوع و ترتیب آنها متحد باشند و فقط در حرکت با هم اختالف داشته باشند جناس 
)44محرف خواهد بود. (همان: 

تُرك، تَرك
)1/296/13دم (جحیف از آن عمر که در پاي تو من سر کربرو اي تُرك که تَرك تو ستمگر کردم

مهر، مهر
)1/282/1کاورد زیر نگین از آسمانت تا سمک (جخاتم ملک سلیمان مهر مهر خاتم است

جناس لفظی-2-1-9
جناسی است که دو واژه همگون در تلفظ یکی باشند لکن در نوشتن اختالف داشته باشند. براساس بعضی از نظریه ها با توجه 

موسیقی ایجاد نمی کند و واژگانی نظر غریب و قریب و ناضره و ناظره تداعی موسیقی خاصی نمی کند بهتر است به اینکه جناس لفظ 
اینها را از مقولۀ جناس تام گرفت و قصه و غصه را جناس ناقص دانست.

سور، صور
)1/532/15ترسم نزنی سور و سرافیل زند صور (جمن هم به مزاح و متلک گفتمش اي شوخ

وارخار، خ
)1/114/12گل عزیز سزاوار خفت و خواري است(جمجال نیش چو با دست خود دهد با خار
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ترصیع-2-2
اگر کلمات آخر قرینه ها از سجع متوازي برخوردار باشد و همه یا اکثر کلمات داخل قرینه ها نیز چنین بود ترصیع پدید می آید. 

)12: 1379(فشارکی،
)1/311/6نه پیکی و نه پیامی بر این دریچه گوشم (جراچه چشممنه شمعی و نه چراغی در این س

)1/94/2هر سري را ثمري می بخشد (جهر دلی را اثري می بخشد
موازنه-2-3

اگر تقابل جناس ها با یکدیگر از نوع سجع متوازن باشد آرایه ي موازنه به دست خواهد آمد. بعضی معتقدند ترکیبی از سجع 
سجع هاي دیگر باشد موازنه خواهد بود.هاي متوازن با

)1/120/3اقلیم بقا بقعه اي از مملکت اوست (جسلطان قضا صولتی از سلطنت اوست
مقابله-2-4

گاهی کلماتی که با یکدیگر داراي سجع هستند از نظر معنایی نیز در مقابل هم قرار می گیرند که به آن مقابله گویند.
)1/270/14و آخرش خوف که شري نرساناد اي کاش (جلیکناول امید که خیري برساند

)1/603/19به گاه نوش، نظم شهد آمیزش همه شکر (جبه گاه نیش، کلک آتش آلودش همه خنجر
همنشین سازي نقشی،جانشین سازي نقشی)»(توازن نحوي«-3

3-1-
تنسیق 

الصفات

همنشینی «
: 1377(علوي مقدم،» موصوف. چنین نظمی برخوردار از نوعی موسیقی معنوي است.چند صفت متوالی در نظمی خاص براي

تنسیق در لغت به معنی آراستن و ترتیب دادن است و در اصطالح تنسیق الصفات آن است که با نظمی خاص براي موصوف واحد )«137
)122-121: 1379(فشارکی ، » صفات متعددي به شرح زیر بیان دارند.

ا حرف عطفصفات مفرد ب
)1/447/6دقیق و ساده و روشن بسان فکرت دانا(جرقیق و دلکش و صافی مثال چشمه حیوان

توزان نحوي

شیهمنشین سازي نق

جانشین سازي نقشی

تکرار منظم

لف و نشر مرتب

اعداد

تنسیق الصفات
تکرار نامنظم:

لف و نشر 
مشوش

تکرار منظم: قلب مرتّب

تکرار نامنظم: قلب 
مشوش
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صفات مرکب با حرف عطف
)1/96/21آسمان تاب و زمین کوب و مهیب (جرعدآساي برآورد نهیب

صفات مفرد و مرکب بدون حرف عطف
)1/603/11دلیري، پهلوانی، جنگجویی، سخت بازویی (جچه فردوسی توانا شاعري، شیرین سخنگوي                 

اعداد (یا سیاقه االعداد)-3-2
(علوي » اعداد یعنی همنشینی چند عنصر بطور منظم و متوالی و اینکه یک فعل براي همۀ این عناصر هم نقش بیاورند.«

)136: 1377مقدم،
)1/141/3همه هم پالکیان تو پلیدند و پلشت (جمصري  و اردنی و شیخ کویت و عرفات

)329: 1382گاه سیاقه االعداد را آمدن چند عدد در یک بیت می دانند. (مدرسی،
)1/156/8چشم من این هفت را از دولت آن هشت دارد (جهشت باغ خلد رویش را سرشگم هفت دریاست

جانشین سازي نقشی (قلب مطلب)-3-3
قلب مرتب:-3-3-1
ر اغلب کتب زبان شناسی صنعت طرد و عکس از مقوله ي قلب گرفته شده و به این جهت شواهد عکس در مجموعۀ قلب آورده د

نمونه هایی از قلب مرتب با قلب واژگانی:شده است.
)1/487/7این زنده مرده است که آن مرده زنده باد (جایران به معنویت جاوید زنده بود

ب با قلب واژگانی و نحوي:نمونه هایی از قلب مرت
)2/472/7هر کجا مسجدي است سنگر او (جهر کجا سنگري است مسجد او 

قلب نامرتب-3-3-2
قلبی که نوعی وارونگی مشوش در آن به چشم می خورد و نوعی بازي با واژه است.

)1/305/1او محرم بیگانه و بیگانه محرم (جمن محرم با یارم و بیگانه به اغیار                                          
)1/340/15بر کمال نقص و در نقص کمال خویش بین                               گر به نقص دیگران دیدي کمال خویشتن (ج

»توزان آوایی«-4
مایند توصیف شوند. الزمۀ چنین در فصل حاضرسعی بر آن است تا گروهی از توازنها که درسطح تحلیل آوایی قابل بررسی می ن« 

توازنهایی ، تکرارهاي آوایی است که براساس سلسله مراتب تحلیل ساخت آوایی یک زبان ، درچند مرتبه قابل طبقه بندي اند. تکرار 
که قابل آوایی می تواند یک واج ، چندواج درون یک هجا ،کل هجا و توالی چند هجا را شامل شود. تکرارهاي کالمی درهرسطح تحلیل 

بررسی نماید، گونه اي ازتکرار آوایی را متضمن است. این نکته بدان معنی نیست که انواع تکرارهاي کالمی تنها درسطح تحلیل آوایی 
قابل تبیین است، زیرا زمانی که توصیف تکرارکالمی ویژه اي در چهارچوب ساخت آوایی هجا نگنجد، باید سطحی از تحلیل را در نظر 

واند محدودة عملکرد تکرار را در بر گیرد، به همین دلیل برخی از تکرارهاي کالمی الزاماً درسطوح تحلیل واژگانی و نحوي گرفت که بت
)167: 1،ج1375(صفوي،» مورد بررسی قرار می گیرند.

هم صدایی:
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آنجائیکه استفاده از مصوت هاي گاهی استفاده از مصوت هاي کوتاه و بلند باعث ایجاد آهنگ و موسیقی در بیت می شود. از
بلند نمود بیشتري دارند و آهنگ حاصل از آنها نیز موثرتر است به نمونه هایی از این موارد اشاره می شود.

مصوت بلند (آ)
)1/156/10می شود روزي صفا با ما هم اما صبر دارد(جبار)آسمان با دیگران صاف است و با ما ابر دارد13(

)ü(هم صدایی (و) 
)1/1420/17بود ونبود هر دو نمودار بود اوست (جبار)آن جاودان که هر دو جهان یک نمود اوست7(

)iهم صدایی(ي) (
)1/318/13بار) جهان من همه آیینه و عشق است آیینم                بدین آیین همه حسنی در این آیینه می بینم (ج8(

هم حروفی
)1/73/17که به هر حال ببوسیم و ببوییم خدا را (جیم و ببوییم عجب نیستبار) گر گلی نیز ببوس10(ب) 

)1/513/4اال اي طلعتت تا ذیل آیات کتاب  اصغر (جبار) تو آن  ذبح عظیمستی که قرآن شد بدو ناطق9(ت
)1/392/15که گر جور و اگر ناجوره جور است (جبار) حیات این جار و جنجال است و جنبش 7(ج

حرفتکرار دو
گاهی دو حرف یا سه حرف به صورت صوت یا قسمتی از کلمه در بیت تکرار می شود و باعث ایجاد موسیقی در بیت می شود.

بار) به آب و تاب جمال تو آفتابی نیست6(اب)
)1/135/4که آفتابی اگر هست آب و تابی نیست (ج
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نازم بدانکه راز دل خود نکرد بار) افشاي راز کردم و آغاز ناز کرد                  5(از)
)1/270/5فاش (ج

»برجسته سازي« -5
برجسته شدن عناصر زبانی، موسیقیایی و معنایی در شعر نقش بسزایی دارد. موکاروفسکی، از نظریه «

ه حد اعالي پردازان فرمالیست و از پیروان مکتب پراگ چنین می نویسد:در زبان شاعرانه، برجسته سازي، ب
خود می رسد. بطوریکه عمل ارتباط را در پس زمینهقرار می دهد.وي تاکید می کند که زبان شاعرانه نفس 
عمل گفتار را برجسته سازي می کند.منظور وي شکل گیري نظامی ساختاري است که اثر ادبی را پدید می 

اینگونه نیست که در شعر، برجسته آورد و در رویارویی عینی با اثر آشکار می شود. پیداست که همواره
سازي به باالترین حد خود برسد.براساس نظر شفیعی کدکنی، شاید بتوان در کنار دو فرایند خودکاري و 
برجسته سازي به وجود فرایند سومی قائل شد و اصطالح خودکار شدگی را در این مورد به کار برد. این 

ایی نظیر مثالی باشد که شفیعی کدکنی به دست می دهد و صورتهةفرایند در اصل می تواند توجیه کنند
مواردي را شامل شود که در گذشته در چهارچوب برجسته سازي مطرح بوده اند و سپس به زبان خودکار 
راه یافته اند. بنابراین می توان گفت که فرایند برجسته سازي با گذر از زبان به ادبیات تحقق می یابد و 

ل مواردي از ادبیات در زبان خودکار تحت فرایند خودکار شدگی مطرح می گردد. در عکس آن یعنی استعما
)45-44(همان:»این موارد می توان نمودار زیر را به دست داد.

انواع هنجار -5-1
گریزي: 

هنجار -5-1-1
گریزي واژگانی

این گونه از هنجار 
گریزي یکی از شیوه 

د را برجسته می کند، بدین ترتیب که برحسب قیاس و گریز از هایی است که شاعر از طریق آن زبان خو
قواعد ساخت واژه ي زبان هنجار، واژه اي جدید می آفریند و به کار می بندد.

می مرده
برگشتن از آیین خرابات نه مردیست                      می مرده بیا در صف میخانه بگرییم   

)1/335/19(ج
ملغلق

برجسته 
سازي

اد
بیات

زبان     

خودکار 
شدگی
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اگر قذف قلوبش نه و قرع االسماع                     استماعش به جز القاب ملغلق نکنیم    علم
)1/333/4(ج

ساخت واژه بر اساس و الگوي کلمه اي دیگر که در همان بیت آمده است.(پیرسا بر اساس واژه پارسا)
تا چند پارسا کنی و پیرسا مرا  ذوق جوانی و طربم دبه می کنند                                    

)  1/619/17(ج
ساخت واژه با پسوند (ستان)،دانشستان

حالیا زیب دانشستان است                                            چون به بستان هزار دستان است    
)2/38/17(ج

ساخت واژه با پسوند (آباد)،غم آباد، فرح آباد
من خاطره شهر شماست                              خود غم آبادم و خاطر فرح آباد فرح خاطر

)262/6/ 1هنوز(ج
هنجار گریزي نحوي-5-1-2

شاعر می تواند در شعر خود با جابجا کردن عناصر سازنده ي جمله از قواعد نحوي زبان هنجار گریز 
)46: 1،ج1375صفوي،. (بزند و زبان خود را از زبان هنجار متمایز سازد

(می شکوفد) در معنی (شکوفا می شود)
می جمد شاخ و می چکد شبنم                                          می شکوفد شکوفه ها شاداب 

)1/467/5(ج
( سرّیدم ) در معنی ( سر خوردم )

چون مومن و مال که نشیند به سر سرّیدم از آن سوي و به پهلوش نشستم                           
)1/531/21سور (ج

تطبیق صفت با موصوف به سیاق زبان عربی، ( هنرمندان نمیران ) به جاي ( هنرمندان نمیر ( جاودان ) )
زنده با روح هنر هستی هنرمندان نمیران                            اي جهان بی هنر میراندي نیست 

)1/137/4(ج
ت دادن صفت با موصوف از جهت جنس، ( عالمه ) به جاي ( عالم )مطابق

)1/585/11اکرم اي مرآت لطف و مکرمه                                       نو عروس خانه دار عالمه (ج
هنجار گریزي گویشی-5-1-3

انه از زبان یا گویش خود در این نوع هنجار گریزي یا قاعده کاهی، شاعر به عمد یا ناخودآگاه
)48: 1همان،جعباراتی را وارد زبان معیار می کند. (

ارخالق، قباي کوتاه که در زیر قباي مردان پوشند ( کلمه ترکی ) . ( لغت نامه دهخدا )
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آن کمر بسته و ارخالق پوش                               وین کالغی به سر و حلقه به گوش 
)2/280/14(ج

گدوك ( گردنه )
چون ره مورچه بر دور گدوك                               یا چنان رشته که پیچیده به دوك 

)2/276/15(ج
بیقوش ( جغد )

زین خبرخانه به بیغوله گذارد اسالم                                   گو به بام حرکت کعبه بخواند بیقوش 
) 2/540/7(ج

ر یک عبارت یا جمله ترکی را به صورت کامل در یک بیت گنجانده است .گاهی شهریا
» آزقالدي چخسون کلّمه « وان دگر »                            بیرون آتلدي بوینما « این یکی 

)1/586/5(ج
»کم مانده بود باالي کله ام برود « و » یک دفعه اي پرید روي گردنم « به معنی 

ضی از موارد ، شهریار عبارات ، اصطالحات یا ضرب المثل هاي ترکی را به زبان فارسی در بع
ترجمه کرده و در شعر خود آورده است .

تو برو فکر خر و خرمن خود باش که من                          آرد بیزیده و غربال هم آویخته ام 
)2/445/14(ج

( من الکیمی الییب ، قلبیریمی دیواردان آسالمیشام ) است به که مصراع دوم ترجمه ضرب المثل ترکی 
این مفهوم که من کار خود را انجام داده و به پایان رسانده ام و االن خیالم راحت است .

)2/161/8بز بیچاره فکر کندن جان                                         مرد قصاب فکر دنبه آن (ج
ب المثل ترکی ( گچی قالیب جان هایینا ، قصاب دوروب پی آختاریر )کل بیت ترجمه ضر

گاهی این ترجمه ها از اصطالحات خاص در آذربایجان است . 
سابقه صداقتش رفت به باد و الکتاب                        آنچه که خدعه و ریا با من صاف و ساده 

)1/171/14کرد (ج
تی خواهم حسابی              بی کتاب اي ماه مکتب از بغل برکش کتابی خسته از درس و کتابم عشر

)1/380/7(ج
در آذربایجان از اصطالح ( کتاب سیز ) به مفهوم کسی که ایمان ندارد و یا رحم ندارد استفاده می شود .

صد ره
ر صد ره بهار آید دل چون غنچه پژمرده من وا نخواهد شد                  اگر صد بار گل روید وگ

)1/240/1(ج
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شاید ترجمه عبارت ترکی ( یوزیول باشد )، در زبان ترکی به جاي دفعه از ره استفاده می شود . شاید 
نظامی و خاقانی هم به این دلیل از اصطالح ( یک ره ) استفاده کرده باشند .

کی ره دستبرد خویش بنماي ( نظامی ، والیت را ز فتنه پاي بگشاي                                 ی
)2195خسرو و شیرین ، 

یک ره ز لب دجله منزل بمداین کن                          وز دیده دوم دجله بر خاك مداین ران ( 
)245/5خاقانی ، دیوان ،

هنجار گریزي سبکی-5-1-4
ا یا ساخت هاي نحوي گونۀ گفتاري در آنچه آمیختن یا اختالط گونه هاي زبان و استفاده از واژه ه

به هنگام استفاده از گونۀ نوشتاري زبان خودکار متداول است ، می تواند نوعی برجسته سازي پدید 
)82: 2،ج1375آورد.(صفوي،

شاهدان اسکی باز
اشکبار آمد چه جاي لشگرك اي شاهدان اسکی باز                                  که برف آب شد و کوه 

)1/196/4(ج
شاهد یک کلمه ادبی و قدیمی است در معنی زیبارو که با یک واژه جدید مثل اسکی باز در کنار هم قرار 

گرفته اند .
موزیک الیزال

ذرات در طواف و نیایش که می کنند                                     موزیک الیزال سالم و سرود 
)1/122/1اوست (ج

ک، کلمۀ انگلیسی که بیشتر در دوره معاصر استفاده شده و ال یزال یک کلمه عربی است که در متون موزی
قدیمی کاربرد داشته است.

مصراع اول ادبی ، مصراع دوم محاوره اي.
بزداي زنگ کفر و برافروز نقش دین                                       وین تابلوي مچاله اتو و رتوش 

)1/347/18(جکن
ژاژخایی ، سیمان

ادب بندد دهان ژاژخایی                                                     ترك از حوض می بندي به 
)1/338/14سیمان (ج

استفاده از صورت قدیمی ماضی نقلی ( نبردستیم )
در این معامله پس ما زیان به نثر ساده هم از سنگالخها جستیم                          

)1/83/7نبردستیم (ج
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( وول می خورد )
او مرده است و باز پرستار حال ماست                               در زندگی ما همه جا وول می خورد 

)2/203/12(ج
کلمه ( وول خوردن ) بیت را از حالت ادبی و زیبا دور کرده است .

جار گریزي زمانی:هن-5-1-5
یعنی ادامه حیات زبان گذشته « یکی دیگر از شگردهاي آشنایی زدایی، باستانگرایی است.

در این گونه هنجار گریزي، شاعر می تواند از گونۀ ) «24: 1373شفیعی کدکنی،»(در خالل زبان اکنون
در زبان، متداول بوده اند و امروز دیگر زمانی زبان هنجار بگریزد و صورتهایی را به کار ببرد که پیشتر 

)54: 2،ج1375صفوي، »(واژگان با ساختهاي نحوي کهنه اند.
باد افره، پاداشن

منکر عکس عمل بین که عمل را پنداشت                         مزد بادافره و مژده پاداشن 
)1/131/15نیست(ج

روسپی(بدکاره)، باه(قوه شهوت)
ستم تحذیري و جنگ عصبی                         روسپی بازي و تهییج قواي شرح آن سی

)2/477/1باهی(ج
گُند آوران(دلیران)

یا که به سر پنجه سخت از سر زین برکَنان                     کله گُند آوران به یکدگر کوبدا  
)2/661/9(ج

ساتکین(نوعی ظرف)
یر                              صبوحی ساز و در کش به اشکش شوي گرد و خشت برگ

)1/426/19ساتکینی(ج

نتیجه گیري:
در تحلیل ساختاري اثر، پیوندي بین ادبیات و زبانشناسی حاصل می شود..1
در شعر شهریار عوامل سازندة نظم (همچون وزن و تکرار و توازن واژگانی و آوایی و .2

ل سازندة شعر ( چون برجسته سازي، مجازهاي شاعرانه و ...) نحوي و ...)در همسویی کامل با عوام
قرار دارند و تقریبا مکمل همدیگر هستند.

شهریار با استفاده از انواع هنجارگریزیها، زبان شعري خود را از حالت عادي خارج کرده و .3
شاعرانه تر کرده است.
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امکانات زبانی و آوایی معلومات علمی، دینی، موسیقیایی و ادبی شهریار باعث شده تا از.4
در انتخاب کلمات و ایجاد آهنگ بیشتر بهره ببرد.

در بررسی بعضی موارد ساختاري به جاي استفاده از بعضی اصطالحات قدیمی و معمول .5
مثل غرابت استعمال، می توان از هنجارگریزي زمانی و ... استفاده کرد که دقیق تر و مناسب تر به 

نظر می رسد.
اده از اصطالحات قدیمی و دشوار براي بعضی آرایه ها نیز می توان از کلمات به جاي استف.6

ساده تر استفاده کرد ( مثل تکرار در آغاز و پایان به جاي رد العجز الی الصدر و ...)
عوامل پنهانی مثل توازن آوایی و ... باعث افزایش تاثیر شعر بر روي مخاطب می شود که .7

ر می توان به آنها پی برد.از طریق تحلیل ساختاري بهت
استفاده از عواملی چون واژه گزینی ، نامگذاري، صفت هنري و ... چگونه می تواند از .8

ابتذال در کاربرد کلمات جلوگیري کند.
در تحلیل ساختاري اثر به کوچکترین و ریز ترین نکات موجود در اثر پرداخته می شود که .9

می شود. در بررسی نهایی، تاثیر همین نکات مشخص

توضیحات :
) 79نسخۀ اساس ما در این پژوهش، دیوان فارسی دو جلدي شهریار(انتشارات نگاه، چاپ -1

بوده است.
شماره هایی که در مقابل هر بیت درج گردیده، بیانگر شمارة جلد، صفحه و بیت در نسخۀ -2

مورد نظر است.
منابع و مآخذ:

مرکز، تهران، چاپ هفتم.، ساختار و تأویل متن، نشر1384احمدي، بابک،.1
، پیش درآمدي بر نظریۀ ادبی، ترجمۀ عباس مخبر، نشر مرکز، تهران.1368ایگلتون، تري،.2
، جناس در پهنۀ ادب فارسی، انتشارات مؤسسه مطالعات و تحقیقات 1375تجلیل، جلیل،.3

فرهنگ، تهران،چاپ اول.
.، به تصحیح غنی و قزوینی،نشر سمن، چاپ ششم1381حافظ، دیوان،.4
دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، انتشارات مؤسسه دهخدا، تهران..5
، دیوان خاقانی، انتشارات زوار، تهران، چاپ چهارم.1373سجادي، سیدضیاءالدین،.6
، نظریه ي ادبی معاصر، ترجمه ي عباس مخبر، انتشارات طرح نو، 1384سلدن، رامان،.7

چاپ سوم.
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نتشارات آگاه، تهران، چاپ پنجم.، موسیقی شعر، ا1376شفیعی کدکنی، محمدرضا، .8
، صور خیال، انتشارات آگاه ، تهران،چا پ پنجم.1372............................، .9

، دیوان فارسی شهریار، تهران، انتشارات نگاه، چاپ بیست 1379شهریار، محمد حسین،.10
ویکم.
ت سورة مهر، ، از زبان شناسی به ادبیات، جلد اول (نظم)، انتشارا1375صفوي، کوروش،.11

تهران، چاپ اول، 
، از زبان شناسی به ادبیات، جلد دوم (شعر)، انتشارات سوره ي 1375........................ ،.12

مهر، تهران، چاپ اول. 
، نظریه هاي نقد ادبی معاصر، انتشارات سمت، تهران، چاپ 1377.................... ، مهیار،.13

اول.
ع، انتشارات سمت، چاپ اول.، نقد بدی1379فشارکی، محمد،.14
، مجموعه مقاالت سبک آذربایجانی، انتشارات 1382مدرسی، فاطمه، طالعی، محبوب ،.15

موسسه فرهنگی ناشرات، ارومیه.
، خسرو و شیرین، شرح و تصحیح دکتر برات زنجانی،  1376نظامی، الیاس بن یوسف،.16

تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول.
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واژگان واصطالحات اداري (بانک و ثبت اسناد) در شعر شهریاربازتاب  هنري 
صدیقه غیرتمند
مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد هشتگرد
1رامین صادقی نژاد

استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر
چکیده

اي سخت، هبا وجود این که دوران اشتغال شهریار در بانک کشاورزي و ادارة ثبت اسناد و امالك، از سال
فایده و عذاب آور زندگی وي بوده، اما شهریار با نبوغ ذاتی خود، توانست این دوره از زندگی را که براي بی

- آن ساخته نشده بود با مؤفقیت پشت سرگذارد و با استفاده از واژگان و اصطالحات فنّی و تخصصی رشته
ارد که بعضی از این ابیات شاهکارهایی ماندگار هاي شغلی خویش، اشعار و ابیات ماندگاري را به یادگار بگذ

اند، در دیوان اوست. ما، در این نوشته از دیدگاهی متفاوت از آنچه تاکنون دیگران به دیوان شهریار نگریسته
هاي اشتغال شهریار در دو ادارة  بانک و ادارة ثبت، را با روش ایم. اصطالحات اداري مربوط به دورهنگریسته

ها با استفاده از هاي هنري ابیاتی که درآنحلیلی مورد بررسی قرار داده و تا حد ممکن به جنبهت–توصیفی 
ایم. نتیجۀ این تحقیق بیانگر آنست که این اصطالحات، مضامین بکر و تصاویر بدیع خلق کرده، توجه کرده

هاي زبان بهره جوید تا بتواند ییاست از همۀ امکانات و تواناوي به اسلوب پیشینیان، پایبند نمانده و خواسته
به آسانی و روانی آنچه را در ضمیر دارد به قلم بیاورد. شهریار با جسارت تمام اصطالحات رایج در محیط 

انگاشتند؛ در هاي غیرادبی و غیرشاعرانه میها را واژهاطراف و شغل و زندگی خویش را که دیگران آن
است. او با اتخّاذ این تصمیم، همه دامنۀ واژگان زبان قید سنّت رهاندهشعرش، داخل کرده و زبان را از بند و 

است.روح اداري، ابیاتی ماندگار آفریدهرا توسعه داده و هم از اصطالحات و واژگان ضمخت و بی
اصطالحات و واژگان اداري، بانکی، ثبت و اسناد، شعر و شهریارها:کلیدواژه

مقدمه 
گریبانگیر شهریار شد و شهریار 1310تا 1308هاي و روانیی که در فاصلۀ  سالهاي روحی بعد از بحران

شمسی، به ناچار به  اشتغال در 1310ساله را وادار به ترك تحصیل از دانشکدة طب کرد، وي در سال 23
شابور انتقال با رتبۀ یک اداري به سمت مأمور، به نی1311ادارة ثبت اسناد و امالك درآمد و در اردیبهشت ماه 

با استخدام در 1315یافت. بعد از چهار سال خدمت در خراسان، دوباره به تهران بازگشت و در فروردین 
مشغول به کار شد. در سال 1315بانک کشاورزي و پیشه و هنر؛ با سمت متصدي حسابداري از اول خرداد 

)، از خدمت 105: 1377ك.نیک اندیش(ر» مرحوم ساعدي مراغه اي«با تصویب نخست وزیر وقت، 1328

1 . Rsns1970@gmail.com
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به 1335دولت در بانک کشاورزي معافیت گرفت؛ اما به علّت تنگی معیشت و فشار زندگی، دوباره در بهمن 
در » باقري و محمودي). «4: 1374اشتغال مجدد در بانک کشاورزي و پیشه و هنر پرداخت (رك.علیزاده،

وقتی شاعر ناکام مدرسۀ طب را رها کرد، دیگر تهران، «نویسند:یهاي بحرانی زندگی شهریار، ممورد این سال
هاي درون؛ او را راهی خراسان کرد...یک هاي شهریار را نداشت. اجبار زمانه و بی قراريظرفیت شوریدگی

ها شهریار گذرد.این سالهاي زندگی شهریار در خراسان میسال در نیشابور و جمعاً چهارسال از این سال
- آید، در بانک کشاورزي مشغول به کار میشمسی به تهران می1314د ادارة ثبت است. بعد که در سال کارمن

کند، هیچ گاه از شغل خود راضی نیست؛ شهریار، شاعر شوریده و شیدایی هایی که در بانک کار میشود. سال
از این فضاهاي رسمی شود و رهایی و بال گشودنی فراترها پژمرده میاست که روحش در این روزمرگی

). خدمت در این دو اداره و آشنایی عمیق وي با 21: 1390محمودي،-(ساعدي» خواستۀ اوست...
اصطالحات ادارات:  بانک و ثبت اسناد و امالك در جاي جاي اشعار وي متجلّی است. شهریار این 

وع شعري اعم از غزل، قصیده، قطعه هاي متناصطالحات روزمرّة اداري را آنچنان با مهارت و استادي در قالب
- ها مضامین و تصاویر بدیع، زیبا و بعضاً جانسوز و پرسوز و گدازي آفریدهو مثنوي به خدمت گرفته و از آن

در مورد قدرت مضمون پردازي  و  تصویر آفرینی شهریار، » دستغیب«دارد. است که آدمی را به شگفتی وا می
سی و تغییر لغات و تعبیرات  و اوزان و مصادیق آن، ایرج میرزا، میرزادة در تجدد شعر فار«معتقد است: 
الشعراي بهار، نیما یوشیج، پروین اعتصامی، محمد حسین شهریار، هریک به قدر سهم و کار عشقی، ملک

اند..از کسانی که در شعر خویش دربند روحیه و کیفیت تازه و موضوع و مطالب تازه خویش شرکت داشته
اند؛ محمدحسین و براي تفریدو تجسم احساس و عاطفۀ شخصی و انتقال آن به خواننده مصرّ بودهبوده 

هاي وي در شرح و بسط یک موضوع و صحنۀ کوچک و بیان احساسات شهریار را باید نام برد که کوشش
هاي زبانی شعر یدر مورد ویژگ» یوسفی). «2: 1339(دستغیب،» رمانتیک و ایجاد شعر کامالً تاثیر داشته است

...آزادگیی که وي در زبان شعر براي خود قائل شده و هر نوع کلمه و ترکیب از زبان « نویسد:شهریار، می
است از همۀ گفتار را در شعر به کار برده، حاکی از آن است که به اسلوب پیشینیان، پایبند نمانده و خواسته

ند به آسانی و روانی آنچه را در ضمیر دارد به قلم بیاورد. این هاي زبان بهره جوید تا بتواامکانات و توانایی
نوع آزادي بی حد و حصر در زبان و واژگان شعر و آوردن هر نوع مضمون،  موجب آمده که بسیاري از 
الفاظ و ترکیبات و مضامین پیش پا افتاده در شعر او راه یابد و گاه ناهماهنگیی در بافت سخن پدید آورد که 

نیز » بیگدلی). «10: 1384واجتماعی،636:  1377(یوسفی،» ورد ایراد سخن سنجان واقع شده استبه حق م
شهریار شاعر نوآوري است و خصوصیات نوینی در نظام آداب « نویسد:در مورد نوآوري زبانی شهریار می

وي بیشتر است، بخصوص این نوآوري شاعر را در مضمون اشعار غناییفارسی و آذربایجانی داخل کرده
رغم اسالف خود و سنن نظم توان مشاهده کرد. ماهیت این نوآوري عبارت از این است که شهریار، علیمی

هاي کالسیک، در غزلیات خویش تنها به ترنّم عشق مادي یا محبت الهی نپرداخته، بلکه بسیاري از صحنه
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ئق دوستی و خانوادگی و...را با رنگارنگ زندگی اجتماعی، خاطرات و مالحظات شخصی، روابط و عال
است و عالوه بر این به طور مبسوط از ادبیات شفاهی هاي خود منعکس نمودهمهارت و استادي تام در غزل

در مورد » اوستا). «320: 1345(بیگدلی،» و امثال و حکم و ایدیوم [اصطالحات] نیز استفادة کامل کرده است
کمتر شاعري است که جسارت آوردن «کند: در شعر، خاطرنشان میاستفاده شهریار، از اصطالحات رایج 

اصطالحات رایج، در نشان دادن رنج خود به کار گیرد و ایهامی بدیع بیآفریند...کدام شاعر را در بیان درد 
خویش از غمی که به ناکامی در پیوسته است با این الفاظ پیش پا افتاده این جرأت و قدرت تواند بود که 

شناسم که چندین تأثیر بخشد که دل سنگ را آب کند؟ من بجز شهریار؛ هیچ شاعر دیگري ر ا نمیسخن را
» بتواند اینچنین سخنانی را آنچنان جانی ببخشد که بلیغ ترین عبارات را به دست فراموشی بسپارد

نوشته، در مورد » حیدر بابایه سالم«اي که براي منظومۀ جاودانۀ در مقدمه» مرتضوي). «12: 1363(اوستا،
ترین موضوعات، تصویري اهمیتترین و بیتواند از پیش پا افتادهقدرت مضمون آفرینی شهریار و این که می

اثبات و ارائۀ این حقیقت که کوچکترین و ناچیزترین مسائل و حوادث و اشیاء نیز در « نویسد:بیآفریند، می
رك. مقدمۀ »(اي استاع است براي شهریار امر پیش پا افتادهچشم اعتبار و بصیرت، منشأ و منبع الهام و ابد

در بررسی که از شعر شهریار به عمل آورده، بدین نکته » مشرّف«حیدر بابایه سالم،،[بدون تاریخ نشر]). 
، آزادي بیان و وسعت توجه به طبیعت و مظاهر زندگی روستایی، روي کردن به ادب عامه«است کهرسیده

در بررسی » فضیلت). «16: 1386(مشرّف،» هاستنگاه و کلمات شاعرو... از اصول کلی رمانتیکگرفتن دایرة 
ي روز مرّه و رایج مردم کوچه و هااز جهت کاربرد واژه«نویسد:هاي سبک شناختی آثار شهریار میویژگی

» منزوي). «76: 1377(فضیلت،» هاي سبکی اصفهانی نزدیک شده استبازار، شعر شهریار به یکی از شاخصه
این زبان نه تنها متکلّف نیست، بلکه بنیاد آن سادگی و صمیمیت «...اند:در مورد زبان شعري شهریار نوشته

است. زبانی به اندازة زبان گالیه، زبان درد دل، زبان نجوا و زمزمه، صمیمی، شاعر براي ایجاد آن صمیمیت 
را با زبانی پر کرده که گاه از فرط سادگی به زبان مکالمۀ تنها تصنّع را به دور نریخته است بلکه جاي آن

ها و اشاره به عقاید مردم کوچه شود. آوردن اصطالحات مردم عادي، استفاده از ضرب المثلمردم نزدیک می
در بارة زبان شعري » بهادري). «24: 1372(منزوي،» استو بازار،این صمیمیت را از بود به نمود آورده

است تا زبان را در شکل جاري آن به خدمت بگیرد و توجه او به زبان شهریار کوشیده«نویسد: یشهریار، م
گفتاري، موجب تشخّص زبان شعري و گستردگی بیشتر کلمات شده است. شهریار در این زمینه از سرزنش 

هاي گیري واژهنقّادان نهراسید و غزل را با زبان آشتی داد و اغلب سخن سنجان شهامت او را در به کار
» اند البته گاهی هم افراط در لغات و اصطالحات محاوره کالمش را کم فروغ کرده استعامیانه ستوده

).68: 1386(بهادري،
بحث
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شهریار، در به کارگیري اصطالحات اداري مربوط به ادارة ثبت اسناد و امالك و همچنین اصطالحان 
لب مثنوي، قطعه و قصیده و در حالت وصف و طنز از این تخصصی بانک، متبحر است و نه تنها در قا

گیرد. این ها نیز ازین امکان بهره میاصطالحات سود می جوید؛ در غزل و شعر جدي و وصف حال
المثل، تشبیه، استعاره و تصویرسازي قابل مشاهده است. هاي خود مانند: ضرباصطالحات، در همۀ صورت

آید، حات بی نظیر است، چراکه وقتی افراط در رفتار و تکلّف در کار پدید میتوفیق او در کاربرد این اصطال
ساده «و » ساده نگاري«رود و حاصل آن نوعی سبکی و ساده انگاري است و بین شعریت کالم به محاق می

نزده است. در مواجهه با زبان، فرقی بسیار است. اما توفیق شهریار در این موارد  به کالم او آسیب » انگاري
اند و به ارج و قدرت هایی از به کارگیري اصطالحات اداري که به شعریت اثر کمک نکردهدر ادامه، نمونه

افزایند نیز؛ خواهد آمد.در شعر شهریار، بیش از صد اصطالح  اداري مربوط به بانک و ثبت شاعري وي نمی
)،  666،ص2)، اداره(ج594،ص1ابالغ(جاست که اجماالً عبارتند از: اسناد و امالك، به کار رفته

)، امین 1،449)، امضاء حکم(ج128،ص1)،اعتبار بودجه(ج818،ص2)، اضافه حقوق(ج1070،ص2اسعار(ج
)، 680،ص2قباله(ج)، انشاد متن 680،ص2)، انشادسرمقاله(ج680،ص2)، انشاء(ج107،ص1اوقاف(ج
)، 821،ص2حساب(جدن)، باز کر367،ص1)، بازار(ج128،ص1)، باجۀ بانک(ج114،ص1باجه(ج
و 1083،ص2،ج60،ص1)، برات(ج765،ص2)، بایگانی(ج1312،ص2)، بایگان(ج821،ص2بانک(ج

)، برات 543، ص1)، برات عزّت(ج543، ص1)، برات سر وعده(ج110و کلیات ترکی،ص1202ص
)، 542،ص1)، بروات(ج1202، ص2)، برات مقسوم(ج542،ص1)، برات لطف(ج542، ص 1قبول(ج
)، 1083،ص2)،  به تعطیل خوردن روز برات(ج821،ص2)،  بستن حساب(ج680،ص2برزن(ج

)، پته(کلیات 1082،ص2)، بیعانه (ج1082،ص2)،  بیع (ج680،ص2)، بهاء(ج128،ص1بودجه(ج
)،  264،ص1)،پشت میز نشینی(ج555،ص1)، پرونده(ج449،ص1)، پرسنل(ج133ترکی،ص
)، 1276،ص2)، تصویب بودجه(ج1234، ص2)، تجارت(ج2،1202)،تبصره قانون(ج383،ص1پیوست(ج
)، 680،ص2)، تنظیم نسخه(ج08،ص1)،تَه چک(ج604،ص1تفاضل(ج
)، حجت 1070،ص2)، چک(ج818،ص2خوار(ج)، جیره818،ص2)،جیره(ج1132،ص2تقاعد(ج
)، حق 667،ص2)، حسابداري(ج128،ص1)، حساب جاري(ج821،ص2)، حساب(ج680،ص2گرفتن(ج

و 367ص1)، حواله(ج،449،ص1)، حکم(ج2،1132د(ج)، حقوق تقاع383،ص1انتقال به غیر(ج
)، 383،ص1)، سرقفل(ج1083،ص2)، حواله شدن برات به روز دیگر(ج1270و 1070،ص2ج

)، رفع اختالف 60،ص1)، رد حساب(ج1312،ص2)، دفتر(ج542،ص1)، خط(ج680،ص2خریدار(ج
)، 1070،ص2(ج)، سرمایۀ بانک1212،ص2)، رهن(ج433و 367،ص1)، رواج بازار(ج818،ص2حساب(ج

)، 1261،ص2)، سکه به نام کسی زدن(ج108،ص1)، سکه(ج1071،ص2)، سفته کشیدن(ج60،ص1سفته(ج
)، شعبۀ 1236، ص2و ج449،ص1)، شعبه(ج2،821،1253)، سود و زیان(ج122،ص1سکّۀ قلب(ج



5363 هامجموعه مقاله

)، صرّاف، 680،ص2)، شهود گرفتن(ج667،ص2)، شیفر(ج449،ص1)، شغل(ج706،ص2تکمیلی(ج
)، 114،ص1)، صندوق بانکداري(ج327،ص1)، صندوق امانات(ج449،ص1ر الزم االجرا(جصرّافی،صدور ام

)، 102، ص1)، عامل تقسیم(ج680،ص2)، ضمان درك(ج82،ص1)، ضمان(ج680،ص2ضامن عهده دار(ج
)، غبن در 1272،ص2)، غبن(ج159،ص2)، عریضه نوشتن براي انتقالی(ج159،ص2عریضه(ج
)، فروشنده، 1236،ص2)، فرّاش بانک(ج680،ص2، عقد(ج)182،ص1)، غش(ج1272،ص2معامله(ج

)، 1073،ص2)، قسمت اموال (ج1037،ص2)، قبض(ج1042،ص2)، قبول صیغۀ عقد(ج80،ص2قباله(ج
)، 530،ص1)، کاغذ ممهور(ج1246،ص2)، کارگزار ثبت(ج1246،ص2)، کارکنان ثبت(ج367،ص1کساد(ج

)، ماشین 680،ص2اهی(ج)، گو680،ص2)، گواهان محضر(ج369،ص1کشوي میز اداري(ج
)، 680،ص2)، مبیع(ج534،ص1)، مأمور باجگیري(ج107،ص1)، مال وقف(ج1070،ص2کتابت(ج

)، 182،ص1)، محک(ج818،ص2)، محاسب بانک(ج818،ص2)، محاسبات(ج667و 254،ص1محاسب(ج
)، مدیر 82،ص1)، مدیر دفتر(ج1246،ص2)، مدیر ثبت(ج327،ص1)، مخزن(ج821،ص2محو حساب(ج

)، 1042،ص2)، معامله(ج1236،ص2)، مرکز بانک: بانک مرکزي(ج82،ص1)، مدیر کل(ج449،ص1(جشعبه
)، 570،ص1)، مهر و الك(ج818،ص2)، مواجب(ج667،ص2)، منشی اداره(ج2،1076معلم حسابداري(ج

)، نرخ 1253،ص2و ج433،ص1)، نرخ(ج369،ص1)، میزگرد(ج818،ص2میرزا بنویس اداره(ج
)، نقد 680،ص2)، نسخه نوشتن(ج141،ص1)، نسخۀ اصل(ج141،ص1)، نسخه(ج433،ص1شکستن(ج

)، نکول 542و 1،60)، نکول(ج383،ص1)، نامه پیوست(ج108،ص1)، نقد رایج(ج411،ص1برات(ج
)، واریز 2،680)، نوشتن قباله(ج701،ص2)، نوسازي شهرداري(ج1270،ص2حواله(ج

)، 1202،ص2(ج)، وصول سر وعده برات مقسوم1319،ص2)، وام(ج821،ص2موجودي(ج
)، وظائف 1234،ص2)، وکیلی(ج1270،ص2)، وکیل(ج1234،ص2)، وکالت(ج1073،ص2وراث(ج

).449،ص1مرجوعه(ج
این  واژگان و اصطالحات اداري را می توان به سه دسته تقسیم کرد:

واژگان و اصطالحات تخصصی بانک؛ -الف
واژگان و اصطالحات تخصصی ثبت و اسناد؛-ب
طالحات مشترك و به طور کلی واژگان و اصطالحات عمومی اداري.واژگان و اص-ج

ایم:با توجه به گستره و تنوع این اصطالحات، فقط به بررسی بعضی از اصالحات پرداخته
واژگان و اصطالحات تخصصی بانک:-الف

نظامنامۀ -. بفرمان حاوي شغل دولتی-ابالغ: رساندن و اصطالح در معانی زیر به کار رفته است: الف-
هاي رسمی و احکام اجرا حکم و اسناد الزم االجراء و رسانیدن اظهارنامهرسانیدن اوراق دعوي-وارداتی. ج

).1385ها(جعفري:دادگاه
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کاش آن دوران پیشین بایگانی کرده 
باشند

من هم ابالغم نوشته روم در بایگانی 
)594،ص1(ج

که  ابالغ وي اداري مضمون آفرینی کرده و با شکوه و گالیه، آرزو کردهشهریار با استفاده از این اصطالحات 
اند؛ بنویسد.را به عنوان  بایگان دوران پیشین که دیگر بایگانی شده

اَسعار:اَسعار(نرخ ها) ارزهاي خارجی، تسعیر، نرخ گذاري از طرف مقامات رسمی(همان)-
نی و به زندگانی پشت به مرگ رو نکگرت حوالۀ اسعار آن جهانی نیست

)1070،ص2(ج
مضمون جالبی است که با استفاده از واژگان و اصطالحات اداري، خلق شده است. شهریار به کسانی که 

دهد که  به زندگی پشت نکنند و به مرگ روي نیآورند.حوالۀ آن جهانی را ندارند؛ انذار می
برات، وصول سر وعدة برات مقسوم، خزائن-

رات است نباشی مغمومرزق مقسوم ب
آسمان از همه جنسی  به خزائن دارد

در سر وعده وصول است برات مقسوم 
که براتش نکند جز به موازین لزوم 

)1202،ص2(ج
به منظور  استناد و تأکید «برات، برات مقسوم و وصول سر وعده « در این دو بیت از اصطالحات بانکی

).1083، 2و ج110است (رك.کلیات ترکی،صمطلب  در مضمون آفرینی استفاده شده 
برات، رد، نکول و سفته-

گردون برات خوشدلی کس نخوانده 
است

اینجا همیشه رد و نکولست سفته را
)60،ص1(ج

برات، سفته رد و نکول، به منظور  توجیه و تعلیل، در مضمون آفرینی بهره «در این بیت از اصطالحات بانکی 
).1270،ص2(رك.جگرفته شده است

پرسنل، شعبه، صدور امر الزم االجرا، حکم، منتقل، شغل و رتبه عالی،خدمت، وظائف مرجوعه، مدیر شعبه،  -
امضاء حکم

ازین مسافرت شاعرانه باز نگردم
مگر ز پرسنل آسمان به شعبۀ گیتی
که شهریار کز اعضاء آزمودة علوي است
به شغل و رتبۀ عالی به خدمتش بپذیرید

سلّم است که مدیر شعبۀ گیتیم

مگر خداي جهان کند به کام دل ما
صدور یابد امر منیع الزم االجرا
کنون به موجب این حکم منتقل شده آنجا
تا وظائف مرجوعه را نماید ایفا
سمع طاعت حکم خداي می کند اصغا
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شود امضاکه حکم شاعر شوریدة بدبخت میز عرش دست فشانند حوریان ز سر شوق
)449،ص1(ج

پرسنل، شعبه، «در این ابیات که بیان سفري است خیالی، شهریار از  اصطالحات معمولی و مرسومی چون: 
صدور امر الزم االجراء، انتقال به موجب حکم، شغل و رتبۀ عالی، وظائف مرجوعه، مدیر شعبه و امضاء 

جهت تصویر سازي استفاده کرده است.» حکم
تَه چک-

اینجاست که من بی چک وبی چانه بمیرم تَه چک ایران قدیم استاین دیر مغان 
)308،ص1(ج

به منظور تأکید و تعظیم مطلب، سود جسته است.» تَه چک«شهریار در این بیت به زیبایی از  اصطالح بانکی 
چک، حواله، وصول برات سر وعده-

کنندة چک، پولی را که نز دیگري چک: در عصر حاضر سندي است از اسناد تجاري که به موجب آن صادر
کند. چک سند عادي است ولی قابل صدور دارد همه یا بخشی از آن را به سود خود یا ثالث، برداشت می

کنند. مدیون، محیل است که داین و مدیون براي ایفاي بدهی منقعد میاجرائیه است (همان). حواله: عقدي
است و داین، محتال( محال) است.(همان)

کنند وصول برات را به سر وعده میهم این چک پیري حواله هست ولیترا
)543،ص1(ج

را با کمک » چک پیري«در این بیت نیز شهریار با استفاده از آرایۀ بالغی تشبیه بلیغ، ترکیب بدیع و زیباي 
است که وجه شبه است. تشبیه بلیغ، تشبیهی گرفتن از اصطالحات بانکی جهت استناد و تعلیل و تاکید آفریده

).126: 1388و ادات؛ در آن حذف شده باشد(رك.گُلی،
حساب جاري، باجۀ بانک، بودجه و اعتبار بودجه-

که من به بودجۀ عمر اعتبارم نیست حساب جاري من گو ببند باجۀ بانک
)128،ص1(ج

معمول بانکی خلق شده در این بیت نیز شاهد تصویر آفرینی زیبایی هستیم که با بهره گیري از اصطالحات
است.

حواله، چک-
کسی که بر سر مردم لگد پرااند و مشت بجز حوالۀ مشت و چکش نخواهد بود

)1070،ص2(ج
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شهریاردر این بیت به صورت  کامالً زیبا از آرایۀ بدیعی ایهام تناسب براي مضمون آفرینی و تصویر سازي 
از این که دو معنی غیر متناسب را بدون لفظ تعبیر نمایند که سود جسته است. ایهام تناسب عبارت است از 

).343: 1376یکی از آن دو معنی داشته باشد (رك.رجایی،
حواله، رواج، کساد، بازار-

آن کو رواج خود طلبید از کساد تو کسبش حواله باد به بازار مسکنت
)367،ص1(ج

خط، برات لطف و قبول، برَوات و نکول-
د تجاري است که صادر کنندة آن سند(= برات کش یا محیل برات) به دیگري(= برات پذیر یا برات: سن

دهد که مبلغی به ثالثی (= برات گیر) یا به حواله کرد او بدهد(همان). نکول: اگر محال علیه برات) دستور می
مواردي که رد قسم به خوانده پس از استحالف خواهان، سوگند نخورد و رد سوگند به مدعی نکند و یا در

مدعی روا نباش از سوگند خوردن امتناع ورزد و قاضی علیه او حکم دهد این حکم را حکم به نکول گویند 
(همان).

چه شد غبار خطت آن برات لطف و 
قبول

که می کنی برَوات از نکال پشم نکول 
)542،ص1(ج

ام تناسب ، تصویري  ناب و مضمونی جدید خلق کرده در این بیت نیز شهریار با استاده از آرایۀ بدیعی ایه
است.

دخل و خرج-
بزن ز جمع به تفریق این که مسئله نیستکنون که  حرف حسابت دخل و خرج نکرد

)482،ص1(ج
زیان و سود و معامله-

تو سرگران که دلم ول کن معامله نیستزیان و سود به سودائیانت ارزانی
)482،ص1(ج

شیدنسفته ک-
شبی که شب همه گوهر شمرد و سفته 

کشید
سحر کشیده به رخ زد گهر به مژگان سفت

)1071،ص2(ج

باز هم در این بیت، شهریار با استفاده از آرایۀ ایهام تناسب، تصویري بدیع و مضمونی تازه آفریده است.
سکه -
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نصر من اهللا و فتح قریب سکۀ نصرت چو به نامت زنند
)1261،ص2(ج

در این بیت از آرایۀ بالغی کنایۀ فعلی براي مضمون آفرینی سود برده شده است.و سکّه کنایه از داراي رونق، 
پر رونق و رایج است و سکه به نام کسی زدن کنایۀ فعلی از رواج و رونق کاري آن فرد 

).1383است.(ارك.انوري،
صندوق بانکداري، باجه و حساب جاري-

بانکداري شب آسمان همه صندوق
هاست

چه باجه ها که به کار و حساب ها جاریست 
)114،ص 1(ج

تصویري است بدیع و خیالی که از اصطالحات رایج بانکی براي این تصویر سازي استفاده شده است.
محاسب بانک،بی جیره و مواجب،اضافه حقوق، رفع اختالف، جناب رئیس و میرزا بنویس،اداره-

فسر منافسر اي بر سر من ا
اي تو ماهرترین محاسب بانک
عمالً از همه محاسب تر
عضو مسئول کار واجب بانک
محرم رازي و محل وثق
آبروي محاسبات استی
رفع کردي تو اختالف مرا
تازه از دولت جناب رئیس
خدمت من اداره رفتن نیست

سایه ات کم مباد از سر من
عضو مجانی و مناسب بانک

ناسب ترقیمتاً از همه م
عضو بی جیره و مواجب بانک
لیک محروم از اضافه حقوق
وه چه حلّال مشکالت استی
مرتفع ساختی خالف مرا
هستم آقاي میرزا بنویس
مهملی گفتن و شنفتن نیست

)818،ص2(ج
ر به این ابیات از جمله ابیاتی است که متأسفانه  علیرغم به کار گیري واژگان و اصطالحات بانکی نه تنها منج

آفرینش هنري نشده است؛ بلکه به شعریـّت آن نیز لطمه زده و شعر را تا حد یک نظم سست و ساده تنزّل 
داده است.

محاسب، شیفر، منشی-
).1380):  لغتی است فرانسوي و به معنی عدد و رقم و نمره(گلریز،chifeerشیفر(

من به کار حساب مرد نیم
شاعر چون منی محاسب نیست

من منشی و محاسب هستصد چو 

بلکه با این حساب مردنیم
شیفر با روح من مناسب نیست
لیک شاعر کم اوفتد در دست
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)667،ص2(ج

است؛ به فراهم آمده» مرد نیم و مردنیم«در این ابیات نیز  متأسفانه علیرغم جناس مرکّبی که بین عبارات 
کرده است و شعریت کالم را نیز زیر سئوال برده کارگیري اصطالحات بانکی کمکی به استحکام ابیات ن

است. 
-و صیرفی و سکّه و غش حکم

رو سیاهی است که در سکۀ ما غش باشد می رسد با محک صیرفی از پی ایام
)182،ص1(ج

تا سیه روي شود هر که در او غش «در این بیت شهریار  با تصرّفی آشکار در مضمون یک ضرب المثل شایع
مضمون زیبایی را به وجود آورده » محک، صیرفی، سه و غش«با استفاده از اصطالحات اداري چون: » دباش

است.
مخزن و صندوق امانات-

به مصونیت صندوق امانات بریموز نهان خانۀ ناز تو یکی مخزن راز
)327،ص1(ج

براي تصویر آفرینی، سود برده »صندوق امانات«شهریار در این بیت به زیباي از اصطالحات معمول بانکی
است.

مرکز بانک: بانک مرکزي،شعبه، فرّاش بانک-
مرکز بانک به ما شعبۀ دور افتاده
لجنی هم که به ما داده به نام فرّاش

راست گویم هم از آغاز در جنگ زده
هرچه فرّاش و اداره همه را ننگ زده

)1236،ص2(ج
ات بانکی، نه تنها کمکی به مضمون آفرینی و تصویر سازي نکرده است در این ابیات نیز به کارگیري اصطالح

بلکه شعر را تا حد یک نظم سست تنزّل داده است.
نرخ ، نرخ شکستن و بازار-

نرخ یوسف شکند چون تو به بازار آییکار گُل زار شود چون تو به گلزار آیی
)433،ص1(ج

» نرخ،  بازار«هاي شهریار است. در این بیت از اصطالحات بانکی این بیت که از یکی از شور انگیزترین غزل 
استفاده شده است و تصویري زیبا و مضمونی بدیع خلق شده » شکستن نرخ بازار«در قالب ترکیب کنایی 

است.
نقد برات-
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نی باج روم عهده کند نی خراج رينقد برات یک غزل شهریار را
)411،ص1(ج

افنقد رایج، سکّه، صرّ-
که نقد رایج این سکه کار صرّاف است تو شهریار به نقد سخن نه استادي

)108،ص1(ج
شعبۀ تکمیلی-

مکتب روحانی عرفان در اوستشعبۀ تکمیلی انسان در اوست
)706،ص2(ج

سود و زیان، حساب ، بانک، بستن حساب، باز کردن حساب، محو حساب، واریز موجودي-
را به کارز سود و زیان هرکسی 

حساب مرا بست و هم باز کرد
حساب مرا محو و ناچیز کرد

حسابی است در بانک این روزگار
چرا که حساب تو آغاز کرد
که موجودیم در تو واریز کرد

)821،ص2(ج
محاسبات، شعبه، ماشین کتابت، صیرفی، سرمایۀ بانک-

ماهی به محاسبات ما هست
تا شعبۀ ما بدو مکان است

کتابتش به نغمهماشین
از دیدة صیرفی چو بینید

چونان که به خلد حور عین است
در شعبۀ ما شرف مکین است
خامش کن چنگ رامتین است
سرمایۀ بانک ما همین است

)1245،ص2(ج
وام-

عمر اگر این است من نستانم از کس وام عمروام عمر فرض کن ممکن به روز آخرت  
)1319،ص2(ج

که تشبیه بلیغ  زیبایی است، مضمونی بسیار » وام عمر«ت نیز ، شهریار ضمن آفریدن ترکیب بدیع در این بی
و سختی گزاردن آن ارائه داده است.» وام «زیبایی از 

واژگان و اصطالحات ثبت و اسناد:-ب
اموال، وراث، قسمت اموال-

سر قسمت چه غوغایی که کردند همه اموالتان وراث بردند
)1073،ص2(ج

انتقال غیر، سرقفل، پیوست، نامه پیوست-
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انتقال: عبارتست از زوال حقّی از موضعی به موضع دیگر مانند حق مالک مبیع که به موجب عقد بیع زایل 
می شود و به مشترك تعلّق می گیرد(انتقال ارادي) و زوال حق از متوفّی و تعلّق آن به ورثه(انتقال قهري) 

رقفل: مجموعی از امور مادي و معنوي، خارج از غیر منقول (دعاوي سرقفلی از نوع ). س1385(جعفري:
دعاوي منقول است) ولی قائم به غیر منقول که محل کسب و پیشه است.(همان)

دل ترا دادیم و حق انتقال غیر نبود
ناله ها تنها نه با این نامه پیوستت فرستم

روز اول خانۀ سرقفل و دربستم گرفتی
ارها شد نامه اي با ناله پیوستم گرفتیب

)383،ص1(ج
در این دو بیت ، شهریار با بهره گیري از اصطالحات ثبت اسناد ، مضمون  زیبایی آفریده است.

بیع، بیعانه-
بیع باغ بغل و بوسۀ بیعانه نباشدنقد سوداي محبت که ز بی مایگی آنجا

)1082،ص2(ج

را به صورت تشبیه بلیغ جهت مضمون »  بوسۀ بیعانه«و » باغ بغل«زیبا و بدیع شهریار در این بیت دو ترکیب
آفرینی و تصویر سازي به خدمت گرفته است.

تجارت، وکالت و وکیلی-
خوش آن بود که وکالت دهد وکیلی راولی به فکر تجارت اگر فتد که مباد

)1234،ص2(ج
متعهدله براي وثیقه وصول متعهدبه دهند.آنی که رهن می رهن: عقدي است که به موجب آن، مالی را به -

دهد راهن است و طرف او مرتهن و آن گرو را مال الرهانه گویند(همان).
بیداري ما کجا حساب استدر این دل شب که رهن خواب است

)1212،ص2(ج
عقد، برات عزّت، قبول صیغۀ عقد، بلی گفتن، معامله(همان).-

ی مخصوصی براي واقع ساختن عقد یا ایقاع(همان).صیغه:صورت لفظ عرب
مرا به عقد خود آور که من براي علی
قبول صیغۀ عقد و کلید گنج الست
بیا معامله کن بیل دست مزدوران

برات عزّتم از بارگاه عزّ و عال
نهفته زیر زبانت یکی بگوي بلی

به من ده و بستان تاج و تخت استغنا 
)1042،ص2(ج

یات، اصطالحات اداري و حقوقی صرفاَ براي تصویر آفرینی به کار گرفته شده است ولی به شعریت در این اب
کالم شهریار کمکی نکرده است.
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مدیر ثبت، کارکنان ثبت، کار گزار ثبت-
امروز مدیر ثبت ایران
ما کار کنان ثبت مشهد
بی کار گذار [گزار] کار آمد

تشریف حضور داده ما را
رف سها راسودیم سر ش

دادند نظام کارها را 
)1246،ص2(ج

مهر ، قباله و حوااله-
دال به عقد و عروسی مخوان عجوزة دنیا
تو شهریارا به شاهی رسی ز فرّ گدایی

که حاصل دو جهان خواهدت به مهر و قباله
چو کار خود بکنی با خداي خویش حواله

)337،ص1(ج
مال وقف، امین  اوقاف-

که دزد بی رد پایش امین اوقاف است وقف تو جز دست خائنین نرسدبه مال
)107،ص1(ج

نوسازي شهرداري، تصویب و بودجه-
نوسازي شهرداري سابق
نوسازي ماست قصه دوش
امان که بودجه اش به جا بود

تصویب شد براي الحق
خواب آمد و قصه شد فراموش
تصویب نشد جواب ما بود

)701،ص2(ج
قلب، خرید خانه، نوشتن قباله، شهود گرفتن، ضمان درك، عهود، حجت، گواهی، غبن، انشاد متن سکۀ-

قباله، انشاد سرمقاله، تنظیم نسخه، فروشنده، خریدار، مبیع، واقع در...، کوي و برزن، شهر ، دهلیز و منزل، 
ر دیوار غربی، بهاء، ضمان درك، عهده، شماالً، جنوباً، شرقیش: شرقاً، غربیش: غرباً، محدود به...، درب ورود د

ضامن عهده دار است به ...، گواهان محضر. انشاء: در لغت تازي ایجاد است. ایجاد امور طبیعی(کائنات) را 
نمی توان مقیاس کرد و ایجاد موجودات اعتباري(که عرصۀ علم حقوق است) را از سنخ ایجاد کائنات شمرد 

واي انشاء، ضا است و رضاي عاقد، صورتگر مصالح اوست(همان). ضمان که خطاي فاحش است. زیرا محت
درك: مسئول مدنی تدارك ضرر عاقد که طرف او مال ثالث را به وي فروخته است و او جاهل به قضیه بوده 
است. آن بایع باید ثمن را پس بدهد.(همان). مبیع:مالی است که در عقد بیع به طرف، انتقال می دهند در 

بر ثمن(همان).برا
شریح است  قاضی معاصر به موال
به ظاهر طالي عیار و درستی

ولی قاضی ریش و پشم است و شوال
ولی از بطون سکۀ قلب و سستی
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به هشتاد دینارِوقت از تجمل
قباله نوشته شهودي گرفته
طلب کرد او را علی شاه مردان
نه حجت پذیرد نه چندین گواهی
از این غبن فاحش جهانی بلرزد
نگاهش به انشاي متن قباله

ر تسلیمبه من کرده بودي گر این ام
فروشنده: کوچنده از خانمانی
مبیعش: نوان خانه اي سست بنیاد
یکی منزل کاروان خواب چرکین
نه در وي صفائی نه با وي سروري
بود واقع این خانۀ درد و علّت
وز آن شهر در کوي بی تکیه گاهان
شماالً: به مرداب آفات محدود
به شرقیش: بیغولۀ نفس طامع

درب ورودشبه دیوار غربی است
بهاء: در گذشتن ز عزّ قناعت
ضمان درك: عهدة روزگاران
فروشندة قصر: فرعون و قیصر
بلی عهده دار است ضامن که آخر
گواهان محضر: خدا وانگهی عقل

خریده یکی خانه اي چون دستۀ گُل
فتهضمان درك را عهودي گر

نگاهی بدو کرد چون شیر غضبان
به گورت کشاند بخواهی نخواهی
متاعی چنین خود به لعنت نیرزد
که انشاد فرمود این سرمقاله

گونه می کردم این نسخه تنظیممن این
خریدار: وامانده از کاروانی
جهانی که خاکی است در معرض باد
که برخیز گوید به دنبال بنشین

الن گوريچه دهلیز مرگی چه دا
به شهر غرور از اقالیم غفلت
خود آن کوي در برزن روسیاهان
جنوباً: به مرگ و مکافات محدود
به غربیش: شیطان که حدش به شارع
وزین در به شیطان سالم و درودش
بهر سفله تعظیم و تکریم و طاعت
نگونساز تاج از سر تاجداران
ستیزندة داریوش و سکندر

هول محشرکُشد جمله را در موقف
که در گوش جان قصه می کند نقل 

)680،ص2(ج
شاید بی اغراق، این شعر یکی از زیباترین تصاویري است که با استفاده از اصطالحات ثبت اسناد آفریده شده 

توانستند منظور از نوشتن این مقاله را تبیین کنند.است و این ابیات به تنهایی می
دفتر، اسناد، پیتیگ:پته-

ها (بطاقات) را به مقصد گفتند و کبوتران قاصد، پتکفته، سند.پته طلب یعنی سند طلب. در قدیم پتک میپته:
رسانیدند. پته طلب هرگونه سند حاکی از تعهد کسی است به دادن وجه نقد(همان).می

بو قدر دفتر و اسنادله بیر حقه چاتان 
یوخ

حق ورنلر پیتیگی میرزا قلمدانله گئتدي
)133ات،ص(کلی
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مضمونی است انتقادي از اوضاع  احوال روزگار عصر شهریار که براي آفرینش این مضمون انتقادي از 
اصطالحات اداري ثبت اسناد سود جسته شده است.

غبن در معامله-
در این معامله تا ممکن است مغبون باش بهاي معرفت از خود گذشتگی است فقیر

)1272،ص2(ج
طالحات عمومی و مشترك اداري:ج) واژگان و اص

در » قبض«اند، بجز موارد نادري چون ابیات ذیل هم که به مدد  واژگان و اصطالحات رایج اداري ساخته شده
توانند دایرة واژگان را مابقی موارد  فاقد خالقیت الزم جهت مضمون آفرینی و تصویر سازي هستند و تنها می

زایند.وسعت بخشند و بر دامنۀ لغات بیاف
اداره-

چه کنم شاعر آفریدستم
خدمت من اداره رفتن نیست

کار دیگر نیاید از دستم
مهملی گفتن و شنفتن نیست 

)666،ص2(ج
اداره و  کشو میز بزرگ-

پر کرده است میز بزرگ را کشویک وقت در ادارة ما هم بیا که شعر
)577،ص1(ج

اسناد تاریخی-
گر زمان نسپاردش در زیر پی چون پیل مست تاریخی ماستصفحه هاي او همه اسناد

)1310،ص2(ج
پرونده و بایگان-

ها دارد سپهر بایگانصدا از این پروندهروزي ار ملّت سوي دیوان کیفر رو کند
)555،ص1(ج

پشت میز نشینی-
که ذوقی نیانگیزدت پشت میزبه سیر طبیعت برو شهریار

)264،ص1(ج
قانونتبصرة -

ري کند رزق به شکر و به دعاي مظلوم ذیل قانون خدا تبصره هم هست بخوان
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)1202،ص2(ج

تقاعد-
ترك خدمت نکند دست و دل گلبازم باغبانم من و در سن تقاعد لیکن

)308،ص1(ج
جیره خوار و مواجب-

که از دولت مواجب دارد این دلنخواهد جیره خوار هر دري شد
)285،ص1(ج

حقوق تقاعد-
ي قناعت کرددر چنین دورهبا حقوق تقاعدي ناچیز 

)1132،ص2(ج
خط و مهر و امضاء-

به خط و مهر وي امضا شده گر شرعی 
بود

آنچه داد و ستد اثر ملکی و بازرگانی 
)1124،ص2(ج

دفتر و بایگانی-
دادیم به دست بایگانی ما دفتر عمر در نوشتیم 

)1312،ص2(ج
عریضه نوشتن به رئیس براي انتقالی-

جواب داده که اینجا محل خالی نیست عریضه اي به رئیسی  نوشته بودم باز
)1259،ص2(ج

قبض-
قبض دادیم و گرفتیم که تا ماه دگر
گفتم از قبض تو چشمم نخورد آب مگر

پس دهد کوزه چو نوشید می نابش را
برد در کوزه گذارم بخورم آبش را

)1037،ص2(ج
قفل و بند و مهر و الك-

قفل و بندش هم به مهر و الك اواز حقایق آنچه درج در ناب
)570،ص1(ج

کاغذ ممهور-
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خون مرده تنی پر لکه چون کاغذ ممهورافتاده به یک دنده و نصف بدن افلیج
)530،ص1(ج

لی اداري؛ در قالب آرایۀ بالغی تشبیه مرسل، تصویر در این بیت شهریار از یک اصطالح پیش پا افتاده و معمو
زیبایی آفریده است.

مدیر کل و مدیر دفتري و ضمان-
مدیر دفتري این اداره داد مرامدیر کل امان و ضمان اهل زمین

)82،ص1(ج
میز گرد رئیس و کشو هاي میز-

رهاي کشو و اخترانش همه آویزة دمیز گرد ریاست فلک هر کشو انباري راز
)369،ص1(ج

نسخه اصل و رونوشت-
نسخۀ اصل سرشت است ولی صورت 

گاه
رونوشتی نه مطابق چو تو با اصل سرشت

)141،ص1(ج

نتیجه
مهمل گفتن و مهمل «اي چون شهریار، رفتن به اداره و به قول خود وي، بدون تردید، براي شاعر شوریده

است؛ اما سختی معیشت او را به دیدهلذّتی ازپشت میز نشینی نمیاست. شهریار، امر آسانی نبوده» شنفتن
است. با اینحال، نبوغ ذاتی شهریار و قدرت مضمون است که روحش را سخت مچاله کردهکارهایی واداشته

-سازي و تصویرآفرینی باالي وي، به مدد و یاري او شتافته تا از مشتی اصطالحات ضُمخت و خشن و بی
نظیر بیافریند. دامنۀ واژگان و اصطالحات اداري اعم از واژگان و اي مواقع بیابیاتی زیبا و در پارهروح اداري، 

اصطالحات تخصصی بانک، ثبت اسناد و اصطالحات عمومی اداري، در شعر شهریار، زبان شعري وي را به 
-حدود شعر سنّتی، رهانیده هاي تنگ و مزبان محاوره و کوچه و بازار نزدیک کرده  و شعر وي را از کوچه

اي  زیبا و طبیعی، در بافت و زبان شعري است. در  بسیاري از مواقع، این  تصاویر و مضامین، به اندازه
اي به شعریت شعر شهریار وارد نکرده، که هیچ بعضاً باعث شهریار، محکم و عالی به کار رفته که خدشه

است. از طرفی این حجم از واژگان و شعر او نیز شدهپدید آمدن مضامین و تصاویر بسیار زیبایی در
اصطالحات به کار رفته در شعر شهریار، دامنۀ لغات و اصطالحات زبان فارسی را توسع بخشیده و بر غناي 

است. قدرت ترکیب و تصویر سازي و مضمون آفرینی شهریار، از خالل این ابیات کامالً لغت فارسی افزوده
کند. پرداختن به شعر شهریاراز این منظر، دیدگاه جدیدي است عري وي را اثبات میآشکار است و نبوغ ش
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اي فرا روي مشتاقانش بگستراند و درهاي جدیدي از تحقیق را به روي پژوهشگران، تواند افق تازهکه می
بگشاید.

منابع و مآخذ
ه انتشارات نگاه، اول.)، سرود آبشار، تهران، سخن با همکاري موسس1384.اجتماعی جندقی،کمال(1
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ایالم،اول.
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تولد شهریار)، تهران، )، دیدار آشنا(مجموعه مقاالت مجمع جهانی نودمین سال1377.فضیلت، محمود(13

دبیرخانه مجمع جهانی بزرگداشت، اول.
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بایزید بسطامیهاي عرفانی اندیشهوتحلیل مهمترین عقاید
1دکتر خلیل فائزي

استاد یار دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه
زاهدمحمدپور
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده 
اعتقاداتاز نظرکهاستهجريسومودومقرونبزرگعرفايازیکیبسطامیایزیدبالعارفینسلطان

ومؤمنمسلمانیکبارزمصداقومذهبیدقیقاصولبهبندو پايو متقیپارساوزاهدفرديمذهبی،
ودانستمیصوفیانسیر و سلوكاصلیشرطراشریعتازمتابعتوي. استبودهاسالمیمبانیبهمعتقد
اولینبایزیدرسد،نظرمیبه. است،کردهمیرعایتخاصیحساسیتووسواسبارادینظریفنکات
درکهگفتهسخنپروردگارباانسانآمیزومحبتدوستانهيبار از رابطهنخستینبرايکهبودهعارفی

وخوفحالتدرخدانبندگاهموارهکهکردهبیانراآنايگونهبهواستآشکارکامالًويهايمناجات
نمود.مطرحرافناءموضوعباراولینبرايويباشندونیزرجا

وتکریموعامقبولازويکهطوريبهشود،میدیدهنیزدربایزیدمالمتیههاياندیشهوافکاربهگرایش
غروروعجبيانگیزهوگمراهیموجباحوالاینکهداشتآنبیموبودبیزارمعتقدانومریدانتعظیم

تفکر، برابر ایندررا دارد که»سکریه«يشیوهتفکر عرفانیبایزید از نظرضمنا.گردداودربینیخودو
.باشندمی) صحویه(پیروان

الشان پرداختیم.در این مقاله به بررسی و تحلیل مهمترین عقاید عرفانی این عارف عظیم
و عقاید.بایزید بسطامی، عرفان، اندیشهها:کلیدواژه

مقدمه 

هاي¬شخصیتبروزوظهورازپسکهاستفارسیادبیاتهاي¬مایهبني¬جملهازتصوفوعرفان

عارفان. شدتبدیلجهانهاي¬ادبیاتترین¬غنیازیکیبهفارسیادبیاتایشان،گفتارهايوعرفانی

عمرطولدروبیابندجاویداناي¬چهرهفارسیمنثورومنظومآثاردرتوانستندژهویهایی¬آموزهبانخستین

توانستهکهعارفانیجملهاز. شوندشاملرازبانایناصلیمضامینهایشان¬آموزهوایشاننامفارسیزبان

1 . faezikhalil@yahoo.com
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بهژهویجایگاهیهندي،عرفانگاهیوایرانیعرفانواسالمدینموازینمیانارتباطیبرقراريبااست

.تاسبسطامیبایزیدآورد،دست

ازبسیاريکهطوريبهدارد،ارجمندبسیارجایگاهیبسطامیبایزیدایرانواسالمعارفانمیاندر

شدهنقلاوازمتعدديحکایاتنیزعرفانیکتبدرواند¬گفتهسخنوياهمیتوعظمتبیاندرعارفان

. استدیگرانازنقلبهده،مانباقیاوکرداروگفتارازهرچهونزدهتألیفبهدستخودبایزید. است

اشارهکالمشورفتارواونامبهعرفانیهاي¬کتابتمامیدرتقریباًکهباالستچنانبایزیدمقاماهمیت

است.شده

جایگاهتوحید،مبحثجملهازخورد؛¬میچشمبهبایزیدعرفانیمشربدربسیاريي¬برجستهنکات

اما. شریعتاصولرعایتآنکناردرووارمالمتیرفتارهايبودن،فناوسکرگذار¬بنیانبایزید،نزدعشق

واست،ناسازگارشریعتبانوعیبهکهاوستگویی¬شطحبایزید،عرفاندرنکاتترین¬برجستهاز

صدوربهکهیافته¬میشدتچندانگاهمخالفتاین. استشدهگرایان¬قشريدشمنیومخالفتموجب

است.نجامیدهاگو¬شطحشخصقتلفتواي

ایندرمااطالعواستیافتهراهآندرفراوانابهاموخلطواستمبهمایرانیبزرگعارفاینزندگانی

وجههیچبهاستماندهباقیاوعرفانوتعلیمازآنچههمهاینباولیاست،ناقصومحدودبسیارباره

.استبودهبزرگمرديويکهشود¬میمعلومروشنیبهونیستمبهموناقص

. گنجیدنمیظاهراهلحوصلۀدراوسخنشدبلنداوکارچون«کهاستآمدهعطاراالولیايتذکرهدر

کنید؟بیرونمراچه: گفتمیشیخ. کردندبیرونبسطامازبارشهفتحاصل

.کنیممیبیرونراتو. بديمرديتو: گفتند

)141: 1390عطار،.» (باشممنبدشکه! شهرانیکا: گفتمیشیخ
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تبعیدبسطامازکفراتهامبهبارهفتروایاتطبقبرکرد،سپريبسطامدرراخودعمربیشترکهبایزید

.شد

ودارد،داللتاتحادوحلولبهاواعتقادبرکهشودمیدیدهسخنانیبایزید،بهمنسوبسخنانمیاندر

.اندگفتهسخنهاشریعت،ظاهرباانطباقبرايآن،یهتوجدرواستمعروف»شطحیات«بهعرفادرمیان

ازبرخی. استکردهتفسیررااوشطحیاتوگفتهسخنبسطامیبایزیدازکهباشدکسیقدیمترینشاید

. استکردهنقلاللّمعدر) 378متوفی(طوسیسرّاجابونصرراتفاسیراین

وبودهمعتقدغلوواتحادوحلولبهکهاستکسانیازمأخوذبایزیدشطحیاتواقوالازبعضیاحتماالً

فرقۀماننداست؛کردهنفرینوطرد،راایشانحضرتآنولیاند¬شمردهحضرتآناصحابازراخود

البته) 3/344: 1385جوینی،.(االَجدعاالسديمقالصزینبابیمحمدبنابوالخطّابپیروانازخطّابیه

بایزیدشطحیاتواندبودهمعتقدایشاندرخداوندحلولیاالسالمعلیهصادقامامهیتالوبهفقطخطّابیه

علیهجعفرصادقامامنامواوتشیعازدیگرش،سخنانیااوشطحیاتدرواست،خویششخصدربارة

)137-2/133اسالم،جهاني¬دانشنامه. (شود¬نمیدیدهاثريالسالم

به. استصحوطریقیعنیبغدادي،جنیدمذهبیمخالفکلیبهسکرطریقنییعبسطامیبایزیدمذهب

مردمبامعاشرتوصحبتازبایزیداست .پیروانآفتمحلسکرگویندويمتابعانوجنید«هجویريگفتۀ

. استفراوانشطحیاتسکرطریقۀیعنیطیفوریهبیندر. اندبودهعزلتوخلوتاهلغالباًوداشتهاحتراز

بهاتصالوفناوخوديبیعالمدر. شماردمیحقصفاتواسماءکاملمظهرراخودچونصوفیزیرا

.داندمیجابهوصحیحرادعويهرمظهریتایننامبهحق

طوافمنگردکهدیدمراخانهرسیدمحقبهچون. کردممیطوافخانهگردمدتی«گویدمیبایزید

کرسیگفتومنمگفتچیست؟عرشکهکردسؤالويازیکی«یا) 161: 1390عطار،.» (کردمی
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سويجبتیفیلیس«عباراتنیزو) 171همان،(»منمگفتچیست؟قلمولوحگفتومنمگفتچیست؟

اعمنیزصوفیهاشعاردربعدهايزماندر. استمشهورغایتبه»اناالحق«و»شأنیاعظمماسبحانی«و»اهللا

شعرايدرفخریاتکهاندازههمانبهوشودمیدیدهوفورحدبهشطحیاتها،آنغیریاطیفوریهاز

شاهدیوانورومیالدینجاللغزلیاتقبیلازصوفیانهاشعاردرشطحیاتبوده،معمولورایجغیرصوفی

.استیافتهرواجوشیوعولی،اهللانعمت

توحید از نظر بایزید:
دریگانگیمعنايدروحدتاینامااست؛بایزیدعرفانیمشرباساستعالیحقیگانگیووحدت

بودنمعنايبهبلکهنیست،موجوداتسایربهنسبتخداوندتعالیوبرتريمعنايبهوچندگانگیمقابل

چیزهمهازخدابهرا»اکبراهللا: «بایزیدکهروستایناز. اوستسوايمابودنهیچمقابلدروجودیک

بزرگترآنازاوکهنداردوجودچیزيخداوند،وجودکناردراومنظراززیراکند،نمیمعنااست،بزرگتر

: 1384کدکنی،شفیعی. (گنجدمیآدمیپنداروخیالوهم،درکهاستچیزيهرآنازبرترخداوند. باشد

115(

بندگانسکناتوحرکاتۀهمآندرسالککهاستمعرفتازايمرتبهبهرسیدنتوحیدي،چنیننتیجۀ

وذاکروتوبهوسلوكآغازگرواستخداوندمطلقفاعلکهیابدمیدریقینبهوبیندمیحقفعلازرا

وحرکتبهمعرفتمسیردررابندهخودفعلبهوکندمیارادهکهاوست. اوستهمهعارفودوستدار

اینکهاستباوراینبربایزید. رساندمیمقصودبهخویشلطفبهرابندهسرانجاموانگیزد¬برمیکوشش

بهآنبابندهکهاستنوريچونخودواستگرفتهنامیرازندةازراآنعلمويواستخداداديمعرفت

بندگانهمه: «کهکندمینشانخاطرسلّمی. یابدمیدرراامورحقیقتآنواسطۀبهونگردمیچیزهمه

بهراآنانخداوندرو،اینازندارد،رامعرفتاینپذیرشتوانوگنجایشاواولیايهمۀحتیوخداوند

)63: تا¬بیسلمی،.»  (داردمیمشغولخویشعبادت
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حفظوشریعتاحکامبهبنديپايوي،عارفانۀسلوكوسیرهمچنینوبایزیدعرفانیمشربحوزةدر

حضرتسنّتآدابترینجزئیرعایتويکهايگونهبه. استبرخوردارايویژهجایگاهازالهیحدود

آنکهبادید،میصوفیانهسلوكشرطراشریعتازپیرويرواینازدانست،میفرضخودبررامحمد

مقصودبهتوانمی-برهنهتنوگرسنهشکمبااوتعبیربه-زهدطریقازودنیاازپرهیزباگفتمیخود

وشمردمیثمربیکوششیراتنهازهدحالعیندردانست،میاولیاسنّترادنیاتركکهآنبااو. رسید

خداوندکهکردهچیزيآنبهمعطوفراخودباشد،خرسندومشغولخودزهدبهتنهازاهداگر: «گفتمی

کسیچنین. استدادهقراربهشتآخرتدروکرامتدنیادرراخودهمتمنتهايوخواندمیقلیلراآن

)163: 1384کدکنی،شفیعی.» (استافتادهدورحقیقتازوبازماندهراهاز

میاستنباطچنیندارد،وجودبایزیدعرفانیمشربحوزةدرکهروایاتیکثرتبهتوجهباهرحالبه

سخنانیچنینگفتنبهاالهیاتیهايتجربهعرصۀدراینازپیشسالدویستوهزاردرويکهشود

دررو،همیناز. استگردیدهعارفانازبسیاريحیرتواعجابمایهقرندوازدهطیدروکردهمبادرت

ستیزهبهکژاندیشانومتعصبانازگروهیکهموارديجزبهزیست،عزّتوحشمتباخودعمرمدتتمام

.واداشتندبسطامتركبهاجباربهرااووبرخاستنداوبا

بایزیدفانعردرعشقجایگاه
طالبوعارفشخصکهچرااست،محبتوعشقاسالمی،عرفانمکتبدرمهمبسارکانازیکی

حلراجهاناینماورايحقایقکلیطوربهوعرفانیهايتجربهتواندمیعشقاینرهگذرازتنهاحقیقت

ازحجابهفتادباکهمادهماورايعالمبهوگرداندمستغرقحقایقکرانبیومواجدریايدرراخودو

است،غایبوپوشیدهنظرها

وااليعشقوسعادتکیمیايعشقاین. »یحبونهویحبهم: «زیرااستسرهدوعشقیکعرفانی،عشق

وشهواتوخودازانسانکهآیددستفرازمانیواستتوأممعرفتوشناختباکهخداستبهانسانها
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گفتهعشقدربارةنسفیعزّالدین. شودمیکبریاییحرمعازمصورتآندر. ودشتهیجسمانیهواجس

سالکدرونیهاياندیشهوبیرونیاسبابوافتدمیسالکدلدرکهاستآتشیعشق! درویشاي: «است

شودمیبتبیوقبلهبیسالکتاگرداند،نیستبارهیکبهاند،سالکراهحجابونفسبتانجملهکهرا

)303: 1363نسفی،.» (الفردیحبوفرداهللاُ. گرددمیمجرّدوصافیوپاكو

نیزآنکهحق،عشق: اندیشدمیعشقیکبهفقط«بایزید. داردايویژهجایگاهعشقبایزیدعرفاندر

)36: 1369کوب،¬زرین(»عاشقانهرنگتاداشتوصالرنگبیشترويبیاندر

ازرازندگیشپودوتارکهگویی. بودمهرورزيوفداکارينمونۀوایثارعشق،گر¬ستایشبایزید

ولیمختصرچندهرخود،کالمجايجايدرعشقازکهايگونهبه. بودندبافتهمحبوبباوصالومحبت

.دیدمیعشقدررامعبودومحبوببهرسیدنراهتنهاوي. استراندهسخنارزنده

عالمدرکهدیدمیکیرامعشوقوعاشقکردم،نگهپسپوست؛ازمارچونآمدم،بیرونبایزیدياز«

)164: 1390عطار،.» (دیدتوانیکیهمهتوحید

داند.میطریقشرطراشدنتهیخودخوديازمعشوق،بهنیلجهتبسطامیبایزید

فناوسکرگذار¬بنیانبایزید،
کالمیکدرتعاریفایناساسبراند،داشتهسکراصطالحازمختلفیتعاریفعرفانیمتوندرصوفیان

یاوقلبیواردعلّتبهیاوذکرهنگامکهاست،سرمستیوخوديبیحالتازعبارتسکر: گفتتوانمی

بازضررونفعوشروخیروبدونیکتمیزازکهآید،میحاصلاوبرايسالکباطنیوعینیمشاهدات

: 1364سهروردي،.» (سالکبراستحالسلطاناستیاليسکر: «اندگفتهکهاستجهتاینازوماندمی

527(

مدافعانازمعرفتوحقیقتاهلمیاندرويکهاستاینبایزیدعرفانیمشربدرتأملخوردرنکتۀ

مبتکروفنارگذابنیانرابایزید. فناستوسکرنظریۀبهمربوطبیشتربایزیدعمدةاشتهار. استسکرمکتب



5383 هامجموعه مقاله

اعظمماسبحانی«کلماتبافروزانجرقّۀچوناووسیلۀبهنخستصوفیانهسکرکهچرادانند،میسکر

یکبارهبهراصوفیانههايشیوهوبودغوغاوخروشدرمداممعتقدانشوسیلۀبهسپسوآمدمیانبه»شأنی

زیرا. استدشوارسختکاريفناوسکرشناختنبدوبایزیدشناختکهگفتتوانمیبنابراین،. دادتغییر

.استويعارفانۀزندگیوفکريتراوشاتثمرةفناوسکربایزید،عرفانوسلوكدر

مرکبتنهااندیشد،میبایزیدآنچهپایۀبر. استآشناویگانهکامالًفناوسکرباعرفانسیردربایزید

وازلیجامدوطریقازوي. اوستمحبتومعرفتخداوند،ییگانگوتوحیدبهرسیدنراهدرويحقیقی

میمحومعشوقدرفنامرحلۀدربایزید. یابدمیراهفنابهسکرشرابازوسکربهمحبتومعرفتالهی

کاملطوربهراخودعارفکهاینجاست). معشوقوعاشقشدنیکیمرحلۀ(بیندنمیمعشوقجزوشود

سلوكدرکهاستايمرحلههماناین. شودمیمعشوقتجلّیمحلّواقعدریند،بمیفانیمعشوقدر

ازمراکهآنازبعد. بدیدمعینبهراحق: «گویدمیالعارفینسلطانکهچنانشود،مییافتبایزیدعرفانی

هویتد،خوهویتبهبنمودهویتمراآنگاهبنمود،ملکوتعجایب. کردروشنخودنوربهدلبستند،غیر

دروبماندمعجبدرخودهویتازگهآنبدیدم،خودعزّبهاوعزّوبدیدمخودنوربهاونوروبدیدماو

اینکیست؟اینگفتمراحق. بدیدمراحقحق،چشمبهافتادمهویتشکدرچونکردم،شکخودهویت

خویشهویتبهوآوردخویشویتهبهمنهویتازگهآنمن نیست،جزکهمنعزّتبه! نهگفتمنم،

ازچونکردم،نگاهحقدرحقهویتبهآنگاهیکتا،بنمودخویشهویتوقتآنوکردفانیمنهویت

نبودعلموگوشونفسمنباچندزمانیبماندم،حقبهحقبابدیدم،حقبهراحقکردم،نگاهحقبهحق

وبدیدمرااواو،نوربه. چشمیخودطورازوزبانیودخلطفازودادعلمیخودعلمازمراحقدیگر

اودونچههروآمددراوعشق: «گویدمینیزدیگرجاییدر) 166: 1390عطار،.» (اوستهمهکهدانستم

)166همان،.» (اوستیگانهخودچنانکهماند،یگانهتانگذاشتاثريمادونازوبرداشتبود
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وفنااندیشۀمبنايکهزیرادارد؛مستقیمارتباطبایزیدعرفانیهاياندیشهووكسلوزندگیبابقاوفنا

وجهویبقَىفَانٍعلَیهامنْکُلُّآیاتنمونهبراي. استکریمقرآنازبرگرفتهاسالمیتصوفوعرفاندربقا

کبلَالِذُورالْإِکْرَامِالْجو)میباقیآنچهواستفانیاستزمینرويبرههرچ) 27-26/ الرحمن-55سوره

هايآیهدیگروهاآیهاین. استمغفرتورحمتوعظمتعزّت،صاحبکهتوستپروردگاروجهماند

عاریهانسانهاستاختیاردرآنچههرشوند،میجدادنیازندگیازهمهکهدارنداشارهحقیقتاینبهمشابه

میفانیدادهآنهابهخداوندکههایینعمتوهاانسان. شودمیگرفتهپسبازهاآنازروزيوباشدمی

وجاودانهزندگیبرايدرآمديپیشدنیويحیاتزیراماند،نمیباقیآنهاازنشانیدنیاپایاندروشوند

.استآخرتجهانباقی

بایزیدشطحیات
درکهکسانیيهمه. نمودتعریفراآنروشنوعلمیطوربهتواننمیکهاستايواژهشطح

اقناعراهاآنهاگزارهایناند،بودهبایزید»شانیاعظمماسبحانی«وحالج»اناالحق«ستایگرانتاریخطول

ایشانمنکرتاریخطولدرواندکوشیدهبایزیدکردنآوارهوحالجکشتنبهکهکسانیتمامیواستکرده

علمیدلیلهیچبهتواننمیراافراداین. استنکردهاقناعراهاآنهاگزارهاینکهاندبودهکسانیاند،بوده

ومنطقیعلمیشطح،قبولورد. استصادقنیزاینعکسبهوواداشتهاگزارهآنپذیرفتنبهمنطقیو

شطحچهاربهاگر. داردوجودپارادوکسیونقیضیبیاننوغیمعروفهايشطحساختاردر. «نیست

:نمودمشاهدهتوانمیراویژگیاینبنگریم،برجستهعارفچهارزبانازایرانعرفانتاریخمعروف

)بایزید(شأنیاعظمماسبحانی-1

)حالج(الحقانا-2

)خرقانیابوالحسن(المخلوقغیرالصوفی-3

)» اباالخیرابوسعید(اهللاسويجبتیفیلیس-4
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استاالولیاتذکرهدرنیشابوريعطاراصلیمنابعازکهسهلگیعلینمحمدبالنورکتابسراسر

آیدمیبرچنینعباراتهمیناز. استجوشیدهبسطامیبایزیدزندگیوذهنازکهعباراتیازاستسرشار

.نیستتوجیهواثباتقابلعلمیدالیلومنطقباوداردهنريزبانشطحکه

ايگزاره. استمحالآنعلمیتعریفکهاستايکلمهشطح: کهاسترباوبراینکدکنیشفیعیاستاد

برايآنمعنايودارندپیچیدهوغامضظاهريعاطفیوهنريهاي¬گزارهگونهاین. عاطفیوهنرياست

نظردرشطحاما) 24: 1384کدکنی،شفیعی. (قبولقابلغیردیگربعضیبرايواستقبولقابلبعضی

ازلیمعشوقبهراشوقآتشکهاستوجدقوتازناشیاست،بیشترهمهازبایزیدسخنانردکهصوفیان،

کهروحارتفاعواحوالشدنمشتعلازشودصادرکالمیوجدصاحبازحالتآندروسازدمیتیزتر

ونشناسندراتأویلشوجهزیراگویند،غریبراآنکلماتکهعباراتیباشود) پذیرتأویل(متشابهآنظاهر

اشاراتدربحثونکندانکارراآنیابدتوفیقنظريصاحباگروشوندمفتون. گویندطعنوانکاربه

)15: 1374شیرازي،بقلی. (نکنندشطح

است،پیشگامنیزاسالمیدوراندرشطحیاتشدنپیدادرگویافناست،وسکربانیکههمچنانبایزید

کوب،¬زرین. (استشدهنقلنیزعدویهرابعۀوادهمابراهیمازآمیزيشطحسخنانويازپیشچهاگر

پروانگیزترهیجانراويکالمکهاستنهفتهخاصیشوروپرواییبیويشطحیاتدراما) 42: 1369

تمام. دهندمیقرارشطحبرايازالگوییراويعبارتکهاستاساسهمینبرسازد،میتررنگ

همان،. (عرفانیتجاربداستانباحقبهنیلجهتاوستروحانیکوششوکششبیانیزناوشطحیات

سبحانینعرةسپسیافته،راهتوحیدعالمبهودیدهیکیرامعشوقوعاشقبایزیدشطحیات،تمامیدر) 44

روزبهانرنظدر. دمدمیچنینآندرحقکهاستنايچونبایزیدحقیقتدر. استدادهسرشأنیاعظمما

او. خارجیوهنديمنابعدرنهاست،اسالمیمعارفواصولدربایزیدشطحیاتجملهازوشطح،منبع
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وداندمیوحدتبیابانسرگشتۀوهایمرااووداردآنتأویلوتفسیروبایزیدشطحیاتدرمفصلیبحث

ووحدتسراز) 15: 1374رازي،شیبقلی(»توجزاندبندههمهگفتمنبهحق: «کهرااوشطحاین

هذَاإِنْبشَرًاهذَاما:گفتندکهکندمیمقایسهیوسفدربارةمصرزنانسخنباراآنوشمارد¬مییگانگی

.استبزرگواروزیباايفرشتهبلکهنیست،آدمیاین) 31/ یوسف-12سوره(کَرِیمملَکإِالَّ

سکرحالتغلبۀوحقشهوددراستهالكازناشیبایدراایزیدبشطحیاتازاعظمیبخششکبدون

وکعبهوحجدربارةکهمطلبیماننداست؛مادیاتوحسیاتازدینیامورتجریدیااومقاصدودانست

است،گفتهمحمدحضرتلوايازخودلوايبودنباالتردربارةآنچهیارانده،زبانبردوزخوبهشت

ازامابود،جسمانیوماديلوايافراشتند،میبرجنگهايمیداندررسولحضرتبرايهکلوایییعنی،

.بودروحانیومعنويويخودلوايبایزیدنظر

وبیندنمیچیزيخداجزوبیندمییکیراهمهآندرکهاوستبرايمعنويحالتیحصولراهازیا

اوبنگریستمچونطلبیدممیراخدايسالسی: «گویدمیکهچنانداندمیمتّحدخداوجهانباراخود

خانهبهکهباراول: «داردمیبیانکعبهبابدرهمچنین) 145: 1390عطار،.» (مطلوبمنوبودطالب

خداوندنهدیدمخانهنهرفتمکهبارسومامادیدم،خانهخداوندرفتمکهباردومدیدم،خانهرفتم) خدا(

معروفشطحیاتازوفناازکاملینمونهبایزیدمعراجاسالمی،عرفايدیدگاهدر) 159: 1390ار،عط.» (خانه

.آیدمیشماردراو

بایزیدنامبا) وجددرحکیمانهسخنان(شطحیات«کهاستمعتقدشطحیاتدربارةروسیمحققبرتلس

سخنانهمینکهرودمیتصور. بودگرفتهقرارندینداراحمالتشدیدترینمعرضدرکهداردوابستگی

نرسیدهمازمانتاکاملبطوراثراین. استبودهخودمؤلفبرايکفرازییهالهپیداشدنيانگیزهحکیمانه،
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مطالبیآنهادرکهکنداثباتورزیدهتالشکهجنیدتفسیرباپراکندهاستقطعاتیداریمدستدرآنچهو

:  استچنینقطعاتاینازیکی. نیستاسالمبامغایر

کهنخواهممن: گفتم. ببینندراتوکهخواهندمیخلقکه: گفتمراگردانیدبزرگمراچوناکنون...«

خودوحدانیتبهمرا. نکنمخالفراتومنآريبیرونخلقپیشمراکهداريدوستاگر. ببینمراایشان

: 1390عطار،.» (نباشممیاندرمنوباشنددیدهراصانعندنگرتوصنعدروببیندمراچونتوخلقتابیاراي

147(

شویممیمتذکرتنهاآناحتمالیاهمیتجامعتحلیلبدونوبایزیدحکیمانهسخنانسایربهاشارهبدون

بزرگچهوهمراستسبحانمراست،سبحان(»سبحانشأنیاعظمماسبحانی،سبحانی،: «بایزیدندايکه

دركبرايوباشدشدهبایزیدعلیهخشمشدنبرانگیختهيمایهچههرازبیشگویا) مرااستجایگاهی

چنینندااینازورودکاربهخدامورددرتواندمیتنهاسبحانواژةکهداشتنظردربایدخشماینعلت

نوشتۀبهبناکه. تاسشدهفرعونيپایه¬همنتیجهدروکردهالوهیتادعايبایزیدکهبودشدهاستنباط

سخناناینتفسیرهنگامجنید. گردیددچارصعبعذابیبهسريخیرهوادعاچنینازايدرآسمانیکتاب

استنباطمطلبیکتنهاسخناناینازاوتفسیردرویابدنمیباشددینمغایرکهمورديآنهادرحکیمانه،

شخصبهنبایدرااوسبحانیندايوبردهیادازراخودوجودتوحید،ستایشدرغرقبایزیدکهشودمی

-273: 1376برتلس،.» (استکردهبیاناختیاربدونبایزیدراکلماتشکهداشت،منسوبخدابهبلکهوي،

276(

وگویدمیسخنخداوندباخودجويوجستدرعارف. است»من«شطحدرواژهپربسامدترین

درراخودجایگاهوراخودتاکندمیتالشعارفشطحیاتتمامیدر. یدجومیرااوهموخودهم

رفتهناخودآگاهیزماندرعارفبرکهحالتیازآگاهیخودحالتدرگاهیمناین. کندمعنیهستیجهان
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کهنیستظاهراینمجازيعرصهدر. استشدهگفتهناخودآگاهیحالتدریاوگویدمیسخناست

انفسیموجوديکهلحظههماندراست،دیگريشخصمجازدرصوفی. استباطنبلکهدگویمیسخن

بلکهنویسد،میراآنوگویدمیسخنمعنیازکهنیستاوخاطرهمینبه. هستهمعینیموجودياست

ردکهاستچیزياوبلکهنویسدمیواندیشدمیکهنیستاو. نویسدمیوگویدمیراآنکهاستمعنی

بهپارادوکسیسخننوعیاست،عارفدربیخوديووجديغلبهمحصولکهشطح.  اندیشدمیآنباب

.استتصوفجهاندرنمادینوهنريزبانکاملمصداقکهآیدمیشمار

ازمردمانهايفهم: «گویدمیشطحتعریفدروي. استآمیزشطحسخنانگویندگاننخستینازبایزید

اماشودمینقلآنالفاظ. حیراناوالفاظمعانیفهمدرخاصهايوهمواستناتوانويکمالشناخت

جمعآندقایق. شودنمیدریافتهآنغرایبولیشودمیوصفآنهايشگفتیشود،نمیدریافتهآنمعانی

..ودشنمیدریافتهاواشاراتاماشودمیدانستهعباراتش. شودنمیشنودهآنحقایقاماشود،می

معراج بایزید
مذکورسخنانیبایزیدازدیگر،بایزیدهاينهاستمنسوببزرگبایزیدبهشطحیاتمانندهممعراج

بهراهدرکهاستکردهنقلاوقولازسرّاجابونصرمثالبرايدارد؛داللتمعراجدعويبرکهاست

... پرید¬میکیفیتهوايدروبودتدیمومیازبالشدوواحدیتازتنشکهشدمرغیاووحدانیت،

چنانکهدلهاست،پروازوهمتباالگرفتنپرواز،یاطیرانکهگوید¬میجنید،انتقادازپسابونصرسرّاج

گفتهمعاذبنیحییآنچهاستآننظیرو؛)کنمپروازشاديازبودنزدیک(منَالفَرَحاَطیرُکدتگوید،عرب

کهکند¬مینقلهمچنینسرّاجابونصر). پرندهعارفواستروندهزاهد(»طیارعارفوالسیارالزّاهد: «است

ابونصر.» (رسیدمنیستیبهنیستیازنیستیدرآنکهتاکردم¬میپروازسالدهنیستیمیداندر: «گفتبایزید

)464: 1382سراج،



5389 هامجموعه مقاله

آمدهالقصددرآنچهمضمونباتقریباًاوگفتۀمضمونواستگفتهسخنبایزیدمعراجازنیزهجویري

توییازتوخالصبایزیدیاکهآمدفرمان: استچنینالمحجوبکشفدرکهآخرقسمتجزاست؛یکی

: 1380هجویري،. (استبسته) سلّموآلهوعلیهاللّهصلیرسولحضرتیعنی(مادوستمتابعتدرتو

مردمبرايراآنوبکاهدالقَصدروایتشدتازاستخواستهدیگرکسییاهجویريکهپیداست) 306

فرمانخداونداز: گوید-میالمحجوبکشفمانندبایزیدمعراجروایتدرنیزعطّار. سازدتر¬مقبول

.ماستدوستمتابعتدرتوتوییازتوخالصکهآید¬می

وار¬مالمتیرفتارهاي
. اندپرداختهمیعاداتتخریببهکهاندبودهکسانیقلندریه،یعنیآنانتجلیترینبرجستهومالمتیان

درشود،میدیدهبوسعیدوبایزیدامثالصوفیهمشایخازبسیاريرفتاردرکهعاداتتخریباصلگمانبی

مالمتاصحابشماردررابوسعیدوبایزیداگر. استبودهگیرچشمواساسیاصلینیزقلندریهسلوك

است.ایشاناحوالخصوصیتاینبهناظراندکردهذکر

. نداشتآنهاقبولوردوخلقارشادبهچندانیتوجهوبودنفسمراقبتبربیشترکارشبنايبایزید

کوب،-زرین. (داردمالمتاهلطریقۀرنگحديتاداشتخویشازخلقکردندوردرکهاصراريحتی

شفیعی.» (عشقنظریۀومالمتازاستايیختهآمبایزیدزهد«نیزکدکنیشفیعیدکترگفتۀبه) 44: 1369

)24: 1386کدکنی،

وقتی. استمردمچشمپیشدربایزیدخواريروزهاستآمدهعطاراالولیايتذکرهدرکهدیگرينمونۀ

بسطاماهل. افتادبسطامدرآوازه. نهادبسطامبهرويجمعیبا«مادردیداربرايگشتبازمیحجسفرازکه

آمدشهربهچون. ماند¬بازمیحقازوکردخواستمشغولایشانمراعاترابایزید. کردندستقبالارااو

عطار،.» ((برمیدندیکباربهدیدند،چنانچونخلق–بودرمضانماه–خوردمیوبستددکانیازنانقرصی

1390 :141(
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تصریحیکی: کندمیاشارهکلیدينکتۀندچبهقلندریهنظامدربایزیدجایگاهدربارةکدکنیشفیعیدکتر

زردشتیصبغۀدیگر. استدادهقرارمالمتراهپیشوایانصدردررابایزیدکهسلمیعبدالرحمنالفتوهکتاب

قلندریهویژگیترینروشنسوییازوکندمیتروابستهایرانیفکرعناصربارااوارتباطکهبایزیدخاندان

ايویژهجایگاهبایزیدایشانهايخطابوقلندریهمکاتباتدراینکهدیگرنکتۀ. استنایشابودنایرانیدر

کدکنی،شفیعی. (شودنمیدیدهمکاتباتایندربایزیدجزتصوفهايچهرهازايچهرههیچودارد

1386 :186-189(

رفتار مالمتی وار اقدام می بایزید همواره از تزویر و ریا گریزان بوده و براي رهایی از عجب و غرور به 

نموده است .

شریعتاصولرعایت

احکامرعایتبهوادارراخودپیروانودادهاهمیتشرعاصولوآدابرعایتبهصوفیهبزرگانهمۀ
واندداشتهرااهتمامکمالشرعدرممدوحظواهروآدابومستحباتآوردنجابهدرختی. اندکردهدین

.اندبودهفضیلتوپاکدامنیوتقويمثالوحسنهاسوةخودشیوخغالب
بهشریعتکهمعنیاینبه. رودمیباالایمانبرکتبهوداندمیصعودوترقینردبانراشریعتصوفی

بهوصولمستعدرااوفقطواستايوسیلهوواسطهبلکهنیست،اوسیرغایتونهاییمنظورخودخودي
گشت،مطلعخوداولیاءدلبرحق: «گفتهبسطامیبایزید. سازدمیاستمعرفتکهخودمطلوبومنظور
)164: 1390عطار،.» (گردانیدمشغولعبادتشبهکشیدنتوانستاومعرفتبارکهدیدهادلازبعضی
وامررعایتدرببینبلکهپرد،میهوادرکهمشوکسآنکراماتفریفتۀ: «گفتکهاستنقلبایزیداز
حضوروجماعتهمراهیوپارساییوقرآنقرائتکسهر: «گفتنیزو.» استچگونهشرعحفظونهی
: 1368جوزي،ابن(».باشدبدعتاهلزندتصوفازدموکندتركرامریضانعیادتوهاجنازهتشییعدر

119(
درسالککهشمردندیمالزمزمانیتارااحکاموشرعظواهرازپیرويتصوفبزرگپیشرواناکثر
وایتمساوياوبرايشرعرعایتعدمورعایتدیگررسیدوالیتمقامبهکههمینواستتلکذمراحل

شرعخالفولیگاههرکهبودندمعتقدبرعکسصوفیان،ازبعضیالبته. نداردآنبهاحتیاجیگونههیچ
.استگمراهومنافقشودمرتکب
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اشراقفلسفۀوبایزید
افالطونینوفلسفۀنوعیحقیقتدرکنند،میتعبیرنیزسلوکیعلومبهآنازکهاشراقحکمت

میاشراقاهلواشراقیونراآنپیروانواستشدهتوأمایرانیانقدیمآئینازمأخوذاصطالحاتباکهاست
)125-124: 1382کوب،¬زرین. (خوانند
حالدرمستمراًخداوند،اول،مطلقنورذات: «استنچنیاشراقحکمتمورددرسهروردينظر

شعاعبااینکهیعنیآید؛¬میوجودبهچیزهمهکهاستنوراینتجلّیازاست،نورافشانیودرخشندگی
وهازیباییهمۀواندگرفتهسرچشمهاوذاتنورازعالماشیايهمۀ. بخشدمیاحیاراهاآنخویش
رستگاريمعنايبهاشراقازمرتبهاینبهکاملحصولوباشندمیويکرانبیمخزنازايعطیهکلمات

راآناوواستکشفوذوقبرمبتنیصوفیهحکمتمثلسهرورديحکمت) 69: 1345نصر،. (است
نمیخالیآنازنظريجنبۀازراقدیمحکمايذوقیحکمتوداندمیخویشمنازالتوخلواتحاصل

میربانیحقایقکمکباحقایقمشاهدةوبدنازتجریدحاصلراخویشاشراقحکمتکهحالیدربیند،
.شمارد

علمیاعتیقحکمتوارثانازرااوداده،قرارتکریموتجلیلموردعرفاصدردررابایزیدسهروردي،
افالطونیخمیرهشده،منتقلبعدهاينسلبهآنهاازگروهیاونظربه. دانستمیازلیخمیرةیاوحقیقت

اماگشت،منتقلپیروانشو) ابوسهل(تستريسیاربهاوازو) مصريذوالنون(اخمیمیبرادربهفیثاغورثییا
ورسید،) بسطامیبایزید(بسطامسیاربهسلوكدر. نامدمیخسروانینراآنويکهفارسیحکمايخمیرة

و) قصابابوالعباس(آملجوانمردبهایشانازبعدو) حالجمنصورحسین(بیضاءجوانمردبهاوازپس
کهحقبهوصولاندیشۀ) 258: 1386الفاخوري،. (گرددمیمنتقل) خرقانیابوالحسن(خرقانجوانمرد

درمردي:« استنکتهاینازحاکیسخنایناوست،اشراقحکمتاساسوپایهبود،بایزیداصلیهدف
خدايجز! توبروايبرو: گفت. جویممیرابایزید: گفتجویی،میراکه: پرسیدکوفت،رابایزیدسراي

ازايجلوهدهندهنشانکهبایزیداقوالدیگراز) 176: 1384کدکنی،شفیعی.» (نیستکسیخانهایندر
آخرتاهلآخرتواستغروردرغروراهلرادنیا: گفت« کهاستسخنانایناست،وياشراقحکمت

) 192: 1386حقیقت،. (نوردرنوررامعرفتاهلحقدوستیواستسروردرورسررا
بابدرويباورهايکهکردادعابتوانشاید. استعرفانیهايمضمونازآکندهبایزیدسخنانواقوال

رانجهاوي. داردمتمایزفرقیزمانشمشایخوعارفانبیشترباذهنیوعینینظردوازحقیقتوکائنات

.نیستجداحقیقتازکهداندمیايپدیدهراانسانوروحانیتجلیاتازمنظري

بایزیدوجوديوحدتاندیشۀ
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موضوعیافتهانتشارمسلمینمیاندرافالطونینوفلسفۀازکهعرفانینظریاتوذوقیمباحثجملهاز

ازپسعقیدهاینکهطوريبهکرد،جلبخودبهراصوفیهتوجهچیزهرازبیشکهاستوجودوحدت

صوفیهسرآمدانازاي¬عدهوآوردپدیدتصوفدرراعجیبیحالووجدوانقالبیکتصوف،درنفوذ

.گشتندوجودوحدتبادةسرمستشبلیوبسطامیبایزیدحلّاج،نظیر

صورتبهوفتگرخودبهعرفانیجنبۀبیشترشد،آمیختهفنامسألۀباکههنگامیوجود،وحدتنظریۀ

دعويمقامبهوشدنخودبیخودازوخدابااتّصالمعنیبهکهدرآمد،صرفذوقیوتندعقیدةیک

. نیستتوجیهقابلدلیلیومنطقهیچباگردیدکهاطالقرسیدن،شأنیاعظمماسبحانیوگفتنانالحق

خودازمحبوببهاتّصالوپیوستنهراکهکردمیتأکیدوتوصیهدوستانشومشتاقانبهبارهابایزید

سی: «گویدبابایندر. استگشتنمستهلکوفانیحقوجوددروآمدنبیرونخودخوديازوگسستن

منچونبود،شركحقومنکهنماندم،بودمچهآنیعنیخودم،آینۀمناکنونبودمنآینۀمتعالحقسال

وگویدسخنمنزبانبهکهاستحقخویشم،يآینهکهگویمباینکاست،خویشآینۀتعالیحقنماندم

میاستشماموجودوحدتبوينیزبایزیدعارفانهنگرشواقوالاز) 163: 1390عطار،.» (ناپدیدمیاندرمن

بیشترمسألهاینشدهثبتاالولیاءتذکرهدربایزیدمناجاتومعراجنامبهکهايقطعهدرمخصوصاًشود،

وحدتمسألهدربارةبایزیداقوالازدیگرنمونۀ. استگردیدهمطرحنظریهیکصورتبهوکردهیداپنمود

یکیوپیداستآخرواولنهاستپدیدعمقنهراآنکهدریاستمثلمنمثل: «استسخناینوجود

گفت؟چیستقلمولوح: گفت. منم: گفتچیست؟کرسی: گفتومنم: گفتچیست؟عرشکهکردسؤال

خدايگویندمی: گفتند.منمهمهآن: گفتمحمدوموسیوابراهیمبدلبندگانندراخدايگفت. منم

بله: گفتبایزیدشد،خاموشمرد. منمهمهآن: گفتاسرافیل،ومیکائیلجبرئیل،بدلبندگانندراعزّوجلّ

راخودهمهحقنبودکسآناگراست،حقهمهرسید،هستچههرحقیقتبهوشدمحوحقدرکههر
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اعظمماسبحانی«دارداشارهوجودوحدتمسألۀبهکهبایزیددیگرگفتۀ) 174همان،.» (نبودعجبببیند

وهنجارگریزايگونهبهگفتهسخنغیرمتعارفدیگرصوفیانبرخالفوي: گفتتوان¬میکه»استشأنی

تسبیحراحقذاتحقیقت،درولیاستستودهرانخویشتظاهردرجملهاینگفتنباوگشتهشکنعادت

بابدراستقرندوازدهکهايجملهاست،دیدهحقهستیدرفانیراخویشانانیتواستکردهتنزیهو

سنایی،عطّار،موالنا،امثالاسالم،بزرگعارفاناستنهفتهآندرکهژرفیمعنیوآنهايزیباییولطایف

: استکردهبیانبیتایندرراآنهاخالصۀسناییکهجاییتااند،گفتهسخنانروزبهوالقضاتعین

سبحانیوسبحانیخویشی،بیزگفت،چونمسلمانیصدرکاناو،بدانستامروز

)214: 1377سنایی،(

است،باقی) سالک(روندهبابشریتصفاتازچیزهیچتا: «استآمدهبارهایندرنیزالتّوحیداسراردر

رسیدمقصدبهومطلوببهچونآید،پدیدرفتندرراروندهراهحاالتتلّونواستنرسیدهمقصدبههنوز

سبحانی،: گویدمیمشایخازیکیکهاینجاستاز. گرددمجرّدوحدتهمهنماندچیزهیچويباهمهآناز

جبتیفیلیس: گویدمیابوالخیرسعیدابوماشیخوالحقانا: گویدمیدیگريوشأنیاعظمماسبحانی،

تمامازفناووحدتمقامبهرسیدنبابایزیدکهاستچنین)  1/48: 1390منور،محمدبن.» (اهللاسوي

نمیويباچیزهیچکهجاییتاشود،میالهیصفاتبهمتّصفوگرددمیتهیانسانیوبشريصفات

. بیندنمیچیزيخدايجزوماند

:     سکروحوتقابل ص
مشرببنابرعدهاین. اندکردهمطرحصحويدربارهايگستردههايبحثپنجم،يسدهصوفیان

طبقهاینشدنروشنبا. اندکردهارائهبند هاییدستهوپرداختهسکروصحوتعریفبهخویشعرفانی

با. دانستبایزیدچونعارفانینزدراکرسمقاموجنیدمانندافرادينزدراصحوجایگاهتوانمیهابندي

بایستمیراآنيریشهکهاستشدهانجامعرفانیهايمکتببرايکهجغرافیاییبنديتقسیمبهتوجه
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بایزیدباخراسانمکتب. شوند¬میمطرحبغدادوخراسانعرفانیمکتبدو.  یافتقشیریهيرسالهدر

ازهجویري. شوند¬میبازشناختهجنیدیهمکتبوبغداديجنیدبابغدادمکتبوطیفوریهمکتبوبسطامی

هرچندکهاند¬بودهصوفیهمشایخازدیگرجمعیخراسان،دربایزیدکناردرامابرد¬میناممکتبدوازده

حکیمعلیمحمدبنقصار،حمدونهماننداستآشکارهایشان¬دیدگاهتفاوتامازیستند¬میخراساندر

نهواند¬خراسانینهکههستنددیگريعارفانجنید،برعالوهبغدادودرسیاري،العباسابووترمذي

مکتبازصحبتینیزهجویري. شیرازيخفیفابنخوزستان،درتستريعبداهللابنسهلهمانندبغدادي؛

. برد¬کارمی-بهرامذهبجنیديتنهاوآورد¬نمیمیانبهبغدادوخراسان

کههایی¬دیدگاهآندنبالبهوکردندمطرحجنیدوبایزیدکهمباحثیبابعد،هبسومقرناز

دربغدادوخراسانمکتبدوبهمسالهدواینانتسابکهاي¬گونه¬بهشدمطرحسکروصحوي¬درباره

ابتعارضدرسکروصحوبهنگرشنوعبهتوجهبامشربدواینپیروانوگرفتندقراریکدیگرباتقابل

ي¬مرحلهبهمربوطسکروشهودیعنیتوحیديمرتبهباالتریننشانصحو. شودمیدادهنشانیکدیگر

اثر»میدانصد«يرسالهدر. عرفانیمقامدونهاستنشانهدوسکروصحو. استفنایعنیشهودازقبل

وصحوازوشماردرمیبراسلوكمراحلکهگرددمیروشنتحقیقبهنکتهاینانصاريعبداهللاخواجه

. نیستندمرحلهومقامدواینکهاستمعنقدزیراکندنمیصحبتیسکر

ومفاهیمترینعالیازفنا. بردنامبقاوفناازبایستمیسالکدرسکروصحوایجادعواملاز

ازحقبهرسیدنجهتدرسالککهاستتوحیدمراتبازیکیجنیددیدگاهازواسالمیعرفانمباحث

درمرحلهاین. بیندمیسرشارحقصفاتازراخودوجودسراسروشودمیخالیخودصفاتوخود

غایتونهایتبایزید،مکتبپیروانوشیوهسکرصوفیان،دیدازورودمیشماربهمقاماسالمیعرفان

بیان. استنوافلقربحدیثنیزآنیروایيپشتوانهودلیلترینمهموآیدمیشماربهسلوكوتهذیب
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غزالیاحمدوبایزیدشبلی،سخنانازبسیاريواستمقامایندرقرارگرفتندلیل-الحقانا–حلّاجمنصور

رامریدانهدایتوارشادشایستگیمقام،ایندرقرارگرفتنهنگامسالکاستفنامقاميتجربهنشانگر

کهبغدادي،جنید. برسدعرفانوسوكسرمنزلونهاییمقامبهوکندعروجبقابهفنامقامانیازمگرندار

بسیاريسخناناست،بایزیدمکتبمقابلدرجنیدیهمکتبگذارپایهوبغداديصوفیانازبسیاريمقتداي

مضمحلرسومچونو»شودمیمضمحلآندررسومکهداندمیمعنایی«راآنوداردمقااینيدرباره

کندمیتعریفگونهاینرافنااو. گیردمیصورتسرمدیتمفضايسويبهرسومتنگنايازخروجشد،

خدارادتواختیارازخالیقدرتش،مجارياندرحقتقدیرتصوفجریاناندرشودهیکلیچون«بندهکه

بهراخلقدعوتمروياستجابتمحووويازخلقدعوتانقطاعوخودنفسفنايبهتوحیددریاياندر

آچهاندروبدوحققیامواوحسوحرکتوويذهاببهقربمحلاندروحدانیتمعرفتحقیقت

درفنابلکهاتحاد،وحلولمعنیبهنهالبتهحق؛ذاتدراستشدننحوفنامعنايرسدمیاوست،ارادت

میبارهایندرجنید». استعشقوتمحبحاصلمسلمان،عارفانازبسیاريدیدگاهازواسالمیعرفان

کهاستآمدهالمحجوبکشفدر. »مناينگویدرادیگريتاتندومیاننیایددرستمحبت«کهگوید

فاینَبکفعلنافعنا،انوبکقلناقلنا،انبارخدایا:« گفتوي»ماالتفعلونتقولونلم: «خواندندجنیدپیش

میدوستانشازیکیبهکهاينامهدرالهی؛عظمتدریايدراستفنايبرلدلیسخناین. »الفعلوالقول

همتابیتانمایدخالیتوبرايخودشازوخودشبرايخودتازراوجودتخداوند:«گویدمینویسد،

: دکنمیتقسیمدستهسهبهرافناجنید. استاهللافیفنابرناظرعبارتایناولبخش).  1380رادمهر،(»شوي

ازخودنصیبرؤیتازفنادوم. آیدمیدستبهنفسبامخالفتازکهطباعواخالقوصفاتازفنااول

لذاتنادیدن). شودفانیهاآنازونبردلذتیخودطاعاتوعباداتازیعنی(طاعاتلذتوحالوتذوق

سالکراهسدآنازناشیلذتوعبادتحتیتااستحقباهمراهیوموافقتبرايعباداتاتوطاعات
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بهفانیسالکحالتایندر. دهدمیرخحقشهودغلباتيواسطهبهکهاستحقدیدنازفناسوم. نشود

واحدشهودبهوبیندمیخداراهستیيهمهعارفکهاستسلوكيمرحلهباالترینبقا. استرسیدهبقا

مخلوقاتيهمهوخودخویش،هویتحفظباشالکوتاسباالترفنابهنسبتعرفانیمقاماین. رسدمی

.استواحدحقیقتآنونیستندبیشوجودیککهبیندمیواحدکلصورتبهرا

نتیجه 

ریزيپیایرانعرفاندرجدیديمکتببایزیدداشت که اذعانتوانبا توجه به مطالبی که ارائه شد،می

القضاتعینابوالخیر،ابوسعیدخرقانی،ابوالحسنحلّاج،نصورمچونعارفانیتوسطاوازپسکهکرد

کمالحدسربهبعديقروندردیگرانوعربیابنالدینمحیوسهرورديالدینشهابشیخهمدانی،

موحدوعصیانگرحلّاجمنصورهمتايبیویکتاپیشوايرابایزیدتوانمیسبب،همینبه. استرسیده

فلسفۀباراوانسانیاسالمیوااليهاياندیشهکهدانستایرانیعارفاندیگروريهجچهارموسومقرن

ایرانیاسالمیعرفاندرنوییطرحاسالمنخستینقروندروآمیختهدراشراقحکمتباستانایران

.استدرانداخته

اینطرحباکهاستعارفینخستیناو. استتصوفوعرفاندرسکربانیوفنابحثمبتکربایزید

طریقتجهانبهراتازهسلوکی. آوردپدیدبدیعونوافکاريوآفریدژرفتحولیخودزماندرمسائل،

عجیبرمزهايازوبگشوددلزاللسرپنجۀبهظرافتباراعرفانناگشودةژرفاسراروکردمعرفی

وااليمقاموجایگاهازبایزیدرونایاز. باشدسلوكباطنیونهفتهحقایقکاشفتابرگرفتپردهمعرفت

واستگذاشتهخودازپسسالکانومعاصراندراوکهتأثیري. استبرخوردارصوفیهنزدخاصیوویژه
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گواهیمطلباینبهنسبتاند،کردهمطرحويحقّدرعرفانیسلوكواندیشهبزرگانکهبلنديتوصیفات

. استتماموکامل

:مآخذومنابعفهرست

کریمقرآن.1

مؤسسه: تهرانخلیلى،عباسوحالتابوالقاسمترجمهالکامل،) 1371(علیعزالدیناثیر،ابن.2

.علمىمطبوعاتى

نشرمرکز: تهرانقراگزلو،ذکاوتیعلیرضاترجمۀابلیس،تلبیس) 1368(ابوالفرججوزي،ابن.3

.دانشگاهی

ي¬ترجمهنیکلسون،رینولدتصحیحف،التصوفیاللمع) 1382(علیبنعبداهللاسراج،ابونصر.4

.اساطیر: تهرانمحبتی،مهدي

: تهرانفروزانفر،الزمانبدیعتصحیحقشیریه،ي¬رساله) 1385(هوازنبنعبدالکریمالقشیري،.5

.فرهنگیوعلمی

وعلمی: تهرانآیتی،عبدالمحمدترجمۀاسالم،جهاندرفلسفهتاریخ) 1386(حنّاالفاخوري،.6

.فرهنگی

.توس: تهرانسرورموالیی،محمدتصحیحالصوفیه،طبقات) 1386(محمدبنعبداهللانصاري،ا.7

.امیرکبیر: تهرانایزدي،سیروسترجمهتصوف،ادبیاتوتصوف) 1376(ادواردویچیوگنیبرتلس،.8
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-بیعبدالقادر،حسنعلیتحریروتصحیحالجنید،رسائل) 1962(محمدبنجنیدبغدادي،.9

.یحییعثمانتحقیقالمکیه،الفتوحاتالعربی،نالدیمحیی.جا

.طهوري: تهرانکربن،هنريتصحیحشطحیات،شرح) 1374(نصرابیبنروزبهانشیرازي،بقلی.10

معین،محمدوکربنهنرياهتمامبهعبهرالعاشقین،) 1383(ـــــــــــــــــــــــــــــــــ.11

منوچهري

: تهرانعابدي،محمودتصحیحالقدس،حضراتمنساالننفحات) 1366(عبدالرحمانجامی،.12

.اطالعاتانتشارات

بهجت: تهرانبسطامی،بایزیدالعارفینسلطان) 1386(عبدالرفیعحقیقت،.13

.زوار: تهرانسجادي،ضیاءالدینتصحیحبهدیوان،) 1378(الدینبدیلخاقانی،.14

.سمت: تهرانف،تصوتاریخ) 1384(اصغرسیدعلیفرد،میرباقريمهدي؛دهباشی،.15

.امیرکبیر: تهرانصوفیه،میراثارزش) 1382(عبدالحسینکوب،¬زرین.16

.امیرکبیر: تهرانایران،تصوفدرجستجو) 1369(ــــــــــــــــــــــ.17

.تهراندانشگاه: تهرانرضوي،مدرستصحیحدیوان،) 1377(ابوالمجدغزنوي،سنایی.18

وعلمی: تهرانانصاري،قاسماهتمامبهعارف،المعوارف) 1364(الدینشهابسهروردي،.19

.فرهنگی

.سخن: تهرانروشنایی،دفتر) 1384(محمدرضاکدکنی،شفیعی.20
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.سخن: تهرانتاریخ،درقلندریه) 1386(ـــــــــــــــــــــــــ.21

حافظ،يمجلهعطار،االولیايتذکرهدربایزیدعرفانیمیراث) 1384(محمدرضا،کدکنی،شفیعی.22

.32-28صص،18يهشمار

.الحیدریهالمکتبه: قمکشکول،) 1385(حسینمحمدبنبهایی،شیخ.23

وعلمی: تهرانروشن،محمداهتمامبهیوسف،قصۀ) 1384(زیدمحمدبناحمدبنطوسی،.24

.فرهنگی

عرفانی،مطالعات،»هجویريالمحجوبکشفروزگارتاصوفیههايفرقه) «1385(محمودعابدي،.25

.52-31صصتابستانواربهسوم،شماره

.زوار: تهراناستعالمی،محمدتصحیحاالولیاء،تذکره) 1390(فریدالدیننیشابوري،عطار.26

منوچهري: تهرانعسیران،عفیفتصحیحتمهیدات،) 1373(محمدبنعبداهللالقضات،عین.27

ومیعل: تهرانخدیوجم،حسینتصحیحالدین،¬علوماحیاء) 1364(محمدابوحامدغزالی،.28

.فرهنگی

.زوار: تهراناسالم،درتصوفتاریخ) 1356(قاسمغنی،.29

وخالقیبرزگرمحمدرضاتصحیحالکفایه،مفتاحوالهدایهمصباح) 1385(محمودعزالدینکاشانی،.30

.زوار: تهرانکرباسی،عفت
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روشن،محمدتصحیحالتصوف،مذهبفیالتعرفشرح) 1363(اسماعیلبناحمدمستملی،.31

..اساطیر: نتهرا

علوميمجله»بغداديجنیددیدگاهازتوحیدمراتب) «1386(دیگران،واصغرسیدعلیمیرباقري،.32
.226-209صص:دومشمارهشیراز،دانشگاهانسانیواجتماعی

شفیعیمحمدرضاتصحیحابوسعید،الشیخمقاماتفیاسرارالتوحید) 1390(منورمحمدبنمیهنی،.33
.آگاه: تهرانکدکنی،

.طهوري: تهرانموله،ماریژانتصحیحالکامل،االنسان) 1363(عزیزالدیننسفی،.34

.سروش: تبریزآرام،احمدترجمۀمسلمان،حکیمسه) 1345(حسیننصر،.35

.طهوري: تهرانژوکوفسکی،تصحیحبهالمحجوب،کشف) 1380(عثمانبنعلیهجویري،.36

جلوه هاي وطن پرستی در اشعار سید حسن حسینی
1خلیل فائزيدکتر

نقده و ارومیههیات علمی دانشگاه پیام نور
نرگس همتی
دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور نقده

چکیده
ها دارد. چنانکه انقالب اسالمی و هر گونه تغییر و تحولی در جوامع، تاثیري فراوان بر روح وروان انسان

س از شاعران آن دوران، شاعرانی انقالبی می سازدکه حب وطن در اشعارشان بعداز آن هشت سال دفاع مقد
تحلیلی از این دید -موج می زند این پژوهش بر آن است تا اشعار سید حسن حسینی را به شیوه توصیفی 

مورد بررسی قرار دهد. نتایج  نشان می دهد که این شاعر انقالبی، عشق به وطن را به صورت بیان آالم و 
دهاي اجتماع خود از جمله حکومت نظامی  و فاصله ي طبقاتی و همچنین نفرت از دیو استبداد نمایان می در

کند .او رزمندگان و شهداي اسالم را مدح می کند و ایمان را عامل موفقیت انقالب می داند .به عقیده ي او 
نی و همچنین حماسه دفاع عاشورا و فرهنگ حسینی، الگویی براي انقالب اسالمی و احیاي فرهنگ خمی

1 . faezikhalil@yahoo.com
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اسالمی را در اشعارش جاي داده –مقدس است و شهدا، حماسه سازان واقعی هستند.حسینی عشق ایرانی
است. او شاعر عاشقانه ها نبوده و با صالبت تمام حتی در پشت اشعار عاشقانه اش وطن اسالمی را معشوق 

خود می داند .
، دفاع مقدس، انقالب اسالمی، وطن پرستی، عهد و مردمیادبیات مت، شعر حسن حسینیها:کلیدواژه

فرهنگ عاشورا 
مقدمه :

دردوره انقالب اسالمی،وقایع و اتفاقات اجتماعی وارد ادب فارسی شدند و بر شعر شاعران تاثیرات 
چشم گیري گذاشتند؛ به طوري که شاعران اشعار انقالبی سرودند و از انقالب تاثیر پذیرفتند و اشعار وطن

پرستانه سرودند .اندیشه ها و مضامین و تصویرهاي تازه اي در ادبیات این دوره پدید آمد که بیشتراز 
تحوالت سیاسی و اجتماعی نشات گرفته بود.همین عوامل بیرونی،احساسات و ادراکات مناسب و هماهنگ 

ماسی حاصل این با خود را در ذهن و اندیشه ي این شاعران برانگیخت .شعر شعارگونه و پرتنش و ح
انقالب بود .

در این پژوهش سعی بر آن است که جلوه هاي وطن پرستی در اشعار سید حسن حسینی ،شاعر انقالبی  
تحلیلی مورد بررسی دهد تامشخص گردد که انقالب اسالمی چه تاثیراتی در اشعار –به شیوه توصیفی 

سید حسن حسینی داشته است.
مود اندیشه ها و احساسات و عواطف شاعر از رویدادها و حوادثی است باید اذعان داشت که ادبیات ،ن

که در دنیاي پیرامون وي رخ می دهد و خود ، آن را تجربه و احساس می کند و به مدد ذوق هنري در 
قالب الفاظ رنگین و کلمات آهنگین به تصویر می کشد تا خواننده شعرش را در فضاي عاطفی خود قرار 

ی ،اجتماعی و فرهنگی که از اوان انقالب اسالمی در ایران روي داد،نه تنها سیماي دهد.تحوالت سیاس
سیاسی و ساختارهاي اجتماعی را به کلی دگرگون ساخت ،بلکه در زمینه شعر ،ادب و هنر نیز تغییراتی 

یشتر از فراوان ایجاد نمود .اندیشه ها و مضامین و تصویرهاي تازه اي در ادبیات این دوره پدید آمد که ب
تحوالت سیاسی و اجتماعی نشآت گرفته بود. کمتر سروده اي را در دوران انقالب اسالمی می توان یافت 
که به طور مستقیم یا غیر مستقیم ،رگه ها و نشانه هایی از رخ دادها و وقایع جهان و عواطف ناشی از آن را 

اجتماعی و حرکت هاي سیاسی حضوري در بر نداشته باشد . بویژه اشعار گویندگانی که خود در حوادث
فعال داشتند . عوامل بیرونی ،احساسات و ادراکات مناسب و هماهنگ با خود را در ذهن و اندیشه ي این 

شاعران برانگیخت .
افزون بر این مسائل و حوادث دوران انقالب ، موضوع و مقوله ي جنگی با ابعاد و گستردگی فراوانش 

و ادب باز نمود و تصویرهاي تازه اي را در شعر پدید آورد که از احساسات و چشم انداز جدیدي در شعر 
عواطف دینی و وطن پرستی و رویایی عواطف شاعر با عوامل پیرامون و تجربه ي مستقیم شاعران از 
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به بعد 1357مسایل و وقایع و جریان هاي ایام جنگ مایه می گرفت .می توان گفت که گویندگان ایران از 
ته شدند:دو دس
برخی از گویندگان با سابقه از کار ماندندو به دوره فترت بازنشستند و برخی همچنان چهره ي فعال -1

وکوشاي خود را نشان دادند.از ایشان، گروهی چون احمد شاملو ،مهدي اخوان ثالث ،فریدون مشیري 
خی همچون مفتون امینی ،محمدعلی سپانلو و شفیعی کدکنی هر یک به شیوه ي خاص خود پاي فشردند.بر

،منوچهر آتشی ،موسوي گرمارودي هر یک به نوعی موفق یا ناموفق از نظر زبان و بیان  ، وزن و آهنگ و 
)برخی از ایشان گرچه از نزدیک  با 45:1377ساخت و پرداخت به تجربه هاي تازه دست زدند.(حقوقی،
اي کهن "عار ایشان تاثیر می گذاشت مثل شعر مبارزه ي عملی درگیر نبودند، اما این فضاي انقالبی در اش

مهدي اخوان ثالث ."بوم و بر
شاعران جوان و جوانتر که باز از دو گروه بیرون نبودند گروهی که پیش از انقالب و گروهی دیگر -2

پس از وقوع انقالب اسالمی  شعر گفتن را آغاز کردند.در یک مسیر شاعرانی قرار داشتند که تنها به زندگی 
در سوي دیگر نیز شاعرانی را می توان دید که پرورده ي "و بیان عواطف شخصی خود توجه داشتند .

انقالب بودند و شعر آنها از احساسات و عواطف دینی و وطن پرستی آنها مایه می گرفت که از این گروه 
( "می توان قیصر امین پور ، بهمن صالحی ،سلمان هراتی و سید حسن حسینی را نام برد 

) شعر این شاعران در قالب و شکل هاي مختلف رنگ و بوي حماسی داشت . براي 45:1377حقوقی،
نمونه شعري از حسن حسینی ذکر می شود:

شوقشکوفاییازحتی/قفس شرمگینبنددربود/وآوازشاندررهاییرا؟/جهانیعاشقانآندیديدال
دن ،علی رغم زنجیر/اعجازشان بود /به سرسبزي نخل بود/پیام آورانی که در قتلگاه ترنم /سروپروازشان

)51:1377ایثار /به این آیه هاي تناور/دل گر نه اي سنگ / ایمان بیاور(نقل از اکبري،
شعر این دوره ،شعر شعارگونه،پرتپش و عریان بود که تنها می خواست فریادهاي شورانگیز مردم را 

هاي جامعه فرو می نشست ؛شعر نیز آرام تر می شد ،در گزارش کند ،اما هر چه زمان می گذشت و هیجان 
)64:1383خود بیشتر فرو می رفت و شکل هنري به خود می گرفت.(حسن لی،

سید حسن حسینی  که بود
این شاعر گرانقدر چند روز قبل از فوتش در برنامه ي رادیویی در مورد معرفی خود چنین می 

وآبادنازييشدهبزرگتهران،سلسبیلمحله1335وردینفراولمتولد. هستمحسینیحسنسید«گوید:
بهام،مادريزبانبه. فارسیادبیاتدکترايولیسانسفوقتغذیه،لیسانسطبیعی،دیپلمبعد. هوایینیروي

ومأخذومنابعازاستفادهحددرالبتهدارم،آشناییتقریباًهمانگلیسیوترکیهايزبانوعربیزبان
ازقبلمطبوعاتدر. کردمآغازراسرودنونوشتن1352سالازتقریباً.نوشتنوکردنصحبتاحیاناً

بقیهبا1358سالدرانقالبازبعد.بودمنتمرینیکارهاييعرضهبرايجاییفردوسیيمجلهانقالب،
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وصفترخآقايوبودندحکیمیمحمدرضااستادبانیانشکهرااسالمیهنرواندیشهيحوزهدوستان
وادبیاتبخشوکردیماندازيراهکهگفتشودمیتقریباًکاشانی،امامیاهللاآیتآقايوتهرانیآقاينیز،

خسروجرديآقايداستانی،ادبیاتدرسلیمانیآقايودیگردوستانوپورامینآقايوبودممنراشعرش
همبعدوموسیقیدرنفرآقايبعدهاوسراجقايآمثلدوستانیوتجسمیهنرهايدرصادقیآقايو

در66سالدر. بودمهنريحوزهدر66سالتا. سینماهمبعدوتئاتروداستانیادبیاتدرمخملبافآقاي
درتدریسبههمبعد. شدیماخراججمعیدستهداشتیم،هنريحوزهوقتمدیرباکهاختالفاتیاثر

آزاددانشگاهدربعد. کردممیتدریسعربادبیاتوفارسیادبیاتمدتاًع.آوردمرويالزهرادانشگاه
خودمبعد. کردمتدریسسالی7نزدیکورامین،اسالمیآزاددانشگاهدرویژهبه) مختلفواحدهاي(

جنگ،زماندرالبته). ویرایشواحددر(هستم .رادیودرهم78سالاز. گذاشتمکنارراتدریسداوطلبانه
اینکهازبعد. شدشروعجنگبردیم،میسربهآموزشیدورهدرکنمازدواجخواستممیکهوقتی59الس

دردوسالییکیمنخرمشهرآزاديازسپردند.بعدمنبهراارتشرادیواشد،تمامامآموزشیيدوره
البته. هنريحوزههببرگشتمبازنیست،شدنیتمامجنگدیدمشود،تمامجنگکهماندمارتشرادیو
بهتاهشتهفتنزدیکحالهربه. بودماسالمیهنرواندیشهحوزهدرموازيطوربههمترپیش

. کردمچاپراجبرئیلوگنجشکواسماعیلحلقباصداهمشعرکتاب. کردمچاپهمکتاب! اصطالح
وعربیازراعربمعاصرلسوففیوشاعرجبرانخلیلجبرانآثارگزیدهروححمامترجمه،زمینهدر

راعباساحساناستاد»الشعرفن). «استنوشتهمیزباندوبهایشانچون. (کردمترجمهفارسیبهانگلیسی
بیـدل،شناسـی،سبکزمینهدربعدبوده،لیسانسمفوقينامهپایانکهکردمشرحوکردمترجمهفارسیبه

کهراخویشبهنگاهیهـم،عربمعـاصرادبیـاتزمینـهدربعد.کردمکـارراهـنديسبـکوسپـهري
موسیآقاي. (کردیمکارمشترکاًبیدجآقايباکهعرب،معاصرنویسندگانوشاعرانبااستايمصاحبه

واجتماعیتأمالتازايمجموعهکهست»هابراده«کتابمندیگرکار). هستندمامترجمدوستانازبیدج
. شدههمچاپتجدیدنوبتسهدویکیگویممیکههاییکتاباینالبته. استادبینقدبهبوطمروادبی
»درشتنمايدرمشت«کتاب78سالدر. کردمکارسیماوصداپژوهشگاهبرايکهتخصصیکتاببعد
قرارتشویقموردهمسالکتابگزینشدرکه. بیانومعانیطریقازسینماستوادبیاتيمقایسهکهبود

همراشمارفتگانخداوند(رفتپدرمالبتهکهگرفتیمجایزهعمرهحجیکطریقآنازماوگرفت
کارهايکهدارمچاپحالدروکاردستدرهمکتابدویکیاالنالبته). مرحومندمنپدربیامرزد،

درراغزلهزارسهبهنزدیکهکرابیدلغزلیاتکامليمجموعهکهکنماضافههمرااین. استپژوهشی
کارمشغولحافظشناسیزبانوقرآنشناسیسبکرويهماالن. امخواندهCDرويبرگیردمیبر

يادامهرادیو،کارمدرکهدارموافتخارهمکنممیکاردارمهستسالیهشتهفتکههستمپژوهشی
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وادبیاتيدغدغهکهدوستانیباتماسوزبانباادبیات،تماسباتماسبوده،یعنیدانشگاهمکارهمان
)1384:48حسینی،(»دارندزبانيدغدغه
اثربرفوت...................1383فروردینزد؛نهمرقمرپربارزندگیاینختمبعد،روزچندکهسطريو

تهرانعلیامامبیمارستاندرقلبیعارضه
اینازواستاسالمیانقالبشعرشاخصهاينمونهازیکیپورامینقیصرمانندحسینیسیدحسن

وتوفندهادبیاتیکبااوشعر. بدهددستبهدورهاینازخوبیتصویرتواندمیاوآثاربررسینظر
حماسیگفتاراینمقدسدفاعجریاندربخصوص. استجديوصریحاوبیان. شودمیآغازحماسی
1نوستالژيهمراهورمانتیکشعريباجنگپایانیهايسالدراما،کندمیپیداشعردرتريپررنگحضور

که استتالشدروکندمیپیدااطرافبهانتقادينگاهیحسینینیزجنگپایانازپس. شویممیمواجه
باگاهیتلخنگاهاین. دهدقرارموشکافیموردراجامعهاکنونونخستینهايآرمانمیانشکافایجاد

درونگرایانهکامالشاعرایننیز،عمرپایانیهايسالدر.استهمراهانقالبنخستینهايسالينوستالژ
وپردازدمیخودبهگذشتهازبیشترهاسالایندراو. شودمیتعدیلاشمنتقدانهوتندنگاهوسرایدمی

.شودمیمعطوفشناسانههستیودرونیمسائلبهاجتماعازتوجهش
اوقالب: غزلسنتیقالبدرتحولایجاد:ازشعرمعاصرعبارتندعرصهدرحسینیوآوریهاينجملهاز
مفاهیمتوصیفبرايرفتمیبه کارزمینیوعشقعاشقانهاحساساتبیانبرايآنازپیشتاکهراغزل

گرفت؛کاربهنبردوجنگورزمیوحماسی
تاکهراقالبیکند؛احیاءراقالباینخود،اعريشخالقیتومهارتباتوانستاو: رباعیقالباحیاي

ودنیاگرایانه پوچوماديمفاهیمخدمتدرهمآنورسیدمیذهنبهخیامرباعیاتبیشتر بااینازپیش
رباعینوعیبهوبردکاربهنبردوجنگوحماسیمفاهیمبیانبرايشرابخوار بود،وشرابوصف

شد؛سرودهدورهایندرحماسی
ورزمندگانشهامتوهاجنگاوريونبردصحنه هايوصفبرايسپیدونوقالبگیريکاربه

شهیدان؛
سادهاوزبان شعري: شهیدانمقدساهدافوواالاندیشه هايبیانبرايمردمیومعیارزبانازاستفاده

است؛محتواپرومضمونپرحالعیندروپیچیدگیوابهامبدونمستقیموصریحوروانو
استفادهجملهازمذهبیودینییشه هاياندنبرد وحضوروجنگترکیباتواصطالحاتگیريبکار

وي؛اشعاردرقرآنیمضامیناز

١Nostalgia )400: 1385،حییم(میهنبرايدلتنگی:-
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نیزمقدسدفاعازبعددوره هايدراواشعارکهاستشدهسببدیگرمواردومذکورهمه عوامل
اختصاصخودبهمردممختلفاقشارمیاندرراوانندگانخازوسیعیطیفوباشدتوجهموردوزنده

گزیده - 2بیدل،سپهري و سبک هندي -1دهد.از آثار دیگر سید حسن می توان به موارد دیگر اشاره کرد:
از شرابه هاي روسري -6در ملکوت سکوت -5شقایق نامه -4طلسم سنگ -3شعر جنگ و دفاع مقدس 

شاعري در -10طعم ترس - 9نگاهی به خویش -8عه شعر طنز)نوش داروي طرح ژنریک (مجمو-7مادرم 
سفرنامه گردباد-11مشعر

توجه به مسایل سیاسی و دردهاي اجتماعی در شعر حسینی 
در ادبیات "یکی از مشخصات شعر جدید پارسی ،توجه به مسائل سیاسی و دردهاي اجتماعی است ، 

یده می شود،هرگز صراحت و شمول و قدیم ما هم توجه به اوضاع و احوال اجتماعی و سیاسی د
)169:1374(شمیسا،"گستردگی ادبیات جدید را ندارد

هم صدا با حلق اسماعیل "مجموعه شعري منتشر کردبا عنوان 1363حسینی ، این سیدالشعرا در سال 
که منتخبی از سروده هاي پس از "سروده هاي سحرزاد"این اثر از سه بخش مستقل تشکیل شده است "

ب است ؛شعرهایی برخاسته از آرمان هاي امام و امت انقالبی ؛منبعث از  آرمان هاي رهایی بخش انقال
شب "اسالم و تشیع خونین حسینی .شاعر شعرهاي پیش از انقالب خود را به کنایه از دوران ستمشاهی 

این مجموعه یک نامیده است .فصل سوم نیز رباعی ها و اشعار آزاد (نو،غزل،مثنوي)است .او در"سروده ها
شاعر مسلمان متعهد انقالبی و مطیع رهبر است.

میهوامرگ/کهچونسردشبیرا/درنان/ایمانکس/غمهمهدرکُشدما/میبهبودندغم نان /گفته
آندردیدم/کهرا/پدرم-گرسنه–شدم/منخانهبود/راهیزمستانیبرفشهر/بسترخستهتنلرزید/و
وضوییجنگآنازدشمن/بعدخونزکرد/تامیسختیحیاط/جنگمیقدیحوضیخسرد/باظلمت

: 1363است(حسینی،ما ایمانمشکل/چاره!پسرممنبا/گفت-گویدکالمیآن کهبی-سازد/پدرم
)81و80

شاعر در این شعر از نبود نان غصه نمی خورد بلکه در آن اجتماع نداشتن ایمان را عامل همه اتفاقات 
گویی ظلمت آن دوران را متذکر می شود و در شعر (طرح)از حکومت "فانوس"ر در شعر بد می داند. شاع

نظامی ها و نداشتن آزادي بیان می نالد . در شعر (فریاد)بانگ می زند و سکوت را می شکند و شاعران و 
عارفان را به حمایت از عقاید خود دعوت می کند .شاعر در نوش داروي طرح ژنریک ،در شعر (واقعه

داخلی) فاصله طبقاتی آن دوران را بیان می کند.
شاعري ازداخل/کت وشلوار دلش خونی شد .../تاجري صاحب یک واحد مسکونی 

)36:1387شد.(حسینی،
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اگر هریک از اشعارش را بررسی کنیم هر کدام بیانگر دردي از دردهاي وصف ناپذیر آن زمان وطن 
است.

در مدح حماسه سازي رزمندگان کشور
اسه در لغت به معنی دلیري ،دالوري و شجاعت است و در اصطالح شعري بلند و روایی است که حم

بنیاد آن بر موضوعی جدلی و رزمی و سبکی فخیم نهاده شده است . منظور از حماسه در شعر ،رویداد و 
ماسه منظوم واقعه اي باور ناکردنی است که شامل کارهاي خارق العاده و غیر واقعی می شود و سراینده ح

تا آنجا که برایش مقدور باشد به آن شاخ و برگ می دهد و آن را بسی بزرگتر از آنچه که در واقعیت وجود 
دارد ترسیم می کند .قهرمانان حماسه شخصیت هایی اسطوره اي هستند که براي رسیدن به درجه ي 

منی و دشمنان خود را به یاري قهرمانی باید از هفت خان دشوار و سهمناك بگذرند و همه نیروهاي اهری
) اما حماسه رزمندگان و شهیدان انقالب با 1383:120نیروهاي اهورایی شکست دهند .(یاحقی و فرزاد ،

وجود خارق العاده بودن ،کامال باور کردنی و واقعی بود .رسیدن به عنوان قهرمانی در حماسه ي انقالب 
اسطوره اي بیش از یک یا دو قهرمان وجود ندارد حال –امري دور و دست نیافتنی بود .در اشعار حماسی

آنکه قهرمان حماسه انقالب گروه گسترده اي از مردم غیور و ایثارگر می باشند.شاعري که راوي منظوم 
صحنه هاي جنگ و نبردقهرمانان انقالب است ،دیگر بر خود التزامی نمی بیند که از کاه کوه بسازد بلکه 

حقایق وصف ناشدنی را داشته باشد .حسینی که استاد حماسه سرایی است با باید قدرت توصیف این 
احساس غرورآمیز از داشتن چنین شیر مردانی خدا را سپاس می گوید و می سراید:

تا بار دگر حماسه تکرار کنیم /برخیز دوباره عزم پیکار کنیم /وقت است به شکرانه ي این لشکر بیداري 
)64:1378بیدار کنیم (حسینی ،خویش /عالم همه را ز خواب

وغلتندمیخاكاند/برشهابتیزخنجرظلمتحلقاند/بهخوابوخوفخصمکهمردانیطرفهاین
)11:1363اند(حسینی،آبوبارانشوکت،بهارانخاك/روحازرویدمیگل

با دل خونین لب ،حماسه موج می زند .زیرا شاعر خود یلی بود که"گنجشک و جبرئیل"در تمام کتاب 
اساسخندان داشت .در برابر مصائب سر فرو نیاورد و تلخی هاي روزگار را به بهاي جان خود خرید .پس

اوست. اما او براي نشان دادن آن در شعر ،شگردهاي خاص خود را دارد خودخوندراوحماسیزبان
ز سه کلمه پوالد ،بلند و دامنه دار )تنها با استفاده درست ا16(ص"حدیث متواتر باران ".مثال در شعر 

،حماسه را در خون شعر تزریق می کند:
شد/ومیترتازه/گلویی-تاریخبهخطاب-پوالد/يشریعهبود؟.../...وقتی کنارگلوکدامازتقصیر

؟...رفتمیغارتسکوت/بهداردامنهحریقبلند/درگاهیخیمه
ه و کمر :یا تنها با استفاده از کلمات رشید و کو



5407 هامجموعه مقاله

تو آن راز رشیدي /که روزي فرات /بر لبت آورد /و کنار درك تو /کوه از کمر شکست
)16:1384(حسینی ،

چنان که گفتیم بیان حماسی در سراسر این کتاب ،موج می زند و این حماسه در خور مخاطبان و 
ر به چشم می آید .یعنی نه موضوع هاي شعر آیینی ،یعنی کربالییان و اهل بیت ،شکوهمند و استوار و فاخ

به افراط دور بر می دارد و در گردنه ها ترمز می برد و به دره غلو می افتد و نه با تفریط از بی رمقی در 
معرفت و ناتوانی در ذهن و زبان ،مثل برخی از سروده ها و سروده هایی که این روزها می شنویم و می 

کلمات سست که جوانان در ایام جوش صورت ،محبوبه هاي بینیم ،معصومان مکرم واالمقام را با همان 
گنجشک و "کنند . سید حسن حسینی در مجموعه واال و ارزشمند خود را وصف می نمایند،توصیف می

بنایی نو نهاده است که در آن نه  ذره اي ادب توحید خدشه دیده است ،نه در توصیف اهل بیت "جبرئیل
ع فواد کرمانی و امثال او به چشم می خورد ،وارد شده و نه هیچ از قله به حوزه هاي غلوي که در شمع جم

هاي کرامت و حماسه آنان فروتر آمده است .
حسینی مرگ مبارزان راه حق را مرگی سرخ و سعادتی الهی می داند .خداوند متعال با صراحت در 

أَموات بلْ أَحیاء ولکنْ ...نْ یقْتَلُ فی سبِیلِ اوال تَقُولُوا لم"قرآن  کریم درباره مقام شامخ شهیدان می فرماید 
. شما حق ندارید کسانی را که در راه خدا جان می دهند مرده بخوانید آنها زنده اند ،زنده ال تَشْعرُونَ

جاویدان و از روزي هاي معنوي در پیشگاه خداوند برخوردار می شوند؛اما شما که در چهاردیواري 
1372(مکارم شیرازي ،"ماده محبوس و زندانی هستید .این حقایق را نمی توانید درك کنید .محدود عالم

) شهادت در راه خدا به معنی فنا نیست .روزه خواران سفره عشق اند تا ابد/اي زندگان خاك 2/154،قرآن 
)17:1363مگویید مرده اند(حسینی ،

قلمداد می کند بلکه شهادت در راه وطن را حسینی سوگ و ماتم گرفتن براي شهیدان را بی معنا 
افتخاري می داند .

هر چند شکسته ساز خوش آهنگش /در خویش فشرده مرگ ، تنگاتنگش / بر مزرع سرخ شیعه خوش 
)117می تابد /خورشید شقیقه ي شقایق رنگش(همان،

) پیروزي 61/13("نینو أخري تحبونها نصر من ا... و فتح قریب و بشرالموم"حسینی با استناد به آیه 
رزمندگان را امري حتمی و مسلم دانسته است. زیرا، مردم غیور و ایثارگر ایران در پرتو لطف الهی و 
رهبري شایسته و بایسته ي امام خمینی و مبارزه جان فشانانه ي رزمندگان به مفهوم واقعی نصر من ا... و 

فتح قریب دست یافتند.
)15:1363ت قریب/تا دژ نصرمنا...بودسنگرتان (حسینی،بانک تکبیرشما،مژده ي فتحی اس

) به 17/81("جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان ذهوقا"حسینی با استناد جستن به آیه ي شریفه ي 
روحیه امیدواري مردم براي دستیابی به پیروزي اشاره کرده و اعالم می کند که هر چند مردم ایران در طول 
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میلی سختیهاي بسیاري را متحمل شدند و غیور مردان بزرگی از دست دادند ولی دفاع مقدس و جنگ تح
همچنان امیدوار بودند.ظلم و فساد رژیم پهلوي نیز براي ایرانیان پایانی جز نابودي وزوال نداشت .

)1363:23خفاش اگر برید خون ستاره،غم نیست/باشد شبان تیره آبستن ستاره ها(حسینی،
ت /کرانه اي /به ترانه اي /غروب گرداب را در خواهد نوردید/و آستین منطقی هیچ کس باور نداش

)78و 77: 1384ساحل /به لبخندي فاتح /برهان قاطع کوسه ها را /باطل خواهد کرد.(حسینی ،
مقاومت و قیام در برابر دیکتاتوري و ظلم ویژگی ذاتی فرهنگ اسالمی و از جمله مردم مسلمان ایران 

آگاه ایران در برابر ظلم سکوت نکردند و براي ریشه کن ساختن ظلم و ظالم تا پاي جان است . مردم 
مبارزه کردند.

)18:1363اي آنکه سربلند مرا آفریده اي/جز پیش آستان تو سرخم نمی کنم(حسینی ،
حسینی شهیدان را حامالن امانت الهی که در قرآن کریم نیز ذکر شده می داند .

)16برنتافتش /بر دوش جان نهاده ،بر این راه برده اند (همان ،بار امانتی که فلک
مردم بیدار ایران با از دست دادن سرمایه هاي ارزشمندي که آرامش و آسایش فردي را بر خود حرام 

کردندصاحب کشوري آرام و امن گشتند.
مان پاسدار این طرفه مردانی که خصم خوف و خوابند/بر حلق ظلمت خنجر تیز شهابند/در اوج ای

)12و11نهضت حق /شأن نزول آیه هاي انقالبند(همان،
) 15:1384آه اي عالم ربانی عشق ! /در کتاب ابدي /شرح منظومه بیداري ما را بنویس (حسینی ،

/واجب عینی است -عمیق دیدن–از آن روز/بر چشم هاي قبیله/گریه ،مکروه/خفتن ،حرام/و دیدن
)170(همان،

پیروزي و نصرت خود را مرهون خون پاك شهیدان است .اگر مردم ایران مردمی انقالب اسالمی ایران
تن پرور و خودخواه بودند و در قبال میهن اسالمی و مردم هموطن خود احساس مسئولیت و تعهد نمی 
کردند،آیا ما اینک لذت داشتن کشوري آرام را می چشیدیم ؟تک تک خون هایی که در راه پیروزي این 

همند و پرثمر ریخته شده ارزشمند و مقدس اند .انقالب شکو
به عین خون آن پاکان فنا گشتند سفاکان  صفاي روحشان در کش قرآن ساغري دیگر

)1363:70(حسینی ،
نکته در خور توجه در بررسی آثار حسینی این است که او حتی در اثر منظوم دیگرش با عنوان نوش 

لی با جدیت همراه است نیز به مقوله ي شهید و شهادت می داروي طرح ژنریک که کامال طنز آمیز و
پردازد:

شاعري پرپر شد /گل کرد !/تاجري دسته گلی پرپر دید /یاد پروانه ي کسبش افتاد !
)23و 1387:22(حسینی،
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گفتنی است که شرایط ویژه انقالب و جنگ ،واژه ها و تغییرات تازه اي را وارد شعر کرد .از جمله 
ی چون الله ،گل ،پرنده و نور که همه مایه هاي لفظی جهت انگیزش عاطفی و تصویرسازي عناصر طبیع

شاعرانه در عرفان هستند در دنیاي احساسی شاعر ،با آب و گل روحانی شست و شو داده می شوند و بعد 
معنوي می یابند .اضافه بر این واژه هایی از جنس آتش و خون و شهادت در شعر شاعران این دوره 

کاربردي فراوان یافتند .
فواره هاي خون زاللش /چون ساقه هاي مرتعش نور / بر آسمان صبح شتک زد...

)1363:51(حسینی،
ایمان تیغ برّنده

مردم ایران در پناه ایمان خود ،،بیگانگان را به ستوه آوردند .ایمان آنها برنده ترین شمشیرها بود. 
م سپر و محافظ آنها از خطر لغزش .مردم مسلمان ایران با تکیه بر سالحی که هم ابزار جنگی آنها بود و ه

ایمان راسخ و توکل به خدا و توسل جستن به ائمه ي معصومین (علیهم السالم)از جمله امام حسین 
(ع)محشر عظیم بر پا کردند.حسینی ایمان را سدي مستحکم دانسته که دشمن زورگو نتوانست آن را بشکند 

وذ کند.ودر میان مردم نف
بکش شمشیر ایمان را ،بزن راه پلیدان را/به چنگال جهانخوران فرو کن خنجري دیگر

هم آواز خمینی شو ، زجان و دل حسینی شو / بزن در عرصه ي عالم صالح محشري دیگر
) 1363:9(حسینی ،
هم شکند حسینی رژیم حاکم را خفاش می نامد: تنها عاملی که می توانست بال و پر این خفاش را در

،ایمان راسخ و اتحاد مردم بود.نور ایمان در دل مردم ،موجبات آزار و اذیت حکومت را تدارك دید .رژیم 
حاکم آرام آرام به این نتیجه رسید که باید طومار سیاه اعمال خود را در هم نوردد و بساط ستمش را در هم 

پیچد.
)1363:35خفاشان قرق بود (حسینی ،خورشید تبعیدي به زندان افق بود / شب در هجوم بال 

)37خفاش را بال و پر پرواز بستند /با گرز ایمان گردن شب را شکستند (همان ،
در ملکوت سکوت

وسپیدپور،شعرهايامیناو،قیصردیریندوستحسینی،حسنسیدآوربهتوانگیزغمکوچازپس
کهرساندچاپدستبه»سوره«نشرتوسط»سکوتتملکودر«عنوانباکتابیدروآوردگردرااوآزاد
.شدسالکتابنامزد1386سالدر

مردممنافعازوگویدمیمردمازکهاستاجتماعیشعرنوعیمتعهد،ومسئولشعر"شعر حسینی  
عاشقانهاگرحتیشدهسرودهمردمبرايکهشعريآمیز،مصلحتنهامامصلحانهشعري. کندمیدفاع
بهمشروطهازایراندرما. نیستصرفعاشقانهکهشعريدارد،دوستیمردموي مردمیصبغهبازباشد
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آثاردرآنهاينمونهکههستیمایراندرمذکورهايمشخصهباشعرهاییچنینظهوروتطورناظربعد،
(حسینی ".استنفراوا... ودهخدایزدي،فرخیعشقی،میرزادهقزوینی،عارففراهانی،الممالکادیب

،1385:58(
نگاهی به گزیده شعر جنگ و دفاع مقدس حسینی

شیوه هاي الهام بخش براي شاعران جنگ -1
بعضی کتاب ها وقتی به چاپ هاي دوباره می رسند با خود نه تکرارجلوه هاي قدیمی که جلوه هاي نو 

ده یاد سید حسن حسینی را با که انتخاب و شرح زن"گزیده شعر جنگ و دفاع مقدس "را به همراه دارند .
نوعی رویکرد است که ؛نیست "نقد"خود دارد از این نوع کتاب هاست .این کتاب به معناي دقیق کلمه 

خاص حسینی است با آن نثر دوپهلو و اغلب طناز که در مرز ذم و مدح ،در پیچ و تاب است. این کتاب 
سیدن به چشم اندازي کمابیش منصفانه را (نسبت به شعر البته به ما ،تا اندازه اي ،آن دورنماي الزم براي ر

دوران جنگ هشت ساله )می دهد و می توان به گزاره هاي آن استناد نمود ؛
است؟ غریبکدامینبويآشناییينفخه/  اینسیبهايگلیاعطراستوصالناببوياین
است"امن یجیب"،بانورودستدلسرمیتوان رست/روشن،چراغباپايبستبناین کويازامشب

رویکرد حسینی به این غزل علیرضا قزوه که دو سال پیش ازاتمام جنگ سروده و به چاپ رسیده 
غزل بوي سیب با آنکه در زمان جنگ سروده شده ،اما به "حاوي نگاهی از نوع دیگر است . او می نویسد:

ي زشت جنگ و زیبایی سازي از نظر من متعلق به ادبیات دوره ي دفاع مقدس است :توجه به پدیده ها
خسته شدم از "دست مایه هاي زشت. جایی خواندم که محمود درویش شاعر نامدار فلسطینی گفته بود :

ام می گوید که از شاعر این شعر شنیده ام که می گفت بعضی حافظه"بس از زشتی ها ،زیبایی شعر ساختم
ب ،زردآلو و نظایر اینها . بر این اساس غزل قزوه را از بمب هاي شیمیایی ،رایحه میوه داشت مثل رایحه سی

یک غزل شیمیایی می دانم .این یکی را هم در کنار موشک در بایگانی ابزار و شیوه هاي ویرانگر اما الهام 
)1381:247بخش به شاعران و نویسندگان جاي دهید. (حسینی ،

نقدي اجتماعی نه ادبی -2
نیست بلکه -از منظر ادبی–ب برگزیده ،چشم اندازي منتقدانه چشم اندازي که حسینی براي این کتا

تخاطبی (مخاطب عام)در نظر گرفته و به کار بسته است .نباید –فردي –بیشتر نقد را با رویکردي اجتماعی 
تحت تاثیر برخی استنادها یا تلمیحات ادبی او در این کتاب قرار گرفت و گزیده ي  حاضر را در 

را به عنوان شاعري ارایه "نظر"داده و این "نظر"ی به قضاوت نشست .حسینی چارچوب نگرش هاي ادب
است در نوع "منحصر به فرد"داده که در جریان زایش و ارایه ي اکثر این آثار بوده از این منظر این کتاب 

"شعر جنگ"خود و حاوي اطالعات متنی و فرامتنی جالب توجهی است که کار منتقدان را در بازنگري 

سان می سازد.آ
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استرسیدنرفتن،استايبهانهاست   ساحلبریدنخوداز،ماوصلوموجیم"
"استچکیدنخود،درمااشکواخگریم           شمعیمپروانه،سریمدرشعلهتا

،آن نگاه شخصی یاد شده را پیچیده در تلمیحات ادبی به "امین پور"حسینی در مواجهه با این غزل 
پاراگراف هاي خود را تاحدي پنهان کند . واقعیت این است "یادداشت بودن "رزانی می کند تا مخاطب ا

که توضیحات حسینی ،چیزي غیر از پاراگراف هاي کوتاه و بلندي نیست که شعرها را همراهی می کنند 
و در .آیا این عیب است یا حسن؟بستگی دارد البته به مقصدي که هر کتاب براي مخاطب مشخص می کند

اینجا ،این مقصد،راه دور و درازي نیست ! بخشی از پاراگراف هاي حسینی را درباره این غزل امین پور 
شاید شعر متوسط و معمولی داشته باشد اما می توان ادعا –در مقایسه با خودش –قیصر عزیز "بخوانیم :

ل به اصطالح داستان سرایان خالی است .زاویه ي دید این غز"شعر بد"کرد که پرونده ي شعري او از 
تعلق دارد.از شهیدان آغاز می شود و به از راه "من جمعی"است یعنی زاویه ي گویش به یک "من راوي "

)1381:190(حسینی،"ماندگان ختم می گردد
تجلی فرهنگ حسینی و فرهنگ خمینی 

ز حماسه ي عاشورا حسینی نیز چون دیگر شاعران این دوره حماسه ي دفاع مقدس را نشأت گرفته ا
دانسته و شهیدان انقالب را ادامه دهندگان واقعی راه سیدالشهدا می داند . می توان گفت که مهمترین 
انگیزه ي رزمندگان انقالب براي مقاومت در برابر رژیم پهلوي الگوپذیري از سیدالشهدا و یاران بی وفاي 

ایشان بود.
خون دنباله دار تو/احساس می شود! هنوز/تقدیر کهکشان هاي ناملموس/برمدار/

)14:1384(حسینی،
حسینی ، واقعه ي عاشورا را از زمین به آسمان و از کربال به کهکشان می کشاند تا ابعاد حماسی آن را 
نیز تصویر کند.او شاعري شیعی است و انقالب و جنگ را نهضتی میداند که ادامه دهنده ي راه امام 

نگاه وي به وقایع انقالب، برگرفته از فرهنگ غنی عاشوراست. وي رزمندگان حسین(ع) است از این منظر 
سید الشهدا پاسخ گفته اند."هل من ناصر"را یاورانی می داند که به نداي 

تلفیق فرهنگ عاشورا با انگیزه هاي میهنی و دفاع از کیان خود، جایگاه ویژه اي در شعرهاي حسن 
سینی یک عاشق سوخته است که جان را در گذرگه عشق الهی حسینی به خود اختصاص داده است :ح

خویش نهاده است.
حسینی خطاب به شهداي کربال می گوید:

با من بگویید تکلیف ناتوان حماسه /غیر از سکوت /در قبال ملکوت نام شما چیست؟/اما من/دل به 
که پیشانی شما را/در جبهه شما سپرده ام /به آفتابی /که از خاکتان برگرفت؛ /و به صولت صدایی صاف/

)24ها/طواف کرد. (همان ،
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عالوه بر ایهام زیبایی که با خود دارد ،حوزه ي معنا و مخاطب شعر را از کربالي "در جبهه ها"تعبیر
حسینی به کربالي خمینی در جبهه هاي جنگ تحمیلی ،یعنی از گذشته به معاصر ، پیوند می زند و تسري 

ب شعر سپید را مصادره به مطلوب می کندو در خدمت محتواي دینی در می می بخشد . او در همین کتا
آورد و یک الگو در شعر نوي مذهبی پیشنهاد می کندکه وحدت موضوعی دارد.

عشق حسینی در قالب رباعی تقدیم به خمینی (ره)
شدندگورآنازرهانفسیزدشدند             تامسرورخلقرسیدچوعیسی
شدندکورزمانپرستانبرون                گوسالهکردبغلزابیضیدموسی

)1363:113(حسینی ،
شوددمسازسپیدهنفسباشود                 شبآغازعشقراهتوگامبا
)114شود(همان، بازمحمديگلباغجان            یکدرجاريبهارايتونامبا

گنجشک وجبرئیل راشفاعتی براي خودقرار دادوروي سنگ قبرش تقدیم به روح پاك حسینی که کتاب 
نوشتند:

هیچ کس داد من از فریاد جان فرسا نداد        عاقبت خاموشی مطلق به فریادم رسید
:گیرينتیجه
ازگیريبهرهباحسینیحسنسید.استاسالمیانقالبدورانشعراصلیعناصرازپرستیوطن

بیانیبااو.داندمی)ع(حسینامامقیامبخشتداومرااسالمیانقالبعاشورافرهنگوسیدالشهدامکتب
نبردهايمیداني رزمندگانخداجویانهحرکتتوصیفبهآثارشترینمهمازاثرسهطیدروصریح

اشارات،ازي خویشدوستانهمیهناهدافبهبخشیدنتحققراستايدروپردازدمیباطلعلیهحق
باتاسازدمیآگاهرازمان،مردماجتماعدردهايبیانبااو.پذیردمیتاثیراياسطورهوتاریخیوقرآنی

و حس وطن دوستی را در آنها بیدار می سازد.شعر او با یک ادبیات توفنده و بیایندبه خودعظیمانقالبی
انه اش و همچنین توجه به مسایل حماسی آغاز می شود و با اشعار درون گرایانه و تعدیل نگاه تند و منتقد

درونی به پایان می رسد.

فهرست منابع :
قرآن کریم.1
،نقد و تحلیل شعر دفاع مقدس ،تهران ،انتشارات وزارت فرهنگ و 1377اکبري ،منوچهر ،.2

ارشاد اسالمی
،گونه هاي نوآوري در شعر معاصر ایران ،تهران ،نشر ثالث1383حسن لی ،کاووس ،.3
،در ملکوت سکوت ،تهران ،انجمن شاعران ایران 1385،حسینی ،سید حسن.4
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،شقایق نامه ،تهران ،طرح آینده1384،_________.5
،گزیده شعر جنگ و دفاع مقدس ،تهران ،سازمان تبلیغات اسالمی  1381،_________.6
،گنجشک و جبرئیل ،چاپ پنجم ،تهران ،افق 1384،_________.7
،نوش داروي طرح ژنریک(به انضمام چند قلم سروده دیگر)،چاپ 1385،_________.8

دوم ،تهران ،انتشارات سوره مهر 
،همصدا با حلق اسماعیل ،تهران ،حوزه ي هنري1363،_________.9

،تهران،قطره3،ادبیات امروزي،جلد 1377حقوقی،محمد،.10
ییم،با مقدمه سعیده سریانی ،چاپ اول فارسی حبهانگلیسی،فرهنگ1385حییم ،سلیمان ،.11

،تهران ،انتشارات فرهنگ معاصر
، نگاهی به فروغ فرخزاد ،تهران ،مروارید  1374شمیسا ، سیروس ،.12
،چاپ سی ام ،تهران ،دارالکتب 12،3،2،1، تفسیر نمونه ،جلد 1372مکارم شیرازي ، ناصر ، .13

االسالمیه
،تهران  2،تاریخ ادبیات ایران و جهان1383یاحقی و فرزاد ،محمدجعفر و عبدالحسین ،.14

،کتابهاي درسی ایران 

و بازتاب اساطیري آن در شاهنامه» برسم « بازشناسی اسطورةآیینی
1عبدالرضا فتاحی دهکردي

دانشجوي دکتري ادبیات عرفانی دانشگاه شهرکرد 
دکتر احمد امین
استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد

چکیده
گیاهان و رستنی ها همواره مورد احترام و تقدیس ملل مختلف بوده و اسطوره هاي فراوانی پیرامون آنها 

ایرانیان باستان،گیاهان و رستنی ها را بسیار گرامی می داشتند و استفاده نمادین از آنها را .شکل گرفته است
اعتقادات و باورهاي آیینی در حوزه عناصر نباتی دانستند. بسیاري از ایندر مراسم آیینی وظیفه ي خود می

اسطوره اي در شاهنامه فردوسی به عنوان مهمترین جایگاه تجلّی اساطیر و باورهاي ایرانی به تصویرکشیده 

1.abdalrezafatahi@gmail.com(نویسنده مسئول)
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که نمودگاري از آیین هاي مزدیسناست در حماسه فردوسی در صحنه هاي » برسم«شده است. اسطوره آیینی 
گر اندیشه هاي اسطوره اي پارسیان و ایرانیان باستان در باره رستنی ها و گیاهان مختلفی آمده است که بیان

آیینی است.  در این مقاله با بررسی ادبیات اوستایی، متون پهلوي، روایات فارسی زرتشتی و آیین زروانی، 
تقدسونیایشنعم،فراوانی،تباروري،بالندگی،نمادوبنیادهاي اسطوره اي این گیاه مقدس که به عنوان رمز

است .در شدهبازشناسیداشتهکاربرد»زمزم«و»باژ«بهمراهزرتشتیانآیینیومراسمباستانایرانهايآییندر
شاهنامه فردوسی به برسم گرفتن و باژ خواندن که آیینی مقارن با آن است در موارد متعددي اشاره شده است 

انه موبدي برجهان است که در واقع نموداري از قربانی و فدیه .این ساقه مقدس برسم در آیین زروانی نش
گیاهی است.از آنجا که بن مایه هاي دین مزدیسنا در آثار اسطوره اي بعد همچون شاهنامه فردوسی و... به 

اند و بازتابی گسترده دارند پرداختن بدانها شایان صورتی بنیادین دگرگون شده و رنگ شرایط اجتماعی گرفته
جستار است.این 

اسطورهآیین زروانی، مزدیسنا، اوستا،، برسم، باژ، زمزمها:کلیدواژه
مقدمه

در تاریخ مذاهب ، سنن و روایات مردمی سراسر جهان ، بینش هاي مابعدالطبیعی و عرفانی 
ده می کهن و نیز در شمایل نگاري و هنر عوام ، درختان مقدس و آیین ها و رمزهاي نباتی را مشاه

کنیم . به گونه اي که کهن ترین مکان مقدسی که می شناسیم منظري از سنگ ، آب و درخت است. 
)257-263: 1372( الیاده ، 

ژرفاي اندیشه ي آن دست یافت، مگر اینکه ریشه ي هیچ ملتی را نمی توان شناخت و به
ده است ، دریافت.باورهاي او را که در نمادهاي اساطیريِ فراسوي حافظه اش جایگزین ش

هر کنش آیینی و هر رسم نمادین امروزین ، ریشه در گذشته هاي بس دور دارد واسطوره اي 
را در دل خود پاس می دارد.

یکی از بن مایه هاي اسطوره هاي شاهنامه، رستنی ها هستند که نشان از باورهاي کهن آریائیان 
د و در شکل رمزي و نمادین خود بیانگر ارتباط داشته ؛ بازتابی گسترده در اسطوره هاي ایران دارن

عالم ناسوت با عالم برتر بوده اند و همواره ، نماد و تمثیلِ وجوه روحانیِ انسان واقع می شوند.
الیاده با بررسی بن مایه هاي اسطوره ها و ارزمندي آنها در پیوند با رستنی ها ، عالم نباتات را 

داند که هر چندگاه تجدید می شود.مجالي واقعیت زنده و زندگانی می
...اساطیرِدرختان انسان زا ، تشریفات و مراسم بهاري نباتات و افسانه هاي « او می نویسد:

مربوط به منشأ گیاهان طبی یا در باب تغییر قهرمانان قصه ها به گیاهان و غیره ، همه به زبان رمز یا 
کند و آن اینکه ، علم نباتات مظهر مجسم داستان و نمایش (درام) یک حکم نظري را بیان می

واقعیتی است که به زندگی تبدیل می شود و بی آنکه ریشه اش بخشکد،هر دم می آفریند و با تجلّی 
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به صورت هاي بیشمار تجدید حیات می کند و حیاتش هیچ گاه پایان نمی پذیرد.لمس درخت براي 
قعیت و حیات متداخل (استومند)در جسم بارگیري یا حفاظت نوزاد، متضمن بینشی جامع از وا

یا در اساطیر درخت زندگی نیز » 1درخت کیهانی« نباتات است وآن بینش ، ایضاً در معنی نگار 
لزوماً هست و در هردو مورد ، زندگانی از طریق رمزي نباتی متجلّی می شود. معناي این سخن این 

میزانی که دال بر معنایی غیر از خود عالم است که عالم نباتات مجالي قداست می گردد، یعنی به 
نباتی است ، قداست را مجسم و ظاهر می کند. درخت یا گیاه هرگز به عنوان درخت یا گیاه مقدس 
نیست ، بلکه به یمن بهره گیري از واقعیتی متعال ، مقدس می شود، زیرا بر معناي آن واقعیت متعال 

به علت این امتیاز و تقدس ، ذاتی متعال » گیتیانه « و داللت دارد. عالم نباتات محسوس و ملموس
می یابد . بر وفق دیالکتیک قداست ، هر جزء ( درخت یا گیاه) هم ارز کل ( کیهان ، زندگی ) می 

مجالي قداست....» گیتی کرده« شود و شیئی 
ن تازه و ...از طریق رستنی ها و گیاهان ،سراسرِ زندگی و طبیعت که با ضرباهنگ هاي گوناگو

می شود ، ارتقا و اعتال می یابد ، و به فریاد رسی می خوانندش ( تا » تکریم « نو می گردد ، 
الیاده ، »(خواهش ها و نیازها را بر آورد ). قواي نباتی مجالي قداست و حیات کیهانی اند

309:1372-305(.
ده هاي طبیعی بوده اند تا انسانها از دیر باز همواره خواهان مشارکت عاطفی ناخودآگاه با پدی

نزدیک شدن به ) fantasm orginaireاز این رهگذر با گرایش به بقایاي کهنه یا کهن الگوهاي ازلی (
روح طبیعت را در خود بیدار کرده ، منجر به ایجاد نوعی زندگی اشتراکی میان خود و عناصر طبیعی 

)57و137:1352شوند.(یونگ ،
است که » برسم « بازشناسی بنیادهاي اسطوره اي گیاه آیینی موضوع این تحقیق ، واکاوي و 

در شاهنامه ي فردوسی ، مهمترین جایگاه تجلّی اساطیر و باورهاي ایرانی ،در مواردي متعدد بازتاب 
رمزي و نمادین داشته است .

ی، در این مقاله با بررسی ادبیات اوستایی ، متون پهلوي،روایات فارسی زرتشتی و آیین زروان
بنیاد هاي اسطوره اي این گیاه مقدس که به عنوان نماد بالندگی ، باروري ، فراوانی ، تنعم ، نیایش و 

در شاهنامه فردوسی در صحنه هاي بسیاري انعکاس یافته ، باز » زمزم « و » باژ « تقدس به همراه 
شناسی شده است.

نمادین آنها در شاهنامه ،  کتب در باره ي رستنی ها و نباتات اسطوره اي وجلوه هاي رمزي و
و مقاالت وزینِ بسیاري نوشته شده که از اهمیت بسزایی برخوردارند و همواره مورد توجه محققین 
واقع شده و راهگشاي بسیاري از ابهامات بوده اند که این مقاله هم بی نصیب از آنها نبوده است.اما 
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را بر اساس متون کهن یاد شده با ارائه » برسم « نیِ مقاله اي که صرفاً بنیادهاي اسطوره اي گیاه آیی
ي  مصادیق آن از شاهنامه مورد بررسی و تحلیل  قرار داده باشد احتماالً نوشته نشده باشد.

براي رهیافت به این موضوع و تبیین بنیادهاي اسطوره اي این گیاه نمادین و آیینی، با نگاهی 
نباتات ، هم تباري انسان و گیاه و رستاخیز آیینی نباتات مبسوط، به مقوله هاي از نوع نمادینگی

خواهیم پرداخت.
.نمادینگی رستنی ها و نباتات1

گیاهان و عناصر نباتی در شکل رمزي و نمادین خود نمایانگر ارتباط عالم ناسوت با عوالم 
، اسطوره درخت کیهانی ، برتر بوده اند؛ موضوعاتی چون گیاه تباري انسان، رستاخیز آیینی گیاهان

درختان مذهبی و... همگی گویاي خلط عوالم انسانی با عوالم طبیعی (گیاهی ) و نمایانگر اتصال 
روح به عالم باال هستند ودر نتیجه همواره گیاهان نماد و تمثیل وجوه روحانی انسان واقع می شوند 

)16:1387زمردي،انی بشري هستند.(و حیوانات به جز پرندگان ، نماد و رمز وجوه دنیایی و جسم
یونگ یک درخت یا گیاه کهنسال را نماد بالندگی و انکشاف زندگی روانی می داند و از نظر 

)230:1352او زندگی غریزي بیشتر به وسیله حیوانات نمادین می شود. (یونگ ، 
ی تر از دالّ و از این رو ست که عناصر نباتی موجد رمزها و نمادهایی هستندکه تجسمی متعال

حتّی برجسته تر از مدلول هاي خود را عرضه می دارند و در حقیقت روح انسان را با ماوراء هستی 
پیوند می دهند . برخی از منتقدان نیز عجز واژه ها و زبان طبیعی را در بازگو کـــردن تجربیاتی

.( دانندمیامراینمعلولارنمادهاورمزهاکاربردکثرتوساختهمطرحعاديتجربیاتازفراتر
)49:1375،نامداریانپور

ثبات و تداوم تفکر نمادین در حوزه ي رستنی ها و نباتات که در شعر فارسی بروز یافته نشان 
از ریشه داري تمدن و تفکر ایرانی دارد که بررسی و تامل در این مقوله ، جهانی از نمادهاي تکوینی 

هد.و بنیادي را پیش روي ما می ن
حس هم ذات پنداري انسان با طبیعت گیاهی در پرتو نماد و رمز از گرایشات حیاتی و معرفتی 
غریزي سر چشمه می گیرد و بر مبناي آن عناصر رمزي و نمادین را در شعر و ادبیات ما وجود می 

نباتات، بخشد که در پرتو آن دنیایی از زنجیره ي نمادین قدسی و باورهاي مربوط به رستاخیزآیینی
تفکرات اساطیري ، عامیانه و طبی و ... را به وجود می آورد که از ژرفاي نا خود آگاه فردي و 
جمعی و خاطرات ازلیِ تمدنی درخشان سر برآورده و بر انگیزنده ي حس اتصال روح به عالَم برتر 

اما آغاز و انجامِ در ذات انسان واالست.انسان موجودي است که همچون نباتات ریشه در خاك دارد
او با آسمان پیوند خورده است.گیاهان نیز به عنوان نمادهاي روحانی وقدسی، برانگیزنده ي وجدان 

) 20:1378اساطیري انسان در اتصال به خداوند هستند.( زمردي،
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در باورهاي اساطیرينباتاتوگیاه و رستاخیزآیینی.هم تباري انسان2
ه عنوان صورت مثالی و نماد تجدید حیات و بازگشت به اصلی واحد ؛ درخت همواره ب«

آیینه ي تمام نماي انسان وانگاره ي منحصر به فرد نَسب شناسی آدمیان محسوب می شده است. 
نباتات نوعی حس همذات پنداري و یگانگی را در انسان بوجود می آورند. بزرگترین رمز قدسی 

ه همانند انسان ریشه در عالم باال و سر در عالمی دیگر دارد و درختان ، درخت کیهانی است ک
یادآور دست یابی به آسمان و گفتگو با خداست و نیز نمودار گذار از عالم عین و شهادت به عالم 

).187-194:1382زمردي، »(غیب است
ر به حیات گیاهی د« بهار در باره هم تباري و رستاخیز نباتات  در آسیاي غربی می نویسد:

خاك سپردن و پنهان گشتن دانه به زیر زمین است. دانه تا نیست نشود ، رستاخیزي و تولدي دیگر 
نمی یابد . این تجربه ي عینی اقوام کشاورز اعصار باستان که از امر کشاورزي حاصل شده بود ، 

اخت ایشان بی امري که بنیان تولید و مایه ي زندگی ایشان بود ، نمی توانست بر دیدگاه و جهان شن
تأثیر بماند. انسان به یاري نحوه ي تمثیلی استدالل خود در آن عصر، از سویی به این نتیجه رسید 
که چنین امري نیز ممکن است بر مردگان وي روي دهد؛ و از سویی دیگر ، نمــاد جهان گیاهی ، 

دائمی میان زندگی و فارغ از این زادمرد، دگرگونی خداي مظهر زندگی نباتی ، نیز نمی توانست
مرگ، باشد. در واقع ، افسانه ي مرگ و رستاخیز خدایان گیاهی در فرهنگ آسیاي غربی که مبین 
وحدت بنیادي مرگ و زندگی است ، عبارت است از برداشت ذهنی انسان کشاورز اعصار پیش از 

اسطوره اي تاریخ از حرکت طبیعت و تحول زندگی گیاهی که رشد مستقل ذهنی یافته ، صورتی
»( اسطوره اي بیان گشته است-پیدا کرده ، در طی تاریخ به انواع شکل هاي داستانی

).427:1384بهار،
پیوند میان درخت و انسان در روایات مربوط به مسخ و تبدیل انسان به گیاه در اسطوره ي 

خوانده شدند و مربوط سیاوش و پر سیاوشان  در ایران؛ اینانا و دموزي که بعدها تموز و ایشترو... 
به ایزدان نباتی می شود ، ایزیس و ازیریس در مصر ،داستان ادونیس و آفرودیت که در اصل به 

و ) sybeleمردم فنقیه تعلق داشت و در قرن پنجم پیش از مسیح به آتن رسید ، و داستان  سیبل(
)و یا 427-428ر هند(هماناتیس که در اصل متعلق به فریجیه ي آسیاي صغیر بود و داستان راماین د

حکایات مربوط به اسطوره ي رویش گیاه در مرگ مظلومانه انسان و یا مواردي که از اساطیر ژاپن 
)در باب مسخ درخت به انسان یا انسان به درخت نقل شده 30:1373وچین و ملل مختلف (پیگوت،

است دیده می شود.
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... همه جانشین و نماد پنهان شدن و از در این داستانها مرگ ،شهادت ، به آتش فرو رفتن و
هستی رهیدن دانه گشته است و باز گشت از جهان مردگان ، از آتش برون آمدن و به فرمانروایی و 
قدرت رسیدن نیز جانشین باز روئیدن و باروري مجدد گردیده است.و در باورهاي مردم شناسانه 

می را به تکاپو واداشته است و به آن رنگی اعتقاد بر این است که هیأت گیاهی ، تعقل و تخیل آد
)165-166:1380مقدس و جاودانه بخشیده است.(میهن دوست ، 

و همچنین مفاهیم زندگی ، باورها و واقعیت مطلق که با گیاهان و » گیاه تباري« توتم گیاهی یا 
ختان و نوع بشر نباتات تمثیل شده اند ، مبین چیزي است که می توان آن را مناسبات سرّي میان در

نامید.قطعی ترین مناسبات سرّي از این دست ، ظاهراً گیاه تباري یا نسب بردن دودمان ها به نوعی 
گیاه و نبات است؛ بدین معنی که درخت یا بوته ، نیاي اساطیري قبیله تلقی می شود. معموالً این 

، آتش و ... پیوند تنگاتنگی درخت نَسبی یا دودمانی با کیش پرستش ماه ، خورشید ، آب ، باران 
دارد؛ یعنی نیاي اساطیري که با یکی از آنها مسخ شده ، به صورت نوعی گیاه و نبات تصویر می 

)342:1387شود.( واحد دوست ، 
تمامی ـ در اساطیر ایرانی نیز پس از مرگ کیومرث ـ نخستین انسان آفریده اهورا مزدا 

دیل به فلزات و عناصر طبیعی مختلف می شود  و پس عناصرجسمی او در زمین مسخ می شود و تب
از چهل سال از نطفه ي او که به روشنی خورشید پالوده شده ، دو شاخه ریواس شکل به نام مهلی 

و مهلیانه و یم یمه و... از زمین می روید واین گیاه به عنوان توتم گیاهی نمـــودار پیوند         
رث به گیاه و از گیاه به انسان (مهلی و مهلیانه) به صورت چرخه ي نخستین گیاه و انسان ،از کیوم

) 39: 1387حیات میان گیاه و انسان تصور می شود.( زمردي ،
چون کیومرث در گذشت ، تخمه بداد ، آن « اینگونه آمده است: » بندهش« این باورمندي در 

، نگاه داشت و بهري را سپندارمذ تخمه ها به روشنی خورشید پالوده شد و دو بهر آن را نریوسنگ
پذیرفت . چهل سال ( آن تخمه ) در زمین بود . با بسر رسیدن چهل سال ، ریباس تنی یک ستون ، 

).81: 1369دادگی ، »( پانزده برگ ، مهلی و مهلیانه ( از ) زمین رستند
ت انسانی که کیومرث می میرد، ولی زند گی اش در ریواس ادامه می یابد و بدین گونه ، حیا

به طرز فجیعی پایان گرفته ، در گیاه دیگري ادامه می یابد.
توتم گیاهی یا نسل از گیاه داشتن آنگونه که به روشنی در آثار زرتشتی آمده در حماسه 
فردوسی نیامده و شاید بتوان گفت اصالً نیامده است ؛ ولی دگرگونی انسان به گیاه درخت به 

ارد.روشنی در شاهنامه نمود د
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زیبا ترین جلوة تبدیل انسان به درخت و گیاه را در مفهوم تولد دوبارة گیاهی در داستان «
).48-50: 1381(پورخالقی چترودي ، » روئیدن درخت از خون سیاوش می توان مشاهده کرد

مرگ مظلومانه ي سیاوش به عنوان ایزد نباتی در اساطیر ایرانی ،تداوم بخش همین رمز است. 
معنی که تداومِ راه او، درحیات کیخسرو متجلّی می شود و در پرتو استحاله و تناسخ ، گیاه بدین

پرِسیاوشان به وجود می آیدتا سیاوش با حلول در شکل جدید ( گیاه ) حیات دو باره خود را در 
) 64: 1387تفکر انسانِ عدالت پیشه و ظلم ستیز معنا بخشد.( زمرّدي، 

نی به صورت گیاه در قتل ناجوانمردانه انسان را به آن علت می داند که الیاده مسخ و دگرگو
روح انسان در گیاه حلول کرده و در آن می زید.به نظر او در ذات خداي مقتول چیزي وجود دارد 
که تا اندازه اي وجود او را تداوم می بخشد و موجب زندگی دوباره می شود. و این مرگ ، الهام 

راسم عبادي آشنا سازي است که انسان طبیعی را به انسان فرهنگی تبدیل می بخش نمایشنامه ي م
)88-1367:89کند.( الیاده، افسانه و واقعیت، 

فردوسی مرگ مظلومانه ي سیاوش و تداوم حیات او را در گیاه چنین توصیف می کند:
ـردـمـد درختی ز گبه ابر انـدر آـــاوش بخورد                    ون سیـزخاکی که خ

...ـر اوــهمی بوي مشک آید از مهـــــر او                    ها چهـــنگاریده بــر برگ
رُستبه ساعت گیاهی از آن خـون بِرُست                    جز ایزد که داند که آن چون بِ

گیـا را دهم مـن کنونت نشـــــان                      که خوانی همـــی خونِ اسیاوشان 
)3/168/69-2562(
صورت و انسان ظهور ناپایدار« الیاده در نتیجۀ تحقیقات خود در خصوص اساطیر می گوید : 

وجهی نو از نباتات است که پس از مرگ به حالت تخم یا روح به درخت باز می گردد . انسانها بار 
دیگر به زهدان عالم می پیوندند واز نو جرثومه می شوند و مرگ ، برقراري مجدد ارتباط با 

) .97: 1367الیاده ، » ( سرچشمه ي زندگی کل یا حیات عالم است 
، ایزد مهر ( میترا ) که نماد خورشید وتابستان است ، گاو را که نماد ماه و در آیین میترا

: 1369زمستان است قربانی می کند ودر نتیجه ي این عمل ، نباتات متعددي می رویند.(یاحقی، 
280(

در « اینگونه توصیف شده است : »زادسپرم « رستاخیز طبیعت و مرگ آیینی نباتات درگزیده 
شکفته می شوند و در زمستان خشک همچون مردگانند تا آن که مهر به جاي نخستین بهار درختان 

).58: 1366زادسپرم ، » ( باز گردد واز درختان خشک ، برگ و شکوفه بروید



مللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایراننهمین همایش بین ال5420

کهن ترین اسطوره ي مکتوب بازماندة بشري ارتباط » گیل گمش«در اسطوره ي بین النهرینی 
براي یافتن اکسیر » انکیدو« ه گیل گمش به دلیل مرگ دوستش گیاهان با جاودانگی را می بینیم ک

اوت نه « جاودانگی به سفر هاي مخاطره آمیزي  می رود و پس از گذار از مراحل مختلف به توصیۀ 
به گیاه جاودانگی دست می یابد ، اما ماري آن را می بلعدو گیل گمش نا امید از این که » پیش تیم 

) 52ـ68: 1375گرید .( مک کال ، باید بمیرد به سختی می 
.  برسم  ، برِسمن3

برسم عبارت است از شاخه هاي بریده درختی که هریک از «  در دانشنامه ي مزدیسنا آمده:
آنها را در پهلوي تاك و به پارسی تاي گویند. از اوستا بر می آید که برسم باید از جنس رستنیها 

).162: 1371اوشیدري ، ...» ( ز و هوم باشد، مانند انار و گ
این واژه که در اوستا برسمن« آمده: » برسم «در کتاب مزدیسنا و ادب فارسی ذیل واژه 

baresman و در پهلويbarsum رِز بمعنی بالیدن و نمو کردن است . همین ریشهآمده مشتق از ب
ا بفتح اول و سوم ( بر وزن مرهم ) نوشته آمده . در فرهنگهاي پارسی آنرbarhدر سانسکریت بره 

نگاشته ، اما قاعده ، بمقتضاي اشتقاق فوق حرکت میم را barsōmاند ، ولی دارمستترآنرا بضم سوم 
( در اصل اوستایی ) باید بما قبل داد و بنا بر این قول فرهنگ نویسان اصح مینماید.

ز آنها را در پهلوي تاك و بپارسی تاي برسم عبارتست از شاخه هاي بریدة درختی که هریک ا
گویند . در اوستاي موجود سخنی نیست که دال بر این باشد شاخه هاي مزبور را از چه درختی باید 

( برسم urvaram barəsmanimآمده : اورورام برسمنیم 3بند 25تهیه کرد ، فقط در یسناي 
درخت یا گیاه ).

یعنی urvarraاوستا بر میآید که برسم باید از جنس اورورا از این عبارت و از بندهاي دیگر 
رستنیها باشد ، نه از جنس فلز .

همین ابهام باقی مانده ، فقط بذکر آنکه باید 2، بند 14در کتاب ( شایست نشایست ) فصل 
ید از شاخه ها از درخت پاکیزه اي باشد ، اکتفا شده ، اما در کتابهاي متأخران آمده است که برسم با

).400و 401: 1، ج 1355معین ، » ( درخت انار چیده شود 
« صاحب فرهنگ جهانگیري به نقل از گفته ي مجوسی بنام موبد اردشیــر چنین آورده است: 

برسم شاخه هاي باریک بی گره بود به درازي یک وجب که از درخت گز و هوم و اگر گز و هوم 
بریدنش آنست که اول برسم چین را که کاردي باشد که دستۀ آن نباشد از درخت انار ببرند و رسم 

هم آهن بود پادیاوي کنند یعنی بشویند ، پس زمزمه نمایند ( =دعا بخوانند) ... آنگاه برسم را با 
برسم چین ببرند ، پس برسمدان را پادیاوي کنند و برسمدان ظرفی باشد مدور مانند قلمدان که 

شد ، و آن ظرف را از طال یا نقره یا مس و امثال آن سازند .... و هر گاه اندکی از برسم درازتر با
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خواهند نَسکی از نَسکهاي زند بخوانند یا عبادت کنند یا بدن شویند یا خوردنی بخورند چند عدد 
برسم که به جهت آن کار معین است از برسمدان برآورده بدست گیرند ، چنانچه بجهت نَسک 

ست گیرند و چون یکبار نَسک وندیداد خوانده شود آن برسمها باطل گردد و وندیداد سی و پنج بد
بجهت خواندن نَسک یشت بیست و چهار برسم بدست گیرند و هنگام خوردنی پنج برسم بدست 

). 1:556فرهنگ جهانگیري، ج...»( بگیرند 
اخه برسم به اندازه برسم تعیین شده و باید مرد پاك یک ش19بند 19در وندیداد فرگرد 

درازي یک خیش گاو آهن و به پهناي یک دانه گندم بدست چپ گرفته اهورا مزدا را ستایش کند و 
موبد برگذارکنندة آیین نیایش و پرستش ، باید در تمام مدت برگذاري آیین ، چشم بر ترکه هاي 

)867: 1387برسم که در دست گرفته بدوزد .(دوستخواه ، 
سروش پاك خوب باالي پیروزمند « شماره برسمها چنین آمده : 6بند 57در اوستا یسناي

گیتی افزاي ، پاك و رد پاکی را می ستایم . سروش نخستین کسی که برسم بگسترد : سه شاخ و پنج 
شاخه و نُه شاخه تا به زانو و تا به نیمه پا رسنده ، از براي ستایش و نیایش و خشنودي و آفرین 

)222همان . خوانی امشاسپندان . (
رام یشت 7مراسم  برسم گرفتن  در کتاب مقدس بسیار قدیم تصور گردیده ، زیرا در بند 

هوشنگ پیشــدادي براي وایو ( فرشتۀ هوا ) در روي تخت زرین و بستر زرین ، « آمده است : 
) .405: 1، ج 1355معین ، » ( بنزدیک برسم گسترده ، نثار آورد 

که : رسمِ برسم گرفتن نزد ایرانیان بسیار قدیم است ، جغرافی دان مزبور استرابون نقل می کند
راجع به یک آتشکده در پاتپاتوکا ( آسیاي صغیر ) می نویسد: مغان در آنجا آتشی که هرگز خاموش 
نمی شود نگهداري می کنند و هر روز در آتشکده تقریباً یک ساعت در مقابل آتش سرود می 

در دست می گیرند ، و پرده اي تا به پایین چانه می آویزند که لبهاي آنان خوانند. یک بسته چوب
را می پوشاند.مراد از بستۀ چوب برسم و مراد از پرده پنام است.( همان )

. برسم در اساطیر 4
.سروش و برسم1- 4

ایزد سروش به معنی اطاعت یا انضباط ، یکی از چهره هاي محبوب دین زرتشتی است . این 
در همه آیین هاي دینی حضور دارد ، زیرا او در نیایش ها  و سرودهاي مردمان جاي دارد و خدایی 

سرور مناسک « است که نیایش ها را به بهشت منتقل می کند . سروش را در سرودش به عنوان 
می به یاري می خوانند و از آنجا که مناسک زردشتی نیروي موثري است که بدي را نابود» دینی 

توصیف شده » دروغ « کند، از این رو ، سروش نیز چون جنگجوي مسلح و بهترین در هم کوبنده 
است ؛ با تبر جنگی اش کاسه سر دیوان را خرد می کند و به اهریمن ضربت می زند، اما او بیش از 
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که که تجسم کالم مقدس است ؛ نیرویی است» فرمانبرداري « همه مخالف اَیشمه ( خشم )است . 
در نبرد همیشگی علیه نیروهاي مخرب شر پیروزي می آورد . خصو صیت انتزاعی این شخصیت 
روشن است ؛ اما از تصویر پردازي اساطیر نیز عاري نیست . مثالً سروش جهان را در شب هنگامی 
که دیوان این سو و آن سو پرسه می زنند پاسداري می کند . او نخستین کسی بود که گاهان را بر 
خواند و برسم یعنی یعنی شاخه هاي مقدسی را در مناسک گسترد و دعاها را تقدیم اهوره مزدا کرد. 

)75–76: 1389( هیلنز، 
. زروان و برسم 4-2

در آیین زروانی به هنگام پیدایش اهریمن و اهرمزد ، زروان براهریمن خشم گرفت ، لعنتش 
ا اینکه اهریمن موجودي مطلوب نیست زروان او را با سالحی کرد و  وي را از خود راند. و ب

متناسب با وي مسلح می کند . زروان اهریمن را زشت و نا خوشایند ولی اهرمزد را زیبا و نیکو 
چون زروان این بگفت ، اهرمزد با خوشبویی و درخشندگی « یافت . به روایت تئودوروس برکوناي 
من اهرمزد و شاخه ئی را که در دست می گرفت بدو داد و زاده شد. زروان گفت:این است پسر 

-147: 2537گفت : تا کنون من براي تو فدیه می دادم و اکنون نوبت توست که چنین کنی.( صفا ، 
) مقصود از شاخه همان گیاه برسم یا برسمن ، گیاه مقدس در ایران باستان است.145

من به او این ترکه ها را می دهم و من به : « یوحنا برپنکیی کالم زروان را چنین نقل می کند
)112: 1372جاللی مقدم ، » ( او قدرت خلق آسمان و زمین را خواهم بخشید 

به گفته ي بنونیست، نیبرگ و دومناش، شاخه ي برسم از آن پس نماد شاهی شد. 
و نیایش را تفویض زروان با دادن برسم به اهرمزد او را موبد نمی کند ، به او وظیفه ي قربانی

می کند و برسم وسیله کمکی براي این افعال است . اهرمزد براي آفرینش باید قربانی و نیایش کند ، 
همانگونه که زروان براي داشتن فرزند چنین کرده ... زروان به او قدرت خلق آسمان و زمین  را 

زروان اهرمزد را صانع عالم و بخشید ، که متالزم با اعطا کردن برسم است براي نیایش و قربانی.
مبقی آن می کند و اهریمن را هادم آن و به هر یک وسیله الزم را براي انجام مقصود خود می دهد. 

)114: 1372( جاللی مقدم ،
به نظر می رسد مراد از برسم گرفتن احترام به گیاه و نبات است که مانند سایر مواهب طبیعی مفید 

ه است. در وندیداد زردشت از اهورا مزدا می پرسد چگونه ستایش تو را و مورد تقدیس قرار گرفت
بجا آورم اهورا مزدا در پاسخ می گوید سوي درختانی که در رشد ونمو هستند رو و به یکی از این 
درختان که بلند و تنومند باشد این کالم را بخوان : ترا اي درخت زیباي مزدا آفریده ستایش می 

)458: 1383کنم. ( عفیفی ، 
. نمودگاري آیین مزدیسنان در شاهنامه5
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در البالي شاهنامه به آیین مزدیسنان مانند باژ و برسم گرفتن و زمزمه کردن و خواندن زند و 
اوستا که آیینی مقارن با آن است برمی خوریم.

اهشی دارد سر هنگام کارورزي آئین هاي دینی می بینیم که در خواست کننده از پروردگار خو
سوي آسمان می کند و با خداوند سخن می گوید. براي پاك کردن روان از تیرگیها نخست تن را 
می شوید تا از آلودگی ها پاك گردد ؛ پیش از ستایش و نیایش کردگار سر و تن می شوید و پس از 

زمزمه می کند . آن ، هنگام راز و نیاز روي برخاك می نهد ...برسم به دست می گیرد و هنگام باژ
)593: 1، ج2535(اعتماد مقدم ، 

اینک به ذکر شواهد و نمونه هاي آن در شاهنامه می پردازیم:
. پس از آن که بهرام گوراز هند باز گشت براسب نشست و به آتشکده آذر گشسب رفت و 1

اژ می بسیار زر و گوهر به درویش بخشید و چون به آتشکده در آمد برسم به مشت داشت و ب
خواند ؛ آنگاه همسر خویش سپینود دختر شنگل را به آب پاك و دین به شست تا ازآلودگی پاك 

گشت :
نشست آن زمان شاه ولشکر بر اسپ                 بیامد سوي خــــــان آذرگشسپ
بسی زر و گوهــــــر بدرویش داد                 نیاز آنک  بنهفت ازو بیـــــش داد
پرستـــــندة  آذر زرد هــــــشت                 همی رفت با باژ و  برسـم بمشــت
سپینود را پیش او بــــــــرد شاه                   بیاموختش دیــن و آییـــــن  راه

رد و زنگار و خاكگـبشسـتش بدیــــــن به و آب پاك                   ازو دور شد 
ـــگ  زندانها  باز کـــــرد                   بهر کس درم دادن آ غــــاز کـرددر تنــ

 )7 /441 /402 -2397(
. هنگامی که انوشیروان به روم لشکر کشی کرد چون به آذر آبادگان رسید از اسب پیاده شد 2

برسم جست و اشکریزان به باژگفتن درآمد ؛ بر گاهی زرین ، اوستا و زند نهادند  و موبد به آواز و
گوهر بزرگانسرودها خواند ورد و هیربد در پیش آتش به خاك غلطیدند و قرطها را چاك کردند و

و ازاو افشاندند وبه زمزم آفرین خواندند . چون شاه نزدیک تر شد نیایش کرد و خداوند را ستود
فیروزي خواست ؛ آنگاه به پرستندگان بخشش کرد و به درویشان چیز داد و سپس در پیش آتشکده 

سراپرده زد  و سپاهیان از هر سو رده کشیدند:
از دور و بگذاشت اسبپیاده شــدچو چشمش بر آمد به آذر گشسب              

دو رخ را به آب دو دیده  بشــستز دســـتور پاکیزه  برسم  بجست            
درگاه جشن ســـده...بـادند  ـبباژ اندر آمــــد به آتشکــــــده                 نهــ

چو نزدیکتر شد نیایش گــــر فت                جهان آفرین را  ستایش گــــرفت
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ـش را ســـوي داد  راهازو خواست پیروزي و دستـــگاه                 نمودن دلــ
پرستندگـــان را ببخــشید چیــز                  به جایی که درویــــش دیدند نیـز

)8/82/518-510(
شاه می خواست هنگام خوراك . مهبود دو پسر داشت که پرستنده انوشیروان بودند چون 3

زمزم کند برسم موبدي را می خواست و خوراك خود را جز از دست مهبود ، دستورخویش و 
پسرانش نمی خورد:

شهنشاه چــون بـــزم آراستـی                      و گـر برســم  موبدي خواستی 
بدي زان دو فرزند  نیزنخوردي جز از دست مهبود چیز                     هم ایمن 
 )8 /147 /73-1572(

درباري ، رقیب مهبود جهودي را بر می انگیزد که وسیلۀ » زروان «همچنین در همین داستان ، 
از بین بردن مهبود را به او بیاموزد:

ن جهــود                     کزین داوري غم نباید فـــزودچنین داد پاسخ بزروا
چو برســم بخواهدجهاندار شاه                    خورشها ببین تا چـه آید به راه

)8 /148/97-1596(
ان، همراه باژ و ساو فراوان رسید:. چون نامۀ قیصر به انوشیرو4

وزان تخت شاه انــدرآمـد باسب                   همـی رفت تا خــان آذر گشسب
چو از دور جــــاي پرستش بدید                   شد از آب دیده  رخــش نا پدید

و لب را ببستفرود آمد از اسب برســـم بدست                   بزمزم همی گفت 
همان پیش آتش ستایش گــرفت                    جهان آفــــرین را نیایش گرفت
همه زر  و گوهـــر فزونی که برد                   سراسر بگنجـــــور آتش سـپرد
پراگــــند بر موبدان سـیم  و زر                   همه جـــامه بخشیدشان با گهــر
همه موبــــدان  زو توانگر شدند                   نیایش کـنان پیــش آذر شــد ند
بزمــــزم همی خواندند آفــرین                    برآن دادگـــر شهــریار زمیـــن

)8/190 /52-2345(
. چون در زندان ایزد گشسپ خوان نهادند برسم آوردند و خاموش گشتند و موبد موبدان با 5

او نشست و ایزدگشسپ به زمزم به او اندرز داد:
اژ و برسم به دستگرفتند پس ونهادند خـوان پیـش ایزد گشسب                    

بزمزم همی گفت و موبد شنـودپس ایــزد گشسپ آنچ اندرز بود              
)8/321/94-93(
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. هنگامی که خسرو پرویز با بندوي و گستهم در یزدان سراي پیاده شدند تا چیزي بخورند 6
خسرو از پی باژ خواندن برسم به دست گرفت:

دست اژ برسـم بوي با آن دو خسـرو پرست                  گرفت از پی وجهانج
)9/51/687(

. خَّراد برزین فرستادة خسرو پرویز به قیصر گفت که دهقان جهاندیدة یزدان پرست چون 7
برسم به دست بگیرد یک چکه آب نباید بچشد حتی اگر از تشنگی، آب در خواب هنگام باژ گفتن ،

ببیند:
بگیرد به دستچو بر واژه برسـمــت           ـدهقان یزدان پرسـجهاندار

ره آب                       گراز تشنگی آب بیند به خــواب ـقطی یکنشـاید چشـیدن
ــــرد                        نخواهد به جنگ اندرون آب سرد   ــروز نبــپناهد بیـزدان ب

)9 /97 /84-1483(
. هنگامی که خسرو پرویز بر سر خوان نشست برسم به دست گرفت و زمزم کرد . نیا طوس 8
رومی برآشفت و از سر خوان بیرون رفت :سپهبد

یز بندوي برسـم به دستبشد نخرامید خندان و برخوان نشست                     
جهاندار  بگــرفت واژ نهــــان                      بزمـزم همــی راي زد  با مهان

)9/132/76-2075(
چون خسرو بر آشفته شد گفت هرگز دین نیاکان را از دست نمی دهم و مبادا که در سر خوان 

باژ نگیرم:
و پاکــان خویش گزیده سرافرازمبادا که دین نیــــاکان خویش                

ا شومـاژ و ترسنگیرم بخـوان  ودیـن مسیـــحا شوم  گــذارم ب
)9/133/93-2092(

. هنگامی که مرد بدکار آهنگ کشتن خسرو پرویز را کرد شاه به ریدکی که در پیشش به پاي 9
به باژ در آورد شاهي خیلی پاك بیاور. چونبود گفت طشت وآب و مشک و عبیر و جامه ا

آنگاه جامۀ پاك را پوشید و به زمزم از گناهان خود توبه کرد و چادري بر سر کشید تا رخ جان ؛آمد
ستان را نبیند :

پاي                بریدك چنین گفت کاي رهنماياو بـد بی پیش ـیکی ریدکـ
پاك تر  جــا مۀ دلپذیربرو تشت آب آر ومشک و عبیر                 یکــــی

پرستـــــنده بشنید  آواز  اوي                  ندانست کودك همـــی راز اوي
زپیشش بیامد پرستــار خـــرد                  یکـی تشت زرین بر شاه بــــرد
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شتــابابا جـامه و آبدســـــتان و آب                 همی کرد خسرو به بردن
نه گاه سخن بود و گفــــتار ژاژاژ               ــد بوچو برسم بدید اندر آم

چو آن جامه هـا را بپو شید شاه                  به زمزم همــی توبه کرد از گناه
د ...ر بر کشـید                  بدان تا رخ جان ســتان را ندیـنو به سیکی چـادر

)9/282/457-450(
آخرین پادشاه ساسانی که در مرو به آسیابانی پناه می برد در » یزدگردسوم «.در داستان 10

پاسخ آسیابان :
کـاربرسـم آید بخورش نیز بابدو گفت شــاه آنچ داري بیار          

)9/353/505(
آسیابان در پی یافتن برسم به جایی که باژگاه بود شتافت و نزد مهتر آن جاي رفت تا از او آن 

وي پاسخ داد که مردي بزرگ در را بخواهد . آن مهتر از او پرسید که برسم براي چه می خواهی .
آسیا نهان شده که هنگام خوراك برسم می جوید و باژ می گیرد:

ه بود انـدران واژگاهــجایــی کبـد به راه             ــبرســم شتابید و آمـب
...ـتارکه برسم کند زو یکی خواسبرمهـــتر زرق شد بــــی گذار              

گیتی همی  شـاه را جست بس زس            ــسو فرستاد مـــاهوي کهر ب
ازان آسیابان بپـــــرسید مــــه              که  برسم کرا خواهــی اي  روزبه

ـا...ـــست کنـدآوري بر گینشستبدو گفت خسرو که در آسیــــا       
سزد گــر بمانی ازو در شــگفتـرفت   ــبرسم همی واژ خواهد گب

)9 /353 /514-507
نتیجه

هر کنش و آیینی و هر رسم نمادین ریشه در گذشته دارد و اسطوره اي را در خود پاس می 
شارکت عاطفی ناخودآگاه خویش با پدیده هاي طبیعی بوده دارد؛ انسانها از دیر باز همواره خواهان م

اند و با گرایش به بقایاي کهن الگوها روح طبیعت را در خود بیدار کرده و دست به ایجاد نوعی 
زندگی اشتراکی میان خود و عناصر طبیعی زده اند تا روح خود را به ماوراء هستی پیوند دهند.

- نمایانگر اتصال روح به عالم باال هستند و هموار ه گیاهانخلط عوالم انسانی با عوالم طبیعی 
تمثیل و نماد وجوه روحانی انسان واقع می شوند.–که برسم نمادي از آن است 

برسم گرفتن به همراه باژ خوانی که آیینی مقارن با آن است ودر شاهنامه ، مهمترین  تجلی 
ن مزدیسنان که مقصود از آن ، سپاس به جاي اساطیر ، بازتاب بسیار داشته نمودگاري است از آیی
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آوردن نسبت به نعمت هاي گیاهی است که مایه ي تغذیه ي انسان و چهارپا و وسیله ي جمال 
طبیعت اند .

شاخه یا رشته هاي برسم به عنوان نماد گیاهان ، نمایانگر بخش هاي گوناگون آفرینش می 
حل نبرد خیر وشر است می توان گفت برسم نمادي باشد. با توجه به جهان بینی زرتشت که کیهان م

از عناصر کیهان است که با به خدمت گرفتن آن در مراسم آیینی به همراه باژخوانی و زمزمه ، در 
تضعیف و شکست نیروهاي اهریمن می کوشند.

آنچه بیش از هر چیز در اینجا مورد توجه ماست ، مدار حیاتی موجود میان سطح نباتی و 
ست.انسانی ا

پی نوشت ها : 

) از درختی کیهانی سخن به میان 14، بند 2در بهمن یشت ( فقرة .1
آمده که هفت شاخه دارد: یکی زرین ، یکی سیمین ، یکی برنجین ، 

یکی مسین ، یکی ارزیرین یکی پوالدین و یکی از آهن آمیخته .  
هریک از این شاخه ها منطبق است با عصري از ادوار هفت گانه 

دمه بر فلسفه اي از تاریخ خ افسانه اي ایران ...( رجوع شود به مقتاری
چا الیاده)از میر

فهرست منابع
تان بر بنیاد شاهنامه. ) . آیین و رسم هاي ایرانیان باس2535اعتماد مقدم ، علیقلی . (.1

تهران : انتشارات اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر .
) . افسانه و واقعیت . ترجمه نصراهللا زنگویی . تهران : 1367الیاده ،میرچا . ( .2

پاپیروس.
). رساله در تاریخ ادیان . ترجمه جالل ستاري . تهران سروش.1372.................. . ( .3
) . گزارش و پژوهش جلیل دوست خواه . تهرا ن : مروارید.1387اوستا ، ( .4
) . دانشنامه مزدیسنا . تهران : نشر مرکز .1371اوشیدري، جهانگیر . ( .5
) . پژوهشی در اساطیر ایران . تهران : آگاه .1384بهار ، مهرداد . ( .6
و ) .درخت شاهنامه ( ارزشهاي فرهنگی1381پور خالقی چترودي ، مهدخت . ( .7

نمادین درخت در شاهنامه ). تهران: به نشر
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) . رمز و راز داستانهاي رمزي در ادب فارسی . تهران : 1375پور نامداریان ، تقی . ( .8
انتشارات علمی فرهنگی.

). اساطیر ژاپن . ترجمه باجالن فرّخی . تهران : اساطیر.1373پیگوت ، ژولیت .(.9
زروانی . تهران : گوته.) . آیین1372جاللی مقدم ، مسعود . ( .10
قمري ) . فرهنگ جهانگیري . چاپ لکنهو.1393حسین انجو ، جمال الدین . ( .11
) . بندهش . گزارنده مهرداد بهار . تهران : توس .1369دادگی ، فرنبغ . ( .12
) . پیکر گردانی در اساطیر. تهران : پژوهشگاه علوم 1388رستگار فسایی، منصور .( .13

فرهنگی.انسانی و مطالعات 
) . گزیده ها زادسپرم . ترجمه محمد تقی راشد محصل . تهران : 1366زادسپرم . ( .14

موسسه مطالعات علمی و فرهنگی .
) . نماد و رمزهاي گیاهی در شعر فارسی . تهرا ن : زوار.1387زمردي ، حمیرا . ( .15
شاهنامه فردوسی ، خمسه ) . نقد تطبیقی ادیان و اساطیر در1382........................ . ( .16

نظامی و منطق الطیر . تهران : زوار .
) . مزدا پرستی در ایران . تهران : شرکت مولفان و مترجمان 2535صفا ذبیح اهللا . ( .17

ایران .
) . اساطیر و فرهنگ ایرانی . تهران : توس .1383عفیفی ، رحیم . ( .18
دکتر سعید حمیدیان . تهران : نشر ).شاهنامه . به کوشش1379فردوسی ، ابوالقاسم .( .19

قطره.
) . مزدیسنا و ادب پارسی . تهران : انتشارات دانشگاه تهران .1384معین ، محمد . ( .20
) . اساطیر بین النهرین . ترجمه عباس مخبر . تهران : نشر 1375مک کال، هنریتا . ( .21

مرکز.
امه فردوسی . تهران : ). نهادینه هاي اساطیري در شاهن1387واحد دوست،مهوش .( .22

سروش. 
احمد تفضلی . –) . شناخت اساطیر ایران . ترجه ژاله آموزگار 1389هینلز ، جان . ( .23

تهران : نشر چشمه .
) . فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی در ادبیات فارسی 1369یاحقی، محمد جعفر. ( .24

سروش .–.تهران : موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی 
) . انسان و سمبول هایش . ترجمه ابوطالب صارمی . 1352کارل گوستاو . ( یونگ ،.25

تهران : امیرکبیر.
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واکاوي مقابله اي شازده احتجاب و بازمانده روز
مسلم فتح اللهی 
مربی، گروه زبان انگلیسی دانشگاه زابل
علیرضا جمالی منش

یی چابهارمربی، گروه زبان انگلیسی دانشگاه دریانوردي و علوم دریا
چکیده

ادبیات تطبیقی در چند دهه اخیر چشم اندازهاي نوینی را فراروي پژوهشگران ادبی گشوده است. بسیاري 
از پژوهش هاي پیشین بر بررسی تطبیقی آثار ادبیات داستانی متمرکز بوده است. با وجود این، تاکنون به 

ی توجه کمتري شده است. هدف این نوشتار درون مایه هاي مشترك شازده احتجاب و آثار ادبیات انگلیس
زمینه هاي -واکاوي اشتراکات دو رمان شازده احتجاب و بازمانده روز است. این بررسی بر دو محور اصلی

متمرکز بود. بر اساس نتایج بدست -سیاسی و اجتماعی آفرینش آثار و مضامین و درونمایه هاي مشترك آنها
ر شرایط اجتماعی و سیاسی مشابهی شکل گرفته اند. شازده احتجاب، آمده؛ دو اثر نامبرده، تحت تاثی

اضمحالل سلسله ي قاجار را به تصویر می کشد و بازمانده روز از سقوط اشرافیت در انگلستان سخن می 
شود که از آن جمله می توان به گوید. مضامین و درون مایه هاي مشترك زیادي، نیز، در این دو اثر یافت می

اشاره کرد. مضامین و درون مایه هاي مشترك این دو اثر » نبرد سنت و مدرنیته« و » ا خاطرات گذشتهجدال ب«
اجتماعی مشترك دو ملت ایران و انگلستان است که در دوره هاي مختلف، -ادبی، حاکی از تجربیات سیاسی

در ادبیات این دو ملت ظهور یافته است.  
احتجاب، واکاوي  مقابله اي، سقوط اشرافیتبازمانده روز، شازده ها:کلیدواژه

مقدمه-1
ادبیات با هنر و پیوندمختلف و مللپژوهش بین رشته اي است که رابطه ادبیات شکلی ازادبیات تطبیقی 

بخشی از تاریخ ادبیات کهنخستین بار در فرانسه شکل گرفت،.ادبیات تطبیقیرا بررسی می کندعلوم انسانی 
ملت ها و میانشواهد تاریخی بودند که پیوندهاي ادبییافتن نسوي بیشتر به دنبال و پژوهشگران فرااست

). 1389را به تصویر بکشد(نظري منظم، تاثیرپذیري آن ها از یکدیگر 
در این میان، پژوهشگران زیادي کوشیده اند درون مایه هاي مشترك آثار ادبی ملل جهان را واکاوي کنند 

ها از یکدیگر را به تصویر بکشند.  این دسته از پژوهش ها در حوزه ادبیات مقابله بدون آنکه تاثیرپذیري آن
). وجود درون مایه هاي مشترك در آثار ملل جهان، بیگمان ناشی از شرایط 1386اي جاي می گیرند(یوحنان، 

سیاسی و اجتماعی مشترکی است که این ملت ها در طول تاریخ تجربه کرده اند. 
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را در قالب انگلستانمی کوشیم تا جلوه هایی از مشترکات ادبی و تاریخی دو ملت ایران و در این نوشتار 
هوشنگ » شازده احتجاب« مورد پژوهی ادبی به تصویر بکشیم. مورد پژوهیِ جاري به بررسی مقابله اي رمان 

اص دارد.  کازوئو ایشی گورو، نویسنده انگلیسی ژاپنی تبار، اختص» بازمانده روز«گلشیري و رمان 

شازده احتجاب-1-1
رمان شازده احتجاب، روایتگر دوران مهمی از تاریخ معاصر ماست. گرچه این اثر مربوط به چند نسل از 
خاندان قجري است، اما، آینه ي تمام نماي جامعه ي ایران در دوران قاجار بوده و روابط قدرت در این 

زندگی شاهزاده اي در حال مرگ است که با بی جامعه را به تصویر می کشد. شازده احتجاب روایتگر
توجهی خود باعث مرگ همسرش شده و هم اکنون می کوشد آنچه را در وجود همسرش نیافته در کلفتش 
جست و جو کند. شازده احتجاب، شب آخر زندگانی خویش را با خاطرات همسر از دست رفته و اجداد 

شازده نیز چشم از جهان فرو می بندد(فرمان آرا، خونریزش سپري می کند و چون شب به سر می آید،
1368 .(

اي به نام خسرو خان، از آخرین بازماندگان طایفه قاجار  است که سل موروثی شازدهشخصت اول داستان 
پردازد. یادآوري شازده احتجاب کند و به نبش قبر خاطرات گذشته میدارد و  از آغاز شب با خود خلوت می

با بازگشت چندباره وي به خاطرات گذشته همراه است، اما او گذشته تلخ وشیرین خود را از خاطرات خود،
آورد و هر لحظه بخشی از خاطرات را مرور می کند(همان منبع).از کودکی تا پیري به یاد نمی

صاحبنظران ادبی تاکنون با رویکردهاي گوناگون به شازده احتجاب نگریسته اند. به گفته صابر پور و 
) توجه به واقعیت ها و شخصیت هاي دوره ي تاریخی که رمان در آن جریان دارد و در 1387غالمی نژاد(

نظر گرفتن بافت سیاسی اجتماعی پیدایش اثر نشان می دهد که گزینش رویدادهاي داستان بسیار معنادار می 
یر  می کشد. باشد و تقابل اندیشه هاي روشنفکرانه با تمامیت خواهی طبقه حاکم را به تصو

)، ، گلشیري با نظریه هاي نقد روانشناختی آشنا بوده و از آن نظریه ها در آفرینش 1386به گفته سیدان(
اثر خود استفاده کرده است. به باور وي، گلشیري از عناصر روان شناسی الکان و فروید براي پروراندن 

گر درجه آگاهی گلشیري از نظریات روان شخصیت هاي رمان خویش بهره گرفته است که این مساله نمایان
شناسی است. 
) که با بهره گیري از از مدل کهن الگویی به رمان شازده احتجاب و شخصیت هاي آن 1387سقا زاده(

نگریسته است رمان شازده احتجاب را یک سفر ذهنی به خاطرات مشترك خاندانی اشرافی می داند. به گفته 
خود گواهی » جریان سیال ذهن« ه ناخودآگاه است و بهره گیري از شیوه ي وي رمان شازده احتجاب راجع ب

بر این مدعاست. این داستان با سفر به ناخودآگاه جمعی و خاطرات مشترك انسان ها شکل می گیرد.  
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) بر این باورند که در شازده احتجاب از  تکنیک هاي روایی ویژه اي بهره 1388حسن لی و قالوندي(
ست. به گفته آنان، گلشیري در این رمان از تکنیک هاي تک گویی درونی مستقیم روشن و تک گرفته شده ا

گویی درونی غیرمستقیم به خوبی استفاده کرده و جریان داستان را پیش برده است. این اثر؛ از نظر روایی 
ار گرفته اند. بسیار منسجم و ساخت مند است و    همه ي بخش هاي آن به طور منظم و منطقی کنار هم قر

ها را روایت در این رمان به شیوه ي رمان هاي جریان سیال ذهن است اما به هم ریختگی آن دسته  از رمان
ندارد. 

)، از سبک مقلّد و تصنّعی گلشیري انتقاد 1382البته در این میان، برخی تحلیلگران ادبی مانند زرشناس(
جنگ «رویکرد ادبیترین نویسنده و نمایندهتوان اصلیمیهوشنگ گلشیري را کرده اند. به گفته زرشناس، 

یکی از گرایشهاي ادبیات که خمیرمایه آن صورت گرایی تقلیدي است. صورت گرایی ادبی دانست»اصفهان
است،که به صوري دیگر در رویکردهاي پسامدرن غربی در نیمه اول قرن بیستمافول یافتهزده و بحران

. یافته استنمودو نیز رویکردهاي سوررئالیستی،»نورمان«ساختارگرا و

بازمانده روز-1-2
ي ي پنجاه و سه سالهگورو نویسندهاست که کازئو ایشیسومین رمان از هشت کتابی » روزيبازمانده«

ئو وباعث شد نام کاز. به باور بسیاري از منتقدان جهان، رمان بازمانده روز تبار نوشته استژاپنیانگلیسی
گورو هاي ایشیبیشتر رمانگرچهو جهان قرار بگیرد. انگلستانثیرگذار أگورو در لیست نویسندگان تشیای

را از آن 1989ي بوکر سال که جایزه» روزيبازمانده«اند اما ي یکی از جوایز مهم ادبی انگلستان شدهبرنده
یگر آثار او با اقبال جهانی بیشتري ي خود کرده و از روي آن فیلمی هم ساخته شده؛ نسبت به دنویسنده

دانند؛ حال آن که خود ثیر نویسندگانی همچون جین آستن میأگورو را بیشتر تحت تروبرو بوده است. ایشی
بازمانده«،ثیر گرفته است. با این همهأمعتقد است بیشتر از مارسل پروست فرانسوي و داستایوفسکی روسی ت

).  1386دهقان،(کمالیهتی جزئی با اثر به یادماندي مارسل پروست داردالاقل در عنوان کتاب شبا» روزي
بازمانده روز داراي دو الیه متفاوت روایتی است. در یک الیه، زندگی استیونز، خدمتکار انگلیسی و 
شخصیت اصلی داستان، در فاصله زمانی میان دو جنگ جهانی روایت می شود و در الیه دیگر، مالقات ها و 

هاي میان نجیب زادگان انگلیسی و نازي هاي آلمان به تصویر کشیده می شود(محقق نیشابوري، ایلخانی پیوند
). وجود درون مایه ها و مضامین مشترك، میان دو رمان شازده احتجاب و بازمانده روز، 1388و سخنور؛ 

نده روز پرداخته و زمینه هاي نگارندگان را بر آن داشت تا به بررسی مقابله اي دو اثر شازده احتجاب و بازما
اجتماعی مشترکی را که در پدید آوردن این مضامین نقش داشته اند، شناسایی نمایند. 

پیشینه ي بررسی هاي تطبیقی-1-3
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پیش از این، شماري از منتقدان و مترجمان برجسته ي کشورمان کوشیده اند شازده احتجاب گلشیري را 
)، مترجم ایرانی، 1372حسینی(اکنر) مورد بررسی تطبیقی قرار دهند.  با رمان خشم و هیاهو ( اثر ویلیام ف

را بررسی فاکنر » خشم و هیاهوي«گلشیري و » شازده احتجاب«یکی از این چهره هاست. وي دو اثر ادبی ِ
در شازده احتجابهم مانند خشم و هیاهو با تصویر زوال دودمانی اشرافیتطبیقی نمود و به این نتیجه رسید که 

که در تفاوت این دو اثر این است. آغاز شده و همچنان ادامه داردگذشته در. زوالی که رو به رو هستیم
ستم و تجاوز و بیداد است.نقطه روشنی وجود ندارد. هرچه هست، احتجابگذشته شازده

نامبرده را )، پژوهشگر مسائل ادبی، با این نظر موافق نیست. وي بررسی تطبیقی دو اثر 1385اما مقدادي(
در بررسی تطبیقی شازده احتجاب گلشیري و خشم و هیاهوي فاکنر هیچ بیحاصل دانسته است. به گفته وي 

، در صورتی که موضوع شازده فرآیند گذارسخن می گوید. خشم و هیاهو از یک یافت نمی شودشباهتی 
گی است(برگرفته از وبگاه از همین روي شباهت میان این دو اثر ساخت.استاحتجاب خودکامگی و خشونت 

ماهنامه ماندگار).
هدف و روش تحقیق-2

که پیشتر نیز اشاره شد، این نوشتار به موردپژوهی و بررسی مقابله اي دو اثر شازده احتجاب و چنان
بازمانده روز       می پردازد. این بررسی مقابله اي بر دو محور عمده متمرکز است. در محور نخست، شرایط 

مکانی نگارش این دو اثر در ایران و انگلستان را بررسی کرده و زمینه هاي مشترك میان این دو زمانی و
دسته شرایط را واکاوي  می کنیم. 

در محور دوم، مضامین و درون مایه هاي مشترك این دو اثر را در قالب چند نکته ي کلیدي بررسی می 
اجتماعی مشترك ایران و -شترك ناشی از شرایط سیاسیکنیم. بدیهی است که این درون مایه ها و مضامین م

انگلستان در زمان نگارش این دو اثر می باشند. 
در پایان باید خطر نشان ساخت که در این بررسی مقابله اي به بررسی جنبه هاي صورت گرایانه ي این 

، درون مایه ها و زمینه هاي دو اثر ادبی پرداخته نمی شود. به سخن دیگر، این مورد پژوهی، تنها بر مضامین
اجتماعی مشترك میان این دو اثر ادبی متمرکز است.   - سیاسی

بررسی مقابله اي شازده احتجاب و بازمانده روز-3
شرایط زمانی نگارش شازده احتجاب و بازمانده روز-3-1

ی مشابهی به نظر می رسد که دو اثر شازده احتجاب و بازمانده روز تحت تاثیر شرایط اجتماعی و سیاس
شکل  گرفته اند. شازده احتجاب، سبعیت و استبداد طبقه ي حاکم( در عصر قاجار) را به تصویر می کشد و 

نشان می دهد که چگونه این طبقه به سوي اضمحالل و تباهی پیش می رود. 
) بررسی روابط قدرت در رمان شازده احتجاب و زمینه هاي 1387به گفته صابر پور و غالمی نژاد(

اجتماعی نگارش این رمان نشان می دهد که شازده احتجاب، بخشی از گفتمان سیاسی مخالف رژیم پهلوي 
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است. شازده احتجاب از نظر درون مایه نمایانگر تباهی خاندان قاجار است و بدون تردید دیدگاه خاصی را 
نسبت به زورمندان و طبقات حاکم به تصویر می کشد.  

اب، تصویرگر فروپاشی و اضمحالل نسلی از  طبقه ي اشراف در ایران است. با این وصف؛ شازده احتج
زمینه هاي اجتماعی و سیاسی مشابهی نیز در آفرینش بازمانده روز نقش داشته است. استیونز، شخصیت 
اصلی داستان، خدمتکار یک اشرافزاده انگلیسی است. اشرافزاده انگلیسی مناسباتی پنهانی با نازي هاي آلمان 

ارد و می کوشد از طریق مصالحه، از بروز جنگی دیگر میان آلمان و انگلستان جلوگیري کند. سرانجام د
تالش هاي اشراف زادگانی چون او ناکام می ماند. البته استیونز می کوشد خود را نسبت به این مساله بی 

تفاوت نشان دهد:
هیچ دلیلی ندارد -به نظر می آیدتقصیر بنده چیست که زندگی و کار مرحوم لرد حاال تلف شده 

).87(بازمانده روز، ص که بنده از این بابت افسوس بخورم یا شرمسار باشم
اما ناکامی اشراف زاده انگلیسی، نمادي از افول قدرت طبقه اشرافی در این کشور است. افول اشرافیت 

ستیونز نیز از عدم درك درست او از در انگلستان واقعیتی است که استیونز قادر به درك آن نیست. ناکامی ا
کند، سرچشمه می گیرد.  شرایط اجتماعی جامعه اي که در آن زندگی می

سیاسی یکسانی در نگارش این دو -هدف از نگارش این بخش آن بود که در یابیم زمینه هاي اجتماعی
اي مشترك در شازده اثر نقش داشته است. این زمینه هاي اجتماعی به آفرینش مضامین و درون مایه ه

احتجاب وبازمانده روز انجامیده است. در ادامه، به بررسی برخی از این درون مایه ها می پردازیم. 
مضامین و درون مایه هاي مشترك شازده احتجاب و بازمانده روز-3-2

جدال با خاطرات گذشته-3-2-1
ا خاطرات گذشته ي خویش در شخصیت هاي اصلی دو اثرِ شازده احتجاب و بازمانده روز، همواره ب

) نیز به درستی اشاره کرده است متن شازده احتجاب، آمیزه اي از کابوس 1387جدالند. همان گونه که قویمی(
ها، توهمات و خاطرات مبهم  است که بی هیچ توجیه منطقی و عقالنی در کنار هم قرار می گیرند و گذشته 

پیوند می دهند.  شازده در سراسر داستان، در خاطرات خویش هاي دور را به درونیات فعلی شازده احتجاب 
سیر می کند و خونریزي ها و جنایات نیاکان خویش را به یاد می آورد. به بیان ساده تر، گلشیري، با به 

شازده را در گذشته هاي خویش سیر می دهد. » جریان سیال ذهن« کارگیري روش
روز نیز به چشم می خورد. استیونز، شخصیت اصلی داستان، جدال با خاطرات گذشته، در رمان بازمانده

به طور دائم در خاطرات گذشته سیر می کند. وي نیز مانند شازده احتجاب، سرگذشت خاندانی اشرافی را در 
ذهن خود مرور می کند. البته استیونز، بیشتر از آنکه به اشراف زادگان بیندیشد، خدمتکاران اشرافی را در 

سم می کند و آنها را نماد بزرگ منشی می داند:ذهن خود مج
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یقیینا شما مخالف این نظر نیستید که دو  پیشخدمت بزرگ دوره اخیر عبارت بوده اند از آقاي 
مارشال پیشخدمت بزرگ خانه شارلویل و آقاي لین پیشخدمت خانه برایدوود. شاید شما بر این 

بري هم در زمره همین نوادر قرار میگیرد. ولی عقیده باشید که آقاي هندرسن پیشخدمت قلعه برند
اگر عرض کنم که پدر خودم را میشود از بسیاري جهات در ردیف این اشخاص به حساب آورد، یا 

همیشه کار و رفتار او را مورد مداقه قرار داده ام، »تشخص«اینکه بنده در جست وجوي تعریف 
هذا، عقیده قطعی بنده این است که پدرم در اوج شاید این عرض را حمل بر جانبداري بفرمایید. مع 

).97(بازمانده روز، ص بود»تشخص«دوران خدمتش در خانه لوبارو به معناي واقعی کلمه مجسمه 
بدین ترتیب، مشاهده می کنیم که شخصیت اصلی رمان بازمانده روز، نیز، مانند شازده احتجاب، خواسته 

گورو، با بهره کنند. به باور نگارندگان این سطور، گلشیري و ایشییا ناخواسته در خاطرات گذشته سیر می 
گیري از این تکنیک مشترك، کوشیده اند گسست با گذشته و طلوع عصري جدید را به خواننده بنمایانند. 

جدال مدرنیته و سنت-3-2-2
محور سبک نگارش گلشیري در شازده احتجاب، محصول مدرنیته و تفکرات عصر روشنفکري است. 

اصلی این تفکر؛ گسست با گذشته و کنار گذاشتن سیستم حکومتی موروثی است. پیش از این، صابر پور و 
) نیز در تحلیل خود از شازده احتجاب تاکید کرده  بودند که گلشیري، به عنوان عضوي از 1388غالم نژاد(

تبدادي، از گفتمانی خاص جانب جریان روشنفکري و به عنوان یکی از مبارزان سیاسی و مخالفان حکومت اس
داري می کند. 

مضامین مشابهی را می توان در نمایشنامه ي بازمانده روز مشاهده کرد. همان طور که پیش از این اشاره 
شد، استیونز نمادي از طبقه اشرافی انگلستان است. از سوي دیگر، میس کنتن، خدمتکار دیگر سراي 

مدرن است. تقابل این دو شخصیت، تضاد عجیبی را در بیشتر بخش هاي دارلینگتن، نماد مدرنیته و اندیشه
داستان به وجود آورده است. منش خشک اشرافی استیونز در مقابل سادگی بیان میس کنتن قرار می گیرد. به 

جمالت زیر از استیونز توجه کنید:
ز شما خواهش کنم بنده با لبخند مختصري گفتم: اشتباه ساده اي است. میس کنتن، ممکن است ا

خطاب کنید؟ اگر در خطاب به شخص ثالثی بخواهید از ایشان »آقاي استیونز«که در آینده پدر مرا 
که با من اشتباه نشود. خیلی از شما متشکرم، میس »آقاي استیونز بزرگ«اسم ببرید، بگویید 

).137(بازمانده روز، کنتن
لحن میس کنتن می توانیم به تفاوت شخصیت این دو اکنون با مقایسه لحن خشک و رسمی استیونز با 

پی ببریم:-که نماد هاي سنت و مدرنیته هستند-نفر
آدم نمیتواند تا ابد در این فکر باشد که چه جور ممکن بود بشود. انسان باید بفهمد که نصیب و 

ان منبع)(همقسمتش مثل دیگران بوده، شاید هم بهتر از دیگران، آن وقت باید شکرگزار باشد
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بدین ترتیب، می توان چنین نتیجه گرفت که دو نویسنده، مضمونِ جدال سنت و مدرنیته را به خوبی در 
شخصیت پردازي هاي آثار خویش منعکس کرده اند. به سخن دیگر، این دو اثر، آینه ي تمام نماي جدال 

میان اشرافیت و جامعه ي مدرن هستند. 

بحث و نتیجه گیري-4
ر؛ دو اثر شازده احتجاب و بازمانده روز را مورد بررسی مقابله اي قرار دادیم. این بررسی، بر در این نوشتا

اجتماعی آفرینش این دو اثر و مضامین و درون مایه هاي مشترك آنها، -دو محور اصلی، زمینه هاي سیاسی
بازمانده روز تحت تاثیر متمرکز بود. بر اساس نتایج بدست آمده از این نوشتار،  دو اثر شازده احتجاب و 

شرایط اجتماعی و سیاسی مشابهی شکل گرفته اند. شازده احتجاب سبعیت و استبداد طبقه ي حاکم( در 
عصر قاجار) را به تصویر می کشد و نشان می دهد که چگونه این طبقه به سوي اضمحالل و تباهی پیش می 

رمان بازمانده روز نقش داشته است. بازمانده روز رود. زمینه هاي اجتماعی و سیاسی مشابهی نیز در آفرینش 
نیز، مانند شازده احتجاب، صحنه ي سقوط طبقه ي اشرافی حاکم و جایگزینی آن با طبقه اي جدید است. از 
سوي دیگر، دو مضمون و درون مایه ي مشترك و کلیدي در دو اثر مورد بحث وجود دارد: جدال با خاطرات 

ته. متن شازده احتجاب، آمیزه اي از  کابوس ها، توهمات، خاطرات و مشاهدات گذشته و نبرد سنت و مدرنی
عینی است. شازده احتجاب در سراسر داستان، در خاطرات خویش سیر می کند و خونریزي ها و جنایات 

ن، اجداد خویش را به یاد می آورد.  در بازمانده روز نیز، وضعیت به همین منوال است. استیونز، قهرمان داستا
می کوشد با پناه بردن به خاطرات شیرین گذشته، رنج و استیصال خود را به بوته ي فراموشی بسپارد. نبرد 
سنت و مدرنیته، نیز، در این دو اثر جلوه اي پررنگ دارد. سبک نگارش گلشیري در شازده احتجاب، محصول 

گذشته و کنار گذاشتن سیستم مدرنیته و تفکرات عصر روشنفکري است. محور اصلی این تفکر؛ گسست با 
حکومتی موروثی است. بازمانده روز نیز، صحنه ي جدال آرمان هاي مدرنیته و ارزش هاي سنتی است. بر 
اساس نتایج بدست آمده، دو نویسنده مضمون جدال سنت و مدرنیته را به خوبی در شخصیت پردازي هاي 

آینه ي تمام نماي جدال میان اشرافیت و جامعه ي آثار خویش منعکس کرده اند. به سخن دیگر، این دو اثر 
اجتماعی مشترك دو ملت ایران و انگلستان است که در -مدرن هستند. این مساله حاکی از تجربیات سیاسی

دوره هاي مختلف، در ادبیات این دو ملت ظهور یافته است. 
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تحلیل ساختاري طرح داستان نوذر بر اساس نظریه هاي ساختارگرایان
1امیر فتحی

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
2طیبه صابري

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
چکیده

ه سبب بررسی عناصر درون متنی و کشف الگوي پیوند آنها، زمینه هاي نگاه ساختاري به آثار ادبی ب
دریافت شایسته تر از ماهیت ادبیات را فراهم می آورد و با ارائه ي شگردهاي خلق آثار برتر ادبی می تواند به 
گسترش الگوهاي پردازش اثر ادبی کمک کند. گروهی از منتقدان ساختارگرا به فرمهاي روایی و بررسی 

با » گریماس«و » کلود برمون«، »تزوتان تودوروف«اصر داستان و قوانین ترکیب آنها پرداخته اند. از جمله عن
ابداع نظام هاي مبتنی بر نمایش شکل واره اي براي روایت، هر یک طرحی ،بر پایه ي چگونگی روابط بین 

از شاهنامه فردوسی) به عنوان کوچک ترین واحدها ،پیشنهاد می کنند. در پژوهش حاضر طرح داستان نوذر (
یکی از اجزاء تشکیل دهنده ي آن، بر اساس الگوهاي این ساختارگرایان، بررسی و تحلیل شده است. هدف 
این پژوهش شناساندن هر چه بهتر نظریات تودوروف، برمون و گریماس و بررسی میزان انطباق داستانی از 

داستان بر پایه آن نظریات است. روش تحقیق کتابخانه اي شاهنامه با پژوهش هاي آنان و تحلیل ساختار آن
و تحلیلی است و نشان می دهد که ساختار روایی داستان نوذر با نظریات ساختارگرایان مورد بحث منطبق 

است.
داستان، ساختار، نقد ساختارگرا، طرح، نظریه ي ادبی. ها:کلیدواژه

مقدمه
روایت شناسی مقامـات حمیـدي بـر اسـاس نظریـه      چونگوناگونی مقاالت نظریات ساختارگرایاندرباره 

تودوروف، بررسی ساختاري رمان کلیدر بر اساس نظریه برمون، تحلیل ساختاري طرح داستان ورقه و گلشـاه  
عیوقی، بررسی ساختاري داستان رفتن کیکاووس به مازندران، تحلیل ساختاري دو حکایت از تاریخ بیهقی بـر  

یـا  به چاپ رسـیده اسـت امـا دربـاره داسـتان نـوذر       س، کلیاتی درباره روایت شناسی ساختارگرا و... .اساس نظریه گریما
داستانهاي شاهنامه تا آنجا که نگارندگان اطالع دارند، تحقیق که دربردارنده جامع نظریات ایـن سـاختارگرایان   

است. منطبق بودن طرح داسـتان  باشد و طرح یک داستان را با چند نظریه بررسی کند تا کنون صورت نگرفته 

1 . Amir-fathi@hotmail.com
2 .saberi_tb@yahoo.com
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با همه نظریات مورد بحث، می تواند نشان دهنده اهمیت شاهنامه از جنبه اي باشد که کمتر مورد توجه بـوده  
.است و راهگشاي پژوهشهاي بیشتر در زمینه داستانهاي شاهنامه از این دیدگاه باشد

مش و چگونگی پـرداختن بـه آن هـا،    شاهنامه ي فردوسی مجموعه اي از داستان هایی است که سحر کال
نیروي جوانمردي و درستکاري را در خواننده به وجود می آورد. بسیار به جاست اگر بپـذیریم کـه فردوسـی    
پیش از سرایش اندیشمندانه ي شاهنامه، داستان ها و شخصیت ها را مورد ارزیابی قرار داده اسـت. او اراده و  

هلوانانش و نیت هاي صادقانه ي آنان قرار داده و از قضا و قدر و شـکر  قدرت انسانی را در بازوان پر قدرت پ
ایزد پاك غافل نیست. داستان نوذر یکی از بسترهاي مهم این پیوند است. و اینجاست که تلفیـق مسـائل مهـم    

؛ موسـوي،  12: 1384انسانی و فلسفی را که از اهداف فردوسی است، می توان مشاهده کـرد (ر. ك. یغمـایی،   
). داستان نوذر هم داستان حادثه هاي بـزرگ اسـت و هـم داسـتان نشـان دادن شخصـیت هاسـت.        12: 1387

افراسیاب (ضد قهرمان)، براي رسیدن به هدف خود می بایست حوادث را پشت سر گذاشته و قهرمانـان را از  
میان بردارد و این کار با کمک نیروهاي یاري دهنده میسر می شود. 

دارد که سلسله حوادث را به وجـود مـی آورد و بـه آنهـا وحـدت هنـري (تـداوم و        داستان پیرنگی قوي 
هماهنگی) می بخشد و توالی زنجیره اي حوادث را به وجود می آورد. بررسی ساختار داستان، توالی زنجیـره  

اي، انضمامی و پیوندي (کلودبرمون) و نیز پیرنگ در این پژوهش مورد ارزیابی قرار می گیرد.

شناسی  و ساختارگراییروایت 
ساختار در لغت به معنی اسکلت و استخوان بندي و در اصطالح نقد ادبی به طور کلی، به شیوه ي اتصـال  
میان عناصر و اجزاي سازنده ي اثر ادبی اطالق می شود. ساختار مانند ریسمانی است که بـدون دیـده شـدن،    

: 1383است که اندام انسـان را مـی سـازد (ر. ك. داد،    دانه هاي تسبیح را ردیف می کند یا مثل استخوان بدن 
274.(

امروزه کمتر نقدي را می توان یافت که از کارکردهاي ساختاري بی بهره باشد. پیشـرفت هـاي نقـد ادبـی     
گردید و "فردینان دو سوسور"معاصر، منجر به ایجاد مکتب ساختارگرایی با الهام از نظریات زبان شناسانه ي 

ا ساختارگرایان با تکیه بر ساخت شکنی، در جریان انتقادهایی به ساختارگرایان، به مبانی اندیشـه  بعد از آن پس
و روش کار خودشان شکل دادند. تحلیل ساختاري به ویژه بر آثار روایی یکی از شگفت تـرین دسـتاوردهاي   

Tzvetanنخسـتین بـار توسـط تزوتـان تـودوروف (     » روایـت شناسـی  «نقد ادبی معاصـر اسـت. اصـطالح    

Todorof  زبان شناس و روایت شناس بلغاري مقیم فرانسه به کار برده شد و در واقع باید او را مبدع ایـن ،(
Gerardخــود پیشـنهاد کــرد و ژرارژنــت ( "بوطیقــاي"اصـطالح دانســت. او ایــن اصـطالح را در کتــاب   

Genette عنـوان مطالعـه و مراعـات    آن را بـه  "سخن تازه ي روایت داسـتانی "در مقاله ي 1983) در سال
).1159: 1384ساختارهاي روایت داستانی تعریف کرد (ر. ك. سید حسینی، 
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روایـت  «روایت شناسی را این گونه تعریف می کنـد:  "راهنماي نظریه ي ادبی معاصر"مکاریک در کتاب 
» ر پیرنـگ اسـت  شناسی، مجموعه اي از احکام کلی درباره ي ژانرهاي روایی، نظام حاکم بر روایت و سـاختا 

).25: 1384(مکاریک، 
ساختارگرایی نظریه اي است که به شناخت، مطالعه و بررسی پدیده ها بر اسـاس قواعـد و الگوهـایی کـه     
ساختار بنیادي آنها را به وجود آورده اند، می پردازند. این شیوه رشته هـاي علمـی گونـاگون و پدیـده هـاي      

ویژگی ایـن روش در آن  «تشکل از عناصر به هم پیوسته می داند. موجود در آنها را هم چون مجموعه هایی م
است که پژوهشگران، پدیده هاي مختلف علم خود را به طور مستقل و جداگانه از یکدیگر مورد مطالعه قـرار  
نمی دهند، بلکه همواره می کوشند هر پدیده را در ارتباط با مجموعـه پدیـده هـایی کـه جزئـی از آنهاسـت،       

). در واقع سـاختارگرایان همـواره در پـی یـافتن سـاختارهایی      267: 1378(باالیی؛ کویی پرس، »بررسی کنند
منسجم در سطح جهانی براي انواع مختلف روایت هستند به نحوي کـه قابلیـت اعمـال بـر روي گونـه هـاي       

متفاوت روایی را داشته باشند.  
ت که قصه اي را بیان می کنـد و قصـه گـویی    شاید بتوان روایت را ساده ترین و عام ترین بیان متنی دانس

کلیـه ي  «، روایت را این گونه تعریـف مـی کننـد:    "ماهیت روایت"(یا راوي) دارد. اسکولز وکالگ در کتاب 
» متون ادبی را که داراي دو خصوصیت وجود قصه و حضور قصه گو است، می توان یک متن روایی دانسـت 

). 36: 1371(اخوت، 
گوناگون، مکتب ساختارگرایی بیشترین توجه خود را به روایت معطوف کـرده و بـه   در میان مکاتب ادبی

پژوهش هاي گسترده اي دست زده است.   
اولین بار شکل گرایان روس، دو بخش روایت را از یکدیگر متمایز کردند و هر روایـت را متشـکل از دو   

ه اي از رخدادها اسـت کـه بـر اسـاس تـوالی      سطح دانستند: داستان و پیرنگ. بنابر عقیده ي آنان داستان رشت
: 1384زمانی به هم می پیوندند و پیرنگ بازآرایی هنري رخـدادها در مـتن روایـی اسـت (ر. ك. مکاریـک ،      

).15: 1371؛ اخوت، 201
تحقیقات و بررسی هاي این دسته از پژوهشگران در زمینه ي روایـت، نقـش بسـزایی در شـکل گیـري و      

شناسی بر عهده داشته است. دسته ي دیگر از نظریـاتی کـه سـاختارگرایان دربـاره ي     تکامل نظریه ي روایت 
روایت ارائه داده اند، تا حدودي با قواعد دستور زبانی ارتباط دارد. در واقع این نظریه ي روایتـی سـاختارگرا   

(سـلدن،  » سـت از پاره اي قیاس هاي زبانی مقدماتی آغاز می شود و نحوه ي مدل اساسـی قـوانین روایتـی ا   «
). هدف روایت شناسی ساختارگرا یافتن الگوهاي جهانی مشمول و فراگیـر، بـراي بررسـی انـواع     105: 1372

مختلف روایت از حیث ساختار است و با تالش پژوهشگران برجسته اي چـون والدیمیـر پـراپ، گریمـاس،     
فته است.ژرارژنت، تزوتان تودوروف، کلودبرمون و ... تا حدودي به این مهم دست یا

روایت شناسان و دیدگاه هاي آنان
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طرح یکی از اساسی ترین عناصر روایت و مهم ترین جزئی است کـه در تحلیـل هـاي سـاختارگرایان در     
زمینه انواع متون روایی به آن پرداخته می شود. داستان توالی زمانی حوادث و طرح نقل حوادث بـا تکیـه بـر    

).118: 1384.ك. فورستر، موجبیت و روابط علت و معلول است (ر
با این پیش فرض طرح اساس و پایه ي روایت را به وجود می آورد؛ چرا که سببیت زمانی و روابط علت 

؛ 14: 1387و معلول میان وقایع هم چون ریسمانی ناپیدا وقایع داستان را به هم پیوند می زند (ر. ك. مسـتور،  
).274: 1383داد، 

حوزه ي ساختارگرایی با بررسی انواع مختلف روایت، طرحی فراگیـر ارائـه   نخستین روایت شناسی که در 
ریخـت شناسـی قصـه هـاي     ") بود. مهم ترین اثر او در ایـن زمینـه   Vladimir Proppداد، والدیمیر پراپ (

است. تحقیقات و پژوهش هاي پراپ درباره ي قصه هاي عامیانه روس یکـی از مهـم تـرین پـژوهش     "پریان
یانه درباره ي داستان است که الگوي کار بسـیاري از سـاختارگرایان از جملـه گریمـاس قـرار      هاي ساختارگرا

گرفت. والدیمیر پراپ سی و یک نقش ویژه و هفت حوزه ي عملیات براي نقش هاي قصـه در نظـر گرفـت    
).162؛ 1368(ر. ك. پراپ، 

ی بازگو مـی شـوند. وي واحـد    کلیه ي قواعد نحوي زبان در هیئتی روایت«تزوتان تودوروف معتقد است 
) می داند و پس از تأیید واحد کمینه (قضیه)، دو سـطح عـالی تـر    Propositionکمینه ي روایت را قضیه (

). بنابر اعتقـاد وي گروهـی از قضـایا،    Textو متن (Sequence)آراء خود را نیز توصیف می کند: سلسله (
ز پنج قضیه تشکیل می شود که ناظر بر توصـیف وضـعیت   سلسله را به وجود می آورند و سلسله ي پایه اي ا

معینی است که در هم ریخته و دوباره به شکلی تغییر یافته، سامان گرفته است. لذا این پنج قضیه را می تـوان  
به شرح زیر مشخص کرد:  

براي مثال صلح.. تعادل؛1
دشمن هجوم می آورد.)؛1. قهر(2
. از میان رفتن تعادل؛ جنگ.3
دشمن شکست می خورد.)؛2هر (. ق4
).  111-110: 1372(سلدن، » ): صلح و شرایط جدید2. تعادل (5

)، زبان شناس و روایت شناس ساختارگراي فرانسوي، صاحب دو مقاله Claud Bremondکلودبرمون (
از دیگــر پـژوهش گــران  "منطـق قصـه  "و نیـز کتــاب  "و منطــق ممکـن هـاي داســتانی  "پیـام داسـتانی  "ي 

تارگرایی است که در پی یافتن منطقی جهانی براي داستان، به الگوهاي فراگیر و ثابتی در این زمینه دست ساخ
او در نخستین جستارهایش پیرامـون کارکردهـایی کـه پـراپ از حکایـات پریـان       ). 67: 1371یافت (اخوت، 

ه) متـذکر شـد کـه    استخراج کرده بود (سی و یک نقش ویژه و هفت حوزه ي عملیاتی براي نقش هـاي قصـ  
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برخی از کارکردها با یکدیگر ارتباط منطقی دارند و از نظر معنایی بر یکدیگر داللت می کنند. بنابراین تـالش  
کرد ماهیت این پیوندها را میان عناصر اولیه داسـتان بیابـد. برمـون بـا حـذف کارکردهـاي میـانجی کـه نظـم          

ي مبتنی بر ارتباط معنـادار گـزاره هـاي کـارکرد دسـت      ساختاري محور اصلی را بر هم زده بودند، به ساختار
یافت و با نمایش شکل واره ي این گزاره ها توانست رابطـه ي زیـر مجموعـه هـاي منطقـی را در کـل یـک        
روایت روشن کند. بدین ترتیب براساس گفته ي خودش، او از یکی از بدترین گرفتاري هـاي فرمالیسـم کـه    

).138: 1383اري بین فرم ها بود، رها شد (ر.ك. اسکولز، عدم قابلیت نوع شناسی و تمایزگذ
برمون پیشنهاد کرد به جاي آن که کارکرد در معناي مورد نظر پراپـی را بـه عنـوان کوچـک تـرین واحـد       
روایت در نظر بگیریم، توالی منطقی چند کارکرد را به عنوان واحد اساسی مد نظر قرار دهـیم. او ایـن تـوالی    

نامید. برمون هر پـی رفـت را ناشـی از حرکـت از موقعیـت      sequence)» (پی رفت«را منطقی چند کارکرد
).141_138تعادل به سمت عدم تعادل و بازگشت مجدد به سوي تعادل می داند (همان : 

بنابر دیدگاه او هر پی رفت بر سه پایه استوار است:  
. وضعیتی که امکان دگرگونی را در خود دارد،1
رگونی رخ می دهد،حادثه یا دگ.2
. وضعیتی که محصول تحقق یا عدم تحقق آن امکان دارد، پدید می آید. 3

در طرح هر داستان، پی رفت ها و به عبارت دیگر، روایت هاي فرعی وجود دارند. هر پی رفـت، داسـتان   
؛ 1383:85؛ اسـکولز،  166: 1380کوچکی است و هر داستان پی رفت کلی یا اصلی  اسـت (ر. ك. احمـدي،   

).66: 1371اخوت، 
بر اساس این نظریه، هر داستان و نیز هر پی رفت با وضعیت پایـدار و متعـادل آغـاز مـی شـود، امـا ایـن        
وضعیت آغازین که در خود امکان دگرگونی و تحولی را دارد، ناگهان با بروز حادثه اي همه چیز را دگرگـون  

محصول آن حادثه است به وجـود مـی آیـد و دوبـاره     می کند. پس از گذر از این رویداد، وضعیتی جدید که
حالت پایدار و متعادل شکل می گیرد. این تغییر حالت درست مطابق با تعریفی است که تزوتـان تـودوروف،   

روایت شناس بلغاري در مورد پی رفت ذکر کرده است.

سه از برجسته ترین نشانه )، نشانه شناس لیتوانیایی مقیم فرانA. j. Greimasولین داس گریماس (آلژیر ژ
شناسان عصر حاضر است.

او روایت شناسی ساختارگرا است که در زمینه ي روایت شناسی به ارائه ي الگوهایی معین و ثابت به 
منظور بررسی انواع مختلف روایت، تالش هاي فراوانی انجام داده است و روایت شناسی را بر اساس ریخت 

).63: 1371(ر. ك. اخوت، شناسی حکایت پراپ استوار نمود
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او بر «گریماس در این الگو به دسته بندي شخصیت پراپ نظر داشته و در آن تغییري اعمال نموده است. 
خالف پراپ که دسته بندي هفت گانه اش از شخصیت هاي حکایتی عامیانه را خاص این حکایت ها می 

اندکی از الگوهاي کنش هاي شخصیت را یافت و دید و آن را تعمیم نمی داد، معتقد است که می توان تعداد
).163: 1380(احمدي، » از این الگوها منطق جهان داستان را آفرید

گریماس پیشنهاد کرد تا دسته بندي کلی حاکم بر تمام روایت ها فقط متشکل از شش نقش یا مشارك در 
دهنده/ گیرنده، یاري دهنده/ مخالف (ر. سه تقابل دو سویه باشد. این دسته بندي ها عبارتند از فاعل/ مفعول،

). این شش نقش که تمام کنش هاي داستان را پوشش می دهند، در نمودار زیر ارائه می 82: 1383ك. توالن، 
را به دنبال خواسته یا » کنشگر«: عامل یا نیرویی است که Sender)(فرستنده یا تحریک کننده-1شود: 

در عمل کوه نوردي، انگیزه اي که کنشگر را وادار به صعود می کند، عامل هدفی می فرستد. به عنوان نمونه
کنشگر -3سود می برد. » کنشگر«: کسی است که از کنش receiver)گیرنده (-2فرستنده است. 

)subject: ( شیء ارزشی«معموالً مهم ترین شخصیت داستان است که عمل را انجام می دهد و به سوي «
) : هدفی است که کنشگر به سوي آن می رود یا عملش را بر روي objectشیء ارزشی (-4. خود می رود

: کسی است که جلو رسیدن کنشگر را به شیء opponent)کنشگر بازدارنده (-5انجام می دهد. دهندهآن
ي کنشگر یار-6ارزشی می گیرد. در عمل کوه نوردي هواي بد یا گردنه هاي بد عامل بازدارنده هستند. 

: او کنشگر را یاري می دهد تا به شیء ارزشی برسد.helper)دهنده (
در عمل کوه نوردي هواي خوب عامل یاري دهنده است. شکل زیر الگوي کنشگرها نامیده می شود. 

ترتیب جاي گرفتن کنشگرها و جهت پیکان ها از اهمیت بسیار برخودار است:
)1(نمودار شماره 

کنشگر گیرنده یا
سود برنده

کنشگر فرستنده یا
تحریک کننده

گرکنش

کنشگران 
بازدارنده

کنشگران یاري 
دهنده
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فرستنده، کنشگر را به دنبال شیء ارزشی می فرستد تا گیرنده از آن سود بـرد. در جریـان جسـت و جـو،     
: 1983کنشگران یاري دهنده او را یاري می دهند و کنشگران بازدارنده جلو او را می گیرند (ر. ك. گریماس، 

وبـه رو مـی شـود؛ یـک     شخصیت اصلی در پی دست یابی به هدف خاصی است، با مقاومت حریف ر). «86
» قدرت راسخ (فرستنده) او را به مأموریت گسیل می دارد. ایـن روال یـک دریافـت گـر (گیرنـده) هـم دارد      

). یاري دهنده و مخالف لزوماً نباید انسان باشند؛ بلکه یک تفکر، احسـاس، توانـایی یـا    152: 1384(مکاریک، 
در روایـت حضـور یابنـد و بـه قهرمـان کمـک یـا در        عدم توانایی می توانند به عنوان یاري دهنده و مخالف

رسیدن او به هدف مانع ایجاد کنند.  
فرستنده معموالً یک احساس یا ویژگی ذاتی است که به صورت فطري در همه ي انسان ها وجـود دارد و  
سرچشمه ي بسیاري از تالش ها براي رسیدن به اهداف گوناگون است. بنا بـر عقیـده ي گریمـاس گـاه هـر      

ش عنصر در یک روایت دریافت می شود و گاه نیز شماري از آنها حضور دارنـد. او عناصـر روایـت را بـر     ش
اساس نسبت هایی که هر یک از آنها به موضوعی خاص دارند در سـه دسـته ي کلـی قـرار داده اسـت؛ ایـن       

» سـبت پیکـار  ) ن3) ارتبـاط شخصـیت هـا بـا یکـدیگر،      2) نسبت خواست و اشـتیاق،  1نسبت ها عبارتند از: 
). گریماس پی رفت هاي تشکل دهنده ي روایـت را در سـه دسـته ي کلـی جـاي داده      163: 1380(احمدي، 

است که عبارتند از: 
زنجیره اي است که داللت بر عمل یا انجام مأموریتی می کند.  ) زنجیره ي اجرایی؛1«
وایـی گذاشـته شـده اسـت (وضـعیت      ) میثاقی یا قراردادي؛ در این زنجیره وظیفه اي بر عهده ي مـتن ر 2

داستان را به سوي هدف راهنمایی می کند).
) زنجیره ي انفصالی یا انتقالی؛ زنجیره اي است که داللت بر تغییر وضعیت و یـا حـالتی مـی کنـد و در     3

). 66(همان: » برگیرنده ي تغییر شکل هاي مختلف است (از مثبت به منفی و یا از منفی به مثبت)
ریماس براي نقش ویژه هاي متون روایی، سه نقش قائل است:  هم چنین گ

نقش متعهد پیمان و دیگري نقش منعقد کننده ي پیمان در یک نقش ویژه؛) پیمانی؛1«
نقش آزمون شونده و دیگري نقش آزمون گر در یک نقش ویژه؛) آزمون؛2
).66(همان: » د) داوري؛ نقش مورد داوري و دیگري که نقش داوري را بر عهده می گیر3

شیء ارزشی
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هر داستان از چند پی رفت و هر پی رفت از چندین پایه (یا زنجیره) تشـکیل شـده اسـت. گریمـاس هـر      
روایت را متشکل از گزاره هاي مختلفی می داند که مجموع آنها پی رفتی را در داستان به وجـود مـی آورد و   

او آنها را در سه دسته کلی جاي می دهد:
یط و موقعیتی را شرح می دهد. )گزاره ي وصفی؛ شرا1«
) گزاره ي وجهی؛ حالتی را نشان می دهد.2
).147: 1383(اسکولز، » ) گزاره هاي متعددي؛ بر انجام کاري داللت دارد3

خالصه ي داستان
پس از منوچهر،  پسرش نوذر پادشاه شـد. سـپاه را بـه درم و دینـار نواخـت و همـه ي بزرگـان او را بـه         

اد گفتند. اما پس از مدتی نوذر بیدادگري آغاز کرد. مردم از هـر گـروه زبـان بـه شـکایت بـاز       پادشاهی مبارکب
کردند. نوذر وقتی از بیزارجویی مردم آگاه شد، از پایان کارش ترسید؛ نامه اي به سام نوشت که کار پادشـاهی  

ا سـپاهی گـران رهسـپار    من پر آشوب شده است و اگر از من حمایت نکنی پادشاهی ام بر باد می رود. سام ب
ایران شد و چون نزدیک پایتخت رسید، بزرگان به پیشوازش رفتند و از بیدادگري نوذر شکوه کردند و گفتند: 
فره ایزدي از او دور شده و خردمندان را خوار می دارد؛ چه می شود اگر سپهدار جاي او بر تخـت پادشـاهی   

م به آنان گفت: مرا کی سزد جاي او بنشینم؛ او نـژاد کیـان دارد.   نشیند تا مردم از پرتو داد او آسایش یابند. سا
شما دل آزرده و گله مند مباشید چرا که او هنوز جوان و ناآزموده است. من به پندهاي نیکـو، هشـیارش مـی    
کنم تا چنان باشد که می خواهید. همه بدین مژده شادمان شدند. وقتی سـام بـر تختگـاه نـوذر رسـید، زمـین       

نوذر او را در آغوش گرفت. دیري نگذشت که همه ي بزرگان به پوزشگري پـیش نـوذر رفتنـد و از    بوسید و 
هر کشوري باژ نزد او بردند. پس از مدتی سام عزم بازگشت به مازندران کرد و هنگام بدرود،  بار دیگر نـوذر  

را به دادگري و نیک رفتاري سفارش کرد. پس از این سام راهی مازندران شد. 
م خبر مرگ منوچهر به همه جا رسید. وقتی پشنگ، ساالر توران از درگذشـت منـوچهر و پادشـاهی    کم ک

نوذر آگاه شد، بر آن شد که به خونخواهی زادشم و تور به ایران لشکرکشی کنـد. بزرگـان سـپاه خـود را فـرا      
و اکنـون روز کـین   خواند و نیت خود را با آنان در میان گذاشت و گفت: ایرانیان یکسره بـا مـا بـدي کردنـد    

جستن است.
افراسیاب پسر پشنگ که به زور خود می نازید گفت: من شایسته گرفتن کین نیاکان هستم. پشنگ او را بر 
این کار برانگیخت و افراسیاب سپاه را آماده ي جنگ کرد. در این هنگام اغریرث به پشنگ گفـت: بـه جنـگ    

ان زمـین زنـده انـد. پشـنگ جـواب داد: افراسـیاب همـه را        شتاب مکن که اگر سام در خاك خفته، دلیران ایر
حریف است. راه آمل در پیش گیرید و بر سپاه ایران بتازید. در فصـل بهـار سـپاهیان افراسـیاب راهـی ایـران       
شدند، چون نزدیک سیحون رسیدند، نوذر از لشکرکشی تورانیان آگاه شد. سپاهی گران به سپاهساالري قـارن  
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د؛ و خود نیز با لشکري انبوه در پشت وي حرکت کرد. افراسـیاب وقتـی بـه ارمـان زمـین      به دفع ایشان فرستا
رسید، شماساس و خروزان را با سی هزار سپاهی به زابلستان فرستاد؛ و همزمان با ایـن احـوال سـام نریمـان     

و چهـل  درگذشت. افراسیاب شادمان شد و با چهار صد هزار مرد سپاهی به دهستان آمد و با نـوذر کـه صـد    
هزار سپاهی داشت، رویارو شد. نخست بارمان با اجازه ي افراسـیاب بـه میـدان آمـد و چـون حریـف نبـرد        
خواست، قباد داوطلب جنگ شد. مدتی این دو با هم نبرد کردند و سرانجام قباد کشته شد. روز دیگر هـر دو  

اب حمله کرد. جنگ تا غـروب  سپاه به جنگ پرداختند و چون هنگامه ي رزم سخت گرم شد، نوذر بر افراسی
خورشید ادامه یافت. در این نبرد بسیاري از ایرانیان بـه دسـت افراسـیاب کشـته شـدند. نـوذر دردمندانـه بـه         
لشگرگاه بازگشت و از سخن منوچهر که به هنگام مرگ گفته بود، یادآورد. دو روز این چنین تلخ بر ایرانیـان  

شدند. در این جنگ نیز ایرانیان شکست خوردند و بـاقی مانـده   گذشت. روز دیگر هر دو سپاه آماده ي جنگ 
سپاه در دهستان حصاري شدند. افراسیاب یکی از سرداران خود را که کروخان نام داشت، مأمور کـرد تـا بـه    
جایی که شبستان شاه بود، حمله برد. قارن آگاه شد و از نوذر خواست تا اجازه دهد که براي دفع آنـان بـرود   

جازه نداد. قارن به سراپرده آمد و سرداران سپاه پیش او رفتند و گفتند: باید به سوي پارس بـرویم و  ولی شاه ا
تورانیان را دفع کنیم که اگر پوشیده رویان را اسیر کنند کسی به جنگ نخواهد پرداخـت. قـارن و شـیدوش و    

ام بـا سـپاهیان بارمـان روبـه رو     گشواد بدین کار همداستان شدند و راه پارس را در پیش گرفتند. در این هنگ
شدند و قارن به انتقام خون قباد، بارمان را با نیزه کشت. نوذر چون از رفتن قارن آگاه شـد، بـا سـپاهیانش در    
پی آنان تاخت. وقتی افراسیاب از حرکت نوذرآگـاه شـد، شـتابان در پـی او حرکـت کـرد و بـا او بـه پیکـار          

اسیر شدند و گروهی فرارکردند. از سوي دیگر سـپاهیان شماسـاس و   پرداخت. نوذر و بسیاري از سران سپاه 
خروزان نزدیک هیرمند رسیدند. زال که مشغول دفن جسد سام بود هنوز به سیستان بازنگشته بـود و مهـراب   
به جاي او حکومت می کرد. مهراب چون نیروي پیکار نداشت پیکی نزد شماساس فرستاد و پیغـام داد: نـژاد   

ست و بدین پادشاهی شاد نیستم و به پیوند، جان خود را خریده ام. آرزومنـدم کـه هرگـز روي    ما از ضحاك ا
زال را نبینم. از تو زنهار می خواهم تا پیکی نزد افراسیاب فرستم و اگر فرمان دهـد نـزد او بـروم و پادشـاهی     

یگر پیکی نـزد زال فرسـتاد و   زابلستان را به او بسپارم. تو نیز زحمت راندن لشکر به اینجا را مکش. از سوي د
پیغام داد: دو سردار تورانی براي گشودن زابلسـتان آمـده انـد. زال شـتابان رو بـه زابلسـتان نهـاد. روز دیگـر         

خروزان با زال به نبرد پرداخت و زال با گرز سام بر سر او زد و زمین از خونش رنگین شد.
تـاد، کمـان را زه کـرد، او را نشـانه گرفـت و تیـر       شماساس در میان لشکر پنهان شد. دیده زال برکلبـاد اف 

انداخت و کشت. سرانجام سران سپاه و لشکریان دشمن گریختند. چـون افراسـیاب از کشـته شـدن سـرداران      
خود آگاه شد. به انتقام آنان، گردن نوذر را با شمشیر زد. سپس فرمان داد دیگر ایرانیان را بکشند. اغریرث بـه  

ب آمد و مانع او شد و اسراي ایرانی را به ساري برد. چون طوس و گستهم از مـرگ  خواهشگري پیش افراسیا
نوذر آگاه شدند، به سوي زابلستان روي نهادند و نزد زال رفتند و از مرگ نـوذر خبـر دادنـد. زال گریسـت و     
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ـ     ی چـون از  پیمان بست که تا کین از تورانیان باز نستاند، آرام نگیرد. سپس آماده ي جنـگ شـد. اسـراي ایران
پیکارجویی زال آگاه شدند از ترس اینکه مبادا افراسیاب آنان را بکشد، از اغریـرث خواسـتند تـا آنـان را آزاد     
کند. اغریرث گفت: اگر سپاهی از ایران به گشودن این سرزمین بباید، شما را به آنـان خـواهم سـپرد. بزرگـان     

ي فرستاد تا اسرا را آزاد کند. چون اغریرث آگـاه شـد،   پیکی نزد زال فرستادند. زال سرانجام گشواد را به سار
ساري را ترك کرد. گشواد بندیان را نزد زال برد و اغریرث به ري رفت. سپس افراسیاب بر اغریرث پرخـاش  
کرد که چرا اسرا را نکشته است. چون اغریرث زبان به نصیحت گشود، افراسـیاب از سـر خشـم بـرادر را بـا      

سپس زال به پارس لشکر راند و افراسیاب نیز براي نبرد خود را بـه خـوارري رسـاند.    شمشیر به دو نیم کرد.
شبی زال با رزمجویان و بزرگان سخن راند که اگر شاه بر سر سپاه نباشد کار تباه خواهد شـد. سـرانجام زو را   

آغـاز پادشـاهی   به پادشاهی برگزیدند. زو بر تخت پادشاهی نشست و مردم را به کردار نیک سفارش کرد. در 
او خشک سالی پدید آمد؛ سپس دو سپاه با هم پیکار کردند و هیچ یک پیروز نشدند. در دل سرداران دو سـپاه  
افتاد که این قحطی به سبب جنگجویی ایشان است. از این رو سپهدار توران پیکی نزد زو فرستاد و گفت: بیـا  

داریم. زو پـذیرفت و پیمـان بسـتند کـه کـین را      تا روي زمین را به درستی تقسیم کنیم و دست از جنـگ بـر  
فراموش کنند. پس از صلح، بارش باران آغاز شد و همه به بزم پرداختند.

تحلیل ساختاري داستان نوذر
بر طبق نظریه ي تودوروف، داستان نوذر از چهار سلسله تشکیل شده است کـه در زیـر بـه بررسـی ایـن      

سلسله ها پرداخته می شود. 
اولسلسله ي

. تعادل آغازین؛ پس از منوچهر، نوذر پادشاه مـی شـود و سـپاه را بـه درم و دینـار مـی نـوازد. بزرگـان         1
(فردوسـی،  » به تخت منوچهر بر، بار داد/ بخواند انجمن را و دینـار داد «پادشاهیش را به او تبریک می گویند؛ 

1389 :15.(
» برنیامد بسی روزگار/ که بیدادگر شـد سـر شـهریار   بر این«. پس از مدتی نوذر بیدادگري آغاز می کند؛ 2

). 15(همان: 
مردم از بیدادگري او زبان به شکایت باز می کنند و جهان پر از جنگ و خروش می شود. چون نوذر از .3

بیزارجویی مردم آگاه می شود، نامه اي به سام می نویسد و از او یاري می طلبد. سام با سپاهی گـران رهسـپار   
به گیتی بر آمد ز هر جاي غو/ جهان را کهن شد سر از شاه نو...، همی مردمـی نـزد او خـوار    «می شود؛ ایران

شد/ دلش برده ي گنج و دینار شد...، چو از روي گیتی برآمد خـروش / جهـان شـد سراسـر پـر از جنـگ و       
ز کـین/ از ایـن تخـت    جوش؛ بترسید بیدادگر شهریار/ فرستاد کس نزد سام سوار...، اگر بر نگیري تـو آن گـر  
).               16-15(همان: » پردخته ماند زمین...، یکی لشکري راند از گرگسار/ که دریاي سبز اندر او گشت خوار
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. چون سام شکایت بزرگان را می شنود، به آنان وعده می دهد که نوذر را با پنـدهاي نیکـو هشـیار مـی     4
جهـان  «ي سفارش می کند. بزرگان نیز به پوزش نزد نوذر می آیند؛ کند. سام، نوذر را به نیک رفتاري و دادگر

گشت ویران ز کردار اوي/ غنوده شد آن بخت بیدار اوي...، من آن ایزد ي فر باز آورم/ جهـان را بـه مهـرش    
نیاز آورم...، به نوذر در پندها بر گشاد/ سخن هاي نیکو همی کرد یاد...، بزرگان زگفته پشیمان شدند/ به نوي،

).   17-16(همان: » ز سر، باز پیمان شدند
چو شد گفته آن بودنیها همـه/  «. تعادل؛ وضعیت آرام می شود و سام عزم بازگشت به مازندران می کند؛ 5

).17(همان: » به گردنکشان و به شاه رمه؛ برون رفت با خلعت نوذري/ چه تخت و چه تاج و چه انگشتري

سلسله ي دوم
است و کشور در آرامش به سر می برد. . وضعیت متعادل1
. خبر مرگ منوچهر به توران می رسد. پشنگ، ساالر توران بر آن می شود کـه بـه خونخـواهی پـدرش،     2

زادشم و تور به ایران لشکر بکشد. نیت خود را با بزرگان سپاه در میان می گذارد. افراسیاب خـود را شایسـته   
علی رغم مخالفت اغریرث، او را بر این کار بر می انگیزد. افراسـیاب بـه   گرفتن انتقام نیاکان می داند و پشنگ

ایران لشکرکشی می کند و از سوي دیگر شماساس و خروزان را با سی هزار سپاهی به زابلستان مـی فرسـتد؛   
وز آن پس، ز مرگ منوچهر شاه/ رسید آگهی تا به توران سـپاه...، چـو بشـنید سـاالر ترکـان پشـنگ/ چنـان        «

کآید به ایران به جنگ؛ همی یاد کرد از پدر زادشم/ هم از تـور بـرزد یکـی تیـز دم...، همـه نامـداران       ساخت
کشورش را/ بخواند و بزرگان لشکرش را...، کنون روز تیري و کین جستن است/ رخ از خون دیده گه شستن 

ي جنگ شیران منم/ هماورد است؛ ز گفت پدر مغز افراسیاب/ برآمد از آرام وز خورد و خواب...، که شایسته 
ساالر ایران منم ...، بفرمود (پشنگ) تا برکشد تیغ جنگ/ به ایران شود با سپاه پشنگ...، سپاهی بیامد ز ترکـان  

).  19-18-17(همان: » و چین/ هم از گرزداران خاور زمین
ی شود. سپاهی گـران  . وقتی سپاه افراسیاب نزدیک سیحون می رسند، نوذر از لشکرکشی تورانیان آگاه م3

به سپاهساالري قارن به دفع ایشان می فرستد و خود نیز حرکت می کند. افراسـیاب بـا چهارصـد هـزار مـرد      
سپاهی به دهستان می آید و با نوذر روبه رو می شود. دو سپاه به مدت سه روز با هم بـه نبـرد مـی پردازنـد؛     

رسید؛ سپاه و جهاندار بیرون شدند/ ز کاخ همـایون  چو لشکر به نزدیک جیحون رسید/ خبر نزد شاه همایون «
به هامون شدند؛ به راه دهستان نهادند روي/ سپهدارشـان قـارن رزم جـوي؛ شهنشـاه نـوذر پـس پشـت اوي/        
جهانی سراسر پر از گفت و گوي...، سپه را که دانست کردن شمار/ تو شو چار صد بار بشـمر هـزار...، یکـی    

دند و نامد دل از کین ستوه...، دماده برآمد زهر دو گروه/ بیابان نبود ایچ پیـدا ز  رزم، تا شب برآمد ز کوه/ بکر
).            24-22-20-19: 1389(فردوسی، » کوه
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در هر سه نبرد ایرانیان شکست می خورنـد. نـوذر و بسـیاري از سـرداران ایرانـی اسـیر مـی شـوند و         .4
ز گرد دلیران جهان تار شد/ سـرانجام نـوذر گرفتـار شـد...،     «سرانجام نوذر به دست افراسیاب کشته می شود؛

).  28(همان: » چنان لشکري را گرفته به بند/ بیاورد با شهریاري بلند
. تعادل؛ وضعیت آرام می شود. 5

سلسله ي سوم
. اوضاع آرام است. زال مشغول دفن جسد سام است و مهراب به جاي او حکومت می کند.1
شماسـاس کـز پـیش    «اس و خروزان به سوي سیستان می روند تا زابلستان را فتح کنند؛ . سپاهیان شماس2

جیحون برفت/ سوي سیستان روي بنهاد تخت؛ خروزان ابا تیغ زن صد هزار/ ز ترکان، بزرگان خنجـر گـذار؛   
).29(همان: » برفتند شادان برهیرمند/ ابا گرز و با تیغ و تخت بلند

ا آنان را در خود نمی بیند، آنان را می فریبد و پیکی نزد زال می فرستد و او چون مهراب نیروي پیکار ب.3
را از آمدن آنان آگاه می کند. زال شتابان رو به زابلستان می نهد و آماده ي پیکار می شود. زال با گرز بـر سـر   

د مهراب بـود/ کـه   به شهر اندرون گر«خروزان می کوبد و کلباد را نیز می کشد. شماساس نیز پنهان می شود؛ 
روشن روان بود و بی خواب بود...، از این سر دل پهلوانان ببست/ وز آن سر سوي چاره یازید دست؛ نونـدي  
بر افگند نزدیک زال/ که پرنده شو باز کن پر و بال؛ که دو پهلوان آمد ایدر بـه جنـگ/ ز ترکـان سـپاهی چـو      

تاخت با لشکري جنگجوي...، سپاه انـدر آورد پـیش   دشتی پلنگ...، سوي گرد مهراب بنهاد روي (زال)/ همی 
سپاه/ شد از گرد، هامون چو کوه سیاه...، خروزان دوان با عمود و سپر/ یکی تاختن کـرد بـر زال زر...، یکـی    
گبر پوشید زال دلیر/ به جنگ اندر آمد به کردار شیر...، بزد بر سرش گرزه ي گاو رنـگ/ زمـین شـد ز خـون     

اساس را خواست کاید برون/ نیامد برون کش بجوشید خون...، کمان را بـه زه کـرد   همچو پشت پلنگ...، شم
-30(همـان:  » زال سوار/ خدنگی بدوي اندرون راند خوار؛ بزد بر کمر بند کلباد بر/ بدان بند زنجیر پـوالد بـر  

31  .(
پراگنـده  شماساس و آن لشکر رزمساز/«. لشکریان دشمن شکست می خورند و سران سپاه می گریزند؛ 4

). 31(همان: » از رزم گشتند باز؛ چنان شد ز بس کشته آوردگاه/ که گفتی جهان تنگ شد بر سپاه
تعادل و شرایط جدید؛  .5

سلسله ي چهارم
. تعادل آغازین؛ زابلستان در وضعیت آرام است.1
ن می بندد که انتقـام  . هنگامی که توس و گستهم از مرگ نوذر آگاه می شوند، نزد زال می روند. زال پیما2

او را بگیرد. سپس گشواد را براي آزاد کردن اسراي ایرانی به ساري می فرستد. آنگاه به پارس لشکر کشی می 
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به گستهم و توس آمد «کند. افراسیاب نیز از آن سو خود را به خوارري می رساند و آماده ي کارزار می شود؛ 
وي زاولستان نهادند روي/ زبان شاه گوي و روان شاه جـوي؛ بـر   این آگهی/ که شد تیره دیهیم شاهنشهی...، س

زال رفتند با سوگ و درد/ رخان پر ز خون و سران پر ز گرد...، به زاري و خواري سرش را از تن/ بریدند بـا  
نامدار انجمن...، زبان داد دستان که تا رستخیر/ نبیند نیام مرا تیغ تیز...، سپهبد سوي پـارس بنهـاد روي/ همـی   
رفت بر خشم و دل کینه جوي...، چو بشنید افراسیاب این سخن/ که دسـتان جنگـی چـه افگنـد بـن؛ بیـاورد       

).  37-34-33: 1389(فردوسی، » لشکر سوي خوارري/ بیاراست جنگ و بیفشارد پی
سپس میان دو سپاه جنگ در می گیرد و مبارزان بسیاري کشته می شوند. آن گاه زال براي سـامان دادن  .3

به کار سپاه با بزرگان مشورت می کند و زو را براي پادشاهی بر می گزینند. همزمان بـا پادشـاهی او خشـک    
سالی پدید می آید. 

مبـارزه همـی کشـته شـد بـر دو روي/ همـه نامـداران        «دوباره دو سپاه با یکدیگر به نبـرد مـی پردازنـد؛    
خن ها به یاد...، که باشد بر او فره ایزدي/ بتابد ز پرخاشجوي...، بباید یکی شاه خسرو نژاد/ که دارد گذشته س

دیهیم او بخردي...، ندیدند جز پور تهماسب، زو/ که فرکیان داشت و فرهنگ گو...، بکردند یـک روز جنگـی   
(همان: » گران/ که روز یالن بود و رزم سران؛ ز تنگی چنان شد که چاره نماند/ ز لشکر همی پود و تاره نماند

37-38-39.(
. هیچ یک از دو سپاه پیروز نمی شوند و در دل سرداران دو سـپاه مـی افتـد کـه ایـن قحطـی بـه سـبب         4

).39(همان: » سخن رفتشان یک به یک همزبان/ که از ماست بر ما بد آسمان«جنگجویی ایشان است. 
یدن از جنـگ  سپهدار توران پیکی نزد زو می فرستد، او را به تقسیم عادالنه ي سرزمین ها و دست کشـ .5

زهـر  «فرا می خواند. زو می پذیرد و عهد می بندند که راه آشتی بجویند. صلح و شرایط جدید پدید می آیـد؛  
دو سپاه خاست فریاد و غو/ فرستاده آمد به نزدیـک زو...، بیـا تـا ببخشـیم روي زمـین/ سـراییم بـر یکـدگر         

کهن؛ ببخشند گیتـی بـه رسـم و بـه داد/ ز کـار      آفرین...، بر آن بر نهادند هر دو سخن/ که در دل ندارند کین
).  39(همان: » گذشته نیارند یاد...، به هر سو یکی جشنگه ساختند/ دل از کین و نفرین بپرداختند

این داستان بر طبق الگوي کلود برمون از چهار پی رفت تشکیل شده است.

پی رفت اول
د. سپاهیان را می نوازد و بزرگـان بـه او تبریـک     ) پس از درگذشت منوچهر، نوذر پادشاه می شو1پایه ي 

می گویند. وضعیت متعادل است. 
) پس از مدتی نوذر بیدادگري آغاز می کند و مردم زبان به شـکایت مـی گشـایند. جهـان پـر از      2پایه ي 

د مـی  جنگ و خروش می شود. وقتی نوذر از بیزاري مردم آگاه می شود، با نامه فرستادن به سام از او اسـتمدا 
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جوید. سام با سپاه رهسپار ایران می شود و چون از شکایت و گله ي بزرگان آگاه می شود، به آنان مژده مـی  
دهد که با پندهاي نیکو، نوذر را هشیار کند.  

) سام نوذر را به نیک رفتاري و دادگري سفارش می کند. بزرگان نیـز بـا بـاژ و سـاو بـه پـوزش       3پایه ي 
. بدین گونه وضعیت بار دیگر متعادل می شود. خواهی نزد او می آیند

پی رفت دوم
) اوضاع آرام و متعادل است و ایران و توران در آرامش به سر می برند.1پایه ي 
) خبر مرگ منوچهر به توران می رسد. پشنگ بر آن می شود که به کین زادشم و تـور بـه ایـران    2پایه ي 

پاه، افراسیاب خود را شایسته ي کـین سـتانی از ایرانیـان مـی دانـد.      لشکر کشی کند. پس از رایزنی با سران س
افراسیاب به ایران لشکر می کشد و شماساس و خروازان را نیز به زابلستان می فرستد. وقتـی سـپاه افراسـاب    
نزدیک سیحون می رسند، نوذر آگاه می شود و سپاهی گران با قارن به دفع ایشان مـی فرسـتد. افراسـیاب بـا     

صد هزار سپاهی خود به دهستان می آید و با نوذر به نبرد می پردازد. این جنگ سه روز بـه طـول مـی    چهار 
انجامد و در هر سه روز، ایرانیان شکست می خورند. در نهایت نوذر و سران سـپاه ایـران اسـیر مـی شـوند و      

نوذر بدست افراسیاب کشته می شود. 
پس از جنگ وضعیت آرام می شود. )3پایه ي 

.نمودار زیر حوادث پی رفت دوم را به خوبی نشان می دهد

تنش
اوجنقطه ي

فرود
)3ح(

)2ح(
)1ح(

آغاز داستان
ته داستانگذش
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.ساختار حوادث پی رفت دوم2نمودار زمان

گذشته داستان: مرگ منوچهر و پادشاهی نوذر.
آغاز داستان: لشکرکشی افراسیاب

): جنگ بارمان و قباد.1حادثه (
): جنگ نوذر با افراسیاب و سپاه ایران با توران و شکست سپاه ایران.2حادثه (
ن در روز سوم نبرد. ): شکست خوردن سپاه ایرا3حادثه (

نقطه اوج: نبرد افراسیاب با نوذر و ایرانیان و اسیر کردن آنان و کشته شدن نوذر. 
تعادل مجدد.فرود:

پی رفت سوم
) زال مشغول دفن پدر است و مهراب به جاي او حکومت می کند. وضعیت متعادل است.  1پایه ي 
ز دیگر سو سپاه شماساس به سوي سیستان می رود تا ) سپاه خروزان نزدیک هیرمند می رسد و ا2پایه ي 

زابلستان را تسخیر کنند. وقتی مهراب اوضاع را بدین گونه می بینـد، پیکـی نـزد شماسـاس مـی فرسـتد و از       
پادشاهی زال ابراز دلتنگی می کند و مهلت می خواهد تا پیکـی نـزد افراسـیاب فرسـتد تـا اگـر مایـل باشـد،         

د؛ از سوي دیگر پیکی نزد زال می فرستد و او را از آمدن دو سردار تـورانی آگـاه   پادشاهی سیستان را بدو ده
می کند. زال رو به سوي زابلستان می نهند و آماده ي پیکار می شود. روز دیگر در نبرد، سرخروزان را با گرز 

ورنـد و  می کوبد و کلباد را می کشد. شماساس نیز پنهان می شود. سرانجام لشکریان دشمن شکسـت مـی خ  
می گریزند.  
) وضعیت آرام می شود و زال به هدف خود می رسد.  3پایه ي 

پی رفت چهارم
) زال و سیستانیان در آرامش هستند پس از پیروزي اي که بدست آورده اند.1پایه ي 
) توس و گستهم از مرگ نوذر آگاه می شوند و با ناله و فریاد نزد زال مـی رونـد. زال عهـد مـی     2پایه ي 

بندد که کین او را بگیرد. پس از آورده شدن اسراي ایرانی توسط گشـواد، بـه پـارس لشـکر کشـی مـی کنـد.        
افراسیاب نیز خود را به خواري می رساند و آماده ي کارزار می شود. میان دو سپاه جنگ رخ می دهد و افراد 

پادشاهی بر می گزیننـد. همزمـان بـا    زیادي کشته می شوند. زال و بزرگان براي سامان کار سپاهیان، زور را به 
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پادشاهی او خشک سالی همه جا را فرا می گیرد. پیکار او با افراسیاب نیز نتیجه اي به همراه نـدارد. سـرداران   
دو سپاه نیز قحطی را به خاطر جنگجویی خود می دانند.

می پـذیرد و آرامـش   ) سپهدار توران پیکی نرد زو می فرستد و درخواست صلح می کند. زو نیز 3پایه ي 
برقرار می شود. 

پیرنگ داستان
انـد. پیرنـگ بسـته از کیفیتـی پیچیـده و تودرتـو و       تقسیم کـرده » پیرنگ باز«و » پیرنگ بسته«پیرنگ را به 

گیري قطعی و محتـومی دارد (ر.ك: میرصـادقی،   گشایی و نتیجهخصوصیات فنی نیرومند برخودار است و گره
ستان نوذر ازنوع پیچیده است. حـوادث از کیفیـت بـاالیی برخوردارنـد و داسـتان      ). پیرنگ دا80ـ 79: 1385

. تـوالی  2اي . توالی زنجیره1نتیجۀ قطعی و حتمی دارد. کلود برمون معتقد است که توالی قصه سه نوع است: 
. توالی پیوندي.3انضمامی 

توالی زنجیره اي-1
یا آزمون است که قهرمان براي انجام میثاق خـود دسـت   اي، توالی میثاقوي معتقد است که توالی زنجیره

وار ها زنجیرهها و واکنشروست و این کنشهایی روبهها با واکنشزند که هریک از این کنشهایی میبه کنش
).70ـ 66: 1371یابند تا قهرمان میثاقش را انجام دهد (یا شکست بخورد) (اخوت،ادامه می

راي رسیدن به هدف خود (کین کشی از ایرانیـان) بایـد لشکرکشـی کنـد، بـالي      در این داستان افراسیاب ب
انسانی و لشکر کشی عامل آزمون شخصیت افراسیاب است. انتخاب این راه، خود کنشـی اسـت کـه واکـنش     

هایی را در پی دارد.
. کنش و واکنش هاي شخصیت هاي داستان نوذر1جدول 

واکنشکنش
ري مردم؛ جنگ و خروششکایت و بیزابیدادگري نوذر

لشکر کشی نوذرلشکرکشی افراسیاب
کین کشی قارنکشته شدن قباد توسط بارمان

لشکر کشی زاللشکر کشی شماساس و خروزان به زابلستان
کشته شدن نوذر توسط افراسیابکشته شدن سران سپاه افراسیاب توسط زال

جنگ نکردن اغریرث با گشواد و رها کردن 
اسیران

ته شدن اغریرث توسط افراسیابکش

لشکر کشی افراسیاب به خوارريلشکر کشی زال به پارس
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توالی انضمامی (یا محاطی)-2
» گوینـد هاي دیگـر داشـته باشـد بـه آن انضـمام مـی      اگر تبلور یک توالی نیاز به کمک و حضور و توالی«

دهنـده دارد و در  به کمک نیروهاي یـاري ). قهرمان براي به انجام رساندن هدف خود نیاز69: 1371(اخوت، 
هر مرحله از مأموریت خود باید از این نیروها یاري بگیرد. تـوالی اول (بسـتن میثـاق و حرکـت بـراي انجـام       

دهنـده را پشـت سـر    شود مگر اینکه قهرمان مراحل استفاده از ابـزار و نیروهـاي یـاري   مأموریت) ممکن نمی
).69مأموریت خود برسد (همان: بگذارد و سرانجام به مرحلۀ نهایی

در این داستان اولین نیروي یاري دهنده ي افراسیاب (ضد قهرمان)، پشـنگ اسـت کـه او را بـه جنـگ بـا       
ایرانیان بر می انگیزد. سپس سردارانی چون: بارمان، کلبـاد، شماسـاس، خـروزان و ... او را بـراي رسـیدن بـه       

ر مرد سپاهی، نیروي یاري دهنده ي او به شمار می آیند. هدف یاري می دهند. از سوي دیگر چهارصد هزا
برمون توالی انضمامی را به شکل زیر جمع کرده است:

مأموریت مورد نظر:            گرفتن انتقام زادشم و تور از ایرانیان.

...شمشیر ،اسب،گرزابزار یا نیرویی که به کار می برد:       

پشـنگ، سـرداران جنگـی،    به کارگیري نیروي یـاري دهنـده       وریت:       مراحل انجام مأم
چهارصد هزار مرد سپاهی.  

کشتن نوذر و اسارت ایرانیان.انجام مأموریت:       

توالی پیوندي-3
کنـیم،  اگر به (توالی انضمامی) که تنها از دید قهرمان در نظر گرفته شـده اسـت، دیـدگاه رقیـب را اضـافه     

آید. در حقیقت، این توالی کنش قهرمان را در پیوند بـا قهرمـان (یـا ضـد قهرمـان)      توالی پیوندي به دست می
شود و از نظر نیروي خبیث، بدتر شـدن وضـعیت   کند. از دید قهرمان بهبود وضعیت تلقی میدیگر ارزیابی می

)69: 1371یا انحطاط است (اخوت،
فراسیاب (ضد قهرمان) براي انتقام گـرفتن از ایرانیـان اسـت. ایـن چیـزي      در این داستان تمام کنش هاي ا

متضاد با خواست نوذر است که هدف او دفع افراسیاب و بهبود وضعیت است. 
توالی حوادث به صورت زنجیره وار ادامه می یابد . افراسیاب مراحل را پشت سر می گذارد و نـوذر شـاه   

قطعی و حتمی دارد.را می کشد. داستان نتیجه اي کامالً
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. توالی پیوندي2جدول 
شخصیت مورد قهرماناعزام کنندهضد قهرمان

نظر
نیروي یاري دهنده

پشنگنوذرنوذرپشنگافراسیاب
چهار صد هزار سپاهیزال

سرداران جنگی: کلباد، زو تهماسب
خروزان، شماساس، بارمان و...

ن داراي چهار موقعیت است:بر اساس دیدگاه گریماس این داستا
موقعیت اول

)3(نمودار 

گزاره هاي روایی موقعیت اول
گزاره ي وصفی؛ پس از مرگ منوچهر، نوذر پادشاه مـی شـود. سـپاهیان را بـه درم و دینـار مـی نـوازد و        

بزرگان به او تبریک می گویند.  

گیرنده:
نوذر

عامل یاري دهنده:
سپاهیان

عامل بازدارنده:
بزرگان و نامداران

فرستنده:  
شاه دوستی، پهلوانی

شیء ارزشی:
حفظ پادشاهی نوذر

کنشگر:
سام
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از می کند. مردم زبان به شکایت مـی گشـایند و درصـدد    گزاره ي وجهی؛ پس از مدتی نوذر بیدادگري آغ
برکناري او از پادشاهی بر می آیند. جنگ و جدال نیز جهان را فرا می گیرد.   

گزاره ي متعدي؛ سام با سپاهی گران رو به سوي ایران می نهد و نوذر را به نیک رفتـاري و دادگـري فـرا    
می خواند. مردم نیز آسوده می شوند.

اي روایی موقعیت اولزنجیره ه
زنجیره ي اجرایی؛ سام براي آرام کردن اوضاع و حفظ پادشاهی نوذر به ایران مـی آیـد و چـون شـکایت     

بزرگان را می شنود، نوذر را به نیک رفتاري فرا می خواند و شرایط را متعادل می کند.  
کنـد و او را بـه راه راسـت    سام با خود پیمان می بندد که از سلطنت نـوذر حمایـت  ؛زنجیره ي قراردادي

آورد.
زنجیره ي انفصالی؛ سیر حرکت این موقعیت از منفی به مثبت است. سام به هدف خود دست مـی یابـد و   

موقعیت پایان خوشی دارد. 
در این موقعیت نقش هاي متعهد پیمان، آزمون شونده و مورد داوري را بزرگان و نامـداران و نقـش هـاي    

آزمون گر و داوري را سام بر عهده دارد.منقعد کننده ي پیمان، 

موقعیت دوم
)4(نمودار 

گیرنده:
افراسیاب

عامل یاري دهنده:
-کلباد-پشنگ

چهار -خروزان-شماساس
صد هزار سپاهی

عامل بازدارنده:
اغریرث

فرستنده:  
احساس انتقام و کین 

کشی

شیء ارزشی:
کین کشی از نوذر و 

ایرانیان

شگر:کن
افراسیاب
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گزاره هاي روایی موقعیت دوم
گزاره ي وصفی؛ مردم در زمان پادشاهی نوذر در آرامش به سر می برند. چون خبر درگذشـتن منـوچهر و   

ا انتقام نیاکان خود را از ایرانیان بگیرد. پس از نابسامانی پادشاهی نوذر به پشنگ می رسد، درصدد بر می آید ت
رایزنی، افراسیاب خود را الیق انتقام گرفتن از ایرانیان می داند و سپاه می آراید.    
گزاره ي وجهی؛ افراسیاب درصدد انتقام گرفتن از نوذر و ایرانیان بر می آید.  

داران ایرانی را اسیر می کند و سرانجام نوذر را گزاره ي متعدي؛ پس از سه روز نبرد افراسیاب، نوذر و سر
می کشد.  

زنجیره هاي روایی موقعیت دوم
زنجیره ي اجرایی؛ در این زنجیره افراسیاب به درستی وظایف و مأموریت خود را انجـام مـی دهـد و بـه     

هدف می رسد. نوذر توسط افراسیاب کشته می شود.
ی میان افراسیاب با خودش بسته می شود که انتقام زادشم و تـور  زنجیره ي قراردادي؛ در این زنجیره پیمان

را از ایرانیان بگیرد. 
زنجیره ي انفصالی؛ سیر حرکت این موقعیت از مثبت به منفی است. ضد قهرمان بـه هـدفش مـی رسـد و     

نوذر کشته می شود و ایرانیان اسیر می گردند.
و مورد داوري را نوذر و سپاهیانش؛ و نقـش هـاي   در این موقعیت نقش هاي متعهد پیمان، آزمون شونده

منعقد کننده ي پیمان، آزمون گر و داوري را افراسیاب بر عهده دارد.
موقعیت سوم

)5(نمودار 

گیرنده:
افراسیاب 

فرستنده:  
انجام دادن فرمان 

افراسیاب

کنشگر:
شماساس و خروزان
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گزاره هاي روایی موقعیت سوم
حکومـت  گزاره ي وصفی؛ زال مشغول درست کردن دخمه اي براي جسد پدر است و مهراب به جاي او

می کند.     
گزاره ي وجهی؛ شماساس و خروزان درصدد گشودن زابلستان بر می آیند.    
گزاره ي متعدي؛ زال با آنان به مبارزه می پردازد و آنان را شکست می دهد.  

زنجیره هاي روایی موقعیت سوم
می یابـد و شماسـاس و   زنجیره ي اجرایی؛ زال وظایف خود را به خوبی انجام می دهد و به نتیجه دست 

خروزان با تعلل در انجام وظایف، متحمل شکست می شوند.  
زنجیره ي قراردادي؛ شماساس و خروزان با خود پیمان می بندند که زابلستان را فـتح کننـد. اگـر چـه بـا      

دخالت مهراب به هدف خود نمی رسند.
خـروزان و شماسـاس از زال   سیر حرکت ایـن موقعیـت از منفـی بـه مثبـت اسـت و       زنجیره ي انفصالی؛

شکست می خورند. 
در این موقعیت نقش هاي متعهد پیمان، آزمون شونده و مورد داوري را زال و نقش هاي منعقـد کننـده ي   

پیمان، آزمون گر و داوري را شماساس و خروزان بر عهده دارند.

موقعیت چهارم
)6(نمودار 

عامل یاري دهنده:
سپاهیان

بازدارنده:عامل 
مهراب ، زال

شیء ارزشی:
فتح زابلستان

گیرنده:
زو، ایرانیان

فرستنده:  
حسن وطن پرستی و 

دفاع از سرزمین

کنشگر:
زو تهماسب
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عیت چهارمگزاره هاي روایی موق
گزاره ي وصفی؛ زو به پادشاهی می رسد و مردم را به نیک رفتاري سفارش می کند؛ همزمان با پادشـاهی  

او خشک سالی می آید. در این زمان همچنان افراسیاب در خوار ري به سر می برد.
گزاره ي وجهی؛ زو در صدد جنگ با افراسیاب بر می آید.   

گ می پردازند و هیچ یک به پیروزي دست نمی یابند.گزاره ي متعدي؛ دو سپاه به جن
زنجیره هاي روایی موقعیت چهارم

زنجیره ي اجرایی؛ زو با افراسیاب به مبارزه می پردازد اما به پیروزي نمی رسد.
زنجیره ي قراردادي؛ زو با خود پیمان می بندد که افراسیاب را شکست دهد.  

از منفی به مثبت است. هنگامی که پیروزي نصـیب هـیچ یـک از    زنجیره ي انفصالی؛ سیر حرکت موقعیت
سپاهیان نمی شود و از سوي دیگر جنگ خود را عامل قحطی می دانند، صلح می کنند.   

در این موقعیت نقش هاي متعهد پیمان، آزمون شونده و مـورد داوري را افراسـیاب و نقـش هـاي منعقـد      
بر عهده دارد.کننده ي پیمان، آزمون گر و داوري را زو 

نتیجه گیري
ساختار داستان نوذر  بر اساس زمان گاهنامه اي تنظیم شده است؛ یعنی حوادث داسـتان بـر اسـاس زمـان     
خطی داستانی، یکی پس از دیگري در امتداد زمان به وقوع می پیوندند. طرح داستان از چهار سلسـله یـا پـی    

اي زنجیر به دنبال هم آمده اند. بنابراین در طـرح ایـن   رفت تشکیل شده است که حوادث آن به شکل حلقه ه
داستان چنین وضعیتی داریم:

عامل یاري دهنده:
زال، مهراب، توس، 

گستهم و ...
سپاهیان

عامل بازدارنده:
ندارد

شیء ارزشی:
شکست افراسیاب و 

دفع او از ایران
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تعادل اولیه              به هم خوردن تعادل و وضعیت ناپایدار              تعادل مجـدد (وضـعیت پایـدار    
تازه اي که شکل می گیرد). 

ل با بـروز حادثـه، یعنـی بـا کـنش و واکـنش       در آغاز داستان وضعیت متعادلی وجود دارد و بعد این تعاد
شخصیت ها بر هم می خورد. در این قسمت روایت، شخصیت هاي محوري روایت آزمون می شوند و پـس  
از پشت سر گذاشتن حوادث، و با اقدام شخصیت اصلی این تعادل دوباره برقرار می شود کـه ایـن حالـت در    

پایـان مـی رسـد و ایـن وضـعیت متعـادل دیگـري، محصـول         این داستان چهاربار اتفاق می افتد و روایت به
رخدادهاي قبل است که شکل می گیرد. 

در این وضعیت متعادل (پایان پی رفت)، موقعیت و سرنوشت شخصیت (که تغییر یافته اسـت) مشـخص   
بـر  می شود. این داستان داراي پیرنگی بسته و در عین حال از حوادثی ساده برخوردار است که تـأثیر عمیقـی  

خواننده می گذارد. البته باید این نکته را متذکر شد که وضعیت متعادلی که پس از سلسله حوادث داسـتان بـه   
وجود می آید، مانند تعادل آغاز داستان نیست و در وضعیت جدید و کلـی زنـدگی شخصـیت هـاي داسـتان      

دگرگونی هایی به وجود آمده است.
و ساختارگرایانی چون تزوتان تودوروف، کلود برمون و آلجیـر  با بررسی و تحلیل نظریات روایت شناسان

جولین داس گریماس می توان بیان کرد که ساختار روایی داستان تهمورث با نظریات آنان منطبق است.

پی نوشت:  
ترجمه کرده است.  "پی رفت"و بابک احمدي "سلسله"را عباس مخبر )Sequenceاصطالح (

Gnarusالتـین و  Narraraیا Narreانگلیسی است. ریشه ي آن Narrativeروایت معادل واژه اي

هند و اروپایی اسـت؛ از ایـن رو روایـت    Gnaیونانی به معنی دانش و شناخت است که خود آن از ریشه ي 
).176: 1386به معنی یافتن دانش است. (ر. ك. ساختار و تاویل متن، 

منابع  
ختار و تأویل متن، چاپ هشتم، تهران: مرکز.)، سا1380احمدي، بابک، (-1
)، دستور زبان داستان، چاپ اول، اصفهان: فردا.1371اخوت، احمد، (-2
)، درآمدي بر ساختارگرایی در ادبیات، ترجمه ي فرزانه طاهري، تهران: آگه.1383اسکولز، رابرت، (-3
تان کوتـاه، ترجمـه احمـد کریمـی     )، سرچشمه هاي داسـ 1366باالیی، کویی پرس؛ کریستف، میشل، (-4

حکاك، چاپ اول، تهران: پاپیروس.
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)، ریخت شناسی قصه هاي پریان، ترجمه ي فریدون بدره اي، تهران: مرکز.1368پراپ، والدیمیر، (-5
)، بوطیقاي ساختارگرا، ترجمه ي محمد نبوي، چاپ دوم، تهران: آگه.1382تودوروف، تزوتان، (-6
)، درآمدي نقادانه زبان شناختی بر روایت، ترجمه ي ابوالفضل حري، چـاپ  1383(توالن، مایکل جی، -7

اول، تهران: انتشارات بنیاد سینمایی فارابی.
)، فرهنگ اصطالحات ادبی، چاپ دوم، جلد اول، تهران،آگاه.1383داد، سیما، (-8
، تهران: طرح نو.)، راهنماي نظریه ي ادبی معاصر، ترجمه ي عباس مخبر1372سلدن، رامان، (-9

)، مکتب هاي ادبی، چاپ چهارم، جلد دوم، تهران: نگاه.1384سید حسینی، رضا، (-10
)، شاهنامه، ویرایش و گزارش میـر جـالل الـدین کـزازي، چـاپ هفـتم،       1390فردوسی، ابوالقاسم، (-11

تهران: سخن.
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ي قهرمان تحلیل تطبیقی اسطوره
ي میلتون بر اساس دیدگاه یونگگمشدهي فردوسی و بهشتدرشاهنامه

1چیمن فتحی

زبان وادبیات فارسی دانشگاه محقّق اردبیلیکارشناس ارشد
دکتررامین محرّمی

دانشگاه محقّق اردبیلیدانشیار
چکیده 
شوند که خود شکل افسانه و اسطوره پدیدار میالگوها بهمعی یا کهنیونگ محتواي ناخوداگاه جدر نظر

هاي میان قهرمانان نمادین حماسهیابند. ازشکل رؤیا، افسانه و اسطوره تجلّی میناشناخته و ناپیدایند اما به
نیز فردوسی ويفریدون دربخش اساطیري شاهنامهدرداستان ضحاك و» قهرمانياسطوره«اساطیري دنیا، 

اي مبتنی هاي نقد اسطورهچهارچوبانگیز براي شگفتگونهبهي میلتون،گمشدهدرداستان آدم وحواي بهشت
چیز هربیش ازاست. البته آنچه ارزش تطبیقی این دواسطوره راپذیر دیدگاه یونگ و پیروانش، سنجشبر

ي ي نظریهپایهاي مختلف یک روان واحد برهسازد، تأویل تطبیقی قهرمانان آنها، به عنوان جلوهآشکارمی
فردیت و مراحل رشد آن به سوي کمال شخصیت است.فرایند

ي قهرمان، فرایندفردیت، شاهنامه، بهشت گمشدهیونگ، اسطورهها:کلیدواژه
درآمد-1

ژرف                     نیست ممکن جز زسلطانی شگرف» معنی«با چنین » صورت«جمع 
)3/1393(مثنوي، 

نهد که احساس و ي وجود مینظران، هنرحقیقی، زمانی پا به عرصهبراساس دیدگاه برخی از صاحب
ي خالق اثر، به تمامی و به درستی به مخاطبش انتقال یابد. انجام این فرایند، تنها با وجود شدهادراك تجربه

ي یابی هنرمند از ابزارهاي ویژهزمند بهرهاثر، هرگز قابل تصور نیست بلکه نیایک معنی یا محتواي خامِ بی
اي ي خود را چونان مادهشدهي بیدار) تا از این رهگذر، احساس و اندیشه57: 1382انتقال است(تولوستوي، 

خام و اولیه، فرم (صورت) بخشد و بدین ترتیب، معنی (محتوا) را در دامان صورت اثرش  بپروراند و بباالند 
کمال توفیق دست یابد .ال و سرایت احساس و ادراکش به مخاطب بهگونه در انتقو این

آید و بر طبق تعریف باال، شاعر کسی شمار میترین آثار هنري بهعنوان اثري ادبی، یکی از مهمشعر نیز به
ي شعرش به وجود آورد؛ هایی ویژه، پویایی و زندگی را در عوامل سازندهاست که بتواند با گزینش هنرسازه

ي بیدار خود را به مخاطبش منتقل به اثرش صورت ببخشد و از این راه محتوا و معناي احساس و اندیشه

1 . Chiman_fathi@yahoo.com
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گونه که همان صورت است و صورت همان معنی. یعنی همانانداز است که معنیکند؛ اینجا و از این چشم
کند و ب سرایت میبالد و به مخاطپرورد، میصورتگرایان روسی برآنند، محتوا در دامان صورت می

شود و یا به بیان دیگر، دو چشم انداز از میان برداشته می» معنی«و » صورت« ي گونه تقابل دیرینهبدین
دهد و دیگري معنی را بر صورت، متفاوت از صورت و معنی که یکی صورت را بر معنی پیشی و برتري می

کنند.همدیگر را کامل می
اساطیري –ي منظومِ ملّیی، حکیم فردوسی در شاهنامه، حماسهاز میان شاعران بزرگ ادب پارس

انداز متفاوت را در تکامل یکدیگر قرار ي ممکن، این دو چشمترین شیوهترین و زیرکانهزمین، به ظرفایران
ي اساطیري هایی مناسب و متناسب با نوع(ژانر) شعري حماسی در حماسهاست و با انتخاب هنرسازهداده

ي شعرش را نیز به زندگی واداشته و در سطح کالن و کلّی، فرم(صورت) یر عوامل و اجزاي سازندهخود، سا
هنري بدان بخشیده است و بدین ترتیب از رهگذرِ صورت هنري شعرش، محتواي خام حماسی ذهن خود را 

در یک کالم: دمد و بار چونان معنایی ثانویه در ذهن و جان مخاطبش میبه طریقی هنري و مخیل و این
هاي ویژه در شاهنامه و ي این هنرسازهدهد. پیش از آنکه در بارهصورت را با معنی دیدار و آمیزش می

، »ادبیت«ي دیدار صورت و معنی از طریق آنها، سخن بگوییم الزم است با تعاریف بنیادینی همچون شیوه
آشنا شویم.» هنرسازه«و » فرم(صورت) هنري«

مبانی نظري-2
ادبیت-2-1

ي ادبی را تبدیل به »ماده«ادبیت، همان عاملی است که«، گفته شده است: «ادبیت«در تعریف 
شمارند و هم تقریباًمشترك در تمام که هم بی-ها»هنرسازه« شود کهکند[...] و هنگامی آغاز میمی»اثرادبی«یک

اي خود را برخواننده آشکار کنند آیند و به گونهبه دراز حالت آشنا و تکراري و غیر فعال خود -آثار ادبی
: 1391کدکنی، (شفیعی» استرو شدهها روبهسازهاست که با این هنرکه خواننده تصور کند که این نخستین بار

توان گفت: ادبیت همان چیزي است که یک متن موجود در یک زبان را از دیگر ). بنابراین می59و60
کند. ارزش ادبی ندارند، جدا مییی کههامتن

فرم(صورت)-2-2
هنري را نیز دربردارد چرا که فرم، » صورت«یا » فرم«تعریفی که در باال از ادبیت بیان کردیم، تعریف 

ي این اجزاي سازنده در وسیله، همهست تا بدینهاحاصل همکاري متقابل اجزاي یک متن یا همان هنرسازه
گیر، زنده و پویا گردند . هاي غالب و چشمازهپرتو اجزا یا هنرس

هنرسازه-2-3
ها عواملی همچون وزن، قافیه، ردیف، تصویر، موسیقی کلمات، تشبیه، استعاره، کنایه، حذف بالغی، تقدیم

اي جاي موصوف و هر نوع وسیلهکردن صفت بههاي بالغی، تغییر هنريِ جايِ اجزاي جمله، جانشینو تأخیر
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) که به اهمیت 149و150شناختی متن بیفزاید، همه، مصادیق هنرسازه هستند( همان: حت زیباییکه برسا
ها مواد اصلی پژوهشگران ادبیات کنش آنها در یک متن ادبی اشاره کردیم. در واقع هنرسازهجریان برهم

نرسازه قرار دارد. ي هي گستردهي ساخت و صورت، در گسترهروند و هرگونه نوآوري در حوزهشمار میبه
ها در بافت کلّی متن، خواه در سطح خُرد و خواه در سطح کالن به بیان دیگر، هرآنچه سبب انگیزش هنرسازه

گونه، به متن، زندگی، پویایی و تشخّص ببخشد، در حقیقت به آن متن، ادبیت( شعریت) و گردد و بدین
از صورت( فرم) و ساختی هنري است کهاست چراکه تنها چنین متنیارزش هنري( شعري) بخشیده

برخوردار است .
ها در یک متن شوند قلمروي گسترده است که توانند سبب انگیزش هنرسازهو اما قلمرو عواملی که می

ي چگونگی ارتباط کلمات با یکدیگر نمایان شود. این ارتباط نیز، ي کلمه ویا در حوزهممکن است در حوزه
ها و وجه اري موسیقایی زبان، تنوع در ساختارهاي نحوي و رتوریک ویا گزینش مایگانیتواند با معمخود می

).115و155و199غالب پیوند یابد(همان،
، یکسان و مشترك هاي مختلفها و ملّتها و ادبیات فرهنگها، در زباني هنرسازهبدیهی است که همه

در یک زبان وادبیات آن زبان وجود داشته و بسیار ها معنی که ممکن است برخی از هنرسازهنیستند؛ بدین
گیر باشند و در زبان وادبیاتی دیگر یا اصالً وجود نداشته و یا اهمیت کمتري داشته باشند.کارآمد و چشم

هاي متفاوت ها ممکن است با تفاوت در نوع(ژانر) ادبی اثر ویا حتّی گونهاین تفاوت در کاربرد هنرسازه
ي ها  نیز در ارتباط باشد. مثالً در یک منظومهیا با تفاوت در گزینش وجوه غالب و مایگانییک نوع ادبی و

(و » تشخیص«و » نماد«ي ها، دو هنرسازهحماسی ملّی و اساطیري، با توجه به نقش بسزاي  اسطوره
حماسی مصنوع یا ادبی، با ي اند. در مقابل، در یک منظومههایی چشم گیر و برجستهجاندارانگاري)، هنرسازه

ها)، تنوع بیشتري در تر اختیارات و ابتکارات شاعر در آفرینش داستان(داستاني گستردهتوجه به  گستره
و » اغراق«هایی مانندهاي متفاوت حماسه، هنرسازهنظراز گونهشود. اما صرفها دیده میسازهگیري هنرکاربه
گیر و بسزا ي انواع آن از کاربردي چشموند با ماهیت و ذات حماسه، در همهنیز وجود دارند که در پی» تضاد«

برخودارند.
میان »  تناسب«سرا، با ایجاد به طور کلّی می توان گفت رستاخیز و انگیزشی که شاعر حماسه

بخشد آن مییابد، در سطح کالن متن، فرم کالن هنري به هایی ویژه و نوع ادبی حماسه از آن بهره میهنرسازه
هاي همسان در هاي کوچک و کوچک تر است. برخی از مهمترین هنرسازهکه خود قابل جداسازي به فرم

هاي حماسی عبارتند از: نماد، تضاد و تشخیص(و جاندارانگاري).بیشتر منظومه
بحث و تحلیل-3
نماد-3-1
تعریف نماد-3-1-1
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است. نماد » نماد«هاي اساطیري، ویژه، حماسههاي حماسی، بهها در منظومهیکی از فراگیرترین هنر سازه
)، 75:1381آید (شمیسا، شمار میها به»گونهاستعاره«نظران از نظر ساختاري یکی از که به باور برخی صاحب

ي ماست، و هم مهمتر از ي چیزي آشنا در زندگی هرروزهاصطالح، نام یا حتّی تصویري است که هم نماینده«
).370:1387احمدي، »(ي معنا یا معناهایی پنهانی و ضمنی استنمایندهآن،

نمادپردازي در حماسه-3-1-2
است. برخی » نماد«هاي اساطیري، هاي حماسی، به ویژه حماسهها در منظومهسازهیکی از فراگیرترین هنر

اول سطح «در انسان هستند: از پژوهشگران معتقد به وجود سه سطح ذهنی و به تَبع آن، سه سطح زبانی 
توانیم زبان حدیث نفس بنامیم ، دوم سطح مشارکت خودآگاهی و استشعار...(زبان در این سطح) را می

اي یا تخصصی آموزگاران و وعاظ و سیاستمداران و ... دانشمندان، این زبان را حس اجتماعی یا زبان حرفه
ها را به وجود ها  و داستانی اشعار و نمایش نمایشنامهاند.سپس سطح تخیل است که زبان ادبعملی خوانده

). زبان اسطوره، مربوط به سطح سوم است. زبان در این سطح، تحت تأثیر زیر 9: 1363فراي،» ( آوردمی
ي ناپذیر و خارج از گسترهي معانی و مفاهیمی وصفهاي ذهن تخیل پرداز بشر است که در بردارندهساخت

هاي نمادین دست ناپذیر ذهن خود به  تصویرپردازياست که انسان براي بیان مفاهیم وصفبیان اوست؛ اینج
ي معنایی نماد، تصویر رساننده«شود که زبان اسطوره، زبانی نمادین است. پس زند. از این رو گفته میمی

و وصف آن ي دنیایی ناشناخته است و فنومنولوژي نماد شرحسرّي و رمزي ... و کاشف وآشکار کننده
، بهترین صورت ممکن از حقایق مبهم و »نماد«تر، ) ؛ به بیان ساده10و25: 1364(دالشو، » دنیاست
هاي کرد؛ اما ذهن انسان پس از آفرینش این صورتها را به روشنی بیانتوان آناي است که نمیناشناخته

هاي درونی هاي بیرونی اسطوره را به معنا و الیههها دارد تا کالبد و الیگشایی از آننمادین، اکنون نیاز به رمز
هاي ترین الیههاي درونی، در درونیاي، این معناهاي ضمنی و الیهآن پیوند دهد. در نمادهاي اسطوره

اندو ژرفترین و جهانی«اند؛ از این رو این نمادها ناخودآگاهی، یعنی ناخودآگاهی جمعی نوع بشر نهفته
).163: 1376کزّازي،» ( تابندهاي بشري را بدور از رنگ و نژاد و تبار باز میو یافتهبنیادیترین آزمونها

بیان نمادین در اساطیر ایرانی-3-1-3
ي ملّی ایران، داراي زبانی هاي حماسهعنوان یکی از مهمترین سرچشمهاساطیر ایرانی،  از سویی،  به

این اساطیر بر اصل اعتقاد به دو بن آغازین و متضاد خیر و شرّ، بینیي جهاننمادینند و از سوي دیگر، شالوده
دو، که پیوسته در نبرد و کارزارند، استوار است. یعنی اورمزد و اهریمن و نیروهاي نمادین یاریگر آن

است که بازتاب همین ي ایرانی و انیرانی(تورانی)ي نبردهایی میان دو دستهي فردوسی نیز، پهنهشاهنامه
). لذا براي داشتن شناختی بهتر و 96و99: 1385بینی ایرانی است(سرکاراتی، الیسم و ثنویت دیرپاي جهاندو

ي نمادین در اساطیر ایرانی، تر از نبردها و نیروهاي نمادین شاهنامه، بهتر است اندکی با  نیروهاي دوگانهژرف
آشنا شد.
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ی ي نمادین در اساطیر ایراننیروهاي دوگانه-3-1-3-1
در منابع اساطیر ایرانی ، اهورامزدا، خداي خدایان اساطیر و موجودي ایرانی است که هستی، نام و 

ي خرد اهورایی و نماد خویشکاري او عین خرد است. مزدا نماد خرد و خردمندي است. انسان نیز جلوه
تواند با بهره داشتن از ینماد زمینی او [اهورامزدا] مرد پارساست... و انسان م« زمینی اهورامزدا است. 

(هینلز، » ي نیک و راستی در وجود او شریک باشداندیشههاي مختلف شخصیت او و با دنبال کردن راهجلوه
). امشاسپندان نیز که در اساطیر ایرانی، جاویدانان مقدس، آفریدگان و یاریگران اهورامزدا در 1371:81

ي صفات ذات اهورامزدایند و خویشکاري مادي و مینوي ویژهي صفتی از آفرینشند، هر یک نماد و جلوه
ي نیک؛ اردیبهشت نماد نظم جهانی، قانون ایزدي و نظم اخالقی؛ خودرا دارند؛ مثالً بهمن نماد اندیشه
ي قدرت آفریدگار و نیز نماد شهریاري نیک؛ سپندارمذ نماد برباري و شهریور مظهر توانایی، شکوه و سیطره

: 1385مرگی، رستگاري و جاودانگی است(آموزگار،اد نماد کمال و نجات بشر و امرداد نماد بیفروتنی؛ خرد
18-16.(

ي کماله دیوان یعنی نیروهاي اهریمن، دشمن اهورامزدا و نماد بی خردي و دژخردي است. او آفریننده
اکومن... دشمن بهمن؛ که «مقابل امشاپسندان است. آنها نیز، هریک نماد یکی از صفات ذات اهریمنند؛ مثالً

ناپذیري، اندر دشمن اردیبهشت است... ساوول (سروه) دشمن شهریور نمادي است از بداندیشی و آشتی
است و نمادي از شهریاري بد و ستمکاري ... ناهیه (نانگهیثیه) دشمن سپندارمذ که آفریدگان را از قانع بودن 

: 1385(آموزگار، » ریز، دشمن خرداد و ... زیریر، دشمن امرداد استسازد... تیدارد و آنان را ناراضی میمیباز
38-35.(

اند. براي ي بعد از امشاپسندان قرار دارند، خردمند و دانا و یاریگر نیکیایزدان اساطیري نیز در مرتبه
تبدیل شده، نمونه، مهر که یکی از خدایان بزرگ کهن ایرانی بوده و در فرایند تحوالت بعدي به ایزدي بزرگ

داراي هزار گوش و ده هزار چشم است تا چیزي از او پوشیده نماند. این هزار گوش و ده هزار چشم در 
).379: 1385شوند.(اوستا، حقیقت، بیان نمادین و اغراق آمیز دانایی و بینایی او محسوب می

اند. ند یا دژخرد و یاریگر بديي بعد از کماله دیوان قرار دارند، ناخردمدیوان اساطیري هم که در مرتبه
هاي زنانه؛ بوشاسب نماد خواب مفرط و تنبلی؛ آز نمادسیري براي نمونه جه(جهی) دیوزن و نمادپلیدي

دیو نماد سخن چینی و غیبت؛ ورن نماد شهوت؛  میتوخت نماد گفتار نادرست؛ ترومد ناپذیري و آز؛ سپزگ
هاي دیگر از این نوع که دیوان پلید اسطوره و در نمونهنماد نخوت و غرور؛ رشک نماد حسد و کینه و 

هایند.ها و بديحقیقت نماد انواع پلیدي
ي خرد و دژخردي هستند و ي اسطوره اي نامبرده، نمادهاتوان گفت: موجودات یا نیروهابه طور کلّی می

اند.                  در ژرف ساخت خود، همان نیروهاي انتزاعی نیکی و بدي
ي فردوسی بیان نمادین در شاهنامه-3-1-4
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ها آگاه بوده است. او عالوهها و داستاني نمادین اسطورهحکیم فردوسی بیش از هزار سال پیش به جنبه
ها، کردارها و مفاهیم هاي پیشینیان، خود نیز به آفرینش چهرهها و اسطورهبودن داستانبر درك رمزآلود

بخشد. از این رو در شاهنامه به نمادهاي گوناگون و هاي گذشتگان تداوم میپردازد و یا به نمادنمادین می
بندي کرد:زیر دستهيگونهتوان آنها را بهخوریم که به طور کلّی میکردارهاي نمادین بسیاري برمی

کید، دختر زیباي کید، پزشک کید، درفش، نمادها و کردارهاي نمادین طبیعی؛ همچون فیلسوف-الف
توان به نماز بردن، مغز جوانان را خوردن، از نگین، تاج، تازیانه و ... ؛ از کردارهاي نمادین طبیعی نیز می

دن، سر کسی را در تشت بریدن و ...اشاره کرد.پهلوي مادر به دنیا آمدن، سر کسی را شست و شو دا
نمادها و کردارهاي نمادین مابعدالطبیعی؛ همچون اهریمن و دودمان او، دیوان، جادوان، مارهاي -ب

رسته از کتف ضحاك، گاوبرمایه، سیمرغ، درخت رسته از خون سیاوش، پر سیمرغ، جام جهان بین، نوشدارو، 
توان به سوارشدن براهریمن، بیرون آمدن از خویش بعدالطبیعی مینمادین ماببر بیان و ... ؛ و از کردارهاي

ي شیطان، سپید موي زادن، به وبه هیئت اژدها، زن زیبا، سنگ و ... درآمدن، برآمدن مار از دوش براثر بوسه
آسمان رفتن و به ناکام برزمین فرو افتادن و ... اشاره کرد.

یا.ها و کردارهاي نمادین رؤنماد-پ
نمادها و کردارهاي نمادین فال.-ت
نمادها و کردارهاي نمادین معما.-ث
نمادها و کردارهاي نمادین بازي.-ج

هاي شاهنامه است که ما در اینجا از پرداختن به آنها گذاريچهار مورد باال نیز از دیگر مواضع نماد
).430و431: 1374کنیم( سرامی، خودداري می

ي فردوسیسطوره و خرد در شاهنامهپیوند ا-3-1-5
ي فردوسی اگرچه داراي بنیاد و بنیانی اساطیري است، اما زبان نمادین اسطوره و باورهاي شاهنامه

اي ارزشمند ساخته و ي بزرگ اساطیري، خردنامهمدار شیعی فردوسی، از این حماسهنگر و اعتدالمیانه
اده است.ترتیب اسطوره و خرد را با هم پیوند دبدین

اهمیت بسزاي ساختار نمادین شاهنامه، در همین پیوند اسطوره و خرد است زیرا نماد، چونان صورت 
یابی و رمزگشایی از آن، سرا، خود در بهرهاي است که شاعر حماسهترین و بجاترین هنرسازهاسطوره، روشن

است چراکه اساطیر اگرچه یزش دادههاي درونی آن، پیوند و آمصورت وظاهر اثر خود را  با معنا و الیه
ساختی خردپسند و پرمعنا برخوردارند. در حقیقت حکیم روساختی خردناپسند و نامعقول دارند، اما از ژرف

ي ملّی ایران، مبناي جاي حماسهفردوسی،  با برقرار کردن پیوندي محکم میان اسطوره و خرد در جاي
ریزي ها بعد بدان دست یافتند، پایهپردازان نقد ادبی، قرننظریهتعریفی از کارکرد و ماهیت نماد را که 

گذر از زیبایی شناسی، در معناي ادراك حسی زیبایی، و رسیدن به زیبایی شناسی «است: شدهاست. گفتهکرده
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). 434:1387احمدي،»( همچون بیان موارد اندیشگون و خردورزانه، جز از راه برداشتی از نماد، ممکن نیست
پذیرد و ي آن، صورت میپس گذر از ادراك حسی به خردورزي در شاهنامه از طریق بیان نمادین و رمزگونه

ها را حل پارادوکس عقالنی بودن و عقالنی نبودن اسطوره«ي بیان در حقیقت این گونه
).44:1389موسوي،»(کندمی

است:  نامه گفتههاي شاهها و رمزگذاريحکیم فردوسی، خود در ماهیت نمادپردازي
تو این را دروغ و فسانه مدان                      برنگ فسون و بهانه مـدان«

»از او هرچه اندر خوردبـاخرد                       دگر برره رمز و معنی برد
)   4: 1389فردوسی،  (

ان همساز کردن خرد و ي خردگرایانه و معنوي فردوسی، به او امکنگري دوسویهترتیب جهانو بدین
ي فردوسی، در موارد بسیاري، مفاهیم و نمادهاي ظاهر ناسازند ، داده است. در شاهنامهاسطوره را، که به

اند؛ در حقیقت فردوسی با همراه کردن و همراه آن آمده» دژخردي« یا » خرد«اي در کنار مفهوم اسطوره
ها تأویل و تفسیر مخاطبان اثرش، به رمزگشایی از آنواژگان اساطیري با مفاهیم انتزاعی، خود، پیش از

اي هستند.هاي اسطورهپردازد؛ در واقع مفاهیم انتزاعی، راهنما و کلید رمزگشایی از نمادمی
اي که به صراحت در کنار معناهاي درونی و ضمنی هاي اسطورهجا به برخی از پربسامدترین نماددر این

کنیم: یاند اشاره مخود قرار گرفته
ي همراهی خرد و اسطوره ( و همنشینی صورت و معنا ) را در رابطه با مفهوم ترین نشانهروشن

توان دید: در داستان جمشید می» فرّه«اي اسطوره
»بـرو تیره شد فرّه ایـزدي                           به کژي گراییـد و نـابـخردي« 

)17( همان: 
گونه که ي ایزدي معادلی براي خرد باشد زیرا آناي فرّهبر آن بود که مفهوم اسطورهدر این بیت، می توان 

مند بود و وقتی نابخردي کرد و به کژي گرایید، فرّه ایزدي است، جمشید تا زمان خردمندي، فرّهفردوسی گفته
او دور شد. یا شاهنشهی) از(

خورند که به آسانی اي دیگري به چشم میاسطورهدر بسیاري دیگر از ابیات شاهنامه، واژگان و مفاهیم
اي هستند، توان آنها را به مفهوم انتزاعی خرد تأویل کرد. یعنی اگرچه این مفاهیم، خود، مفاهیمی اسطورهمی

روشنی همسنگ و معادلی براي مفهوم و معناي خرد یا مفهوم مقابل آن یعنی اما در بافت کلّی بیت، به
آیند: شمار میدژخردي به

سروش                      کزین بیش مخروش و بازآر هوش...درود آوریدش خجستـه«
«آن بـدکنش دیو روي زمیـن                         بپــردازو پــردخته کن دل زکیناز

)8و9(همان: 
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نشین آن در بیت، نماد ، در تفسیري عقالنی، باتوجه به واژگان هم»سروش«اي دراین ابیات، مفهوم اسطوره
، نماد دژخردي است که موجب رشک و حسد شده است. »دیو«اي عقل و خرد و مفهوم اسطوره

شناسانه، نبرد با دیوان، مارها، هاي روانبه طور کلی در بخش اساطیري شاهنامه، براساس برخی از دیدگاه
ي شرور و حیوانی وجود آدمی، یعنی رونی یا سویههاي دتوان نماد نبرد با نیرواژدها، ابلیس و مانند آن را می

من خویشتن همواره با سایه در «دانست که باید مغلوب شود تا انسان به خودآگاهی دست یابد زیرا » سایه«
ستیز است. این ستیزه در کشمکش انسان بدوي براي دست یافتن به خودآگاهی به صورت نبرد میان قهرمان 

» است کند بیان شدهشرور آسمانی که به هیأت اژدها و دیگر اهریمنان نمود پیدا میهايالگویی با قدرتکهن
« یا « خرد پلید« هاي دست ). این نیروهاي ویرانگر وجود آدمی در حقیقت، آفریده175: 1377یونگ، (

پردازند. هستند که در برابر خرد راستین به نبرد می» دژخردي
هاي نبرد هوشنگ با مار، که به کشف آتش پایان یافت؛ ها را در اسطورهدهاي این نبرآشکارترین نمونه

پیروزي خرد یا خیر) گردید؛ و نبرد تهمورث با دیوان که موجب پیدایش دانش و آموزش خطّ و نوشتار (
ی، ارج شدن هنر و دانش، نهان ماندن نیکی و راست، که به کم»مغز جوانان«نبرد ماران رسته بر کتف ضحاك با 

رواج کژي ودروغ و تزویر( پیروزي دژخردي یا شر) انجامید، می توان دید.
اي و تکرار کهن الگوي نبرد دیرینه و درازدامن اگرچه این نبردهاي نمادین، از سویی، نبردهایی اسطوره

اي، سطورهها و رویدادهاي اها در کنار مفاهیم، چهرهاهریمن با اهورامزدا است، فردوسی در تمام این داستان
هاي برونی این واژگان اساطیري، ما را به راحتی به با گزینش واژگانی ویژه، چونان کلید گشایش رمز از الیه

کشاند؛ براي نمونه، فردوسی در داستان ضحاك، پس از توصیف کامل ها میهاي درونی آندل معناها و الیه
کند:،  به نتایج عقالنی رویدادها اشاره میاي ضحاك و طرح رویدادهاي نمادین داستاني اسطورهچهره
نهان گشت کـردار فرزانگــان                      پــراکنده شد کــام دیوانگـان«

هنر خوار شد جادویی ارجمند                       نـهان راستـی آشکـارا گـزنـد
»فتی سخن جز به رازشده بر بدي دست دیوان دراز                        به نیکی نر

)     17: 1389فردوسی،(
ناگهان مخاطب خود را ازصورتو با آوردن مضامینی انتزاعی مانند هنر، راستی، گزند، بدي و نیکی، 

ي دهد تا بتواند از همهپذیر و عقالنی آن سوق میظاهرغیرعقالنی شعرش به درون معناي ادراكنمادین وبه
گونه، صورت شعرش را با معناي آن پیوند ، معنایی ژرف و خردپسند بخواند؛ و اینايعناصر نمادین اسطوره

دهد. می
هاي اسطوره و خرد، عین نشینیدر بخش پهلوانی یا حماسی شاهنامه نیز، نظیر بخش اساطیري، شاهد هم

، دوران و ذهن، خودآگاه و ناخودآگاه و در یک کالم صورت و معنی، هستیم. از میان پادشاهان کیانی
ي ملّی است. تقریباً در تمام وقایع و رویدادهاي هاي حماسهکاووس یکی از مهمترین دورهپادشاهی کی
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خوان رستم گرفته  تا داستان سیاوش و رستم ي او به مازندران و هفتدوران پادشاهی کی کاووس، از حمله
کند و از سویی دیگر با مک میاي کهاي اسطورهو سهراب و کیخسرو، فردوسی از سویی به حفظ نماد

هاي متناسب، هاي هنري همچون گزینش واژگان خاص، پیوند مضامین ، انتخاب مایگانیکارگیري شیوهبه
کند.  دراین ي نتایج خردپسند و ... ، مارا به درون معناي نمادها هدایت میانتخاب وجه غالب مناسب، و ارائه

همان: کند:  (ي کاووس به مازندران را چنین توصیف میز حملهساداستان، نخست، فردوسی عوامل زمینه
)  129و130

کارگیري دو بار نیز، با بهاست که فردوسی این» دیو«اي در این چندبیت، واژه یا نماد ي اسطورهواژهتنها
در پایان ما » اندیشه«ي انتزاعی ویا استفاده از کلیدواژه» رامشگري دیوزي«کاووس و گساري کی»می«مایگانی 

گساري و رامشگري، هردو در تباهی خرد و نشاندن رساند؛ میرا به محتواي ژرف این نماد پرتکرار می
کند و بدین ترتیب، دژخردي برجاي آن تأثیري عمیق دارند ودر کنار هم آمدنشان تأثیرشان را دو چندان می

شود و او را براي حمله کاووس چیره میبر کی-ي قلمرو خرد پلید استکه البته در حوزه-اندیشه اي تازه
ي منفی و شرور وجود آدمی است که موجب کند؛ بنابراین دیو در این داستان نیز رویهبه مازندران ترغیب می

هاي پلید بر انسان خواهد شد.فرمانروایی افکار و اندیشه
ا با پندهایش، کاووس را از رفتن به خواهند تکاووس، بزرگان ایران از زال یاري میدر ادامه داستان کی

کند و خود، پس از شکست در مازندران در پیغامی مازندران بازدارد اما کاووس به پندهاي زال بی اعتنایی می
گوید:به زال می

بخت                      به خاك اندر آمد سرتاج و تختکنون چشم شد تیره و تیره«
همی بـگسلد زار جـان از تنـمجگـرخسته در چنگ آهــرمنم    

چو از پـندهاي تــو یـاد آورم                     همی از جگر سخت بـاد آورم
»دانشی بـر من آمـد گزنـدنـرفتـم به گفتار تو هوشمنــد                     زکم

)135(همان: 
» هوشمند«و پیوند آن با واژگان » پندهاي تو«ن ترکیب کاووس، با آوردفردوسی در این ابیات از زبان کی

آورد.) است، فرایاد می230: 1369(مختاري،» خرد ایران زمین«را که » زال«، معناي درونی نماد »دانشیکم«و 
ترین صورت ممکن گوید، به روشنکاووس با او میي پندناشنوي کیاما در بیت زیر که دیو سپید در باره

است.» خرد«بریم که همانا عین میاي زال پییقی و درونی مفهوم اسطورهبه مفهوم حق
«گونه بـفریفتـیچو با تاج و با تخت نشکیفتی                     خـرد را بـدین«

)135: 1389فردوسی،(
تضاد-3-2
تعریف تضاد-3-2-1
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یی، دشمنی، مخالفت دو مفهوم که تضاد در لغت ضد یکدیگر بودن، مخالف هم بودن، ناسازگاري، ناهمتا«
ترین یکی از برجسته: ذیل تضاد و طباق). این فنّ ادبی 1385راد، »(اجتماع آنها در یکجا ممکن نباشد، است

ها و واژهواند میانتمی،علم بالغتنظرانبدیدگاه برخی از صاحربنابت که هاي ادبی استرفند
گیرندویا در ر آنها دو عمل یا دو حادثه و واقعه در برابر هم قرار میکه د،هاي شعريها ومصراععبارتها،جمله
: 1379:کامیاروحیدیانه یا بلند، رخ بنماید (ی یک داستان کوتامثالً در مفهوم کلّ،تر از جملهسطح بزرگ

تقسیم تضاد لفظی و معنوي نیزيهاي دیگر به دو گونتوان از زاویهتضاد را می،بنابراین تعریف).  70و71
کرد

تضاد در حماسه-3-2-2
ي معنایی یک اي است که شالودهعنوان یکی از فنون و کاربردهاي ادبی، پربسامدترین هنرسازهتضاد، به

نمایاند. در تعریف این فن ادبی به مفاهیمی همچون ناسازگاري، منظومه حماسی را به آسانی به مخاطب می
ي آنها ست اشاره شده است که ساختمان حکایت هر نبردي بر پایهناهمتایی، دشمنی و مفاهیمی از این د

شود.نهاده می
اي از گیرند و هم گونهي ادبیات داستانی قرار میهاي حماسی، که هم در گسترهحضور تضاد در منظومه

ي ادبی، خالق آیند، حضوري روشن و پر تکرار است چراکه تضاد در این گونهشمار میاشعار روایی به
هاي داستانی است. کشمکش در اصطالح داستان به عنوان یکی از مهمترین عناصر نمایشی، تضاد و کشمکش

ها یا تضاد واقعی تنش در یک موقعیت بین شخصیت«تعارض دو نیرو یا دو شخصیت با یکدیگر است. 
کشمکش ویند... ها( معموالً در نمایش و ادبیات داستانی و همچنین در اشعار روایی) را کشمکش گشخصیت

انواع  بیان دیگر،). بهGuddon,1979» (ها و اجتماع یا محیط باشدتواند درونی یا بین شخصیتمی
ي هاي معنوي است که شاعرِ منظومهها گویاي حضور پررنگ انواع تضادهاي داستانی در حماسهکشمکش

یب صورت و معنی حماسه را به برد تا بدین ترتحماسی را به سمت خَلق تضادهاي لفظی نیز پیش می
اي هماهنگ با یکدیگر بیامیزد.گونه
ي فردوسیتضاد در شاهنامه-3-2-3

ي میان هرمزد و اهریمن و تضاد و تقابل میان ي فردوسی، که عنصر ذهنی اعتقاد به نبرد دیرینهدر شاهنامه
واه در بخش اساطیري و خواه در خیر و شرّ را در ساخت اصلی خود قرار داده است، از آغاز تا به آخر، خ

شود بخش داستانی یا حماسی، نمونه برداري و بازتابی از نبرد اصلی دو بن آغازین هرمز و اهریمن دیده می
اند چراکه سرشت ومنش و کردار و ها ونمودهایشان در تضاد آشکار باهم قرار گرفتهي ویژگیکه همه

در ستاده است. این تضاد و تقابل در بخش اساطیري شاهنامه آفرینش آنها جدا از یکدیگر و روبروي هم ای
ها و نبرد اهریمن با کیومرث (نخستین شاه شاهنامه)؛هوشنگ با مار،که در فرهنگ ایرانی یکی از جلوه

هاي جمشید با )؛نیکینمادهاي اهریمن است؛تهمورث با دیوان مرئی ونامرئی(خصایص مذموم وجود آدمی
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هاي پاك مطلق)بافریدون (نمادخیرو اندیشهاو)وضحاك (نماد شرّجود آدمی با بعد شرّهاي او (بعد خیروبدي
گاه در ،).بدیهی است که تبلوراین تضاداصیل وعمیق معنوي130-1390:142یابد(محرمی،اهورایی)تبلور می

ي ضاد بین الزمهگونه که الفاظ متضاد یا کلماتی که تیابد؛بدینی میقلمرو الفاظ و به صورت تضاد لفظی تجلّ
د:گیرنپی،قرار میدرونه الزاماً ظاهرآنها،در کنار هم،در یک بیت یا در ضمن چند بیت پیاستاآنه

پـوش...اي پـلنگیـنهســروش                    بسان پـريیـکایک بیـامد خجستـه«
لیـد...دیـو پــسخن چون به گوش سیامک رسید                  زکــردار بـدخواه

)8:1389(فردوسی،
یابی از تضادهاي لفظی، معناي عمیق تمامیت زندگی آدمی را در یک گاهی نیز حکیم فردوسی با بهره

شب وروز ، نازو رنج،گنج ورنج،نیک و بدهایی همچون نشاند. او با کنار هم نهادن واژهتمامیت حماسی می
ز واقعیت کلّ هستی است، به مخاطبش منتقل کند:خواهد واقعیت زندگی آدمی را که برگرفته امیو...

رـــاد ســد،نازده بـد بـرزنـرد        به فــد شاد آزاد مـک وبـهر نیـب«
»جــنـدو داد گـاد وبـود شــج       بدو بـازو برنــمی پروریدش بنــه
)15همان: (

ا و برآیند تضادهاست. زندگی زیرا تداوم حیات انسان همچون حیات هستی، حاصل تداوم ستیز ناسازه
انسان برآیند خوشی و ناخوشی، رنج و گنج، غم و شادي، جنگ و آشتی و سرانجام نیکی و بدي است چراکه 

اند ي همزاد آغازینی تصور شدهدو اصل قدیم متضاد به صورت دو بوده«براساس باورهاي دینی ایران باستان، 
ري مظهر تباهی و تاریکی است و در اثر برخورد و هماویزي که از آن دو یکی مظهر نیکی و روشنی و دیگ

).96: 1385(سرکاراتی، » است...آنهاست که طرح هستی افکنده شده و آفرینش صورت پذیرفته
که گفتیم تمامیت زندگی آدمی در شاهنامه تنها بازتاب بخشی از یک تمامیت حماسی است. و در همچنان

شود. در واقع در یک حرکت داوري می» موقعیت کلی«به عنوان یک آن، فرد نه به عنوان شخص، بلکه 
» تمامیت«ماند جز آنکه تسلیم این موقعیت بنیادي شود[...] فرد برآیندي از این براي فرد چیزي نمی«حماسی

بازتاب نیروهاي متضاد «توان گفت افراد حماسه در اساس، رو می). از این74: 1379(مختاري، « است [...]
ي منظوم ). اهمیت تداعی زندگی و روح دوران در حماسه84همان: »(موجود در تمامیت زندگی یک دورانند

ي ایران تا بدانجاست که حکیم فردوسی حتّی در بخش اساطیري شاهنامه نیز گاهی براي بیداري روح زمانه
ایران و تازیان در يهبا نشاندن دو واژزند؛ مثالً در داستان نبرد جمشید و ضحاك،  خود فریاد می

هاي اهورایی و اهریمنی وآالیش آفرینش پاك و اهورایی با تاریکی و وکنارهم،گویی از سویی از ترکیب نیر
تاریخی خود را و هم رروح -خود آگاهی حماسی، همگوید و از سوي دیگر پلیدي اهریمنی سخن می

آورد:یاد میادوران ملّت خود را فر
»ري              گزین کرد گرد از همه کشوريـازیان لشکران و از تـاز ای«
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)17: 1389(فردوسی،
این تمامیت حماسی و تمامیت زندگی یک دوران و بیداري روح ملّی که در بخش پهلوانی و حماسی 

رسد، تنها حاصل حضور پر بسامد تضادها است؛ در این بخش از شاهنامه نیز تضاد شاهنامه به کمال خود می
ي دوآلیسم اخالقی و تعارض دو بن متضاد آغازین به صورت دوگانگی نژادي بنیادي، در واقع ادامهکالن 

ي نبرد میان نیکی و بدي ایرانی و انیرانی(اغلب تورانی) و نبرد همیشگی میان این دو نژاد بیگانه به نشانه
واع تضادهاي خُرد که در است که سبب تداوم هستی و تمامیت بخشی به حماسه خواهد شد. به طور کلی ان

ي شاهنامه نقش اساسی دارند، از نوع تضادهاي انسان با انسان، ایجاد تمامیت حماسی و ساخت حماسی ویژه
انسان با طبیعت، انسان با سرنوشت، انسان با خود، انسان با جامعه و جامعه با جامعه و در قالب تضاد  دو 

یابند که ارزشی و سرانجانم تضاد پادشاهی و پهلوانی تجلی میبینی، دو سامانپهلوان، دو فرهنگ، دو جهان
مجموعاً روح «ي متضاد آنها نیز دارد که البته در راستاي تمامیت بخشی حماسی، حکایت از آمیزش دو رویه

).118: 1379(مختاري » ملّی حاکم بر شاهنامه را پدید آورده است
است. این داستان  منحنی » رستم و سهراب«داستان شاید بتوان گفت پرتضادترین داستان شاهنامه،

توان بدین گونه برشمرد: ي تعارض، تضاد وستیز است. این تضادها را میپیچیده
ي نبرد میان نیکی و بدي.تضاد ایران و توران به نشانه-الف
تضاد نهادي میان مادر ساالري و پدر ساالري.-ب
داق آن.تضاد میان مفهوم شاهی آرمانی و مص-پ
هاي اشرافی و مردمی در آرمان ملّی.تضاد شاهی و پهلوانی یا گرایش-ت
تضاد درونی پهلوان.-ث
پسري.-تضاد پدري-ج
).220آیینی(همان: تضاد نوآیینی و کهن-چ

گر تمامیتی از یک فرهنگ ملّی است که در پرتو این تضادهاي مختلف داستان رستم و سهراب، نمایان
در عین تجانس، در درون خود نامتناجس است. سرگذشت همین «اعی شکل گرفته است و فردي و اجتم

).199همان: »(هاي این رویداد تراژیک را رسم کرده استتجانس و نامتجانسی درون، مؤلّفه
ي الفاظ و واژگان و معانی و محتویات درونی آنها نیز در این داستان، تضادهاي معنایی متعدد به پهنه

گیرند که کند؛ رستم و سهراب بارها در طول داستان، جوانی و پیري هماورد خود را به سخره میمیسرایت
آیینی رستم است:روشنی گویاي تضاد معنایی نوآیینی سهراب و کهنبه

و گويبدوگفت رستم که اي نامجوي                      نبودیم هرگز بدین گفت«
ام بـر میان...بکشتی کمـر بـستهنه من کودکم گر تو هستی جوان 

»نشان دلپذیـربـدو گفت سهراب کز مرد پـیر                        نباشد سخن زین
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)195: 1389(فردوسی، 
ي شاهنامه، که بار دیگر در پرتو تضادهایش، خودآگاهی ملّی و روح هاي پر آوازهیکی دیگر از داستان

است. معناي عمیق تضادها در این داستان » رستم و اسفندیار«ي نامهکند، رزماي مخاطب تداعی میزمانه را بر
برخورد دو تن،دو پهلوان و دو سنخ متفاوت شخصیتی...،رویارویی تراژیک دو «اي است که افزون بر به گونه

با نظامی خودکامه ؛ستم)نظام سیاسی و عقیدتی متضاد جلوه می کند: وجدان قومی ایرانی (به نمایندگی ر
پرور و هاي آزادعنوان جامعهي اشکانی بهاي دینی که احتماالً سمبلی از برخورد جامعهبا وجه»وتمرکز طلب

).برخی از تضادهاي لفظی و 340و1387:341ي ساسانی باشد(حمیدیان،رو با نظام طبقاتی وخودکامهمیانه
دیو و خرد،دروغ ریا،ن و خار،بزم و رزم،بنده و شهریار،آتش و داصطالحی نیز در این بخش عبارتند از :پرنیا

.پخته و خامو...،و فروغ
،هاي داستان است. کتایونت پرتضاد برخی از چهرهت و هویحاکی از شخصی،هاگاهی حضور تضاد

است :هم آمیختهدادن به پسر بهخشم و رحم را در پند، مادراسفندیار
»راز آب چشمـر شدپـسـپیش پـر زخشمبکتایون چون بشنید شد پ«

)716:  1389(فردوسی،
جاي داستان ادراك می شود که اگر نباشد انسان با تمام هاي درونی رستم و اسفندیار هم در جايتضاد

ي عینی و ذهنی او بر دیگري چیره شود زیرا در این صورت یکی از دو جنبههویت خویش ظاهر نمی
،اثر نیز خالی از کمال وتناسب آنعباسه بتمامیت خود دست نخواهد یافت وبه تََحم،ترتیبگردد و بدینمی

خواهد بود .
ي سه نیروي معنوي است که یاران سه ترین تضادها در این داستان، تضاد نهفتهیکی از زیباترین و هنري

شوتن و زالندکه در عامل اصلی ماجرا یعنی گشتاسب، اسفندیار و رستمند. این نیروهاي معنوي، جاماسب، پ
ي ماجرا، میان حقیقت نماد خرَد منفصل این سه تن هستند. بدیهی است که تضاد میان عوامل سه گانه

).265: 1369خرَدهاي منفصل آنها نیز برقرار است(مختاري، 
گونگی) و جاندارانگاريتشخیص( آدمی-3-3
تعریف تشخیص-3-3-1

ي و حاصل تصرّف ذهن شاعر در اشیاء و عناصر بی جان یا تشخیص یکی از زیباترین صور خیال شعر
روح در راستاي بخشش جان و جنبش و نسبت ویژگیهاي انسانی و خردمندي او به آنهاست. در ظاهر بیبه

شود، به که ذکر نمیسازد، مشبهي کنایی) را میي تخیلیه (استعارهي مکنیهاین ترفند ادبی که بنیاد استعاره
انگاري نیز نامید مدارانه یا انساني انسانوارگی، استعارهتوان انسانسازه را میاز این رو این هنرانسان است.

).179: 1387(شمیسا، 
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اي از اداي معنی به طریق مخیل است که در آن اشیا، آنیمیسم یا جاندارانگاري هم مانند تشخیص، گونه
اند. اما توضیح این صورت خیالی به کمک م زندگیداراي جان و روح و صفات و عطر و بو و در یک کال

نماید؛ بنابراین بهتر این است که آن را بر مبناي مجاز ي تخیلیه، نادلپذیر و ناپذیرفتنی میي مکنیهاستعاره
).183عقلی یا اسناد مجازي یعنی اسناد فعل (یا صفت) به فاعل یا مسندالیه غیر حقیقی تفسیرکرد (همان: 

خیص در اساطیر تش-3-3-2
خیال و -خرد طبیعت که امروزه یکی از زیباترین صوروجانظاهر بیبخششِ جان و خرد به عناصرِ به

ابزار هنري را به ادبیات جهان بخشیده است، در روزگار باستان، چیزي فراتر از یک هنرسازه یا شگرد ادبی 
ترین اصول نگرشی و اندیشگی در یکی از بنیاديوارگی آناست. خردمنديِ طبیعت و انسانآمدهشمار میبه

ي اي، طبیعت و همهاساطیر کهن ایرانی است چراکه بنا بر باور این اساطیر و در چشم انسان اسطوره
موجودات آن همچون آب و آتش و درخت و کوه و ستاره و آسمان و... ، به مانند انسان، خردمند و داراي 

اساطیري -ي ملّیز این رو بدیهی است که در شاهنامه فردوسی نیز که حماسهاند؛ ااندیشه، احساس و اراده
یابی از اي است، بهرهبینی اسطورهساخت خود، اغلب برگرفته از باورهاي کهن و جهانایران و در ژرف

ی شناختی سخن نیست بلکه بازتابي تشخیص و جاندارانگاري تنها به منظور افزودن بر ارزش زیباییهنرسازه
توان دیدار گیر نیز میي چشمهاي اساطیري است. بنابراین در این هنرسازهاز این باورهاي باستانی و نگرش

ي کنایی [(تشخیص و استعاره«هاي اساطیري به وضوح مشاهده کرد زیرا صورت و معنی را در حماسه
شناختی کهن بازمانده است؛ جهانجاندار انگاري)] ، در قلمرو ادب، یادگار و یادمانی است که از این بنیاد

سان که ارزش باورشناختی آن، در اسطوره سرانجام، کاربرد پندار شناختیش را، در ادب پدید آورده بدان
).128: 1387(کزازي، » است

مندي  و خردمندي طبیعت در اساطیر و متون پهلوي بارها اشاره شده است؛ در بندهش طبیعت در به جان
پردازد. مینوي آسمان چونان ارتشتاري اروند که وي و انسان (کیومرث) با اهریمن به نبرد میکنار ایزدان مین

در حالی که –زره فلزین دارد، مقابله با اهریمن را مهیا ساخت. نخستین نبرد را آسمان کرد. دیگر نبرد را آب 
ا گیاه، پنجمین را گاو یکتا آفرید، با اهریمن کرد، سومین نبرد را زمین، چهارمین ر-دادباد او را یاري می

ششمین نبرد را کیومرث، هفتمین را آتش، هشتمین را اختران، نهمین را ایزدان مینوي و دهمین نبرد را 
). در اسطوره، خردمندي طبیعت تا رستاخیز ادامه دارد. در 63: 1385دادگی، ستارگان ناآمیزنده کردند(فرنبغ

هد آب و آتش و گیاه را برنجانند و هر که این کار شود و دستور میاد میدوران هوشیدرماه ضحاك از بند آز
کنند و او نزد گرشاسب جود. آب و آتش و گیاه از مردمان نزد اورمزد شکایت میار نکند ضحاك او را می

).79: 1380کشد (مینوي خرد، خیزاند و گرشاسب ضحاك را میرود وي را برمیمی
ي فردوسیهتشخیص در شاهنام-3-3-3
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در شاهنامه نیز بسیاري از موجودات غیر انسانی و طبیعی یا بصورت آشکار خردمندند مانند رخش، 
گناهانی چون سیاوش و فریدون ی بهسیمرغ و...ویا درنهان خود خردي نهفته دارندهمچون آب وآتش که ب

رسانند:وکیخسرو آسیب نمی
»ندـنه کرده را زود رسوا کــگند                    ــمگرکاتش تیز پیداک«

)214: 1389(فردوسی،
ونیز همچو آبی که بر مرگ سیاوش سوگوار است:

»یابــراسـد آب                        کندزار نفرین بر افــهر سیاوش بباریـزب«
)297: 1389(فردوسی،

ویا در این بیت از داستان رستم و سهراب:
»دــرّد روان تن به زندان کنـبپکسی کزتوماند ستودان کند«

)195: 1389(فردوسی،
فقط پنداري شاعرانه نیست بلکه باوري باستانی است که براساس آن روح و روان انسان » پریدن روان«

یابد. مینو راهیترتیب از گیتی به مهمچون مرغی است که هرگاه از دام تن بپرد، به سبکبالی می رسد وبدین
در شاهنامه تنها در هماهنگی این هنرسازه با معنی و » جاندارانگاري«و » یصتشخ« ارزش هنري 

شود. حکیم فردوسی با استفاده از این ي اساطیري خالصه نمیاي این حماسهساخت محتوایی و درونهژرف
و متروك باور کهن ایرانی به جانداري، خردمندي و پویایی ي هنري، در حقیقت عنصر فراموش شدهشیوه

ي ادبیات کرده است. بدیهی است که زنده شدن این عنصر باستانی، تنها در پرتو بیعت را دوباره وارد صحنهط
ي غالب شاهنامهشک، وجهگیرد که بیصورت می» خرَد«کالن و کهن فرهنگ ایرانی یعنی » غالبوجه«

ت، چنان روح بانشاط و دهد. این عنصر که خود، احیاي جان و خرد طبیعت اسفردوسی را نیز تشکیل می
کند که با نیروي خود، دیگر عناصر موجود در صحنه را نیز انگیزش ي حماسه وارد میفعالی را به حوزه

کدکنی (شفیعی » ساختارِ ساختارهاي ذهنیت [مخاطب] در طیف مغناطیسیِ دیگري حرکت کند«دهد تا می
،170:1390.(

بخشی به آن تعریف، سبب فرمدر شاهنامه نیز، که بنابهگردانی و رستاخیز سایر عناصر موجود شکل
شود، بسامد غالب میتبدیل به وجه» خرد«شود، از طریق وجه غالب، بسیار روشن است. آنجا که می

رود و یا اي همچون تشبیه محسوس به محسوس که با عینیت و عقالنیت، پیوند مستقیم دارد، باال میهنرسازه
هاي شاعرانه و هنري ( مانند د قوي) که ذهنی و کلّی و مبهمند، جاي خود را به صفتهاي عادي( ماننصفت

طلبند.تر و عینیتدهند که تصویري و ملموسي دیزه) میي خون یا چمانندهفشاننده
گیرينتیجه-4
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دو را از ي آنویژگی هنر حقیقی است که تقابل دیرینهدر یک اثر ادبی، تنها» معنی«و » صورت«هماهنگی 
اساطیري ایران -ي ملّیي فردوسی که تنها حماسهدهد. شاهنامهبرد و آنها را با هم دیدار و پیوند میمیان می

ي نمود این هماهنگی و تناسب ترین عرصهاست، با داشتن هر دو ویژگی ملّی و اساطیري بودنش، وسیع
ي خام معناي اولیه یا به بیان بهتر، یک مادهي بزرگی بدون داشتن یک چنین حماسهاست. اگرچه آفرینش یک

ي اعصار ي ناب فردوسی را به مخاطبش در همهحماسی، قابل تصور نیست، اما آنچه احساس و اندیشه
رساند، صورت متناسب شاهنامه با معناي حماسی آن است. فردوسی این هماهنگی کالن را با استفاده از می

ي ممکن ایجاد کرده است و از رهگذر این ، به بهترین شیوه»تشخیص«و» تضاد«، »نماد«هاي هنرسازه
راه نیز، بار دیگر بر بخشد و از ایني شعرش  نیز پویایی و تشخّص مییابی، به دیگر اجزاي سازندهبهره

نهد. ارزش ادبی(شعریت) اثرش صحه می
نامهکتاب

هفتم. انتشارات سمت. تهران.). تاریخ اساطیري ایران. چاپ1385آموزگار، ژاله.(-1
). حقیقت و زیبایی. چاپ پانزدهم. نشر مرکز. تهران.1387احمدي، بابک.(-2
ي مینوي خرد. چاپ سوم. انتشارات توس. تهران).ترجمه1385تفضلی، احمد.(-3
ران.).هنر چیست؟. ترجمه کاوه دهگان.چاپ یازدهم. انتشارات امیر کبیر. ته1382تولستوي، لئون.(-4
من زنده نمیرم از این پس که» . سیمبولیسم  در داستانهاي شاهنامه). «1374سرامی، قدمعلی.( -5

ام(مجموعه مقاالت). چاپ اول. انتشارات دانشگاه تهران. تهران.
).بیان و معانی. چاپ هفتم. انتشارات فردوس. تهران.1381شمیسا، سیروس.(-6
چاپ سوم. نشر میترا. تهران.). بیان.1387شمیسا، سیروس.(-7
). رستاخیز کلمات. چاپ دوم. نشر سخن. تهران1391شفیعی کدکنی، محمدرضا.(-8
). فرهنگ اصطالحات ادبی. چاپ سوم. انتشارات مروارید. تهران.1385راد، سیما.(-9

ن.). درآمدي بر اندیشه و هنر فردوسی. چاپ سوم. ناهید. تهرا1387حمیدیان، سعید. (-10
ي جالل ستّاري. چاپ اول. انتشارات توس. ها. ترجمه). زبان رمزي افسانه1364دالشو، م. لوفلر(-11
تهران.
). اوستا، گزارش و پژوهش. چاپ دهم. نشر مروارید. تهران. 1385دوستخواه، جلیل.(-12
نشگاهی. تهران. ي ارباب شیرازي. مرکز نشردا). تخیل فرهیخته. ترجمه1363فراي، نورتراپ.(-13
). شاهنامه، به کوشش سعید حمیدیان.چاپ هفدهم. نشر قطره. تهران. 1389فردوسی، ابوالقاسم .(-14
). بندهش. گزارنده: مهرداد بهار. چاپ سوم. انتشارات توس. تهران1385فرنبغ دادگی. (-15
شر مرکز. تهران.).رؤیا، حماسه، اسطوره. چاپ چهارم. ن1387کزازي، میرجالل الدین.(-16
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(زیباشناسی سخن پارسی). چاپ هشتم. کتاب ماد(وابسته به 1). بیان1387الدین.(کزازي، میرجالل-17
نشر مرکز). تهران.

ي متن فصلنامه». ي اساطیري شاهنامهتقابل نمادهاي خیر و شر در دوره). «1390محرّمی، رامین.(-18
127-143. صص1390. پاییز 49پژوهی ادبی، شماره

ي زال.چاپ اول. نشر آگه. تهران.). اسطوره1369مختاري، محمد.(-19
).حماسه در رمزوراز ملّی. چاپ دوم. انتشارات توس. تهران.1379مختاري، محمد. (-20
). پیوند خرد و اسطوره در شاهنامه. چاپ اول. شرکت 1389موسوي، کاظم و اشرف خسروي. (-21

هران.انتشارات علمی وفرهنگی. ت
). مثنوي معنوي. شرح جامع کریم مانی. دفتر سوم. چاپ بیست و هشتم. 1391الدین.(موالنا، جالل-22

انتشارات اطالعات. تهران.
). بدیع از دیدگاه زیبایی شناسی. ویراستار: رضا انزابی نژاد. چاپ اول 1379وحیدیان کامیار، تقی. (-23

نشر دوستان. تهران.
ي ژاله آموزگار و احمد تفضّلی.چاپ دوم. نشر ). شناخت اساطیر ایران. ترجمه1371(هینلز، جان.-24

چشمه. تهران.
ي محمد سلطانیه. چاپ اول. انتشارات ). انسان و سمبولهایش. ترجمه1377یونگ ، کارل گوستاو(-25

جامی. تهران.
26 - Guddon, J.A.A. Dctionary of Literary Terms, Penguin books, 1979, P.152
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(پنجاه غزل اول از دیوان)حسن دهلويپنجاه غزلِۀشناسانتحلیل سبک
1خدیجه فتحی

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه محقق اردبیلی
2عسگر صالحی

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی
چکیده

گوي هندوستان در قرن هفتم و هشتم هجري شاعران بزرگ پارسیازدهلويبن عالء سجزيالدین حسنامیرنجم
بوده و در غالب غزلها » حسن«مقام، دوست، معاشر و مصاحب امیر خسرو دهلوي است. تخلص او در اشعارش و هم

ن و منشأش را دهلی یواند ولی او خود مولدش را بداتکرار شده است. مولدش را همۀ تذکره نویسان دهلی نوشته
ترین الدین اولیاست. امیر حسن بعد از امیر خسرو بزرگی کرده است. او حنفی مذهب و از مریدان شیخ نظاممعرف

شاعر هندوستان در دو قرن هفتم و هشتم، و یکی از شاعران خوب فارسی زبان است. کالمش ساده و روان و در این 
اند و چنانکه جامی در بهارستان ن نامیدهشیوه پیرو سعدي است و به همین خاطر است که او را سعدي هندوستا

میگوید وي را در غزل طریق خاصی است.
شناسی و در از منظر سبکاز ويپنجاه غزل او در غزل، » طریق خاص«براي نشان دادن این رو در این مقاله، از این

هاي دقیق و یحات، نمونهفکري مورد بررسی قرار گرفته است و در هر سه بخش بعد از توضوادبی،سه سطح زبانی
هاي سبک او در هر سه سطح اشاره شده است و ها و نوآوري. آنگاه به برجستگیمصادیق هرکدام آورده شده است

ي حسن ن حاکم بر غزلهایمامضیی از قبیلِ:به سؤالهابتوانیم تا در پایان نتایج به دست آمده بیان گردیده است
کدام است و کدام یک از بسامد بیشتري نسبت به سایر اورفته در غزلهاي ادبی به کارصناعاتدهلویکدام است؟

ویژه اینکه بتوانیم ویژگیهاي مهم شعري او و نوآوریهایش پاسخی استوار دهیم و بهبرخوردار است؟ و...صناعات ادبی
را نشان دهیم.

بیشتر در در سطح زبانیاعر برخی از نتایج این مقاله حاکی است که در پنجاه غزل بررسی شده، نوآوري ش
ردیف هاي نویی چون: بسیاري، گرفت و گذاشت، آماده یافته است و ... . مورد ؛ موسیقی کناري و قافیه و ردیف است

،و در سطح فکريمربوط به خالقیت شعري و تصاویر و مضمون هاي ذهنی جدید است؛در سطح ادبیبرجسته 
ها آفرینی و ابداع واژهنوآوري هاي حسن در حوزة مضمونبه طور کهست.مضمون عاشقانه بر بیشتر غزلها حکمفرما

اي براي آشنایی با سبک و طرز غزل حسن هاي مبتنی بر آن، زمینهبا آمارهاي دقیق و تحلیلو ترکیبات نو است.
ایم. دهلوي ارائه داده

آفرینی، نوآوري.ضمون، محسن دهلوي، غزل، سبک، سطح زبانی، سطح ادبی، سطح فکريها:کلیدواژه
مقدمه-1

ق 650الدین حسن معروف به خواجه حسن و امیر حسن پسر عالء سجزي بوده و در حدود سالنجم
اند که وي پس از پنجاه سالگی به شعر و دیده به جهان گشوده است. بسیاري از معاصرین حسن بر این عقیده

ینکه آگاهی وي از علوم و فنون دورة خود بسیار زیاد تصوف روي آورده است ولی با توجه به ااًخصوص
الدین بلبن است و امکان کسب آن جز در جوانی ناممکن است و همچنین قصایدي در مدح سلطان غیاث

ی در آخرین سال سلطنتش وي را ق در صدر سلطنت بوده، بنابراین اگر حسن حت686ّدارد که ایشان تا سال 

1.sooroosh6595@yahoo.com(نویسنده مسئول)
2.asgarsalahi@yahoo.com
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روي این قول از برخی معاصران او د سی و پنج سال بیش نداشته استو از ایندر آن زمان حدو،ستوده باشد
سعدي «اند و بر اثر پیروي از سبک سعدي به او خوانده» طوطی هند«رسد. حسن دهلوي را بعید به نظر می

عالمه اند و اند. از قرن هشتم تا کنون تمام صاحبنظران از وي به بزرگی یاد کردهنیز لقب داده» هندوستان
گوید که حسن بر صنف غزل منت بسیار نهاده است و او خود در می» شعرالعجم«در کتاب نعمانیشبلی

گوید:ستایش هنرش می
نستایم به یک زبان تنهامنَش همیبه حسن نظم حسن یک زبان شدند همه

) 7-10:ص 1383(بهشتی و قلیچ خانی،
متجاوز از نه هزار بیت و شامل قصاید، غزلها و ترجیعات و مجموع اشعار دیوان امیرحسن دهلوي«

ترکیبات و رباعیات و مثنویات است. از بدایع کارهاي حسن یکی این است که بعضی از مدایح خود را به 
هاي کوتاه در بحرهاي مختلف ساخته است. امیر حسن بعد از دوست خود امیر خسرو، صورت مثنوي

قرن هفتم و هشتم و یکی از شاعران خوب فارسی زبان است و اهمیت و بزرگترین شاعر هندوستان در
روان و او درین يهشهرت وي در غزلسرایی اوست. غزلهاي او حاوي مضامین دقیق بسیاریست در الفاظ ساد

) تربیت امیر حسن در اواخر عهد سالطین شمسیه و بلبانیه 825-826: 1366صفا،»(شیوه پیرو سعدي است.
کثیري از دانشمندان و عالمان دین و صوفیان و يهمغول عدي ه. در این دوره بود که بر اثر حملانجام گرفت

ادیبان و شاعران ایرانی نژاد به شمال هندوستان پناهنده شدند و در غالب شهرهاي آبادان آن نواحی سکونت 
ی و فرهنگ اسالمی ایران در گزیدند. این گروه و فرزندان و نبیرگان آنان ناشران واقعی زبان و ادب فارس

با رونق تصوف و ادب ایرانی را در هند به وجود آوردند. يههندوستان شدند و در قرن هفتم و هشتم حوز
القدر درخشانی از عهد استیالي ادب و فرهنگ ایرانی در هندوستان است که دو شاعر جلیليهدر چنین دور

اي از خود به یادگار بیت شدند و هر دو آثار ارزندهمانند امیر حسن دهلوي و امیر خسرو دهلوي تر
)820گذاشتند.(همان:

شناسی و در سه سطح زبانی، ادبی و هاي حسن دهلوي، از منظر سبکدر این مقاله پنجاه غزلِ اول از غزل
ص تا به سبک خافکري، مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج دقیق و تحلیلهاي مبتنی بر آن ارائه شده است

سازد پی ببریم. حسن با الفاظ ساده در پی انتقال معناي دلخواه دهلوي در غزلهایش که معنا را فداي لفظ نمی
نماید ولی دریافت مقصود شاعر نیاز به تأمل و دقت رو غزلهایش اگرچه در نگاه اول آسان میاست، از این
فراوان دارد. 

ده است و براي آگاهی از زندگینامه و آثار حسن در مورد حسن دهلوي کتاب مستقلی تألیف نش
ي دیوانش به اهتمام قلیچ خانی و اهللا صفاو مقدمهاز ذبیح» تاریخ ادبیات در ایران«میتوان به جلد سوم کتاب 

نوشتۀ » حسن دهلوي«توان به مقالۀ بهشتی مراجعه کرد. از جمله مقاالتی که در این زمینه کار شده است می
نگاهی بر آثار حسن دهلوي «ي در آن به طور مختصر به زندگینامه او اشاره شده است و مقالهغالم سرور که 
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ي حمید رضا قلیچ خانی که با نگاهی مختصر به آثار حسن، نوشته» سجزي و تأثیر سعدي هندوستان بر حافظ
سعدي شیراز و «ي مقالهتوان ازپردازد اشاره کرد. از دیگر مقاالت میدر چند سطر به تأثیر حسن بر حافظ می

پردازد و در نهایت به این نتیجه ي این دو شاعر میاز عبداهللا واثق عباسی نام برد که به مقایسه» سعدي هند
رسد که در شعر هیچ یک از شاعران تا این اندازه شباهت وجود ندارد و امیر حسن از مقلّدان موفق می

شناسی آثار حسن دهلوي کاري یم، تاکنون در مورد سبکاسعدي است. اما تا جایی که ما بررسی کرده
شناسانه به بخشی اي شد تا با نگاهی سبکصورت نگرفته است و چنین ضرورتی موجب نوشتنِ چنین مقاله

ي او بپردازیم.از غزلهاي دهلوي، به بررسی اندیشه
بحث-2
مختصات زبانی-2-1

توان سطح موسیقیایی متن نیز گفت زیرا در این مرحله متن را یسطح آوایی: به سطح آوایی م-2-1-1
)153: 1373، کنیم. (شمیساآفرین بررسی میبه لحاظ ابزار موسیقی

موسیقی بیرونی (وزن): دهلوي در سرودن پنجاه غزلِ اول که مورد بررسی ما قرار گرفته -2-1-1-1
ها، نشان دهندة تسلط او بر اوزان شعر در انتخاب وزنطلبی است، از سیزده وزن بهره گرفته است. این تنوع

فارسی است و از روحیۀ تنوع جوییِ وي حکایت دارد. 
و وزن چهارده غزل از » فعالتن«وزن سالم دارند. وزن یک غزل از تکرار ،از پنجاه غزل تنها یازده مورد

مفعول «و ده غزل در وزنبه وجود آمده است که هر دو وزنی سنگین و غمگین است» فاعالتن«تکرار
سنگین و سروده شده است که آن نیز وزنی سنگین و ناشاد است. در کنار این اوزان » فاعالت مفاعیل فاعلن

و وزنی که از ،که مناسب مفاهیم عاشقانه است»مفعول مفاعلن فعولن«غمگین، میتوان به اوزان شاد و تند مانند
بخش و عاشقانه است، آرام و دلنشین و مناسب مضامین آراموزنی،وبه وجود آمده است»مفاعیلن«تکرار 

اشاره کرد.
سنگینی دارند که این امر حاکی در بررسی غزلهاي امیر حسن این نتیجه حاصل شد که بیشتر غزلها وزنِ

دهلوي متعلق به يهاوزان غزلهاي بررسی شدهجران و فراق است. بیشترین بسامداز سوز عاشقانه و غمِ
درصد از وزنها را به خود اختصاص 30بار آن را به کار برده است. این بحر عروضی 15مل است که بحر ر

.داده است

غزل اول50دراوزان و بحور عروضیجدول بسامدي 
رد

یف
ببحروزن

سامد
در

صد
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فاعالتن 1
فاعالتن فاعالتن 

فاعلن

رمل مثمن 
محذوف

1
4

2
8

مفتعلن 2
مفاعلن مفتعلن 

علنمفا

رجز مثمن 
مطوي مخبون

12

-مستفعلن3
-مستفعلن
مستفعلنمستفعلن

رجز مثمن 
سالم

1
0

2
0

مفاعلن 4
فعالتن مفاعلن 

فعالتن

مجتث مثمن 
مخبون محذوف

12

فعالتن 5
مفاعلن فعلن

خفیف 
مسدس مخبون

36

فعالتن 6
فعالتن فعالتن 

فعلن

رمل مثمن 
مخبون محذوف

12

مفعول 7
یل فاعالت مفاع

فاعلن

مضارع 
مثمن اخرب

1
0

2
0

مفعول مفاعیل 8
مفاعیل فعولن

هزج مثمن 
اخرب مکفوف 

محذوف

24

فعولن فعولن 9
فعولن فعل

متقارب 
مثمن محذوف

12

1
0

مفعول 
مفاعیلن مفعول 

مفاعیلن

هزج مثمن 
اخرب

24

24هزج مفعول 1
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اخرب مسدسمفاعلن فعولن1
مقبوض 
محذوف

1
2

مفتعلن 
ن فاعلنمفتعل

سریع مطوي 
مکشوف

24

1
3

مفاعیلن 
مفاعیلن مفاعیلن 

مفاعیلن

هزج مثمن 
سالم

12

هاي بزرگ شعر فارسی دانست ردیف را باید یکی از نعمت): «و قافیهموسیقی کناري (ردیف-2-1-1-2
یشان ردیف ) از دید ا138: 1388، (شفیعی کدکنی.»اعر نباشدشدر صورتی که بالي جان معانی و احساسات 

هاي شاعر و از نظر ایجاد ترکیبات و مجازهاي بدیع در از منظر موسیقایی، از نظر معانی و کمک به تداعی
) در غزلهاي بررسی شده، بیشتر غزلها مردف است 142-138(همان: .دهدزبان، به شعر زیبایی و اهمیت می

و...). تکرار قافیه تقریباً در همۀ غزلها دیده میشود. ردیف کوتاه است (کلماتی از قبیل ما، رايهو معموالً واژ
دهلوي در انتخاب ردیف و قافیه، از کلمات و افعال ساده و قابل فهم استفاده کرده است. از مجموع پنجاه 

ها و ابتکارات حسن دهلوي در سطح نوآوريغزل، شش غزل ردیف ندارد و چهل و چهار غزل مردف است.
هاي اسمی، فعلی و حرفیِ ابتکاري و به بخش قافیه و ردیف است. وي در آوردن ردیفآوایی، بیشتر مربوط 

ي طور کامل داراي قافیهغیر رایج، مهارت دارد و بیشتر غزلهایش قافیۀ فعلی دارد و تعداد غزلهایی که به
ش دارد، البته در ها و افعال ساده گرایاسمی باشند در اشعار او اندك است. در ردیف و قافیه بیشتر به کلمه

شود که بر اساس درخواست دوستان یا براي جدال با طاعنان، به آنها اشعارش ردیفهاي مشکل نیز دیده می
ي طریق شاعران قرن هفتم است. نوآوریهاي حسن از ظاهر روي آورده است و در این مورد ادامه دهنده

دهد که وي در بسیاري از نکات، ابداعگر و میغزلها نیز قابل فهم است. آوردن ردیفهاي طوالنی و ... نشان
نواندیش است.

خوریم، مانند:هاي نو نیز برمیدر غزلهاي دهلوي به ردیف
دار، لعل توست، از حد گذشت، از تو چه پنهان، گرفت و گذاشت، کیست که داند، بسیاري، یاد می
ست، شد گو همچنان باش و ... گوید که نیست، آماده یافته اکسی با او هست، که می
ي تواند از عهدهبینیم ردیفهاي اخیر ردیفهایی طوالنی هستند که تنها شاعري توانا میهمانطور که می

سرودن غزلی لطیف با چنین ردیفی برآید.
غزل اول50درموسیقی کناري (ردیف)جدول بسامدي 
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مو3اي (فعل)ردیف یک و چند کلمه
رد

تورا،دیدم مانند: بادا
تورا و...

اي (حرف و ردیف یک و چند کلمه
ضمیر)

37
مورد

مانند: ما، را، ها و ...

اي (اسم ردیف یک و چند کلمه
وصفت)

4
مورد

مانند: کجا، بال، جدا 
و ...

شود و روش آن باعث افزایش موسیقی کالم میصناعاتی است کهجناس از صناعت جناس: -2-1-1-3
عبارت است از تشابه دو کلمه در تلفظ با «) و 49: 1383، کی هرچه بیشتر واکهاست. (شمیسامبتنی بر نزدی

در بیشتر غزلهاي کهدهلوي استۀمورد عالقصناعات) جناس از 1379:396، (رجائی». مغایرت در معنی
ند و باعث و استفاده شاعر از کلماتی که در آنها صامت و مصوتها به هم نزدیک باشخوردوي به چشم می

ایجاد انواع جناس شوند، نشان دهندة وسعت دامنۀ واژگان ذهن و زبان شاعر و توانمندیهایش در حوزة خلق 
معانی جدید است.

جناس زاید: یکی از کلمات متجانس نسبت به دیگري واك یا واکهایی در آغاز یا وسط یا -1-1-1-3-1
، مذیل »یکون بزیادة من حرفین فی اوله«است: مطرف ) و بر سه نوع 1383:61،آخر اضافه دارد. (شمیسا

)1424:329، ، وسط (مختلف الوسط). (هاشمی»یکون االختالف بأکثر من حرفین فی اوله«
غزل اول50انواع جناس زاید در بسامديجدول 

رد
یف

کلمات 
متجانس

نوع 
جناس

شما
رة غزل

شما
رة بیت

501مطرفتاب-آفتاب1
-پاس2

پاسبان
76مذیل

132مذیلگلزار-گل3
142مطرفاغیار-یار4
144مذیلبار-بارکش5
146مذیلکارش-کار6
171مطرفخراب-آب7
182وسطچار-چهار8
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204مذیلجام-جامه9
1

0
-حکم

حکمی
231مذیل

1
1

-قراري
قرار

297مذیل

1
2

-غایت
غایتی

312مذیل

1
3

- حافظ
حافظا

327ذیلم

1
4

-ظرفا
فاییظر

336مذیل

1
5

-بگشا
بگشاد

386مذیل

1
6

-روزگار
روزگارها

387مذیل

1
7

406مذیلآنها-آن

1
8

415مذیلنامها-نام

1
9

444وسطکن-کهن

2
0

-نگهبان
نگهبانیش

454مذیل

2
1

466مذیلکویت-کوي

و از بین انواع آن او متعلق به جناس زایدهايناس در غزلشود بیشترین بسامد جهمانطور که مشاهده می
ترین نوع جناس است و گوش به محض شنیدن کلمات متجانسی که در بین آنها جناس مذیل است که ساده

شود. استفاده شاعر از جناس زاید در غزلیاتش نسبت به سایر انواع جناس زاید برقرار است، متوجه آن می
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-شاعرمبتکر و معناگر است و براي لفظ زیبا و آراسته معنا و مفهوم سخن را فدا نمیجناس نشان میدهد که 
.شوداو آمده است که در اینجا ذکر میهايهاي دیگر جناس هم در غزلالبته نمونهکند. 
هرگاه جامع بین دو کلمه اشتقاق و شبه اشتقاق باشد آن دو کلمه در «جناس اشتقاق: -1-1-1-3-2

خواهد بود و اشتقاق به این است که دو کلمه از یک ماده مشتق باشند. یعنی هر دو در حکم متجانسین
حروف اصلی متحد و در اصل معنی متفق باشند و شبه اشتقاق آن است که دو لفظ مشابه هم باشند لکن ماده 

-اشتقاق می) قدما به کلماتی که از یک خانواده باشند جناس306: 1379، (رجائی» هر کدام علیحده باشد.
گفتند که بر دو نوع جناس پسوند (یکی از کلمات نسبت به دیگري واکهایی در آخر اضافه دارد) و جناس 

) در 1383:60، شود. (شمیساریشه (دو واژه حداقل در دو یا سه صامت و یک مصوت مشترکند) تقسیم می
درصد است.78/15درصد به21/84بررسی به عمل آمده، نسبت جناس اشتقاق به شبه اشتقاق 

غزل اول50در اشتقاق و شبه اشتقاقجناس بسامديجدول 
رد

یف
کلمات 

متجانس
نوع 

جناس
شما
رة غزل

ش
مارة 
بیت

-سازيروضه1
روضه

323اشتقاق

333اشتقاقبتگران-بتان2
386اشتقاقکارها-کاري3
391اشتقاقنظرها-نظاره4
-خبريبی5

خبرها
394اشتقاق

-خطرانبی6
خطرها

397اشتقاق

شبه کف-کافی7
اشتقاق

442

شبه صفت-صافی8
اشتقاق

442

461اشتقاقسراسر-سر9
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1
0

- توبه–توبه

شکن
242اشتقاق

1
1

-آفریدگار
آفریده

266اشتقاق

1
2

- بیگانه–بیگانه

تر
273اشتقاق

1
3

471اشتقاقدیدار-دیده

1
4

474اشتقاقبازانجان-جان

1
5

479اشتقاقگلزار-گلی

1
6

485اشتقاقمقصود-قاصد

1
7

35اشتقاقصانع-صنع

1
8

474اشتقاقدامنی-دامان

1
9

شبه رضا-روضه
اشتقاق

323

جناس مضارع و الحق: اگر دو لفظ متجانس در نوع حروف مختلف باشند و این حروف -1-1-1-3-3
) در 401: 1379، اشند، جناس مضارع است و اگربعیدالمخرج باشند، الحق است. (رجائیالمخرج بقریب

درصد است.45/45درصد به 54/54موارد بررسی شده نسبت مضارع به الحق 

غزل اول50جناس مضارع و الحق در بسامديجدول 
شماشنوع کلمات رد
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مارة جناسمتجانسیف
غزل

رة بیت

4الحقخفته-خسته1
0

3

4الحقزمان-زمین2
4

3

2مضارعدوش-هوش3
0

1

2مضارعناز-باز4
2

1

2مضارعموي-روي5
2

4

2مضارعباغ-داغ6
3

5

2مضارعچمن-سمن7
4

1

-برکشیم8
درکشیم

4الحق
7

3

4الحقباید-باشد9
8

3

1
0

24مضارعگشته- کشته

1
1

61الحقحبیب-طبیب

توان به یک مورد جناس ناقص و دو مورد جناس تام اشاره ر جناس در غزلهاي دهلوي میاز موارد دیگ
درصد اختصاص دارد.18/30کرد. در میان انواع جناس بیشترین بسامد، به جناس اشتقاق و مذیل با 

سطح لغوي-2-1-2
و پیچیدگی به ي اوست و سخنش از ابهامیکی از ویژگیهاي بارز غزل حسن دهلوي، صراحت لهجه

انگیز کرده است.دور است و این روانی و رسائی، شعرش را بسیار دل
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پردازیم تا ف میدر این بخش به بررسی درصد لغات فارسی و عربی و لغات مخفّلغات: -2-1-2-1
فرهنگ «دهلوي به دست آوریم. در بررسی کلمات از حسن آمار دقیقی از کاربرد این کلمات درغزلهاي 

درصد 98/86نسبت لغات فارسی به عربی در پنجاه غزل بررسی شده معین استفاده شده است. دکتر »فارسی
درصد است. 5درصد به 94/99درصد است و نسبت کلمات فارسی غیر مخفف به کلمات مخفف 13به 

-ت و این نشان میهاي مأنوس و به کار رفته در متون نظم و نثر اسهاي عربی به کار رفته، کلمهبیشتر کلمه
دانسته است و در جاهایی که از لغات عربی استفاده شاعر خود را به کاربرد لغات فارسی ملزم میکه دهد 

هاي بارزي که در اشعار حسن دهلوي به چشم از دیگر ویژگیکرده، تحت تأثیر سبک زمان خود بوده است.
اجتماعی و سیاسی است و از اصطالحات نجوم، خورد نپرداختن یا بسیار کم پرداختن به مسائل اخالقی،می

فلسفه، طب و موسیقی نیز کمترین استفاده را کرده است.
اسم-2-1-2-1-1
شمارند. مشتق جامد و مشتق: اسم را از لحاظ بودن یا نبودن بن فعل دو گونه می-2-1-2-1-1-1

ه شود و یا یکی از اجزاي آن بن فعل باشد؛ و اسمی را گویند که با بن ماضی یا مضارع فعل فارسی ساخت
% 87) حدود 62: 1388جامد اسمی است که در ساختمان آن بن فعل فارسی نباشد. (احمدي گیوي/ انوري، 

باشد.% مشتق است. بیشتر اسمها جامد و فاقد بن فعل می13اسمها جامد و 
شتن وجود خارجی، به ذات و معنی معنی و ذات: اسم را از حیث داشتن یا ندا-2-1-2-1-1-2

گویند؛ و اسمهاي توان دید و حس کرد، به اینگونه اسمها، اسم ذات میاي از اسمها را میتقسیم میکنند؛ پاره
دیگري وجود دارند که وجود آنها وابسته به وجود شخص یا چیز دیگري است و در خارج از ذهن وجود 

% معنی است. میزان استفاده شاعر 42% اسمها ذات و 58) حدود 77همان:نامند. (ندارند، اینها را اسم معنی می
دهد که شاعر به هر دو مورد درونیات و معانی از اسمهاي ذات و معنی تفاوت چندانی باهم ندارد و نشان می

ونگرا و نیز مظاهر بیرونی و طبیعی نظر داشته است؛ و البته توجه کمی بیشترِ شاعر به اسمهاي ذات نشانگر در
بودن اوست.

فعل-2-1-2-1-2
اند. بودن و زمان و ساخت بررسی شده» معلوم و مجهول«و » الزم و متعدي«افعال از منظر 

ها داراي %) است و به همین دلیل اکثر جمله34%) افعال الزم (66افعال متعدي حدود دو برابر (
مفعول است.

دهد شاعر به گذشتۀ خود %) است که نشان می22%) افعال مضارع (69رابر (افعال ماضی حدود سه ب
خورد و توجه وي به زمان گذشته بیشتر از توجهش به زمان حال و آینده دلبسته است و بر آن حسرت می

دهد و نشانگر این است که شاعر اهل % افعال را تشکیل می1% و افعال نهی حدود 8است. افعال امر حدود 
نهی نبوده است و موارد استعمال آنها نیز بیشتر در رابطه با تمنا و التماس و تنبه و تشویق است.امر و
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گویی تمایل دهد شاعر به صریح% آنها مجهول است که نشان می3% افعال معلوم و فقط 97حدود 
گوید.دارد و در پرده سخن نمی

) نسبت به افعال مرکب و مرکب پیشوندي (حدود %75توجه بیشتر شاعر به افعال ساده (حدود 
دهد که شاعر به همۀ مخاطبانش که ممکن است از هر طیفی باشند نظر داشته است.%) نشان می25

مختصات ادبی-2-2
پردازي ریز و باریک است و همه چیز در خدمت آن آفرینی و خیالغزلیات دهلوي محور مضمون

ر بتواند مدام بین معقول و محسوس روابط تازه ایجاد کند. زیرا عیار خلّاقیت گیرد که ذهن شاعقرار می
شود.شاعران گاه نیز از طریق کشف و ابداع مضامین بدیع و گاهی غریب سنجیده می

هاي گوناگون سخن اي به شیوهدانشی است که در آنازچگونگی بازگفت وبازنمود اندیشه«بیان: -2-2-1
اند. بازنمود اندیشه رادر آن در چهارزمینۀ تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه گنجانیدههايو شیوه» رود.می

ها و عباراتی که در معناي آموزیم که چگونه باید مراد شاعران را از واژه) در علم بیان می1368:37، (کزازي
) 15: 1375، ات است. (شمیسارو علم بیان راه ورود به دنیاي ادبیاز این؛اند دریافتاصلی خود به کار نرفته

، شوند(شمیسابیان بحث در تشبیه و استعاره و مجاز و کنایه و ... است که جزء ذات ادبیات محسوب می
.شود) بنابراین در بررسی هر اثري، بر بیان تأکید خاصی می26: 1383
علی عدم ارادة لۀداۀمع قرینۀ المجاز هو اللفظ المستعمل فی غیرماوضع له لعالق«مجاز: -2-2-1-1

مجاز کاربرد لفظ در غیر معنی نخستین خود است با غیر عالقۀ ) 1424:251، (هاشمی» المعنی االصلی.
لهاي دهلوي تنها دو مورد ) در غز74: 1385اي که مانع از ارادة معنی حقیقی شود. (تجلیل، مشابهت و با قرینه

رساند.ه اهمیت موضوع را از دید شاعر میکمجاز وجود دارد که مجاز به عالقۀ محل و حال است
یکبار چنین کژ منه اي شوخ کله راپیراهن یک شهر ز دست تو قبا شد

)3، ب 29(غ 
مانند کردن چیزي است به چیزي، مشروط بر این که آن مانندگی مبتنی بر کذب یا «تشبیه: -2-2-1-2

بیان مشارکت دو چیز است در «) تشبیه 1375:33، (شمیسا» نماباشد، یعنی با اغراق همراه باشد.حداقل دروغ
در غزلهاي دهلوي تشبیهات فراوانی به )234: 1379، (رجائی» وصفی از اوصاف به توسط الفاظ مخصوص.
هاي غیرمعمول اوست. این شبهآوري معنایی و وجهآفرینی و نوکار رفته است که زیبایی آنها حاصل مضمون

نی بکر و برساختۀ ذهن شاعر است.تشبیهات حاوي مضامی
تشبیه حسی به حسی، یعنی یک چیز محسوس را به محسوس «تشبیه به اعتبار طرفین آن: -2-2-1-2-1

به حسی و قابل درکند. وجه در این نوع تشبیه هم مشبه و هم مشبه)44: 1375، (شمیسا» دیگري مانند کنیم.
کند. ت و ذهن او را چندان درگیر ارتباط بین طرفین تشبیه نمیشبه در اینگونه موارد براي خواننده روشن اس
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اي بر روانی غزل دانست. پسند بودن آن و نشانهها را مخاطبتوان دلیل انتخاب اینگونه تشبیهالبته می
) 229-228: صص 1390نیا، (روحانی و مهدي

رونق «یر معمول و مضمونی بکر که در بیت زیر شاعر بین پیشانی (غرّه) و ماه نو با وجه شبهی غ
است، تشبیه ایجاد کرده است و از این سنت که در تشبیه حسی وجه شبه آشکار و آسان » فزودن بر عید

است، عدول کرده است. در کنار این تشبیه زیبا، با آوردن لعل که استعاره از لب معشوق و گشایندة در فتح 
است بر زیبایی بیت افزوده است:

لعل تو بگشاده دري هم فتح و هم تأیید راچون ماه نو رونق فزوده عید راةاي غرّ
)1: ب 12(غ 

تشبیه بر حسب افراد و ترکیب-2-2-1-2-2
دو سوي تشبیه همیشه یک چیز یا یک معنی نیست بلکه «تشبیه مرکب به مرکب: -2-2-1-2-2-1

» یابد.میتشکیل و ترکیب آیند میو پیوسته به هم گاهی یک یا دو طرف آن از امور متعددي که دوشادوش
جایز نیست «یابد و به از مجموع چند چیز انتزاع می) در تشبیه مرکب، مشبه یا مشبه45: 1375، (شمیسا

توجه شاعر به تشبیه مرکب در کنار )41همان:» (به در نظر بگیریم.ٌطرفین را تک تک به عنوان مشبه و مشبه
ي تخیلِ و قوت تصویرآفرینیش را به ردن آنها در اشعارش، خالقیت شاعر و گستردگیِ دامنهتشبیه مفرد و آو

دهد.ما نشان می
وقت شد اینک تماشاي گل و گلزار رازنان چون گل به گلزار آمدندنیکوان خنده

)2: ب13(غ
یعنی شکفته » خندده در گلزار میی کگل«به »نیکوان را در حالی که می خندند«شاعري فوق در نمونه

شکوفا «و با ذهن موشکاف و مضمون آفرینش ابتدا خندیدن گل را که کنایه از تشبیه کرده استشده است 
است، ایجاد کرده است و بعد در ارتباطی زیبا خندة نیکوان را به آن تشبیه کرده است. تنها شاعري توانا » شدن

ت لطیفی برآید.تواند از عهدة سرودن چنین ابیامی
غیب است پر از کیمیاۀ حقجام تو بر دست چو من مفلسی 

)2: ب43(غ
چون ستاره در شعاع آفتابگم شد اندر پرتو رویش حسن

)9: ب50(غ
به ابتدا به طور استعاري، شعاع آفتاب را استعاره از پرتو روي معشوق و ستاره را استعاره از خودش 

کار برده و در لف و نشري مشوش به تشبیهی مرکب دست زده است و آمیختگی چند صنعت شعري در عین 
جزالت و زیبایی را اراده کرده است. 

تشبیه از دیدگاه ادات-2-2-1-2-3
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، (هاشمی» هو ما حذفت اداته«تشبیه مؤکد: تشبیهی است که ادات در آن ذکر نشود. -2-2-1-2-3-1
. حذف یکی از درصد به خود اختصاص داده است5/37) در غزلهاي دهلوي بیشترین بسامد را با 237: 1424

کند و خواندن شعر را ارکان تشبیه ذهن خواننده را براي دریافت مفهوم واقعی شاعر، بیشتر به خود درگیر می
دقیقی نهفته است که نمونۀ کند. در تشبیهات مؤکدي که شاعر به کار برده است، مضمونهاي بسیارجذابتر می

ها و مفاهیم جدید است که دهلوي را به شاعري آن را در شعر دیگر شاعران نمیتوان یافت و همین مضمون
آفرین و معناگرا تبدیل کرده است و خود شاعر هم در جاي جاي غزلیاتش به آنها تصریح کرده است. مضمون

م و نثر من نگر هر فصل بستانی دگرنظبوستان هر سال در یک فصل گیرد رنگ و بوي
اي تشبیه کرده بیت زیر، ضمن تلمیحی که به داستان حضرت ابراهیم (ع) دارد، دل را به آتشکده

داند:است که گلستان شدنش را با وجود حضرت ابراهیم (ع) می
بر من فرود آ یک دمی آتش گلستان کن مرادارم دلی آتشکده آخر خلیل من توئی

)6: ب21(غ
تواند جهان را بگیرد و در مصراع دوم به طرز غیرمستقیم از زلف رابه سپاهی تشبیه کرده است که می

خواهد که زلفش را که باعث آشوب دل شاعر میشود پریشان نکند:معشوق می
هر روز پریشان نتوان کرد سپه راهرچند که زلف تو سپاهی است جهانگیر

)4: ب29(غ

، (هاشمی» ةهو ما ذکرت فیه ادا«؛تشبیه مرسل: تشبیهی است که ادات در آن ذکر شود-2-2-1-2-3-2
1424 :237(

خورد اما بوسه بر تشبیه ابرو به محراب تشبیهی معمول است که در اشعار بیشتر شاعران به چشم می
ر است.    محراب ابروي معشوق، مضمونی تازه و مختص به شاع

گر مسلمانی به مستی بوسه زد محراب راعین محراب است ابرویش، مسلمانان چه شد
)3: ب5(غ 

تصویرسازي در بیت زیر نیز از زیبایی خاصی بهره دارد:
برون چو آینه با من همه طریق صفادرون چو شانه به کینم همه بود دندان

)2: ب33(غ 
نخست مشبه را به چیزي تشبیه کنند و سپس از گفته خود عدول کرده، «تشبیه تفضیل: -2-2-1-2-4

شاعر بر تشبیهی که ساخته قانع نیست و به دنبال 50: 1375،شمیسا»(به ترجیح نهند.مشبه را بر مشبه (
)53:همانتصویري برتر و همانندي بیشتري است.(

از تازگی و زیبایی خاصی برخوردار است: » بهشتکاشانۀ هشتم «در بیت زیر ترکیب 
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کاین چنین نقش بهشتی نیست آن کاشانه راام با تو به از کاشانۀ هشتم بهشت کلبه
)4: ب27(غ

یابد این مسأله است که شاعر در آنچه در تشبیهات تفضیلی شاعر برجستگی و نمود بیشتري می
ه و دیدار معشوق به خورشید و ماه را تکرار کرده است: چندین جا تشبیه تفضیلیِ چهر

از سیر مهر و ماه که پرسد حکیم راگر تو برون خرامی با این چنین جمال
)3:ب22(غ

پیش مه و خورشید تو پاره کند اخترشناس ار بنگرد نور دو رخسارت گهی
تقویم را

)2:ب23(غ
رسیم که دهلوي از از بررسی ابیات شاعر از لحاظ تشبیهات به کار رفته در آنها، به این نتیجه میبعد

هایی که تشبیهات ساده و قابل فهم با مضامینی بکر که مخصوص خود شاعر است بهره برده است و با واژه
کرده است و به همین دلیل اي ایجادهمیشه در ادبیات دورة شاعر در شعر شاعران وجود داشته، مضامین تازه

(بهشتی و قلیچ خانی، ». خواجه حسن را در غزل طریق خاصی است«گوید است که جامی در بهارستان می
)9: ص1383
هاي تشبیهی در این است که در خیال انگیزي کالم نقش تشبیهی: اهمیت اضافهيهاضاف-2-2-1-2-5

اضافه میشود از زیبایی بیشتري همشببه ه بهن مشباي که در آتشبیهی بخصوص اضافهيهاضاف«دارد. 
ي تشبیهی بسامد باالیی )در غزلیات دهلوي، اضافه88: 1373(احمد نژاد، »برخوردارند و به استعاره نزدیکند.

معمول در زبان فارسی است اما این هرگز از زیبایی و ارزش کار او هايدارد هرچند بعضی از آنها از اضافه
شود. همچنین بعضی از تنوع برخوردارند و گاه همین تشبیهات معمول باعث برجستگی کار او میکاهد نمی

و جاي تأمل دارند:
)/ 1: ب40)/ کفر سر زلف (غ3: ب39)/ پناه دین و تقوي (غ2: ب39)/ ساغر عشق (غ1: ب38گنج زر (غ

)/ 1: ب44، گرد جفا (غ)/ ابر صفا3: ب42)/ آفتاب می (غ7: ب40)/ خانۀ چشم (غ2: ب40شحنۀ عشق (غ
)/ 5: ب46)/ خانۀ عشق (غ5: ب45)/ سحر طبع (غ2: ب44بحر عفو و عاطفت، برج معدلت، درج اصطفا (غ

)/ تیر 2: ب49)/ دانۀ دل (غ3: ب48)/ بالي هجر (غ8: ب47)/ مهمانخانۀ دیدار (غ2: ب47دکان مهتري (غ
)/ 5: ب44)/ تاج دولت (غ6: ب50(غ)/ جوي چشم5: ب50)/ درج لب (غ4: ب50غمزه، کمینگاه فریب (غ

)/ ذیل کرم 4: ب18)/ تیغ غمزه (غ5: ب17)/ شربت وصل (غ7: ب16)/ زندان غم (غ3: ب4آتش شوق (غ
)/ طوق غم 6: ب22)/ در سرشک (غ2: ب20)/ تخت وصل، کنج فقر (غ1: ب21)/ آفتاب روي (غ4: ب20(غ
)/ دفتر 2: ب28)/ زنجیر زلف (غ4: ب27)/ کاشانۀ هشتم بهشت (غ2: ب27)/ ترك عشق (غ5: ب23(غ

)/ 4: ب33)/ خانۀ صبر (غ5: ب32)/ ابر کرم (غ3: ب30)/ خطیب عشق، منبر جان (غ1: ب29طاعت (غ
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)/ خارخار هجر 5: ب35)/ خار غم، باغچۀ رحمت (غ4: ب35)/ حلواي مراد (غ5: ب33والیت خوبی (غ
).7: ب36)/ تیغ غمزه (غ5: ب36)/ صف مژگان (غ4: ب36(غ

بین المعنی المنقول عنه و المعنی ۀاستعمال اللفظ فی غیر ماوضع له لعالقه المشابه«استعاره: -2-2-1-3
، (هاشمی» عن اراده المعنی االصلی واالستعاره لیست اال تشبیها مختصرا.ۀصارفۀالمستعمل فیه، مع قرین

به باقی خالصه میکنیم که فقط مشبه) استعاره در حقیقت تشبیه فشرده است، یعنی تشبیه را آنقدر258: 1424
)57: 1375، بماند. (شمیسا

» به فقط فاالستعاره تصریحیه أو مصرحه.اذا ذکر فی الکالم لفظ المشبه«مصرحه: يهاستعار-2-2-1-3-1
) 99: 1368، اي که بنیاد آن در سخن بر مستعارمنه یا مانسته است. (کزازي) استعاره258: 1424، (هاشمی

هاي مصرحه درصد به خود اختصاص داده است. بیشتر استعاره42/68مصرحه بیشترین آمار را با يهاراستع
ها از روي و موي و قد و دهان و ... معشوق حکایت دارد براي وصف معشوق به کار رفته است. این استعاره

و نشانگر عاشقانه بودن غزلهاي سعدي هندوستان است:
دانۀ دل خدمتی آورده در منقارهاویت میپرندماه من مرغان عرشی گرد ک

)2: ب49(غ
اما آنچه باعث لطف کالم میشود تشبیه دل به دانه به دلیل سازگاري با است» معشوق«استعاره از » ماه«

منقار و مرغان است.
بر عقیق ناب زد لؤلؤي نابگوهري جستیم از درج لبش

)5: ب50(غ
است.» دندان«استعاره از » لؤلؤي ناب« و » لب«ستعاره از ا» عقیق ناب«
استعاره از معشوق » ماه زودآزار«و » بت دیر آشتی«)، 1: ب10(غ» معشوق«استعاره از » اللهرخسروِ«

: 40(غ» معشوق«استعاره از » نرگس نورسته«)، 4: ب36(غ» معشوق«استعاره از » غنچۀ نوخیز«)، 7: ب14(غ
) 1: ب28(غ» می«استعاره از » آفت فرزانه«)، 1: ب21(غ» معشوق«ستعاره از ا» ماه خوبان«)، 3ب
). 5: ب16(غ» خود شاعر«استعاره از » پیرشاهدباز«و

اش است، بهره هاي معمول در ادبیات که اقتضاي غزلیات عاشقانههمانطور که گفتیم شاعر از استعاره
آشتی و ماه ارد که مخصوص خود شاعر است؛ همانند بت دیرهایی وجود دبرده است ولی در بین آنها استعاره

.14زودآزار در غزل 
به و أشیر الیه بذکر اذا ذکر فی الکالم لفظ مشبه فقط و حذف فیه المشبه«مکنیه: يهاستعار-2-2-1-3-2

را ذکر کرده ) متکلم از ارکان تشبیه فقط مشبه260: 1424، (هاشمی» الزمه المسمی تخییال فاالستعاره مکنیه.
1379، آورد تا داللتی براي تشبیه باشد.(رجائیبه را براي مشبه میو بعضی از لوازم و خصوصیات مشبه :

و جانبخشی به اشعار انجامد و باعث پویایی بیشتر شعرمکنیه که در نهایت به تشخیص میيه) استعار305
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. وجود تشخیص و جاندارانگاري در حه داردمصررة درصد را در مقایسه با استعا57/31شود، میشاعر
ها و تصاویر ها و تصاویر پویا و پرتپش را بر واژهغزلیات دهلوي حاکی از ذهن تصویرسازش است. وي واژه

شاعر از رهگذر «دهد. او از عناصر طبیعت بهره گرفته و به آنان زبان گفتگو بخشیده است. ایستا ترجیح می
)1391:237آذر،(سالمت». کل انسان و ویژگیهاي وي به جلوه گذاشته استتشخیص، عناصر هستی را در ش

گرد دکان می فروش مراگشته است خردةدیدسرمۀ 
)5: ب 20(غ

یگل تشخیصی ساده است و شاعر با اشاره به پریشان بستن دستار به لطف کالم در بیت زیر جامه
افزوده است:

باز بنگر آن پریشان بستن دستار رارها داغ شرابباگلۀجاماي بر دیده
)3: ب13(غ

معناه ةمن ارادۀمانعۀمع قرینۀالمشابهقه هو ترکیب استعمل فی غیر ماوضع له لعال«تمثیل: -2-2-1-4
گویی که در آن شباهتهاي جزء به جزء بسیاري با یک اصل اخالقی یا لثَ) م275: 1379، رجائی»(االصلی.

المثل) از موضوعات رایج و مورد عالقۀ حسن تمثیل(ارسال)81: 1375، مذهبی یا عرفانی وجود دارد.(شمیسا
آوریم. هایی از آن را میاست. به همین دلیل براي شناخت بهتر و بیشتر وي نمونه

حد کبوتر کی بود کو صید گیرد باز رارویان بلیغالب نیاید عقل من بر عشق مه
)4: ب16غ(

چو آتش آمد بیچاره کاه را چه بقابسوخت از تف عشقت همه وجود حسن
)7: ب34(غ

دیدة اعمی چه کند توتیااین دل گمره شده نشنید پند
)5: ب43(غ 

عایت بدیع: اسلوبی که براي تزیین کالم بعد از رعایت مطابقت کالم با مقتضاي حال و ر-2-2-2
)1379:336، وضوح داللت آن بر معنی مقصود وضع شده است.(رجائی

هی أن یذکر المتکلم لفظا مفردا له معنیان، احدهما قریب ظاهر غیر مراد واآلخر «ایهام: -2-2-2-1
) 301: 1424هاشمی، »(بعیدالخفی هو المراد بالقرینه.

(مطلقه) است که در آن از مالئمات معنی قریب چیزي ایهام به کار رفته در غزلهاي دهلوي ایهام مجرده 
رسد که شاعر معنی نزدیک رادر نظر دارد ولی در حقیقت . در ایهام مجرده ابتدا چنین به نظر میشودذکر نمی

چنین نیست و خواننده باید براي دریافت کالم ذهنش رابه تالش وادارد که اینکار جذابیت شعر را دوچندان 
کند: می

شهر کسان قرار نباشد غریب رابهشتدرت بماند نمیبایدش دل کز
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)6: ب6(غ
که تنها میگذارد یار رایارينیست از باز دل سوي سفر میبینم آن دلدار را

)1: ب14(غ
کنم بس مینیابم این دل دیوانه راچونباز در زنجیر زلف شاهدان آویختم

)2: ب28(غ
بر ماگذريوي آب حیات جان آخر راغ دل آخر نظري بر مااي چشم و چ

)1: ب35(غ
، (شمیسا» کنند.در این روش بین معانی هارمونی یا تناسب معانی ایجاد می«روش تناسب: -2-2-2-2

النظیر، تضاد، لف و نشر مرتبط با این بحث چون مراعاتصناعات ادبی) در این قسمت به بررسی 1383:107
پردازیم تا آمار دقیقی از کاربرد آنها ارائه دهیم.تلمیح میو 

، (هاشمی» ۀ التضاد.هال علی جۀهی الجمع بین االمرین او امور متناسب«النظیر: مراعات-2-2-2-2-1
در اینجا ؛هایی در کالم، اجزائی از یک کل باشندافتد که واژهالنظیر وقتی اتفاق می) مراعات304: 1424

صد از اقسام روش تناسب را به خود اختصاص داده است که بعد از تضاد بیشترین بسامد را در73/37
. این صناعت ادبی نشانگر تسلط شاعر بر گسترة لغات یک مجموعه است و به دلیل صراحت کالم داراست

در این مقوله، تفهیم مقصود به خواننده آسانتر شده است.
)/ شاه، تخت، 5: ب6)/مسجد، حدیث، خطیب (غ1: ب6بیب، آه (غ)/ درد، ط5: ب5سیل، آشنا، غرقاب (غ

: 16)/ سبحه، خرقه، زاهد (غ7: ب12)/ سر، دست، پا (غ2: ب12)/ ماه، هالل، عید (غ2: ب7خسرو، علم (غ
)/ سر، زلف، 1: ب24)/ الف، الم، میم (همان)/ سرو، سبزه، سمن، چمن (غ5، ب22)/ قد، زلف، دهان (غ5ب

: 30)/ خطیب، منبر، مسجد (غ5: ب28)/ مرغ، قفس، دانه (غ1: ب28، میخانه، ساقی (غ)/ می5: ب27شانه (غ
)/ چشم، گریه، آب 4: ب3)/ امروز، دي، فردا (غ3: ب2) / سر، جان، تن (غ5: ب30)/ ازل، الست، بلی (غ3ب
).3: ب4)/ آب، آتش (غ2: ب5)/ دهان، لب، دندان (غ4: ب4(غ

) دو معنی که 303: 1424، (هاشمی» بین الشیء و ضده فی الکالم.الطباق هو جمع «تضاد: -2-2-2-2-2
) کلمات از نظر معنی عکس و ضدهم باشند. 337: 1379، بینشان تنافی و تقابل باشد در کالم بیاورند. (رجائی

50/41انتخاب شده است و با و معمول هاي ساده ) کلمات متضاد در غزلها از واژه109: 1383ع (شمیسا
تضاد به دلیل رابطۀ عکس کلمات، در جایگیر شدن رین آمار را به خود اختصاص داده است.درصد بیشت

معنی در ذهن مخاطب تأثیر بسزایی دارد و شاعر از این طریق در رساندن بهتر معنی به مخاطبان خود کوشیده 
است:

گدایی، پادشه )/4: ب5)/ صبحدم، شب(غ2: ب4قدر(غ)/ قدر، بی3: ب2)/ جان، تن(غ6: ب5پري، دیو(غ
: 15قرار (غ)/ قرار، بی7: ب14)/ دیر، زود (غ6: ب12)/ ایجاز، اطناب (غ4: ب9)/ درمان، درد (غ5: ب8(غ
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)/ 2: ب21)/ روز، شب (غ3: ب18)/ آسان، دشوار (غ3: ب19)/ گل، خار (غ5: ب17)/ سؤال، جواب (غ7ب
)/ 1: ب30)/ نو، دیرینه (غ6: ب28انه (غ)/ کعبه، بتخ3: ب27)/ آشنا، بیگانه (غ2: ب27آبادان، ویرانه (غ

).5: ب47)/ دنیا، عقبی (غ2: ب38)/ نو، کهن (غ3: ب34)/ سفید، سیاه (غ5: ب32خشک، تر (غ
أن یذکر المتعدد، ثم یذکر ما لکل من أفراده شائعا من غیر تعیین، اعتمادا علی «لف و نشر: -2-2-2-2-3

اول دو یا چند چیز را مفصالً یا مجمالً ) «310: 1424، هاشمی» (تصرف السامع فی تمییز ما لکل واحد منها.
ذکر کنند و این را لف گویند بعد از آن متعلق به هر یک از آنها را بدون تعیین مذکور سازند و این را نشر 

) در بررسی غزلهاي دهلوي فقط چهار مورد لف و نشر مشاهده شد که کمترین 355: 1379، (رجائی» گویند.
گذارد و هیجان او را شاعر با ایجاد لف و نشر در کالم خواننده را منتظر میدرصد) را داراست.54/7بسامد (

کند:براي خواندن شعر و دریافتن معنی بیشتر می
را امید و بیمتفسیر کرد آیت تو امروز روزگارروي و مويازعکس 

)4: ب22(غ
راالف الم میمدر سینه نقش کردم ن زمانتو ایقد و زلف و دهان من هم ز

)5، ب22(غ
ام تسلیم راحکمی که میخواهی بران استادهراامید و بیمآیتی حکم روي و مویتاي 

)1: ب23(غ
بوسه دار شفابه غمزه دار سیاست به در والیت خوبیچشم ولبشگشاد 

) 5: ب23(غ
، نی در کالم دارد و دو ژرف ساخت تشبیه و تناسب دارد. (شمیساتلمیح: اشاره به داستا-2-2-2-2-4

، (نجفقلی میرزا» متکلم اشاره کند در کالم خود به قصه یا آیه یا شعري یا حدیث مشهوري) «1383:112
که همۀ آنها اشاره به داستانهاي قدیمیدر غزلهاي مورد بررسی دهلوي) تلمیحهاي به کار رفته188: 1362

و با ایجاد رابطۀ تشبیهی و درصد از اقسام تناسب را به خود اختصاص داده است20/13است معروف
شود:تناسبی باعث جایگیر شدن مطلب در ذهن خواننده می

پند پدر مانع نشد رسواي مادرزاد رامجنون لباس عقل و دین در عشق لیلی چاك زد
)3: ب10(غ

بوسه به خسرو میرسد تیشه زدن فرهاد راوان ازلهرکس رهی دارد ولی چه سود کز خ
)6: ب10(غ

پیش سلیمان بگذران این نالۀ داوود رابر تخت دولت اي پري همچون سلیمان اي صبا
)2: ب11(غ

دل در سر زلف ایاز آویخته محمود رافردا که آویزان شود میزان حشر آنجا بود
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)4: ب11(غ
پري یک شب سلیمان کن مراام         برتخت وصلت ايدر کنج فرقت روز و شب داوودسان نالیده

)2: ب21(غ
بر من فرود آ یک دمی آتش گلستان کن مرادارم دلی آتشکده آخر خلیل من توئی

)6: ب21(غ
داغ تو ما را باغ شد چون آتش ابراهیم رای بر ما ولیتوخواستی کز طوق غم داغی نه

)5: ب23(غ
با اینکه تلمیحات غزلیات دهلوي از تلمیحات رایج در زبان فارسی است اما شاعر آنها را در قالب 

ترکیبی جدید و مضمونی تازه آورده است و تازگی خاصی به آن بخشیده است.
العارفتجاهل-2-2-2-3

العارف را بارها به اطالعی نشان دهند. دهلوي تجاهلآن است که در اسناد امري به امري تردید و بی
العارف یکی از زیباترین توان این آرایه را از ویژگیهاي سبک شخصی وي شمرد. تجاهلکار گرفته و می

ه و نو کردن تشبیه همراه است. به این ساخت تشبیه دارد ولی با تناسی تشبیهاي ادبی است که ژرفترفند
) هر هفت 591آید که شاعر در غزلی (غزلگوییم این آرایه از ویژگیهاي سبکی شاعر به حساب میدلیل می

العارف اختصاص داده است. بیت غزل را به تجاهل
خلّاقیت ذهنی و تصاویر ذهنی جدید-2-2-3

شود، گیرند، ناگهانی ظاهر نمیویسندگان در آثار خود به کار میواژگان و ترکیباتی که شاعران و ن
بلکه شرایط زندگی هر شاعر و نویسنده در اثر و سخنش تأثیرگذار است. به عبارت دیگر تأثیر محیط طبیعی 

ي واژگانی شعر نه تنها و اوضاع اجتماعی و سیاسی زمانه در زبان شاعر غیر قابل انکار است. به عالوه دایره
هاي شعري نیز شرایط یکسان حاکم نیست. اما شاعرانی هم وجود ز نثر متفاوت است بلکه در میان قالبا

زنند و در حوزة آوري سبکی و هنري میپذیري از محیط و شرایط زمان دست به نوعداردندکه ضمن الهام
ته است که حاصل خوذ صاحب سبک هستند. در غزلیات امیر حسن دهلوي ترکیبات و واژگانی به کار رف

ذهن خلّاق و تصویرآفرین شاعر است. این تصاویر و واژگان و ترکیبات و تعابیر بدیع و زیبا از نوآوریهاي 
شود:شاعر در این زمینه شمرده می

یا که عقل رمیده را صبر گریزپاياول کرا وداع کنم زان دو دوستان 
)2: ب26(غ

راآلود عنوان خونام بر وي نشانی کردهها نامه که دادم گم مکنزاهد میان نامه
)5:ب11(غ

راماه زودآزار، آن بت دیرآشتیآنبخت مقبل کو که در پیش حسن بازآورد
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)7: ب14(غ
و ... که » مهمانخانۀ دیدار«،»آفت فرزانه«،»زکات حسن«هایی چون موارد مشخص شده و نمونههمۀ

آوریهاي او در زمینۀ واژگانی و ترکیبی با صراحت لهجه شود از نوي کالم میآوردن آن  در اینجا باعث اطاله
باریک نیز هست. در آفرینی ظریف وو به دور از ابهام و پیچیدگی است. غزلیات دهلوي محور مضمون

خوریم که ساخته و پرداختۀ ذهن خالق شاعر است و از مضمونهاي معمول در اشعارش به مواردي برمی
ادبیات عدول کرده است:

هااز شرم سر در آب سیه برده خامهچون وصف حسن تو به کتابت نیامده
)11:ب41(غ

کاربرد خاص ادات تردید:-2-2-4
کامسال در احکامش بینم همه بارانهاکه منجم را معلوم شد از اشکمنا ما

)10:ب40(غ
آفرینی با موضوعات به ظاهر غیر شاعرانه:استفاده از اصطالحات عامیانه و مضمون-2-2-5

بشوي آن روي گردآلود رااي سرت گردم چون رسیدي آب چشم من شد از شادي روان
مختصات فکري-2-3

حسن دهلوي، وصف ویژگیهاي معشوق، اظهار نیاز به يهموضوع اصلی بیشتر غزلهاي بررسی شد
. غزل امیر اعتنایی معشوق نسبت به عشق او، فراق و بیان عشق خود در برابر معشوق استمعشوق و بی

جز سعدي که امیر مایه و مضامین شعري بر محور عشق میچرخد و کمتر شاعري ـ به حسن از جهت درون
حسن دهلوي پیرو اوست ـ با این ظرافت و توجه به جزئیات به ویژگیها و حاالت مختلف عاشق و معشوق 

ناپذیري حسن یار، زکات حسن خوب و ... .پرداخته است. از جمله: توصیف
است و این بسامد لغات: باد، گل، رو، مو، آب دیده، صبا، عشق، خون و ... در غزلیات دهلوي زیاد

رو یکی از کرده است و از ایندهد که اندیشه و احساس شاعر در چه فضایی سیر میدایرة لغات نشان می
هاي معشوق است و چهره و رخ یار پرستی و نظربازي با جمال و جلوهي غزل وي، جمالویژگیهاي برجسته

و چشم عاشق بسیار مورد توجه اوست.
وصف شراب و... نیز پرداخته است که نسبت به دیگر مسائل کمرنگ هستند. آمدن بهار، البته به توصیف

براي این مهم از فنون ادبی بسیاري چون جناس، تضاد، استعاره، اضافۀ تشبیهی و ... بهرة فراوان برده است. 
در وصف معشوق بیشتر به توصیف خصوصیات ظاهري او از قبیل: دهان، ابرو، قامت، زلف، روي و ... 

.اعتناستته است. در همه جا عاشق غرق نیاز و خاکسار راه معشوق و معشوق نسبت به او بیپرداخ
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شود که براي لفظ زیبا و آراسته، معنا و حسن دهلوي شاعري است مبتکر و معناگرا و کمتر دیده می«
ارد به آستان مفهوم سخن را فدا کند. با این حال سعی دارد تا با هر گونه صنعت و فن شعري که در آستین د

)1383:12، قلیچ خانیو(بهشتی شیرازي» سخن قدم نهد.
گیرينتیجه-3

امیر حسن دهلوي از شاعران غزلسرایی است که اشعار عاشقانۀ زیبایی دارد. تخلص او در اشعارش 
ن است و است که آن را در همۀ غزلها آورده است. غزلهاي دهلوي به مانند سعدي بسیار ساده و روا» حسن«

نامیده شده است.» طوطی هندوستان«به همین دلیل 
شناسانه مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله، پنجاه غزل اول حسن دهلوي از نگاهی سبک

غزلها در سه سطح زبانی، ادبی، و فکري بررسی شده است. در سطح زبانی، غزلها وزن سنگینی دارند که 
شقانه و غم هجران است؛ ردیف مورد توجه خاصی قرار گرفته است طوري که بیشتر نشانگر سوز و گداز عا

شود؛ شاعر از افعال دوم شخص زیاد استفاده کرده غزلها مردف هستند و تکرار قافیه در بعضی جاها دیده می
انواع آن گوید؛ جناس و از میان کند و با او سخن میاست، زیرا معشوق را در برابر دیدگان خود تصور می

جناس زاید بر آهنگ غزلها افزوده است و تعداد لغات عربی بسیار کم است.
دهد که در غزلها از تشبیه و انواع آن بررسی سطح ادبی غزلها در دو بخش بیان و بدیع نشان می

ست که از آوري شاعر در زمینۀ مضمون و ترکیبات تازه اي فراوان برده است. آنچه محل توجه است، نوبهره
وي در غزل حکایت دارد. از عناصر ادبی چون لف و نشر، تضاد، تلمیح و ... نیز بهرة فراوان » طریق خاص«

برده است و با کلمات ساده و متناسب، کالم خود را آهنگین کرده است. در سطح فکري، مضمون بیشتر 
. به مسائلی چون وصف بهار و غزلها وصف ویژگیهاي ظاهري معشوق و اظهار عجز و نیاز در برابر اوست

- شراب و ... نیز پرداخته است؛ ممدوح او معشوق زیباروي بی اعتنایی است که شاعر همه جا از دوریش می
نالد و به غیر از معشوقش به مدح کسی نپرداخته است. سخنش یکدست و از غث و سمین به دور است.

منابع
، چاپ چهارم (ویرایش سوم) 1بان فارسیز). دستور 1388احمدي گیوي، حسن و حسن انوري(

تهران: فاطمی.
). فنون ادبی،  چاپ اول،  تهران: بنیاد بعثت.1373نژاد،کامل. پایا، علی(احمد

). معانی و بیان، چاپ اول، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.1385تجلیل، جلیل(
حمید رضا قلیچ ). دیوان حسن دهلوي.تصحیح: بهشتی شیرازي، سید احمد و1383دهلوي,حسن(

خانی، چاپ اول، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
). معالم البالغه ، چاپ پنجم، شیراز: مرکز نشر دانشگاه شیراز.1379رجائی، محمد خلیل(
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هاي نو سعدي در استفاده از تشبیه و استعاره شیوه).«1390(نیاچوبیروحانی،مسعودوسیدمحسنمهدي
، صص 11پی در پی 4ي بهار ، شماره(بهار ادب)،شناسینظمونثرفارسیفصلنامۀتخصصیسبک، »در غزل

223-242.
شناسی شعر، چاپ سوم، تهران: میترا.). سبک1383شمیسا، سیروس(
).کلیات سبک شناسی. ، چاپ سوم، تهران: فردوس.1374شمیسا، سیروس (
). نگاهی تازه به بدیع ، چاپ سوم (ویرایش دوم)، تهران: میترا.1383شمیسا، سیروس (
) آشنایی با عروض و قافیه، چاپ دوم، تهران: میترا.1386شمیسا, سیروس(
). بیان و معانی ، تهران: فردوس.1375شمیسا, سیروس(

). موسیقی شعر، چاپ یازدهم، تهران: آگه.1388شفیعی کدکنی، محمدرضا(
ي تخصصی ، فصلنامه»شناسی غزلیات شیخ آذري اسفراینیبررسی سبک). «1391آذر، رحیم (سالمت

.248-229، صص 16پی در پی 2ي ر فارسی (بهار ادب)، تابستان، شمارهنظم و نث
، تهران: فردوس. 2: بخش3تاریخ ادبیات در ایران ، ج.)1366اله(صفا,ذبیح

). جواهرالبالغه ، ضبط و تدقیق: یوسف صمیلی، بیروت: ابناء شریف انصاري.1424هاشمی,السید احمد(
باشناسی سخن پارسی  ، تهران: نشر دانشگاه عالمه طباطبایی.). زی1368الدین(کزازي، میر جالل

). فرهنگ فارسی، چاپ چهاردهم، تهران: امیرکبیر.1378معین، محمد (
) درة نجفی، به تصحیح حسین آهی، تهران: فروغی.1362نجفقلی میرزا و آقا سردار(

ن: مرکز نشر دانشگاهی.). وزن و قافیۀ شعر فارسی، چاپ دوم، تهرا1369وحیدیان کامیار، تقی (
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بررسی رند الگوي انسان کامل حافظ با انسان در تحقق خویش آبراهام مازلو
1سعید فتحی ترکمبور

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشـگاه آزاد اسالمی واحد تبریز
2کامران پاشایی فخري

تبریزاستاد یار دانشگاه آزاد اسالمی واحد
چکیده
غزل سراي محبوب ایرانیان است.کمتر خانه اي می توان یافت که دیوان پر فروغ خواجه ي شیرازخواجه

ل نکرده باشد. اشعار خواجه سراسر سخن نمادین است. اکه بر دیوانش تورق و تفدر آن نباشد و کمتر کسی
دازي قهار است او در دیوانش به دنبال نماد سازي از عناصر مختلف بوده و الگو سازي چیره دست و ایهام پر

گوید.که با زبان نماد سخن می
داند و در نظام فکري و مندي است که سعادت و کمال انسان را  رسیدن به معرفت میحافظ اندیشه

شخصیتی است که رهرو این راه باشد پس رند کند و در پیعقیدتی خود راهی براي رسیدن به آن جستجو می
راي کمال انسان مد نظر حافظ است و رندي مشرب خاص اوست که در کند. رند الگویی ناب برا معرفی می

اشعارش به آن پرداخته است.
شناسی انسان گراست. که انسان و ارزش هاي انسانی گذار معنوي روان) بنیان1970-1908آبراهام مازلو(

را معرفی کرد. را ارج نهاد و براي انسان حق آزادي و انتخاب قائل شد و خودشکوفایی و هنر انسان شدن
گوید. او ویژگی هایی چند بر انسان گراي معاصر از انسان در تحقق خویش سخن میاین روان شناس انسان

پندارد که باید از هرم نیازهاي او گذر کند تا شمرد و انسان خودشکوفا را کسی میکامل مد نظر خویش می
در مسیر خودشکوفایی و تحقق خویش قرار گیرد.

گیرد تا وجوه اشتراك و له الگوهاي انسان کامل مد نظر دو اندیشه مند مورد بررسی قرار میدر این مقا
ها تبیین شود.تمایز   آن

انسان گرا، مازلو، خودشکوفایی، ادبیات فارسی،حافظ شیرازيروان شناسیها:کلیدواژه
مقدمه

ه نوع بشر بوده است. انسان خود را جایگاه انسان و چیستی نقش او در جهان هستی از دیر باز مورد توج
مندان بسیاري از به عنوان اشرف مخلوقات و برترین مخلوق هستی می شمارد. لیکن این اندیشه، اندیشه

سراسر  جهان را در اعصار  مختلف به خود مشغول داشته است.

1 .saeedfathi2001@yahoo.com
2 . pashayikamran@yahoo.com
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ی نوعی انسان پذیرد بلکه در پباور و تجربه بشري انسان معمولی را به عنوان  اشرف مخلوقات نمی
انسانی جوید و در مسیر رسیدن به کمالتکامل یافته و خودشکوفا است. انسانی که راه کمال خویش را می

کند.خویش  تالش می
گستره ي  ادبیات کهن ما در طول قرن ها سر شار از مفاهیم ارزش مدار انسانی و علوم مختلف تعالی 

ن ادب این سرزمین هنرمندانه با ادبیات عجین شده است. بخش بوده که به طرز شگرف به دست بزرگ مردا
ادبیات غنی از مفاهیم انسانی همیشه کوشیده تا انسان را در مسیر تعالی یاري رساند و این مخلوق رانده شده 

از فردوس برین را به سر منزل مقصود رهنمون سازد.
سانی و جنبه ي روحانی او بسیار سخن خواجه حافظ شیرازي نیز در دیوان بی بدیلش از انسان و مقام ان

کند. منظري که گفته است. او کمال و خودشکوفایی را از بعدي معنوي، ویژه  و انسانی دیده درك و بیان می
بیند تا نوعی روشنگري و بسیار خاص و استادانه طراحی و ارائه شده است. حــافــظ خود را موظف می

اندیشد و الگو و سبک اي که فراجـهـانــی  میو جلوه دهد. جلوههدایـت را در دیــوان خـود نـمــود 
نماید. ي خویش را فاش و به آواز بلند معرّفی  میزندگی و اندیشه

پس از  پنج قرن انسان معاصر با متد روان شناسی انسان گرا پرچم انسان مداري و ارزش هاي انسانی را  
قاي او به درجات عالیه را یاد آور شود و انسان امروزي را به باال  می برد تا ضرورت انسان و مراتب ارت

سوي خود و خودشکوفایی و تحقق خویش فرا خواند. در این مقاله الگو هاي این دو اندیشه مند بیان می 
شود.

روان شناسی انسان گرایی : نیروي سوم
به وجـود آمـد که به عنــوان شـنـاسی آمریـکاجنـبشی در روان1960ي هاي دههدر نخستین سال«

شناخته شده است. این جنبش قصد آن نداشت که مانند بعضی از » نیروي سوم « گرایی یا شناسی انسانروان
هاي فکـري اي از مکتـبنظر شده یا انطباق یافتههاي نوفرویدي ها یا نـورفتـارگرایان، شکل تجدیددیدگاه

گرایی شناسی انسانشود، رواناستـنباط می» نـیـروي ســوم « صطالح مـوجود باشد. برعکس، چنان که از ا
کاوي را بگیرد.شناسی، یعنی رفتارگرایی و رواني روانخواست جاي دو نیروي عمدهمی

گرایی به شرح زیر است :شناسی انسانهاي اصلی روانزمینه
ي هشیار،تاکید بر تجربه-1
اعتقاد بر تمامیت طبیعت آدمی،-2
توجه به آزادي اراده، خودانگیختگی، و نیروي خلّاق فرد،-3
)1387:529شولتز؛ » ( هاي مربوط به وضعیت انسان.ي عاملي همهمطالعه-4

گرایی ماهیت روان شناسی انسان
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گرا، رفتــارگرایی رویکردي کوتاه بینانه، ساختگی، و عقیم نسبت به شناسان انسانبه نظر روان« 
ي ماهیت انسان است. به زعم آنان، تاکید بر رفتار آشکار ضد انسانی است، و نوع آدمی را تا حد طالعهم

کنند، یا به ي جبري عمل میها نسبت به این دیدگاه که افراد به شیوهدهد. آنحیوان یا ماشین کاهش می
گرا شناسان انسانبه عالوه رواندهند، معـترض بودند. عبارت دیگر به رویدادهاي مـحـرك محیطی پاسخ می

توان به هاي ماشینی هستیم و ما را نمیهاي آزمایشگاهی یا آدمکردند که ما به مراتب باالتر از موشاظهار می
پاسخ کاهش داد.-صورت امور عینی و کمی درآورد، و به واحدهاي محرك

ي بیماري روانی متمرکز شود فقط به مطالعهشناسی پرسیدند اگر روانگرا میشناسان انسانروان
شناسی با نادیده گرفتن صفاتی توانیم درباره صفات و خصایص مثبت خود چیزي بیاموزیم؟ روانچگونه می

مانند شادمانی، رضایت، خشنودي، وجد، مهربانی، سخاوت، و تمرکز به سمت تاریک شخصیت آدمی، 
سان، در پــاسخ به ا آشکارا مورد غفلت قرار داده است. بدینبسیاري از نـقاط قــوت و فضـایل انسان ر

گرا نیروي سوم شناسان انسانکاوي بود که روانشناسی رفتارگرایی و رواني روانهاي ادراك شدهمحدودیت
هایی از طبیعت انسانی گرایی این بود که جنبهشناسی انسانشناسی مطرح کردند. هدف روانخود را در روان

تا آن زمان مورد غفلت قرار گرفته بود به طور جدي مطالعه کند. این هدف در کارهاي آبراهام مزلو و را که
)1387:531(شولتز، » کارل راجرز بیان شده است.

رشد شخصیت : سلسله مراتب نیازها
کنند. هدایت میمازلو سلسله مراتب پنج نیاز فطري را معرفی کرد که رفتار انسان را برانگیخته و« 

» این نیازها عبارتند از : نیازهاي فیزیولوژیکی، ایمنی، تعلّق پذیري و محبت، احترام، و خــودشکوفایی.
)347(همان: 

نیاز به خود شکوفایی 

نیاز به احترام از جانب خود و دیگران

پذیري و محبتنیازهاي تعلق

نیازهاي ایمنی : امنیت، نظم و ثبات 

نیازهاي فیزیولوژیکی : غذا، آب و میل جنسی
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ین ها عنصر ارثی دارند. با امازلو این نیازها را مرتبط با غریزه نامید، که منظور وي این بود که آن« 
توانند تحت تاثیر یادگیري، انتظارات اجتماعی، و ترس از عدم تائید قرار گیرند. با این که حال، این نیازها می

دهیم آموخته ها انجام میما هنگام تــولد به این نیازها مجهز هستیم، ولی رفـتارهایی که براي ارضا کردن آن
ترین وش تغییر قرار دارند. این نیازها به ترتیب از قويخشده هستند و از این رو از فردي به فرد دیگر دست

اند. قبل از این که نیازهاي سطح باال تاثیرگذار شوند، باید نیازهاي سطح ترین نیازها مرتب شدهتا ضعیف
اي ارضا شده باشند. براي مثال افراد گرسنه تمایلی به ارضا کردن نیاز به احترام ندارند.پایین حداقل تا اندازه

ها دل مشغول ارضا کردن نیاز فیزیولوژیکی به غذا هستند، نه کسب تائید و احترام از جانب دیگران. فقط آن
بعد از این که افراد غذا و سرپناه کافی و مناسب داشته و هنگامی که باقی نیازهاي سطح پایین ارضا شده 

(همان)» ند.کنها را با انگیزه میباشند، نیازهاي باالتر در سلسله مراتب آن
نیاز به خودشکوفایی 

باالترین نیـاز در سلسله مراتب مازلو، یعنی خـودشـکوفـایی، بستگی دارد به این که استعدادها و « 
یافته باشند. اگر کسی تمام نیازهاي دیگر در سلسله مراتب را ارضا کرده باشد هاي ما حداکثر تحققتوانایی

دان باید موسیقی« ـرار، ناکـام و ناخشنود خواهد بود. مـزلو چنین نوشت : قولی خودشکـوفا نباشد، بی
)350(همان:» بنوازد، نقاش باید نقاشی کند، شاعر باید بسراید... تا در نهایت آرامش درونی داشته باشد. 

هاي متعددي بگیرد، ولی هر کسی، صرف نظر از شغل وتواند شکلفرایند خودشکوفایی می« 
ترین رشد شخصیت دست یابد. هاي خود را به حداکثر برساند و به کاملتواند تواناییتمایالت، می

فکر مانند موسیقیدانان، نقاشان، و دانشمندان فیزیک نجومی هاي بزرگ خالق و روشنخودشکوفایی به ستاره
سطح ممکن است. مزلو این ترین شود. آن چه که اهمیت دارد تحقق بخشیدن استعدادها در عالیمحدود نمی

تر است... آشپزي یا یک سوپ درجه یک از یک نقاشی درجه دو خالق« نکته را به این صورت بیان کرد: 
» تواند خالق باشد، در حالی که فن شاعري نیازي ندارد چنین باشد.مادري یا ساختن یک خانه می–پدر 

(همان)
زیر ضروري هستند :براي ارضا کردن نیاز به خودشکوفایی شرایط« 

کنیم آزاد باشیم.. باید از قید و بندهایی که جامعه و خودمان تحمیل می
تر ما را منحرف کنند.. نباید نیازهاي سطح پایین

. باید خودانگاره مطمئنی داشته باشیم و از روابط خود با دیگران احساس اطمینان کنیم؛ باید بتوانیم 
دوستمان بدارند.دوست داشته باشیم و متقابالً 

(همان)» اي داشته باشیم.ها، محاسن و معایب خودآگاهی واقع بینانهها و ضعف. باید از قوت
تر ارضا شده باشند،      به جــرأت نیاز دارد. حتی در صورتی که نیــازهاي پایینخـودشـکـوفایی« 

اي پوشیده از گل به سمت خرسندي و شکوفایی کشانده توانیم کناري بنشینیم و منتظر بمانیم تا در جادهنمی
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شدن به تالش، نظم و کنترل کردن خویش نیاز دارد. بنابراین، براي خیلی از افراد شویم. فرایند خودشکوفا
هاي تازه را به خود تر است که زندگی را همان طوري که هست بپذیرند و زحمت چالشتر و امنراحت

هاي آشنا، همواره خود را با کنار گذاشتن کارهاي عادي ایمن و رفتارها و نگرشندهند. افراد خودشکوفا
)356همان : » ( آزمایند.می

کنند. ها رشـد میمازلو فهرستی از فرانیازها را معرفی کرد که افراد خودشکوفا به سمت آن
همتایی و کمال هستند. ا احسان، بیهاي هستی مانند خوبی یفرانیازها به جاي موضوعات هدف خاص، حالت

آورد که از رشد کامل شخصیت بار است و نوعی فراآسیب به وجود میناکامی در ارضا کردن فرانیازها زیان
دهد تا استعداد خود را نشان داده، آن را به کار برند کند. فراآسیب به افراد خودشکوفا اجازه نمیممانعت می

ها را ها احساس درماندگی و افسردگی کرده، نتوانند علت این احساسه آنو تحقق بخشند. امکان دارد ک
)352همان: ». ( دقیقاً مشخص نموده یا هدفی را که بتوانند این ناراحتی را برطرف نماید شناسایی کنند

هاي افراد خودشکوفا ویژگی
موفق هستند، یعنی کسانی که از  مازلو دست به بررسی مردان و زنانی زد که در خودشکوفاسازي 

اند. مزلو کار خود را با بررسی زندگی بزرگان تاریخ، از قبیل اسپینوزا، هاي خود فوقالعاده استفاده کردهتوانایی
تامس جفرسن، ابراهام لینکلن، جین آدامس، آلبرت انشتاین، و النور روزرولت شروع کرد. از این راه توانست 

تدوین کند. سپس این بررسی را به گروهی از دانشجویانش گسترش داد. » اسازها خودشکوف« تصویري از 
خوانی داشتند متوجه شد که این قبیل افراد در  با انتخاب دانشجویانی که با توصیف او از افراد خودشکوفا هم

ي نداشته و از ي ناسازگارترین افراد جامعه هستند: این دانشجویان هیچ گونه نشانهي یک درصد سالمزمره
)471: 1386کردند . (زمینه روان شناسی هیلگارد،ي موثري میهایشان استفادهاستعدادها و توانایی

هاي افراد خودشکوفاي مد نظر مازلو عبرتند از :ویژگی
درك روشنی از واقعیت -1
پذیرش خود، دیگران، و طبیعت-2
خودانگیختگی، سادگی، و طبیعی بودن   -3
عهد نسبت به یک آرماناحساس ت-4
استقالل و نیاز به خلوت و تنهایی-5
تازگی درك و برداشت-6
تجربیات اوج-7
ي اجتماعیعالقه-8
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روابط میان فردي عمیق-9
تحمل و پذیرش دیگران-10
خالقیت و نوآوري-11
)1387:354(شولتز، » مقاومت در برابر فشارهاي اجتماعی-12

ق)، اسطوره پردازي بی بدیل است.او در پی تعالی و معرفت -ه792م.شمس الدین محمد،حافظ شیرازي(
روح انسانی است تا از گذرگاه نامالیمات وسختی ها گذر کرده وبر تارك قله ي کمال گام نهد و به طهارت 

و پاکی و علّو درجات نائل آید. که در باور او بی شک پس از هر سختی آسانی است.
می کند،پیر آن راهنماي پیامبرگونه را طلب می کند، دیر مغان را ماوایشان او رند آن خود درونی را خلق

قرار می دهد و از بارقه ي اکسیر عشق مدد میگیرد تا اوج گیرد و سیمرغ  وار بر قاف کمال آشیانه سازد.
حافظ از نمادهاي متناقض یاري می جوید تا نمود جوهر اندیشه ي خویش را ملموس تر به نمایش 

. او مجموعه صفات متضاد را به رخ می کشد و در جدال با آن ها درونیات خویش را در معرض بگذارد
محک قرار          می دهد.حافظ با توسل به دانش وجودي خویش نیازهاي غریزي و معنوي را مد نظر می 

تفکر و تدبر گیرد و با تبیین شاخصه هاي فردي و اجتماعی در ارضاء آن ها می کوشد.او این گونه نبوغ، 
خویش را جلوه      می دهد و با وجود این همه هنر همواره در مسیر تعالی برتوکل تکیه دارد.

اگر بخواهیم نام مناسبی براي مشرب و مکتب حافظ که امتزاجی بدیع از افکار فلسفی عمیق و « 
رنه و ذوق شاعرانه است برگزینیم، نام و بدبینانه و تجلّیات عرفانی عاشقانه و روح مالمتی و آزادمنشی قلندا

)119: 1388مرتضوي، »( نخواهیم یافت.» مکتـب رندي « تر از عنوانی شایسته
در هر صورت این مقاله پس از معرفی رند به بررسی شخصیت پردازي رند، الگوي کمال حافظ  در 

غزلیانش و نظریه انسان در تحقق خویش مازلو می پردازد.
باز و مردم محیل و زیرك . (برهان قاطع). زیرك و محیل . (آنندراج ). غدار و حیلهر لغت د« رند:

(دهخدا)» زیرك .(ناظم االطباء). شاطر. (زمخشري ) (دهار). ج ، رنود، رندان ، رندها 
در اصطالح متصوفان و عرفا به معنی کسی است که جمیع کثرات و تعینات وجوبی ظاهري « رند : 

ي ي هیچ مخلوقی به مرتبهو امکانی و صفات و اعیان را از خود دور کند و سرافراز عالم و آدم شود و مرتبه
)425: 1389سجادي، » ( رسد. رفیع او نمی

هاي اسـاطیري حافــظ است، مثل پیــرمغان، دیرمغان (خرابات ) و رند از بر ساخته«رند و رندي حافظ: 
ها و الگــوهاي متعــددي داشته ـام بـــاده ). حافــظ در ساختن رنـد انگیــزهجـ–جــام جــم  ( گاه 
اش که گیرد، و از سوي دیگر رند را به معناي قدیمیرا از عــرفان می» انسان کـــامل « است. از یک سو     

هاي رابر ارزشکش است و در بقباي آسمان جل و در عین حال آزاده و گردنابالی        یک الشخص ال
ي ي دیگرش میل به آفریدن شخصیتی است در برابر زاهد که نقطهکند. انگیزهتحمیلی و دروغین طغیان می
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ي آرزوهاي پردازد. و همهمقابل و آنتی تز زاهد باشد. و در تحلیل آخر رند را بر صورت خویش (حافظ ) می
وار او باز        باشد در شخصیت مالمتی و قلندرخواهد آزاده و بی قید و وارسته و مالمتیخود را که می

هاي زندگی، اهل نیاز و خواهد اهل تساهل و توکّل، اهل ظرافت و زیباییجا که میآفریند. حافظ از آنمی
سازد. رند او هم تر اهل عشق باشد، رند را نیز با همین صفات میشکسته دلی در برابر خداوند و از همه مهم

گو و بیزار از زهــد و ریــا و منکر طمطراق دروغینِ نام و ننگ و صالح و نظر باز و نکتهچون خود او 
) 27:1385خرمشاهی،»(اعتبار دنیوي است.تقواي مصلحتی و جاه و مقام بی

سازد پادزهر تکلّف و تقشف، پادزهر ریو ي رند و رندي شخصیتی میدر یک کالم حافظ در جامه«
. در یک جا رندي را -و نه زبون اندیش -باز و عشق اندیش و جسور اندیشا امیدوار و پاكو ریا و سراپ

گیرد:برابر با عشق می
عشق کاریست که موقوف هدایت باشدزاهد ار راه به رندي نبرد  معذورست               

م و جدید جهان معادل ندارد.هاي قدیها و زباني پربار شگرفی است و در سایر فرهنگرند کلمه
حافظ از آن جا که نگرش مالمتی داشت و هر نهاد یا امر مقبول اجتماعی، و هم چنین هر نهاد یا امر 

سنجید، رند را از زیرِ دست و پاي صاحبان جاه و مال مردود اجتماعی را با دید انتقادي و ارزیابی دوباره می
ز قعر چاه برآمد « پیمانه کرد. و رند در دیوان او پیمان و همود همو مقام و از صف نعال بیرون کشید و با خ

را از عرفان » آدم حقیقی « یا » انسان کامل « ي عرفانی که اشاره شد حافـظ نظریهچنان». به اوج ماه رسید 
د و ساز خود بر رند بی سر و سامان اطالق کرگر اسطورهپیش از خود گرفت و آن را با همان طبع آفرینش

نامید :» ولی « رندان تشنه لب را 
گویی ولی شناسان رفتــند از این رندان تشنه لب را آبی نمی دهد کس                    

والیــت

شرح مقام رند با آن گذشته و امروز ننگین، ولی با آن شان و شکوه درخشان که در دیوان حافظ 
اهللا به روایت حافظ است. و اگر نسان برتر یا انسان کامل یا بلکه اولیاءدارد به راستی دشوارست. رند ا

حافظ –فکري –ترین پیام و کوشش هنري الي اشعار او درست فراگرفته نشود، مهمتصویرش از البه
) 27،28همان:»(نامفهوم خواهد ماند.

ت به ظاهر متناقض و در باطن آید شخصیتی اسرند چنان که از متن و فحواي دیوان حافظ برمی«
ي هستی و گذرگاه ترین هدفش سبکبار گذشتن از گریوهمتعادل. اهل هیچ افراط و تفریطی نیست. بزرگ

دینی هم داریم ولی رند حافظ تعلّق خاطر و اندیشد. رند آزاداندیش و غیرعافیت است. به رستگاري نیز می
)    408: 1385(خرّمشاهی، » اندیشد، ولی از آن اندیشناك نیست.تعهد دینی دارد. به آخـرت اعتقاد دارد و می
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بند و بار و هرزه گرد و الابالی؛ اما در نظر شاعر فردي وارسته رند در معنی واقعی خود یعنی فردي بی« 
یعنی بند و بار است یعنی بار تعلّقات را بدور انداخته است، الابالی استو آزاد از تعلّقات مادي است که بی

ي اعتنا است، هرزه گرد است یعنی سرگشته و گمگشتهبه ستایش ظاهربینان و یا مالمت و توبیخ ایشان بی
خواهد روح و نفس خود را از قفس تعلّقات پست آزاد سازد و دیوار وادي طلب است؛ آزاد است یعنی می

زادي و آزاد مردي و فتوت و عشق هاي دیگر یکی شود. رند مثال آمنیت را ویران کند و در عشق با انسان
)38: 1374خویی، زریاب»( شود. حقیقی و جویاي جمال معنوي می

رند کسی است که از تعلّقات رهیده است. اگر این تعلّقات اخالقی و اجتماعی باشد رند مطرود و «
کند و در لباس انتزاعی را تجرید میمنفور است و نام رند با دشنام و ناسزا همراه است. اما شاعر این تعلّقات 

برد که از تعلّقات مادي و از هوي و هوس رها شده است. کسی است که از ي کسی به کار میو کلّی درباره
زنجیر شهوات آزاد است و به ماهیت انسانی و شرف مردمی خود تحقّق بخشیده است. او عشق را از پاي بند 

ي اتّحاد معنوي را با دیگر آزادگان فراهم عنوي انسان ساخته و زمینهدر آورده و متوجه جمال مشهوت به
(همان).» جا است که عاشقی کار رندان است کرده است و از این

عاشقی شیوه رندان بالکش باشدنازپرورد تنعم نبرد راه به دوست

. نمادي است از انسان کامل، به اعتقاد نگارنده رند از اضداد است. ظاهري ناپسند دارد و باطنی پسندیده
ي حافظ بر قامت او بخشیده است و جانی تازه و امیدي روح افزا بر آن دمیده. بی شک کمالی که اندیشه

گوید، خودي که درونی است و سعی دارد از درون شکوفا شود تا برون را نیز به حافظ از خود سخن می
کمال رساند.

کمال، انسان کامل
اند و عمدتاً با خصوصیات و ي انســـــان کــامل سخنان بسیار گفتهسالکان طریق درباره« 

یافت نشود اند، او را در حکم همان اکسیـر اعظم کرده است که میمدارجی که براي انسان کامل قائل شده
) 150: 1389(سجادي، »  گوید: در هر عصري یک تن در عالم وجود یافت شود.هر چند نسفی

ي کمــال انسان  یا اي دربارههر صاحـب مکتبی که مکتبی براي بشـــریت آورده است، نظریه« 
انسان 

فـن است، نـه علم؛ » اخــالق « گویند می–شود کامل دارد. در آن چیزي که به نام اخالق نامیده می
یعنی 

ها که انــسان باید عنی مجمــــوع آن خصلت؛ ی» هست « چه ، نه به آن»باید « چه مربـــوط است به آن
و
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ها باشد، به مــــقـام شود که اگر انـــسـان داراي آن خــصلتگفته می–چنان باشد بهتر است آن
عــالی 

» انسانیت نائل شده است و این، خود تعبیر دیگري از انسان واال، انسان برتر یا انسان کامل است. 
)  120: 1367(مطهري، 
هاي حافظ و مازلو در خصوص انسان خودشکوفاي تطبیقی دیدگاهمقایسه

توان با خصوصیات ذیل در شعرش طبق نظر رند حافظ الگویی از انسان کامل است. الگویی که می
ها اشاره کرد. نوبر به آنخرّمشاهی و شوقی

یک ) رندي قسمت و سرنوشت ازلی است.
ي پیشین تا روز پسین باشدکاین سابقهخـاطر           آن نیست که حافظ را رندي بشد از

161: 1377(دیوان حافظ،
(

که اعتـراض بر اسـرار علـم غیـب کندمرا به رندي و عشق آن فضول عیب کند

)188(همان : 
جـز رنـــــدي بـهکــاريازلمــرا روز

نفرمودند   
نخواهد افزونازآنرفتآنجاکهقسمتهرآن

شد

)165(همان : 
کاین بود سرنـوشت ز دیـوان  قسمتمعیبم مکن به رندي و بدنامی اي حکیم

)313(همان : 
شرط آن بود که جز ره این شیوه نسپریمندي زدیم و عشق        روز نخست چون دم ر

)372(همان :  
که با حـکم خدائی کیـنـه داريبـد رنـدان مگـو اي شـیـخ و هش دار                

)447(همان :  
داريعاشقی گفت که تو بنده بر آن میگرچه رندي و خرابی گنه ماست ولی
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)450(همان : 
رود.به اعتقاد حافظ رندي سرنوشت اي از انسان خودشکوفا به شمار میدر دیوان حافظ رند نمونه

هاست. رندي عیب نیست، بدي نیست، گناه نیست، کسب و رندان از روز ازل است و این رندي تا آخر با آن
یخ، آن را عیب و بدي و گناه مدان.دستاورد نیست، بلکه عطیه است. پس اي حکیم، اي ش

دوان شولتز، » ( ها تالش یا گرایش فطري براي تحقق خود هست. ي انسانبه نظر مازلو در همه« 
1391 :91 (

شکوفایی فطري است بنابراین لزومی ندارد نیاز به خودشکوفایی فطري نیست. اگر نیاز به خود« ولی 
صورت چرا همه خودشکوفا نیستند؟ چرا کمتر از یک درصد جمعیت به این حالت که آموخته شود. در این 

)356: 1387شولتز، » ( هستی رسیده اند؟ 
شناسی بودن رندي تناسبی و تطابقی با اعتـقاد در رواني حـافـظ مبنی بر ازلیبنابراین انـدیشـه

گرا مبنی بر اکتسابی بودن خودشکوفایی ندارد. انسان
و ) رند مخالف صالح و تقوي و توبه و زهد و ریا است. د

سماع وعظ کجا نغمه رباب کجاچه نسبت به رندي صالح و تقوي را

)2(همان : 
ز رند و عاشق و مجنون کسی نجست صالح و توبه و تقوي ز ما مجو

صالح

)                           98(همان : 
گاه توبه ، استغفراهللاآنمن رند و عاشق در موسم گل

)316(همان: 

خور و رندي کن و خوش باش حافظ می
ولی

دام تزویر مکن چون دگران قرآن را   

)9(همان: 
اختیار خواهم کردطریق رندي و عشق نفاق و زرق نبخشد صفاي دل حافظ
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)              135(همان: 
نیاز کردما را خدا ز زهد ریا بیحافظ مکن مالمت رندان که در ازل

)           133(همان: 
خوار و خوش باش لیکن رند حافظ نسبتی با نیکی و تقوا ظاهري ندارد. رندي و عاشقی کن، می

پرست، دامن قرآن را به مکر و فریب و حیله آلوده مکن.اي صوفی و زاهد ظاهر
بخشد. براي روشنی دل باید رند بود و عاشق، نه و دروغ دل را روشنی نمیاي زاهد دورویی

صوفی و زاهد. رندان از همان روز ازل نیازي به زهد ظاهري و صفاي ریایی ندارند، پس زبـان به نکوهش و 
سرزنش
ها مگشاي.آن

فظ با صوفیان همین مخالفت حا« دهد، زیرا گري و به زاهدي ترجیح میحافظ رندي را به صوفی
در بین صوفیه است. با توجه به این که در نظر خواجه شیـراز » غرور « و » ریا « موضوع یعنی ظهور 

شکسته دلی و « و » اخالص « رستـگاري واقعی و سعـادت معنـوي و مـعرفت حقیـقی بر اساس دو رکن 
طبیعی کامالً » غــرور « و » ریــا « استــوار است، مخالـــفت و خصومــت او با اهل» فــــروتــنـی 

)60: 1388مرتضوي، ». ( است 
کسانی که از سالمتی کامل برخوردارند از « نویسد مازلو نیز در بحث ادراك صحیح واقعیت می

شان شناخت عینی دارند. مزلو این ادراك عینی را شناخت هستی خوانده موضوعات و اشخاص دنیاي پیرامون
-گونه که هست     مینگرند، بلکه همانخواهند یا نیاز دارند که باشد نمیگونه که میها جهان را آنآناست.

ي دیگران به عنوان بخشی از عینیت ادراك، دقیق بینند. مازلو دریافت که داوري خواستاران تحقّق خود درباره
)102(همان:» ها قادرند ریاکاري و نادرستی را به سرعت تشخیص دهند.است. آن

هاي درونی و سپارد و با یاري جوششبا نظر به مطالب قبل رند حافظ دل به رندي ازلی خود می
برد و به طریقی سنجیده خود را هاي شهودي پی به ظاهرسازي و دورویی و فریب صوفی و زاهد میحرکت

برد. رند از صوفی و زاهد ی فرو میاز نیکی و تقواي ظاهري مبرّي کرده و سر در گریبان رندي و عاشق
دهند. پس به گونه که خود را نشان میبیند نه آنگونه که هست میها را همانشناخت عینی دارد، یعنی آن

نماید.ها را باز میي آنکند و مشـت مزورانهها را درك میراحتی و به سرعت ریـاکـاري و نـادرستـی آن
سازد.گرا آشکارتر میشناسی انسانار خواجه را به رواناین بحث نیز نزدیکی افک

سامان است.سوز و بالکش و بیکار نیست بلکه رندي جهانبین و مالحظهسه) رند مصلحت
ي شطرنج رندان را مجال شاه عرصهتا چه بازي نماید رخ بیدقی خواهیم راند

نیست



مللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایراننهمین همایش بین ال5512

: 1377(دیوان حافظ، 
71(

که در گداصفتی کیمیاگري داندغالم همت آن رند عافیت سوزم

)177(همان، 
کار ملکست آن که تدبیر و تامل بایدشرند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار

)276(همان، 
سامان مپوشانرخ از رندان بیپوشان خدا را کم نشین با خرقه

)386(همان: 
رخ از رندان بی سامان مپوشان

غمیسوزي نه خامی بیرهروي باید جهانام و ناز را در کوي رندي راه نیست اهل ک
)470(همان: 

داند. رنـد رند اهل صالح و سازگاري و نفع شخصی نیست. او گدایی است که کیمیاگري می
که به دنبال کامجویی و شمارد. آنیارزش مچه را در جهان است، بیي جهان است و هر آنسوزاننده

نازپروري است، در کوي رندان جاي ندارد. کوي رندان مسکن و ماواي درویشان پخته است، آنان که از 
یابند زیرا در شان را نمیي شطرنجاند و حتّی شاهنشاهان دنیا مجال حضور در صفحهخامی و غم دنیا رهیده

ده بود.این صفحه باید از تمایالت دنیوي پیا
انسان پنج نیاز فطري دارد که رفتار انسان را برانگیخته و هدایت      « ي آبراهام مازلوطبق نظریه

نیازها عبارتند از: نیازهاي فیزیولوژیکی ( غذا، آب، میل جنسی )، نیازهاي ایمنی ( امنـیت، نظم و کنند. اینمی
، نیــــاز به احترام از جـانب خـــود و                                   پذیري و محـــبتثبات )، نـــیازهاي تعلّق
)347: 1387شولتز، » ( دیگران، نیاز به خودشکوفایی.

طبق نظر مازلو این نیازها هرمی است یعنی بدون برطرف شدن نیاز یک سطح، حتّی به صورت 
در باالترین سطح این هرم است. توان به سطح بعدي رسید و خودشکوفایی حداقل نمی

نگرد، او خواهان نیازهاي اندیشد . او اصالً به نیازهاي مادي نمیگونه نیست و نمیاما رند حافظ این
نگرد و حال تر درون را میهاي بیرونی ارزش قایل نیست. او بیشمعنوي و درونی است. او براي نیازهاي الیه

ارزش است و  سزاوار  سوختن. او به دنبال کامجویی و نازپـروري است بیرا. براي رند هر چه در جهان 
شدنی است و روح به زید، لیکن کیمیاگر روح و جان است و در اعتقاد او جسم فناگونه مینیست. او گدا
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تر از رسد. پس با توجه به مطالب ذکر شده اعتـقاد حافظ به کمال و رشـد انسانی متــعالیکمــال می
گراست و رند حافظ گوي سبقت را از انسان خواستار تحقّق خود ربوده است و شناسی انساني رواندیشهان

ها ما بین این دو اندیشه فاصله افتاده است.  فرسنگ
اعتمادي به شطح و طامات گویی :چهار) رندي سازگار با قلندري و بی

ي طامات سجادهدلق بسطامی و سوي رندان قلندر به ره آورد سفر
بــریـــم

)373: 1377(دیوان حافظ، 
که ستانند و دهند افــسر کده رندان قلندر باشندبر در می

شاهنــشــاهــی
)484(همان، 

خاص در باکیي بیي قلندر در دیوان خواجه مفهوم و شخصیتی نزدیک به رند دارد و جنبهکلمه« 
کند که اگر شباهت و خورد این نظر را تقویت میتخریب عادات و ترك آداب که در اشعار او به چشم می

ي خاصی از مالمتیان یعنی قلندریه است مناسبتی بین مشرب حافــظ و مالمتیه باشد بیشتر مربوط به فـرقه
)154-155: 1388(مرتضوي، » ي تخریب نمادات و ترك آداب داشته اند. که شیوه

که تا خراب کنم نقش خود به می پرستی از آن نقش خود بر آب زدم
پرستیـــــدن

)301(همان: 

در حالی که اصول مکتب حافظ « رند حافظ چون قلندري است که ترك آداب عادت کار اوست، 
جاوز است، یعنی مقصود و هدف مشرب حافظ تربیت شخصی منحصر به این موارد نیست و از این حدها مت

العمل در برابر مالمتیان باشد بلکه منظور انتقاد و مبارزه و ابراز عکسي مالمتیان نمیخود به شیوه«و صیانت 
)151: 1388(مرتضوي، » خورد. تر به چشم میدر مشرب حافظ بیش» روزگار

اند ولی در باطن این گونه نیستند ترك و تخریب آداب عادت کردهکنند که قلندران گاه تظاهر می
دهند. اما رند دقیقاً مانند قلندر نیست او خود کار میبلکه براي دوري از عفریت و تکبر و خودبینی تن به این

ري و        ي مردم بفهماند که ریــاکادهد تا به عامهرا در مضان اتهام به ترك آداب و تخریب عادات قرار می
پرستی در جامعه نمود واقعی دارد و رند شجاعانه دشمن درجه یک ریـا و ظاهرپرستی است. نیز رند ظاهر

اعتماد است.هاي صوفیان بیحافظ به هذیان و سخن هرزه والف و گزاف
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صی هاي خااز ویژگی« هاي خواستار تحقّق خود گرا مزلو معتقد است انسانشناسی انساندر روان
)90: 1391(شولتز، » کند. ها را از دیگران متمایز میبرخوردارند که به وضوح آن

ي کلّی آن این بود که هاي تـاریخی انجام داد و نتیجهمازلو تحقیقات مختلفی بر روي شخصـیت
-شــد و کمـال قرار  میآیند. این نیازهاي مشترك، انگیزه رها با نیازهاي شبه غریزي به دنیا میي انسانهمه

خواند. بدین ترتیب، استعداد بالقوه براي گیرد و انسان را به تبدیل شدن به آن چه در توان اوست، فرا می
یابد یا نه، ي آدمی تحقّق یا فعلیت میکمال و سالمت روان از بدو تولّد وجود دارد. اما این که استعداد بالقوه

دارد.پرورد یا باز میگی دارد که تحقّق خود را میبه نیروهاي فردي و اجتماعی بست
شان در رسیدن رندان و قلندران حافظ نیز از نیروهاي فردي و اجتماعی هستند که کوشش و سعی

به کمال، روشن ساختن راه کمال است. راهی پر فراز و نشیب که هر کس را توان رسیدن به آن راه نیست و 
باشند.حقیقات یک درصد جامعه توان رسیدن به آن را دارا میدر جامعه امروزي طبق ت

گرا با شناسی انسانبا توجه به مطالب مندرج، انسانِ با کنش کامل یا خواستار تحقّق خود در روان
رند و قلندر مد نظر حافظ از لحاظ فکر و اندیشه نزدیکی ملموسی دارند.

و رندي عشق ورزي و موقوف هدایت است. پنج) رند عاشق است
بس طور عجب الزم ایام شبـــابــســتحافظ چه شد ار عاشق و رندست و نظرباز

)29(همان: 
چون جمع شد معانی گوي بیان تــــوان عشق و شباب و رندي مجموعه مرادست

زد
)154(همان:

- هزار شکر که یاران شهر بیمن ارچه عاشقم و رند و مست و نامه سیاه 
گنــــهنـــــد

)201(همان: 
که اعتراض بر اسرار علم غــیــــب مرا به رندي و عشق آن فضول عیب کند

کنــد
)188(همان: 

عشق کاریست که موقوف هدایت اه به رندي نبرد معذورستزاهد ار ر
باشـــــد

)158(همان: 
ي رندان بالکش عاشقی شیوهنازپر ورد تنعم نبرد راه به دوست 
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بــاشـــــــد
)159(همان: 

تحصیل عشق و رندي آسان نمــــــــــود
اول      

و آخر بسوخت جانم در کسب این 
فضایـــل

)307(همان: 
شرط آن بود که جز ره این شیوه روز نخست چون دم رندي زدیم و عشق 

نسپــریم
)372(همان: 

چندین هنر آراستــــــه تا بدانی که به گویم فاشعاشق و رند و نظربازم و می
ام

)311(همان: 
با ما منشین اگر نه بــــدنــام ما عاشق و رند و مست و عالم سوزیم

شـــــــوي
) 401(همان: 

حوالت الهی و عهد  الست عنان با رندي است، عشق موقوف به عنایت ازلی و هدایت و عشق هم« 
)1173: 1385(خرّمشاهی، » است. 

عنان   ي روز ازل است که همبه گمان نگارنده به اعتـقاد حـافظ عشق نیز همانند رندي عطیه
ي رند است آن هم رندي که در دیگر. عاشقی برازندهاند از یکاند، بسان الزم و ملزومی که الینفکگشته

داند آن فضول بر خرد. عشق را عیب میسیاهی را به جان میکند و اتهام مستی و نامهسینه سپر میبرابر بالها 
قامت رند او با جان و دل پذیراي این عیب است. تحصیل عشق و رندي دشوار و جان سوز است و عشق 

ي آن رند نظر بازِ تهي فراري از بدنامی نیست. بلکه شایسپرست دنیا دوست و نازپروردهي زاهد ظاهرشایسته
داند نه ها را هنــر میکشد و اینها، ناروا و بالها را چون جام نوشین سر میمست است که فاش این تهمت

عیب. هنري که از روز نخست بدان آراسته شده است. 
بناي کنند و عشق را مي عشق خالصه میاهل نظر و عرفان راز آفرینش و سرّ وجود را در کلمه« 

ي ادراك و معرفت و حاصل علم است و از تعلّق علم دانند. باید دانست که عشق نتیجهآفرینش و وجود می
شود و عشق همواره متوجه کمال و جمال ي آن به حسن و جمال عشق پیدا میو ادراك و معرفت و احاطه

)359: 1388(مرتضوي، » است. 
خواستاران تحقّق خود گاه وجد و سرور و « هاي اوج که در آن مازلو بحثی دارد به عنوان تجربه

هاي اوج استعال کنند. خود، نیز از این تجربههاي ژرف دینی را تجربه میگر نظیر تجربهحیرتی عمیق و چیره
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کند که گویی چیزي نیست که نتواند انجام یابد و شخص احساس قدرت و اعتماد به نفس و قاطعیتی میمی
بدان تبدیل شود. به عالوه، ابعاد شور و هیجان هر فعالیتی که بدان مشغول است خواه کار و لذّت از دهد یا 

ورزي یا حتی تماشاي غروب آفتاب یا شکوفایی باغی در بهار، به اوج                          موسیقی و هنر یا عشق
)109-108: 1391شولتز، » ( رسد. عظمت خود می
بیش از تفکّر و اندیشه به عمل و بیش از زیبایی « یدگاه مازلو، این افراد خواستار تحقّق خود از د

گرا و به که هیجانی و عاطفی و در پی تجربه باشند، واقعبه کارآیی و سودمندي گرایش دارند. و بیش از آن
)109(همان : » دنبال شناخت هستند. 

برند به وضوح ي هستی به سر میتر در عرصهمندان بیشنام نهاده، اوجمنداناو این افراد را اوج« 
کنند که بصیرتی روشنگرانه نسبت به هاي اوجی را تجربه میاز انگیزش واالتري برخوردارند، و تجربه

-تر عارفانه و شاعرانه است. در برابر زیبایی حساسشان بیشبخشد. گرایشها میشان به آنخودشان و جهان
)110(همان: » رند و احتماالً از نوآوران و مکتشفانند. ت

و افراد دیگر نیز ما بین   » مندان عارف، هنرمند یا دانشمند نیستند ي اوجمازلو مصر بود که همه« 
)110تر مردم دشوار است. (همان:کردنش براي بیشي مازلو، باورها هستند. هر چند که به گفتهآن

رسد و با آن معنی رسد، رندي با عشق و عاشقی به اوج میبا توجه به مطالب مذکور به نظر می
کند. رند عاشق سرشار از سرور و شعف درونی است. رند با بصیرت و روشنگري خود و جهانش پیدا    می

-شود. رند در کالبدمیرسد و بی می رستگار نعـشـق رند به سامان نمیبیند. گرایشی عارفانه دارد. بیرا می

بخشد تا به شناخت عمیقی از معشوق حقیقی کند و عشق جانشان را جال میهاي مختلفی نمود پیدا می
دست یابند. معشوقی که کمال مطلق راستین است و تنها رندانِ عاشقِ مست جهان سوز را توان رسیدن به آن 

است.
خواهد اوج بگیرد و به نامد او میمند میر تحقق را اوجگرا، انسان خواستاشناسی انسانآري روان

شناخت کافی و وافی برسد لیکن اوجش تا همین آسمان خودمان است ولی به یقین انسان رند عاشقِ مست 
ي اوج قابل تصوري برایش نیست شاید آسمان هفتم بلکه فراتر از آن یعنی و جهان سوز حافظ نقطه

برایش متصور است. » قاب قوسین« جایگاهی همانند 
یاب و هنري در خور مباهات است. شش) رندي فضایلی دشوار

چون راه گنج بر همه کس آشکاره فرصت شمر طریقه رندي که این نشان
نیــست

)72: 1377(دیوان حافظ، 
مستست و در حق او کس این گمان اي دل طریق رندي از محتسب بیاموز

نــدارد
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)126(همان: 
و آخر بسوخت جانم در کسب این تحصیل عشق و رندي آسان نمود اول

فضایـــل
)307(همان: 

تا به فتواي خرد حرص به زنــدان ها پیروي مذهب رندان کردمسال
کـــردم

)319(همان: 
-تا بدانی که به چندین هنـــر آراستــــهگویم فاشبازم و میعاشق و رند و نظر

ام
)311(همان: 

رساند. چون راه اي رند، رندي را غنیمت دان، رندي چون تاج شاهی است که تو را به پادشاهی می
-هر کس میسر نیست. اي رند قدر این عطیه را بدان و        شکـررسیدن به گنج ازلی است که یافتنش براي 

گذار باش. 
پیروي این مذهب تو را از حرص و آز و طمع دور ساخته است و جهان و هر چه در آن است را 

ها هنرهاي توست نه مصایب تو در کسب این هنرها و بازي تو، ایننزدت ناچیز نموده. اي رند عاشـق و نظر
حساب دیدي، پس به این بزرگی و جالل بناز و   ها سختی بسیار دیده و جانت سوخت و رنج بیفضیلت

افتخار کن. 
داند. هاي خاص خواستاران تحقّق میمازلو نیز در بحث خالقیت و نوآوري، آفرینندگی را از ویژگی

ها همواره چون آفرینش هنري نیست ندگی آنگرند. هر چند آفرینها اصیل و مبتکر و بدعتاین« به نظر او 
ها نویسنده و هنرمند و سراینده نیستند. مزلو این آفرینندگی را به ابتکار و تخیل ساده و صمیمی ي آنهمه

- کند که خواستاران تحقّق خود آن را حفظ میتعصب و مستقیم به امور تشبیه میکودکان یعنی به نگرش بی

)114: 1391(شولتز، » یابند. آن را باز میکنند یا بعدها در زندگی
داند که در سطحی بسیار باالتر است. سطحی حافظ رندي را نوعی خلّاقیت و آفرینندگی خدا داد می

که برتر از عقالنیت و فهم انسان عادي است. آفرینندگی رند و تالش او براي کسب فضایل ستودنی است. 
اجرز پیشرو مناسب تکامل بشري است. او براي رشد، خود را با بسیاري رشد هنر انسان با کنش کامل ر

دهد. انسان خواستار تحقّق مازلو نیز اصیل و مبتکر است و ها مانند جنگ و بالیاي طبیعی تطبیق میسختی
سعی دارد سادگی و صمیمت خود را بازیابی کند و در تحقق خود بکوشد در حالی که رندي فضیلتی دیگر 

هاست. رندي فرایندي خدادادي و پیچیده است که پا را فراتــر الش و کوششی فراتر از این حرفاست و ت
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گذارد و هنـري است که به این سادگی و آسانی نصیب هر کس    گرا میشناسی انسانهاي رواناز اندیشه
آید. گردد و راحت و سهل به دست نمینمی

گرا ربوده و پیشتازي    شناسان انـسانسبقت راه تـعالی را از روانچنان گوي با توجه به این گفتار رند هم
می کند .      

آمیزي دارد. هفت) رند در باطن مقام واال و افتخار
که سرفرازي عالم در این کله زمانه افسر رندي نداد جز به کسی

دانـــســـت
)47: 1377(دیوان حافظ، 

ت کـه از پــرده بــرون مصلحـت نیـس
افتد راز

که نیستخبريرنداندرمجلسورنه
نیـسـت 

)73(همان: 
گویی ولی شناسان رفتند ازین دهد کسرندان تشنه لب را آبی نمی

والیـــــــت
)94(همان: 

دیو بگریزد از آن قوم که قـــرآن زاهد ار رندي حافظ نکند فهم چه شد 
خوانــنــد

)193(همان: 
ي رندان به خواري در سفالیـن کــاسه

منگرید
-کردهبینجهانجامخدمتحریفانکاین
انــــد

)   12(همان: 
فتی کیمیاگري که در گدا صغالم همت آن رند عافیت سوزم

دانـــــــــــد
)177(همان: 

کار صعبست مبادا که خطائی مدد از خاطر رندان طلب اي دل ور نه
بکنـــیـــــم

)377(همان: 
که گنجهاست در این بی سر و به همنشینی رندان سري فرود آور

سامــــانــی
)76(همان: 
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که ستانند و دهند افسر کده رندان قلندر باشندبر در می
شاهــنشــاهــــی

دست قدرت نگر و منصب صاحب خشت زیر سر و بر تارك هفت اختر پاي
جــــاهی

)488(همان: 

شود. رند آگاه از راز   کس قدر و منزلت آن را بداند به او عطا میرندي چون تاج پادشاهی است. هر 
ي ها را ندارد. رند ولی خداست و سایهدرون پرده است. اسرار و رموز هستی که هر کسی شایستگی فهم آن

بین اوست و در عین گدایی ي سفالین او جام جهانرحمت اوست، رند مانوس با قرآن مجید است. کاسه
دست به نظر اي کمیاب است. شاید او در ظاهر تهیبدیل است. این رند بی سر و سامان گنجینهیکیمیاگري ب

برسد اما با چشم دل که بنگري جاه و مقام و منزلت حقیقت او را خواهی دید. قدرت و عظمتی که حتّی تاج 
گردد. ي او دست به دست میپادشاهی با اراده

فراد خودشکوفا از لحاظ انگیزش اساسی خود از دیگران تفاوت دارند. مزلو ي مازلو، اطبق نظریه« 
نوع متفاوتی از انگیزش را براي افراد خودشکوفا مطرح کرد که آن را فراانگیزش نامید. فراانگیزش به شرایطی 

فا براي شناسیم نقشی ندارد. افراد خودشکواي که ما آن را میگونهاشاره دارد که به موجب آن انگیزش به
ها از درون رشد    شود که آنشوند. به جاي آن گفته میکردن در جهت هدف خاصی با انگیزه نمیتالش

)352: 1387(شولتز، » کنند. می
ها در پردازند. آنافراد خودشکوفا به تحقّق بخشیدن استعداد و دانستن و شناختن محیط خود می« 
کاهش تنش، ارضا کردن یک کمبود، یا تالش براي هدف خاصی نیستند. انگیزش خود به دنبال حالت فرا
کردن زندگی با افزایش دادن تنش براي تجربه کردن انواع رویدادهاي تحریک کننده و ها غنیهدف آن

ها در سطحی باالتر از تالش براي هدفی خـاص جهت ارضـا کردن کمبــود، عمـل   انگیز است. آنچالش
-انگیـخته، طبیعی و با خوشحالی، انسانــیت کــامــل خود را ابراز     میها به طور خودین آنکنند. بنابرامی

(همان) » کنند. 
کند. باطن او     با توجه به مطالب آمده رند حافظ نیز مانند فرد خودشکوفــاي مزلو از درون رشد می

قّق بخشیدن به استعداد و دانستن و شناختن محیط خود گونه که فرد خودشکوفا براي تحمقام است. همانواال
کردن زندگی با افزایش برد. هدف فرد خودشکوفا غنیي اسرار هستی فرو میپردازد. رند نیز سر در پردهمی

-ي سفالین دارد که جام جهانانگیز است. رند نیز کاسهدادن تنش براي تجربه کردن انواع رویدادهاي چالش
آید بلکه براي به دست آوردنش باید تالشی فراتر بین هرگز به راحتی به دست نمیجام جهانبین اوست. این 
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ها عبور کرد تا به از تصور نمود باید خود را به آب و آتش زد. باید عاشق مست و نظرباز بود و از این چالش
اي باالتر یعنی ولی خدا بودن رسید.مرتبه

گردنی وسامان از فرد خودشکوفاي مازلو سرگراي حافظ آن رند بیلدر این مجال نیز انسان کما
باالتر و ارزشمندتر است.

ي عشق و مستی و صفا و     اي خاص در زندگی دانست که بر پایهتوان رندي را طریقهمی« در پایان
ابالیگري و بدنامی و زیرکی پروایی و الخواري و بیکشی و شادسوزي و مالمتبازي و بالکشی و جهانپاك

شناسی و انزجار از حرص و شهرت طلبی و صالح و تقوي و زهد و ریا بنیاد نهاده شده است و رند و موقع
شناس و منکر و منتقد زهد، ریا و کسی است که عاشق، پاکباز، بالکش، الابالی، شادخوار، بدنام، زیرك و موقع

)138: 1384صالح و تقوي باشد. (شوقی نوبر، 
استنتاج
یابی به کمال که از روز ازل در نهاد بعضی   )به اعتقاد حافظ گرایش به کمال، فطري است و دست1

توانند به کمال دست یابند. و ها میي الهی براي آن افراد است. لیکن تنها آنها گذاشته شده یک عطیهانسان
-گرا نیز گرایش به     خودشناسی انسانستگی ندارد. روانها به سایر عوامل و نیازها برشد در جهت کمال آن

یابی به آن از نظر ایشان اکتسابی است و البتّه معتقدند که باید نیازهاي داند لیکن دستشکوفایی را فطري می
يي انسان مرتفع گردد تا بعد بتواند در مسیر خودشکوفایی گام بردارد. یعنی رفع نیازهاي اولیه الزمهاولیه

رسیدن به خودشکوفایی است. (تمایز)
ها را در ) حافظ معتقد است براي اصالح و هدایت جامعه باید از نیروهاي فردي استفاده کرد و آن2

مسیر نیروهاي اجتماعی قرار داد و از اهداف مشترك بین افراد و اجتماع سود برد تا راه رسیدن به کمال 
داند. این نیازهاي مشترك، ها را داراي نیازهاي شبه غریزي میا همه انسانگرشناسی انسانهموار شود. روان

اند که تحقّق یا فعلیت گیرند و این نیازها استعدادهاي بالقوهي رشد و کمال و خودشکوفایی قرار میانگیزه
ها را پرورش دهند.( اشتراك )  ها به نیروهاي فردي و اجتماعی بستگی دارد تا آنآن

هاي شهــودي است و پیرامون خود را     هاي درونــی و حرکتنسان مد نظر حافظ داراي جوشش) ا3
هاي دهد. ظاهر و باطنش یکی است و خود را پشت نقابگونه که نشان میبیند، نه آنگونه که هست میآن

ان هستند. در پشت گرا نیز افراد خودشکوفا به راستی خودششناسی انسانکند. در روانمختلف پنهان نمی
کنند. ( اشتراك ) شوند و به آن چه نیستند تظاهر نکرده و هر لحظه رنگ عوض نمیها پنهان نمیصورتک

نامی نیست پس خود گراي حافظ اهل ترس و هراس نیست. اهل اعتـبـار و خـوش) انسان کمال4
ایستد. ها میکند و شجاعانه در برابر آنبله میافکنی مقادهد. او با حرص و آز و تفرقهاش را بروز میواقعی
اش بشود ناچار باید دلیر و که شخصی خود واقعیگرا بر این باور است که براي اینشناسی انسانروان

- گونه که واقعاً هست و میها نهراسد و دلیرانه آنهایش را بپذیرد و از آنپرجرات باشد. شجاعانه ضعف
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اش اعتماد کند. ( ستیزد به خود صادقانهها و دشمنان بیرونی میگونه که با آفتناندیشد رفتار کند و هما
اشتراك )

گراي حافظ خلّاق و آفریننده است، لیکن براي کسب کمال از هیچ تالشی فروگذار نیست. ) انسان کمال5
این حد و درجه رسد که حاضر به فداکردن جانش است. و این کاري دشوار و رسیدن بهجا میحتّی به آن

گرا رشد، هنر انسان خودشکوفاست. او خود را با شناسی انسانرود. در روانهنري نایاب به شمار می
کوشد لیکن نهایت دهد و صمیمانه براي بازیابی اصالت خود مینامالیمات زندگی و بالیاي طبیعی تطبیق می

کند.  معرفی می» پیشرو مناسب « تالشش او را به عنوان 
هایش معلوم است. او ها، ادراکات و ارزشداند که کیست، اندیشهگراي حافظ خود می) انسان کمال6

مندي اش است. او احساس رضایتخواهد بشود و باشد. خود واقعی او نزدیک خود آرمانیداند که چه میمی
د ولی باطن او کیمیاگري قهار بیننکند. هر چند ظاهرپرستان او را در ظاهر یک گدا مییافتگی میو تحقق

شناسی    سازد. در رواناست، چون همت او کیمیاگري اندیشه است و این اندیشه انسان را از درون می
« یا     » من « هایی است که ها و ادراکــات و ارزشي تمام انــدیشهریشه» خویشتـن واقـــعی « گرا انسان

است. یعنی تو، همانی هستی که » توانم انجام دهم آن چه می« ي آگاهی از سازد. و در برگیرندهرا می» خودم 
انگیزه اندیشی، خواه ظاهرت آن را نشان دهد یا ندهد. افراد خودشکوفا براي تالش در جهت خاصی بامی

کنند. ( اشتراك)  ها از درون رشد میشوند بلکه آننمی
منابع و مآخذ 

ي روان شناسی هیلــگارد، محـمـدتقی ، زمـیـنـه1386دیگران )، اتکینسون، ریتاال... ( و-1
بـراهــنـی.... ( و دیگران )، تهران ، رشد

، دیوان حافظ، تهران، ققنوس1377حافظ، شمس الدین محمد، -2
، حافظ نامه، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، جلد یک و دو1385خرمشاهی، بهاالدین، -3
ي دهخدانامهاکبر، لغتیدهخدا، عل-4
ي جام، تهران، علمی، آئینه1374زریاب خویی، عباس، -5
، فرهنگ اصطالحات و تعبیرات عرفانی، تهران، طهوري1389سجادي، جعفر، -6
ي گیتی خوشدل، تهران، نشر شناسی کمال: الگوهاي شخصیت سالم، ترجمه، روان1391شولتز، دوآن، -7

پیکان 
ي علی اکبر سیف ... ( و دیگران )،  تهران، نشر شناسی نوین، ترجمه، تاریخ روان1387ن، شولتز، دوآ-8

دوران 
ي یحیی سید محمدي، تهران ، ویرایشهاي شخصیت، ترجمه، نظریه1387شولتز، دوآن، -9

، حافظ، عاشقی رند و بی سامان، تبریز، شایسته 1384شوقی نوبر، احمد، -10
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، مکتب حافظ، تهران، توس، جلد یک و دو1388ر، مرتضوي، منوچه-11
ي شیوا رویگران ،  تهران، سازمان چاب هدفمازلو، آبراهام، روانشناسی شخصیت سالم، ترجمه-12
، انسان کامل، صدرا1367مطهري، مرتضی، -13
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الشّعراي بهار و ناظم حکمتبررسی تطبیقی مفهوم وطن در اشعار ملک
فرناز فخیمی فاریابی
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
دکتر حمیدرضا فرضی
استادیار دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تبریز

چکیده
در این تحقیق به بررسی و تطبیق اشعاري از دو شاعر بزرگ معاصر ایران و ترکیه، ملک الشّعراي بهار و 

سالهاي سال در زندان و تبعید بوده و ناظم حکمت پرداخته شده است. این شاعران در راه مبارزه با استبداد، 
هاي آنان نمایانگر اوج اند. سرودههر کدام به نحوي تأثّرات خاص خود را در شعر خویش متبلور ساخته

اي مشابه و گاه متفاوت در اشعارشان تجلّی یافته است. استبداد و عاري از آزادي بیان و قلم است که به گونه
اي در بیداري و آگاهی مردم داشته است.رست، نقش ارزندهپ-هاي این شاعران وطنسروده

این تحقیق با مراجعه به اشعار این شاعران و استخراج موارد مربوط به موضوع و بررسی و تطبیق آنها 
اي از شعر بهار و حکمت کشف صورت گرفته است. در این پژوهش سعی بر این بوده است که تصاویر تازه

هاي مشترك و متفاوت آنان در مورد وطن آشکار گردد .شود و نظرها و اندیشه
بهار، حکمت، وطن، ایران، ترکیه .ها:کلیدواژه

الف) مقدمه 
) نگاهی گذرا به مفهوم وطن1-الف

یکی از موضوعات اصلی که وسعت بینش انسان را به خود اختصاص داده ، مسئلۀ وطن است. صاحبان 
اند تا به یاري آن ، عالقه به دیارشان و درد ر تعهد به سرزمینشان معرفی کردهعقیده و اندیشه مفهوم وطن را د

نهفته در جانشان را ابراز نمایند . وطن معشوق بسیاري از شاعران و نویسندگان بوده است، به عشقی که در 
حال تالش ورزیدند،با اینبالیدند و بهمین دلیل با بیداد عصر خویش به شدت مخالفت میدل داشتند، می

ي بیگانه بود .تمام وطن دوستان، براي ایجاد یک حکومت مقتدر و دفع سلطه
گوید : وطن و وطن دوستی در ادوار و جوامع مختلف ، شکل و مفهوم خاصی داشته شفیعی کدکنی می

شد و در معناياست ، در بعضی مواقع از آن بعنوان سرزمین شخصی که در آن پرورش یافته بود معنا می
)1-2: 1351کدکنی ، گرفت . (شفیعیتر دینی در مورد مسلمانان ، کلّ عالم اسالم را در بر میوسیع

ارتباط تنگاتنگی دارد که » دولت ملّی«و » ملّت«در کشور ما و در غرب ، وطن در مفهومی جدید با معناي 
)211: 1382(آجودانی ، اي است جدید در تاریخ .یکی از مفاهیم محوري ناسیونالیسم است و پدیده
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ها و تصورهاي گوناگون اکثر شاعران و بزرگان از اوضاع در اکثر مواقع ، مبناي مفهوم وطن برداشت
هاي مشترك و متمایز آنان در اشعارشان بازتاب یافته که اندیشهحکومتی و سیاستی حاکم بر جامعه بوده

هاي متفاوت ، مفهوم خاصی را در بر داشته است .است به همین دلیل وطن در اذهان مختلف و در موقعیت
الشّعراي بهار و ناظم حکمت) معرفی ملک2-الف

الشّعرا ، شاعر ، ادیب ، در مشهد زاده شد . وي ملقب به ملک1304االول محمدتقی بهار در دوازدهم ربیع
آغاز کرد که مهمترین اثر وي ، سالگی شاعري رانگار و سیاستمدار معاصر ایرانی است . از چهاردهروزنامه

دیوان اشعار اوست . در دوران جوانی براي برچیدن رژیم دیکتاتوري با آزادیخواهان نهضت مشروطه همراه 
ي زندان شد و آزاد گردید . بار به علت انتشار روزنامه و مجله و مخالفت با رژیم وقت روانهشد و چندین 

تب باالیی دست یافت سپس رو به تدریس و تعلیم آورده و زندگی استاد بهار در حیاتش به درجات و مرا
خود را دور از سیاست گذراند . احاطۀ او به تاریخ و فرهنگ ایرانی و عشق او به سرزمینش سبب شده است 

شمسی بر 1330در اشعارش بارها به چشم خورد . سرانجام استاد بهار در دوم اردیبهشت  » وطن«ي که واژه
الدوله به خاك سپرده شد .سل در گذشت و در شمیران در آرامگاه ظهیراثر بیماري

شاعري بزرگ که براي جهان « میالدي در سالونیک ترکیه به دنیا آمد . 1902ناظم حکمت در سال 
هاست ، وطن پرستی بزرگ که در میهن خویش زجرها نوشت ، مردي بزرگوار که از آنِ اکثریت انسانمی

طلبان ) در جوانی ، بیدار کردن افکار طبقات محروم جامعه و مخالفت با سلطنت5ب : 1383(حکمت،» دید.
سال حبس محکوم گردد اما با تغییر چهره به روسیه گریخت . بعد از 15از علل مهمی بود براي اینکه به 

داً دستگیر و به همزمان با جنگ جهانی دوم مجدهاي سیاسی ، هاي مداوم بدلیل تالششدنها و زندانیآزادي
هایش خصوصاً در باب وطن را در اش باز نوشتهسال حبس محکوم گشت . در زندان با وجود بیماري35

در اثر بیماري قلبی درگذشت . 1963سراسر جهان انتشار داد . سرانجام در روز سوم ژوئیه سال 
طی عاري از آزادي بیان و قلم هاي بهار و حکیم نمایانگر اوج استبداد و خفقان و تصویرگر محیسروده

اي مشابه و گاه ها بگونهها و ظلمعدالتیهاي مکرّر آنها ناشی از همین امر بود ، این بیاست که زندانی شدن
اي در بیداري و آگاهی مردم داشته است .متفاوت در اشعار این شاعران تجلّی یافته است که نقش ارزنده

باشند که هدف ما بررسی این وطن داراي نقاط اشتراك و اختالف میاین دو شاعر در اشعار مربوط به 
اي از ادبیات تطبیقی است ، البتّه تحقیقاتی در رابطه با بررسی تطبیقی این شاعر با دیگر نقاط بعنوان شاخه

هایی دیگر از نویسندگان متفاوت صورت شاعران همچون ، بهار و رصافی از محسنی نیا و داشن و یا پژوهش
باشد .رفته است اما در موضوع مورد بررسی ما هیچ پژوهشی انجام نگرفته است و از تازگی  برخوردار میگ

ب) وطن در اشعار بهار و حکمت
هاي شاعران در باب وطن ، مبین و مظهر وابستگی شاعران به وطن است که همین توجه خاص به سروده

عار شاعرانی چون بهار و حکمت انعکاس یابد . هاي آتشین شعر وطنی در اشوطن سبب شده است جرقه
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کنند .        اي از مسائل دیگر را وصف میآورند و گاهی مجموعهبار خود سخن به میان میزمانی از حال اسف
هاي متفاوت و مشترك ، ناشی از تصورهاي متفاوتی بوده که در ذهن این شاعران ) اندیشه348:1380(آباد ،

ي اشعار این دو شاعر به انحاء گوناگون در اشعار آنان منعکس گشته است که با مطالعهپرورده شده است و 
ها و تفاسیر مشترك و متفاوت این دو گردد . اکنون در این پژوهش ، اندیشهوسعت بینش آنان آشکار می

نماییم . میدهیم و به ذکر شواهدي معدود از هرکدام اکتفاشاعر را در موارد متعدد مورد بررسی قرار می
دوستی و نفرت از بیگانه) وطن1-ب

دوستی و عالقه به آب و خاك و تنفر از بیگانگان و یکی از موضوعات اصلی در شعر شاعران ، وطن
و به طرق مختلف آن استبدادگران است که شاعرانِ درد کشیده در تمام ادوار تاریخ بشري از آن سخن گفته

را با سالح قلم و فکرشان مورد حمله قرار داده اند .را ستایش کرده و بیگانگان 
بهار از شاعرانی بوده است که همواره با عشقی وافر به وطن و با نفرتی هرچه بیشتر از خائنان سخن گفته 

اي که است . درد وطن دوستی ، لحن شاعري وي را از شور و حماسه سرشار کرده است . با توجه به روحیه
شد  ، قابل پیش بینی است که وي بر استعمارگران مداخله جو و توطئه خواه بتازد . از این شاعر توصیف

آالم و مصائبی را که بخاطر وطن در بند متحمل شده ، آهنگ کالم میهن را بیش از پیش در اشعار او هویدا 
: روس و اند از جملهکرده است. بیگانگان حاکم بر ایران و کسانی که مسبب اوضاع ناامن جامعه بوده

شود که به مبارزه علیه استبدادگران اي میبندند ، انگیزهانگلیس ، آنگاه که درهاي سیاست را به روي او می
هاي کاخ استبداد را به لرزه درآورد . نمونۀ زیر برخیزد و قلم و قدم خود را بر قلب بدخواهان فرو برده ؛ پایه

داند :و نابسامانی و غارت کشور را از بیگانگان میدلیلی است بر عقیدة شاعر که علت عقب ماندگی 
بـــر ما ز روس و انگلیس است بیش                اجــحـــاف و کـیــن و ستــــیـــز

ي  بـــــی  تـمیـزبـــر ما رسد هردم دو صد گونه نیش                زان  فـــــرقــــه
جـــهیـز ...پریش                چــــون خــــانـــم  بــیشــد مملکت بـی خــانمـان و

بــیگــــانگان کــردنـــد دیـوانگـی                چنــــــدان کـــه بـی پـــا شــدیـم
)175-176: 1380(بهار ، 

اند ، وم او بودهاند و بانی اقبال شمیهنان خویش که او را گرفتار کردهبهار در ترنّمی دیگر از دست هم
مند است :گالیه

وطنانم به سر زمانعمــري سخن به خیر وطن گفتم اي دریغ               کــآمد به دست هم
سر بر سر سنان رود آن را که نیست بخت                 بیچــاره من که رفت سرم بر سر زبان

)                                                               544( همان : 
اي خاص و تصویري پررنگ دارد . بیگانگان را مظهر هر دوستی در اشعار ناظم حکمت نیز جلوهوطن

سیطرة استبدادگران حتی به بهاي نثار کند که در راه رهاییِ وطن ازداند و اذعان مینوع زشتی و پلیدي می
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او به زیبایی در اشعارش انعکاس یافته به جان ازهیچ تالشی فروگذار نخواهد کرد . احساسات پرشور وطنی
اي که حکمت حتی در اشعارش هم نتوانسته است عصیان علیه اختناق و خفقان را پنهان کند و به گونه

ارش با لحنی تند و شگردي خاص پرده از اهداف پلید خائنان برداشته سادگی از آن بگذرد . او در برخی اشع
اش از اوضاع را به تصویر و کج فهمی و نادانی آنان و فهم درست خویش از جریانات و موقعیت شناسی

ي استبداد و ظلمت باور دارد و نور امید در کشیده است؛ اما او به رهایی سرزمینش و دیگر بالد دنیا از سیطره
فروشی و هایی که حکمت از وطنش همواره پرفروغ است . سرودة زیر، شاهدي است بر ناله و نهیبدل

دهد :طلبی خائنان سر میفرصت
فروشد ؟ / آب و نانش را خوردید / آیا در این دنیا عزیزتر از وطن هست ؟ / آیا انسان وطنش را می

ش کردند / گیسوانش را گرفتند و کشیدند / کشان کشان اآقایان چگونه به این وطن رحم نکردید ؟ / پاره پاره
رسد آن روز که به حسابهاي رسد آن روز که چرخ بر مدار حق بگردد / میبردند و تقدیم کافر کردند / ... می

)1359:17شما برسند / ... ( حکمت ، 
ها ، خاطر آن ، سختیاند و بچنانکه مالحظه گردید ؛ این دو شاعر دغدغۀ استقالل وطن را داشته

ها و اند ، هر دو به دولتها را به جان خریده و نفرت خود از بیگانه را بیان کردهها و زندانشکنجه
اند . پس در اینکه هر اند ، اشاره نمودههاي استعمارگر و وطنفروشانی که به میهن خود رحم نکردهحکومت

شود این است که بهار به دست هم ایزي که احساس میاند شکی نیست اما تمدو شاعر درد مشترکی داشته
میهنانش گرفتار حبس و بند شده و از این مسئله دلشکسته و ناخرسند است لذا طبیعی است که تحمل کردن 
این همه درد براي شاعر خیلی هم آسان نباشد اما حکمت بخاطر اینکه کشورش در دست بیگانگان است به 

خرد. حکمت در مقایسه با بهار نسبت به آزادي وطن و زد و مصائب را به جان میخیقیام علیه استبداد برمی
تر و امیدوارتر است . مردمانش                     خوش بین

) هجو بدخواهان و دشمنان وطن2-ب
اشعار هجوي برخی شاعران همچون بهار براي انگیزة سیاسی و مبارزه با ستمکاران سروده شده است . 

میبیند اما نیروي برابري پریشان خاطري که زندگی واقعی و عادي خود را در چنگ دشمنان غارت شدهشاعر
شود ؛ اما باز آرامش درونی بیند ، به ناچار در عالم خیالش با وي گالویز میبا دشمن قدرتمند را در خود نمی

ي سنگ و کلوخ کلمات مستهجن رد حملهبرد و او را مویابد ، سرانجام به سنگر شعر پناه میرا در خود نمی
) 1378:855دهد بلکه خود را راضی نماید . (بهزادي اندوهجردي ، قرار می

بهار گرچه در تبعید به دور از یار و دیار خود ، آشفته و نژند است اما تعهد خود به سرزمینش را فراموش 
آورد ، دوستان و بانیان سخن به میان میمردانهاي دولتنکرده است . او در اشعارش از ضعف و حقارت

کند و هیچ علتی ها وصف میترین ویژگیدهد ، حتی بدخواهان خود را با کریهزندان را مورد هجو قرار می
نشاندة داند ، صاحبان دولت و حتی شخص شاه را که دستالوطن نمیبراي زندانی شدنش به غیر از حب
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دهد و الیق هرگونه از سرنوشت ، با صراحت و جسارت مخاطب قرار میداند بدون هیچ باکیبیگانگان می
کند و به ذم حرص و آز دولتهاي اجنبی در لعن و نفرین . گرسنگی و افالس مردم درمانده را خاطرنشان می

ورزیدند در پردازد . عمال شهربانی را که با وي خصومت میچپاول ارزشهاي ملی و مرزهاي ایران می
مورد نکوهش قرار داده و از اوضاع نابسامان جامعه ندبه سر داده است :مخمسی

اي وطن خواهان سرگشته و حیران تا چند ؟         بدگمان و دو دل و سر به گریبان تا چند ؟
کشـور دارا و نــادار و پــریشـان تـا چند ؟         گنج کیخسـرو در چنگ رضاخان تا چند ؟

ل ستوران تا چند؟ملک افریدون پاما
ي سردار سپاهها شــد بهــرهملک غـارت شـــده و ملّیون گشتــه تبــاه          لیک ملیــون

... مملکت مفلس و آکنـده ز زر مخـزن شاه          مــرغ بــریان به سر خوان لئیمی، وانگاه ،
بهر نانی دل یک طائفه بریان تا چند ؟

ـادشـه راهزن و شحنه کمند انداز است          جیش، غارتگر و سرخیل سپه جانباز است...... پـ
)469-470: 1380( بهار ، 

شود . بیشتر هجویات او جنبۀ سیاسی داشته هجو بدخواهان و خائنان به وطن در شعر ناظم نیز دیده می
اي پیگیر و خستگی ناپذیر علیه اند . ناظم به مبارزهتهو اکثر بیگانگان و خائنان به وطن مورد هجو او قرار گرف

اند ، وارد شده و با شگردي خاص پرده از دیکتاتوري و قدرتهاي کوري که بشریت را به بردگی واداشته
اند ، مورد اي کج فهم را که وطن را به باد تاراج بیگانگان دادهطلبان برداشته است و عدهاهداف شوم فرصت

داده است :نکوهش قرار 
آري، شما وطن پرستید ، شما میهن دوستید/ من خائن به وطن هستم ، من خائن به میهنم/ اگر وطن 

هاي شماست/ ... اگر وطن ها و دسته چکمزارع شما باشد/ اگر وطن آن چیزي باشد که در گاوصندوق
)202: 1378حکومت چماق و باتون پلیس باشد/ من خائن به وطن هستم (حکمت ، 

ر دو شاعر در این مورد هم وجه تشابهی دارند و هم تفاوت . وجه تشابه ، همان هجو و لعن و نفرین ه
بر بیگانگان و دشمنان وطن است که این شاعران بدون هیچ جرم و گناهی توسط آنان به حبس و تبعید 

ن در این است که بهار نه اند و تفاوتشاگرفتار شده و از آغوش گرم خانواده و از یار و دیار خود جدا افتاده
تنها اجنبیان بلکه حاکمان وطن و بانیان زندان خویش را که همان دوستانش هستند نیز مورد هجو قرار 

تازد اما هجو و نفرین حکمت بیشتر متوجه بیگانگان و خائنان به وطن است ؛ زیرا دهد و بر آنان میمی
توسط آنان در زندان گرفتار شده بود . 

سیونالیسم و وطن دوستی) نا3-ب
مفهوم ناسیونالیسم محصول اندیشۀ غربی است که ایرانیان غرب زده از آن اقتباس کردند ، در واقع 
ناسیونالیسم بر عظمت و شکوفایی فرهنگ موردنظر معتقد است . معناي مدرن وطن یا همان ناسیونالیسم 
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روشنفکران ایرانی در حد زیادي در مورد مقارن با عصر مشروطه در ادبیات ما نفوذ پیدا کرده است که
پرداختند ، وظیفۀ آنان آگاه کردن شهروندان از نظر کردند و به گفتگو میناسیونالیسم و سیاست فکر می

) به 40-41و 25: 1373سیاسی بود تا به موجب آن معناي مربوط به سیاست را درك کنند . ( ریچارد ، 
کند و عشق به ایران ر بهار (شاعر عصر مشروطه ) پررنگ جلوه میهمین دلیل حس وطن دوستی در اشعا

بخشد .زند که به آن حیات و طراوت میهمواره در اشعارش چون خون جوشانی موج می
کند اما به دور از افراط ، از ي باعظمت و روشن ایران را تحسین میبهار در اشعارش همچنانکه گذشته

پردازد بلکه با برانگیختن احساسات نه تنها به توصیف و ستایش وطن میزند . ويشوربختی آن نیز دم می
ي مردمان شود و این حس را در اذهان خفتهوطنی و ناسیونالیسم ، ضعف و عقب ماندگی کشور را یادآور می

داشته کرد از مفاهیم مدرنی بوده که ریشه در تفکر غربکند . اندیشۀ ناسیونالیستی که بهار مطرح میبیدار می
هاي عشقی و عارف سابقه نداشته است . بهار با اینکه مبرّا از تمایالت مذهبی نبوده و قبل از او جز در سروده

)  1387:324اما باز درونمایۀ اصلی شعر او را ناسیونالیسم تشکیل داده است نه تعلقّات مذهبی . (عظیمی ، 
کند :ایران را در برابر روس و انگلیس تحریک میگونه حس وطن دوستی مردمهمچنانکه در مسمط زیر این

آن روز چــــه شد کایران ز انوار عدالت       چون خلد برین کرد زمین را و زمن را
آن روز کــــه گودرز پی دفع عدو کرد       گلـرنگ ز خون پسران دشت پشن را...

غانی و هندي       بشکافت ،چو شمشیر سحر عقد پرن راو آن روز کـه نادر صف اف
)682-683: 1380( بهار ، 

حس قوي و عشق وافري که در ژرفاي وجود ناظم حکمت جاي گرفت ، سبب شد حس ناسیونالیستی و 
ه گر شود . او همانند بهار عشق زیادي بگرایی در او رشد کند و با بیانی هنرمندانه در اشعارش جلوهملّی

ي استبداد و ظلم ببیند . با این خواست هم میهنان و کشورش را زیر سلطهکشورش داشت ، هیچگاه نمی
13هایی که ناظم در داشت . رنجها و محنتورزید و آن را دوست میوجود ، ناظم به وطن خویش عشق می

و بهترین و شور سال دوري از وطن متحمل شد این عشق به وطن را در وجود او بیشتر و بیشتر کرد
دارد که انگیزترین اشعار ناسیونالیستی را با بیانی هنرمندانه نمایان ساخت . عظمت وطنش را آنجا معلوم می

در اکثر اشعارش ، عشق به وطن با عشق به فرزند و همسرش عجین شده و ابدي ست اما در کنار آن ، 
نیز به تصویر کشیده است که بسیاري از شاعران هاي مختلف از درد و رنج و دوري از قوم و دیار را گوشه

هاي میهن پرستانۀ خود متأثر کرده است :عرب و ترك را از ایده
هایش خوابیدم/ هیچ چیز اندوه از خوردم/ و در زندانهاي چنارش تاب وطنم را دوست دارم/ در درخت

)1358:54گیرد/ جز توتون کشورم و آوازهاي محلی آن . ( حکمت ، دلم برنمی
ورزند اما ناسیونالیسم چنانکه دیدیم هر دو شاعر با وجود اینکه به قومیت و سرزمین خویش عشق می

یابد ؛ فریاد وطن توان یافت . آنچه در اشعار این دو شاعر تبلور میافراطی و متعصبانه را در دیدگاه آنان نمی
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شود . حس وطن شعر این دو شاعر شنیده میهاي مختلفی از آالم و مصائب جامعه درپرستی است که گوشه
داند . در اشعار بهار رسد اما میهن دوستی را ارزشی اخالقی و دینی میپرستی بهار هرگز به نقطۀ افراطی نمی

خوریم اما ناظم حکمت در طول عمر نسبتاً کوتاهش که با زندان و تبعید و در به معموال به یک ناامیدي برمی
ها اش اسیر سستی نشد و به رغم تهمتها و باورهاي پرشور وطن دوستانهرگز در اندیشهدري همراه بود ، ه

تا پایان عمر، وطنش را با عشقی آتشین ستود  ، او این حس ناسیونالیستی را نیز در اشعارش با مفاهیم عام 
جهان وطنی ترویج داد . 

) جانفشانی در راه وطن4-ب
اند ، نشانگر عالقۀ ن و نویسندگان براي نجات سرزمینشان متحمل شدههایی که شاعراها و محنتمرارت

هاي فکري و عقیدتی شاعران به وطن بوده است ، عشق به وطن از ارزشمندترین عوامل تأثیرگذار در حرکت
ها را با دل و جان پذیرفته ولی تن نمودند ، گرفتاريبود که قلم و قدم خود را براي هواخواهی وطن فدا می

اند و حاضر بودند جانشان را نیز در این راه فدا کنند تا صالي دلنشین آنان گواه میهن پرستی و ه ذلّت ندادهب
عشق و اشتیاق آنان به میهن باشد . این دو شاعر نیز به نوعی براي نجات میهنشان از چنگ بیگانگان ، 

اند .  زندان و تبعید پرداختهاند و تاوان گردنکشی خود را باهاي فراوانی را متحمل شدهسختی
زد و نبض مردم ایران را در دست بهار پیکارجو در مسیر پرفراز و نشیب زندگی و کشورش غوطه می

کرد . به سبب عشقی که داشت، چراغ راه مردم کشورش بود و در تمام رویدادها براي سود کشورش اقدام می
پایان مردمش هاي بیداشت و از درد و نفرت و رنجبه وطنش داشت ، دست از جانفشانی براي وطنش برن

سخن به میان آورد ، حتی با تندترین زبان علیه رژیم برخاست و انتقاد کرد و جانفشانی در این کشور را 
کاري عبث و بیهوده خواند : 

بینممیبینــم         دســـتهــا تــــوي کــارهـا آشـــکــار مـــیفتـــنه
بینم ...حـقّه بــازان و مـاجـــراجویـــان         بـــر خـر خـود ســوار می

آن را کــه داده جان به راه وطـــن         بــی سـرانجــام و خـوار می بینم
) 492: 1380( بهار ، 

پرستی تر است ؛ اما طنین میهنبرد ، مالل آورتر و تاریکسر میموقعیت و سرزمینی که ناظم در آن به 
انگیز و جانفشانی مردم وي از سایرشاعران جهان رساتر است بطوریکه محتواي شعر ناظم از فضاهاي هیجان

اند ، بهم گره خورده» شعر « و » وطن « تأثیر پذیرفته است . در جایگاهی از زندگی ایستاده است که در آن 
ي شعرش از رنجها و زخمهايِ انسان درگیر با جور و ستم مایه گرفته است . او خود را متعهد به فضا

داند ؛ به همین دلیل صالي میهن پرستی با رنگی گلگون در نفسهایش جاري ست . عشق و سرزمینش می
پندارد و براي دستیابی به این عشق حاضر است ازجانش نیز بگذرد . وطن را یکسان می
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دمد /  خاك آناتولی از گیرد /  چیزهایی در مکان هایی می سوزد /  سپیده میه ها را روشنی فرا میکو
ها در پیش خیزد / و در این لحظه آدمی قلب را چون شاهینی در آسمان رها کرده/ و روشناییخواب برمی

اي هراسناك و ر حادثهخوانند تا دها /  فرا میسپرد که او را به دوردستچشم/ گوش به صداهایی می
178-1385:180مقدس/در پیشاپیش صف و در پیشاپیش گروه / با استواري آرزوي مرگ کند .  (حکمت ، 

(
چنانکه مالحظه گردید ؛ بهار و حکمت هر دو شاعر مبارزي هستند که بخاطر میهنشان تاوان بسیاري 

شود ؛ عشق اشعار این دو شاعر دیده میپرداختند اما هرگز تسلیم شکست نشدند . آنچه در وجه مشترك 
دهند و هر دو سرشار به میهن است که براي دستیابی به آن ، حبس و بند خودکامگان را بر ذلّت ترجیح می

گردد این است که : دارند. تفاوتی که دریافت میدر جهت رهایی سرزمینشان از سیطرة بیگانگان گام برمی
داند اما ناظم با وجود رکود و جانفشانی و مبارزه را عبث و بیهوده میبهار بدلیل نارضایتی از کشورش ،

اش به وطن ، فریاد بینانهسنگینی حاکم بر جامعه ، شاعري گله مند و ناخرسند نیست ؛ بلکه با نگاه خوش
داند .  ي همگانی میکند و جان فدا کردن را وظیفهانداز میخود را با قدرت تمام طنین

شق درد آور وطن) ع5-ب
اند، چرا که وطن هاي متفاوت عالقۀ خود را به سرزمینشان ابراز نمودهشاعران در ادوار مختلف ، به گونه

توانست این عشق کردند که هیچ عاملی نمیپنداشتند و از آن بعنوان معشوقه یاد میرا تنها معشوق خود می
ران زخم دیده و رنج کشیده در راه وطن ، بهار و سرکش شاعر و وطن را از میان بردارد . از جمله شاع

حکمت بودند ؛ شاعرانی که هرگز از عشقی که نسبت به وطن و دیار خویش داشتند ، صرف نظر نکردند . 
کند ؛ چرا که آید ، او را خسته و ملول میدرد و زخمی که از سوز و گداز وطن بر روح و پیکر شاعر وارد می

برد و بر خود و وطن ناك رنج میداند ، او از این وضعیت اسفشق خود میوطن را یگانه محبوب و ع
دهد و با بهره گیري از هاي هیجان زده را اساس شعر خود قرار میهاي قلب و نفسخواند. تپشتعزیت می

یابد که تاریخ سرزمینش بطور جدي ورق خورده و سرنوشت و آیندة میهنش اش درمیحس شاعرانه
تواند از درد او آگاه کند که هیچکس نمیگشته است . چنانکه بهار در سرودة زیر بیان میدستخوش تغییر

الوطن ، اسیر و زندانی است :گردد ؛ زیرا او غم وطن دارد و به جرم حب
اي خطّـــــۀ ایران مهین ، اي وطن من         اي گشـته به مهر تو عجین جان و تن من

دردا و دریغـــا که چنان گشتی بی برگ         کــز بـــافتۀ خـــویش نـداري کفن من
بسیـــار سخـــن گفتـــم در تعزیت تو         آوخ کـــه نگـــریاند کسی را سخـن من

آغشته  شود پیرهن منهاي مرا خلق         کــــز خــون من وان گـاه نیــوشنــد سخن
و امــروز هــمی گویم بـا محنت بسیار         دردا و دریغـــا وطـــن مـن ، وطـن مــن

)237-238: 0138( بهار ،
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تر است . درد و زخم در راه وطن ، وجود تر و تاریکاكي او اسفنشرایط زندگی ناظم و محیط و جامعه
اي پوالدین و همت واال ، او را دربرگرفته و بیمارش ساخته است ، اما باز شکست را نپذیرفته و با اراده

هاي پرشور وطنش هرگز دچار سستی درصدد مقابله در برابر عوامل بازدارنده برآمده است . باورها و اندیشه
هاي استواري برداشته است . او به رغم نا زا ایستادگی کرده و گامدر برابر شرایط بحراننشده است و 

مالیمتی هایی که در طول عمر کوتاه خود متحمل شد ، باز وطنش را ستود و روایت تمام سختی ها و فراز و 
ترنّم درآورد :آمیزي را که در راه وطن در دل داشت با لحنی شورانگیز و دردناك بهنشیب هاي مخاطره

تو را دوست دارم / چون نان و نمک/ چون لبان گر گرفته از تب نیمشبان/ که نیمه شبان در التهاب 
اي آب/ بر شیر آبی بچسبد/ تو را دوست دارم/ چون لحظۀ شوق ، شبهه ، انتظار و نگرانی/ در گشودن قطره

)39-40: 1387..  ( حکمت ، دانی در آن چیست / تو را دوست دارم / .بستۀ بزرگی/ که نمی
گردد . اینان شاعرانی هستندکه روح عشق و مسئولیت در اشعار هر دو شاعر به وضوح مشاهده می

زنند و پروایی ، عشق به سرزمینشان را فریاد میعشق در رگ و پی آنها رسوخ کرده و با سرکشی و بی
آورند . هر دو شاعر همواره بخاطر درد شق را درنمیهیچگاه از سر خودنمایی و عوام فریبی اداي شاعر عا

اند، با این تفاوت که بهار ، بر عمر و جوانی ي فالکت و فقر و رنج میهنشان ندا سر دادهعشق خود با مشاهده
اش حتی یک لحظه خورد اما ناظم با وجود بیماري و ناتوانیخود که در راه وطن گذاشته است ، افسوس می

پا پس نکشیده و با همت واالي خویش ، موانع را کنار زده است . از عشق به وطن
) وطن و غم غربت6-ب

شود که او از نشیند و این غم زمانی بیشتر میهاي شاعر میغربت همچون زخمی هولناك بر زخم
گردد اما خواهد به آغوش گرم خانواده و دیار خود براطالع است ، او میدلیل این همه رنج و دوري بی

توان در فقدان و گم گشتن آرزوهاي قلبی فرد جستجو کرد سراید . غم غربت را میتواند ؛ به ناچار مینمی
، ي زیبا و سرشار از موفقیت از دست رفتۀ افراد است اما تأسف بر گذشته.حسرت بر گذشته ناشی از سابقه

)1374:24(یاوري ، هاست . هاي تباه شده و غفلت ها و کاستیدلیل بر فرصت
اش دور افتاده و بر غربت و مهجوري خویش مویه کرده اش بارها از دیار و خانوادهبهار در دوران شاعري

هاي او بیانگر غم و اندوه درونی خویش است . بعد از و با حسرت از گذشته یاد کرده است . اکثر چکامه
کند :گونه مویه میاش اینتبعید شدنش به اصفهان ، به خاطر دوري از خانواده

کنون اسیر و غریبم به شهر اصفاهان         جدا ز من زن و فرزند چون ز غژم ، تکس
همــی بنالم هر دم به یاد یار و دیار          سـري به زیر پر اندر ، چو مرغ تنگ قفس

)682–683، 1: ج1380( بهار ، 
غمی خاص فضاي شعرش را پر کرده است و با به یاد آوردن ناظم بدلیل تعلّق خاطري که به وطنش دارد

هایی از وطن وطنش در غربت ، عظمت و ارزش وطن را نیز بیشتر درك کرده است . در جستجوي نشانه
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برخاسته ؛ زیرا عشق او به میهنش ، ابدي و درونی است ، با اینکه بیشتر عمر خود را در تبعید و به دور از 
یچ وقت عشق به وطن از دل او رخت بر نبسته و همواره با یاد وطن زیسته است تا آن وطن گذرانیده ولی ه

حد که در اشعارش وطن  و مادر را یکی پنداشته و اینگونه دلتنگی خود را ابراز نموده است :
ریزند/ پیر و جوان  ، زن و بچه ،/ آن گاه خنده است و غرش و ها میبا فرا رسیدن شب ، مردم به کوچه

ها دیگر گذشت و رفت/ آیا اگر اینک در استانبول بودم / همین گونه به مهمه و هیاهو/ ... آن شبه
الف : 1383خاستم ... / این غریبی و غربت سخت است/ سخت ... (حکمت ، جستجوي این یادها برمی

332-330 (
هاي و داراي گرفتارياند ، تصویري حزن انگیز و سوزناكتصویري که هر دو شاعر از غم غربت داشته

شود . براي هر دو شاعر ، تنگدلی و حس فرسا است که یک نوع دلتنگی نیز در سخنانشان دیده میطاقت
اند که در آن اند ، در واقع دنیایی را تصویر کردهغربت براي میهنشان واقعیتی است که بارها با آن روبرو شده

ها و تبعید و حبس ، از مهجوري خویش ناله با وجود تحمل مرارتاند ، با این تفاوت که بهار بردهبه سر می
کند اما روح بزرگ دهد و علی رغم یک نور امید در دلش ، باز با شوق و حسرت از گذشته یاد میسر می

ناظم به رغم دردها و رنجها هیچگاه ملول و رنجیده خاطر نگشته و زبان به شکوه و گالیه باز نکرده است 
ترین شرایط از وطنش به زیباترین وجه ممکن یاد کرده و در اشعارش با شیوایی تام منعکس نیحتی در بحرا
نموده است . 

) وطن و مردم7-ب
هدف شاعران در سرودن وطنیات ،  بیدار کردن اذهان خفتۀ مردم بوده است ، در حقیقت شعرشان 

وطئه کنندگان گرفتار نشوند ؛ زیرا مردم نقش براي مردم و بخاطر مردم سروده شده است تا در دام شوم ت
گرفت سبب شده بود که شاعران کردند . جهل و غفلتی که جامعه را  فرا میمهمی در سرنوشت میهن ایفا می

بارها عنان زبان را رها کرده و با قلم و قدم خود بر جمود ذهنی و انحطاط زندگی عوام بتازند .
همت و خدمت خود را جهت بهبودي زندگانی هموطنانش گماشت ، بهار از شاعرانی است که همواره 

شاعري تیزبین و ترقّی خواه که همواره در خط مبارزات سیاسی گام نهاد اما از جهل و سهل انگاري و 
بودند . بارها با لحنی تند و النّاس دل آزرده گشت ، چرا که کشور را به ورطۀ تباهی کشانیدهخرافات عوام

کشید و مورد هدف قرار داد :انتقاد خود را به روي تعصب هاي جاهالنه و انسانهاي دو رو تیز ، تیر
همــه بدخــواه پهلوي در دل             همـه مــداح پهلــوي بـه زبــان
همــه هم شمر هم امام حسین              تعزیت خوان و تعزیت گردان ...

بــه طـریقی که شرح آن نتوان ...خــوي دارنــد جمله بر اغراق       
)553: 1380( بهار ، 
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هاي مخاطره آمیز دیارشان شنیده یابد ؛ فریاد مردمی است که از رنجآنچه در اشعار ناظم تبلور می
ها را به نقش کشیده است . شاعري انسان شود ؛ از این رو ، اشعارش زبان مردم دیارش است که واقعیتمی

اش ها ، مخاطب اصلیبیند ؛ چرا که در کشف لحظههاي پیرامونش را شاعرانه میوطن خواه که پدیدهمدار و
آورده است :مردم هستند و همواره در جاهایی که ظلم و ستم بر مردم چیره گشته ، فریاد بر 

زغال دارید ؟ / اید شما ؟ /لعنت بر شانس ، زمستان سختی فرا رسیده ... / تو و استانبول عزیزم چگونه
توانید بخرید ؟ / درزها را با روزنامه بپوشان / زودتر به بستر رو / شاید در خانه چیزهایی براي هیزم می

فروش نداري دیگر / سرما و شکمی نیم گرسنه / اینجا ما نیز از اکثریت هستیم / از دنیا ، از کشورمان ، از 
شهرمان ...

)1387:38(حکمت ، 
ظه گردید ؛ بهار و حکمت ، شاعران میهن دوست و ترقی خواه وطن هستند و همواره در چنانکه مالح

و قلم و قدم خود را جهت اند . هر دو شاعر ، سرزمینشان را به تصویر کشیدهخط مبارزات سیاسی گام نهاده
هاي تند و کنشاند . آنچه در اشعار این دو شاعر متفاوت است ؛ وابهبودي زندگانی مردم دیارشان گماشته

گردد اما تلخ و نفرین و مالمت به سبب جهل و کهنه پرستی و بزدلی مردم است که از اشعار بهار دریافت می
حکمت در هیچ شرایطی زبان به لعن و نفرین مردمش و حتی مردم دنیا نگشوده است ؛ زیرا ترحم و عشق به 

اي به مردم دنیا دهد به همین دلیل نگاه خوشبینانهي شکوه و شکایت را به او نمیمردم دنیا و میهنش اجازه
دارد.

هاي رکود و جمود بهار و حکمت با بینشی وسیع و ذهنی خلّاق و پویا، عشق را از ژرف ترین تاریکی
هاي بیرون آورده و با ساري و جاري ساختن آن در عمق زندگی و مبارزه و پیوند زدن آن با وطن ، سروده

ها و مصائب جامعه هاي اجتماع و سختیاند . انتقادات آنان تصویرگر زخما خلق کردهانگیزي رزیبا و دل
اند .ها از وطن در اشعارشان به ترنّم درآوردهاست که با لحنی شورانگیز همراه با زیباترین ستایش

گیريج ) نتیجه
ترکی دارند که وطن از الشّعراي بهار و ناظم حکمت جایگاه واال و بزرگی در شعر معاصر فارسی وملک

ها و در هاي آنان متفاوت از دیگر سرودههاي اصلی و مهم شعر این دو شاعر بزرگ است . سرودهمایهدرون
آید .                       ترین شعرهاي اجتماعی و سیاسی عصر خودشان به شمار مینوع خود از زیباترین و برجسته

ناظم رساتر از دیگر شاعران است که براي آن تاوان زیادي پرداختند . این پرستی در اشعار بهار و طنین وطن
دو شاعر بزرگ ، انسانهاي آرمان گرا و ضد استبدادي بودند که در راه مبارزه علیه استبداد زخمها دیده و 

پا اند که ریشه در درد عشق و درد حسرت دارد ولی با این وجود هیچگاه از میدان مبارزهرنجهایی کشیده
پرستی که در مسایل اجتماعی و سیاسی کشور خود اند . شاعران میهنپس نکشیده و تسلیم شکست نشده
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اند ي جامعه مؤثر بودهها و دیگر اقدامات خود ، درآگاهی بخشی به اذهان خفتهفعال بودند و از طریق سروده
 .

دوستی ، حس هاي وطنکه دغدغههاي بارز هر دو شاعر استهاي ملّی از مشخصهاشعار وطنی و سروده
نفرت از بیگانگان و خائنان به وطن ، عشق دردآور وطن و غم غربت را داشتند و با آرزوي رهایی 

ي خود را از اند ، تمام تالش آنها بر این بوده است که به هیچ وجه شانهزیستهسرزمینشان و دیگر انسانها می
داشتند خالی نکنند . این دو شاعر بخاطر روحیۀ مبارزه جویانه در بار مسئولیتی که نسبت به سرزمین و مردم 

اند . غور و تعمق در سروده هاي راه تحقق و رهایی وطن از تسلط بیگانگان، زندان ها کشیده و تالش کرده
ي مبارزه یا سرسپردگی و ناامیدي شاعران در شاعران مبارز در پی بردن به اهداف پلید حاکمانِ جور و نحوه

وع خود جالب است بهار و حکمت با اینکه سبک متفاوتی از نظر قالب شعري دارند ( بهار ، شاعري ن
هاي فکري و خلّاقیت هاي شعري و کالسیک و سنتی اما حکمت ، قالبی نو و ابتکاري دارد ) اما زمینه

ترکی زبان باز کرده اي آنان ، افقهاي جدیدي از شعر معاصر به روي خوانندگان و شاعران فارسی و اندیشه
هاي متفاوت و مشترك منجر گشته است . العملاست . اوضاع آشفتۀ جهان در اشعار بهار و حکمت به عکس

تفاوتی و غفلت و بهار گاهی به جهت کثرت خفقان و استبداد حاکم بر محیط و از کف دادن جوانی و بی
ده و زبان به طعن و مذمت گشوده اما ناظم در جهل مردم ، از ادامۀ مبارزه در راه وطن دلسرد و ناامید ش

سخت ترین و بحرانی ترین شرایط مبارزه در راه سرزمینش ، باز هم روحیۀ امیدواري و مثبت اندیشی خود 
را از دست نداده ، بدین دلیل که ناظم اصالً شاعر شکوه و شکایت نیست ؛ زیرا عشق به مردم دنیا و میهنش 

است. یک لحظه او را رها نکرده
کتابنامه

، حبسیه سرایی در ادب عربی از آغاز تا عصر حاضر . مشهد : دانشگاه 1380.آباد، مرضیه ، 1
فردوسی .
، تهران : نشر » دفتري در شعر و ادب مشروطه « ، یا مرگ یا تجدد 1382. آجودانی ، ماشااهللا ، 2

اختران
، تهران : نشر توس .1اشعار به اهتمام چهرزاد بهار ، ج ، دیوان 1380. بهار ، محمدتقی ، 3
، طنز و طنز پردازي در ایران ، تهران : نشر صدوق .1378. بهزادي اندوهجردي ، حسین ، 4
، سرود نوشندگان آفتاب ،ترجمۀ ایرج نوبخت ، تهران : نشر یاشار .1358. حکمت ، ناظم ، 5
آخرین شعرها ، ترجمۀ جالل خسروشاهی و رضا سیدحسینی، تهران : نشر ، 1359، __________. 6

نگاه ، چ اول .
، از چهار زندان ، ترجمۀ جالل خسروشاهی و رضا سیدحسینی، تهران : نشر 1378، __________.7

نگاه ، چ اول .
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: نشر دنیاي نو .الف ، تاریکی صبح ، ترجمۀ زرین تاج پناهی ، تهران 1383، __________. 8
ب ، مناظر انسانی سرزمین من ، ترجمۀ ایرج نوبخت ، تهران : نشر دنیاي نو .1383، __________. 9
، صداي شاعر ، ترجمۀ زرین تاج پناهی ، تهران : نشر اندیشه نو .1385، _________. 10
احمد پوري، تهران : نشر چشمه.،تو را دوست دارم چون نان و نمک ، ترجمۀ1387، _________. 11
، ناسیونالیسم در ایران ، ترجمۀ احمد تدین ، تهران : نشر کویر .1373. ریچارد ، کاتم ، 12
، دوره اول .2، تلقی قدما از وطن ، الفبا ، ج 1351. شفیعی کدکنی ، محمدرضا ، 13
تحلیل و گزیدة اشعار ملک الشعراي بهار ، ، من زبان وطن خویشم ، نقد و1387. عظیمی ، میالد ، 14

تهران: انتشارات سخن .
، روانکاوي و ادبیات ، تهران : نشر تاریخ ایران .1374. یاوري ، حورا ، 15
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حسامیزي در شعر سهراب سپهري
١جواد فراستی

دانشجوي دکتري تخصصی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم وتحقیقات تهران
چکیده
آمیختن یا جایگزینی ویژگیهاي مربوط به دو حس از حواس ظاهري پنجگانه است به نحوي زي،حسامی

خلق وآفرینش یک کالم هنري وآرایه بدیعی می انجامد واز صور خیالی است که در ادبیات فارسی از که به
است،اما شاعران دوره سبک هندي بسامد باالیی داشته دیر بازکاربرد داشته وبه عنوان خصیصه سبکی

نامگذاري ورواج این اصطالح براي این شگرد ادبی به  دوران معاصر باز می گردد،در این مقاله به 
ساختارهاي دستوري و بالغی حسامیزي پرداخته شده وسپس تقسیم بندیهایی بر گونه هاي مختلف آن در 

شاهد مثال از هر گروه گروه با ارائه9اشعار سهراب سپهري به لحاظ نحوه ترکیب حواس با یکدیگر در 
پنجگانه آن که حاصل ترکیب انجام شده ودر پایان  نیز به جلوه هاي ویژه این لطیفه ادبی و تقسیم بندیهاي

منسوبات حواس ظاهري پنجگانه هستند،پرداخته شده است.مفاهیم انتزاعی(باطنی) ویکی از
مفاهیم انتزاعی.راب سپهري،سهسبک هندي،صورخیال،آرایه بدیعی،حسامیزي،ها:کلیدواژه

مقدمه     
به عنوان یک جلوه از صور خیال در چند دهه اخیر در اروپا نامگذاري شده و پس از آن د رایران 2حسامیزي

)براي بیان مفاهیم واداي معانی با 105: 1386ترجمه شده ودر کتب بالغی به کار رفته است(شفیعی کدکنی
نی وجود داردکه شاعران در خلق سخن تازه از آنها استفاده کرده اند.یکی از این بهره از خیال،شیوه هاي گوناگو

شیوه ها حسامیزي است که عبارت است از القاي معنی با ترکیبات وتعابیري که حاصل آن از آمیخته شدن دو 
سکوت «)به عنوان نمونه وقتی ترکیب41:   1384حس با یکدیگر یا جانشینی آنها خبر دهد(شفیعی کدکنی

رابه کار می بریم،دو حس شنوایی و بساوایی را با هم آمیخته ایم وسکوت را به جاي آنکه با گوش حس »سنگین
)1374:93کنیم،با دست لمس کرده وآن راسنگین یافته ایم(میر صادقی

) اما در 1977:556یاد شده است.(وهبه»تبادل الحواس«یا»حس المتوازن«درادبیات عرب ازاین شیوه با تعابیر
آثار منظوم ومنثور دوره هاي سبکی ادبیات فارسی،اعم از خراسانی وعراقی مواردزیبایی آفریده شده ودر دوران 
سبک هندي(اصفهانی)،به عنوان یک ویژگی سبکی با بسامد باال نمود چشمگیري دارد. از کهن ترین نمونه هاي 

در بیت زیر از حکیم »گرم گفتن«و»آواي نرم«،»ینسخن شیر«حسامیزي در سبک خراسانی می توان به ترکیبهاي 
ابوالقاسم فردوسی در شاهنامه اشاره کرد:

سپهبد پرستنده را گفت گرم             سخنهاي شیرین به آواي گرم

Jf_baran60@yahoo.comنویسنده مسئول 1
2Synaesthesia
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)2601:     1385(فردوسی

1371ي)و (راز1379:40(عطار»بو شنیدن«)1364:51( مسعود سعد سلمان »چهره شیرین«همچنین تعابیر
1377(سعدي»شیرین سخن یا سخن شیرین«)، 1336:297(خواجو »جواب تلخ«)، 1384:61)و (غزالی59:
)،شواهد دیگري از پیشینه کاربرد حسامیزي در ادب فارسی است که ثابت می کند این 1362:120)و(حافظ776:

ر ادب ایران زمین دارد و حتی می توان لطیفه خیالی به هیچ وجه ساخته وپرداخته ادباي غرب نبوده وریشه د
سابقه کاربرد این صنعت را در قرآن کریم واز محورهایی دانست که دانشمندان علم بالغت در آیات قرآنی آن را 

)در اشعار شاعران سبک هندي نیزاین لطیفه ادبی به عنوان یک ویژگی سبکی 1386:67بررسی کرده اند.(تجلیل
خورد،مانند: پر کار برد به چشم می 

با نرگست چه عرض تمنادهد کسی            دیدیم سرمه اي که نگه شد صداي ما
)1:89، ج1384(بیدل

) وگروهی نیز آن 1977:557)و(وهبه1380:113از نظر بالغی برخی حسامیزي را از انواع مجاز دانسته اند(داد
).                                               1370:78) و(حق شناس1378:274را زیر مجموعه استعاره در نظر گرفته اند(شفیعی کدکنی

جود  ندارد وطی از دیدگاه ساختار دستوري و اشکال ارائه حسامیزي در منابع موجود توضیح مبسوط و مفصلی و
بررسی اشعار سهراب سپهري نمونه هایی از حسامیزي یافته شد که حکایت از آن دارد که می توان  حسامیزي را در 

یک ساخت تشبیهی یاکنایی نیز به کار برد.
در قسمت اصلی این مقاله،حسامیزي هاي موجود در اشعار سهراب سپهري از نظر ترکیب وتبدیل حواس 

دسته تقسیم بندي شده اند ومثالهایی براي هر گروه آورده شده است.9هري در پنجگانه ظا

حسامیزي از دیدگاه ساختار دستوري
حسامیزي از دیدگاه ساختار دستوري در شعر سپهري به دو صورت:ترکیبی وغیر ترکیبی به کار رفته است.

شکل ترکیب وصفی وترکیب اضافی به کار رفته است:حسامیزي ترکیبی:اینگونه حسامیزي خود به دو-الف

حسامیزي در شکل ترکیب وصفی:
گر به گوش آید صدایی خشک

)1384:24استخوان مرده می لغزد درون گور  (سپهري 
)28روز فرسوده به راه می گذرد         (همان:

)29ان:قصه رنگی روز می رود رو به تمام  (هم
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)29می تراود زلبم قصه سرد            ( همان،:
حسامیزي در شکل ترکیب اضافی:

دیر گاهی است در این تنهایی
)11رنگ خاموشی در طرح لب است  (همان:

دیر زمانی است روي شاخه این بید
)20بنشسته کو به رنگ معماست         (همان:مرغی

لب هاي جویبار  
)18لبریز موج زمزمه در بستر سپید               (همان:

که با توجه به ویژگی اختصاص دادن متعلقات یک حس به حس دیگر،نگارنده براي نامیدن این نوع اضافه،عنوان 
حسی را پیشنهاد می دهد.-تخصیصیاضافه

حسامیزي غیر ترکیبی(به صورت جمله):-ب
)238شورم را زیبا کن    (همان:
)247بوي دگر می شنوم  (همان:

)335هرچه دشنام از لبها خواهم برچید     (همان:
)335بوي اقاقیا میان انگشتانش بود    (همان:

حسامیزي از دیدگاه ساختار بالغی
حسامیزي یاخصوصیات دوحس ترکیب شده،می توان آن را به صورتهاي از دیدگاه ساختار بالغی، دوسوي ترکیب 

تشبیه،استعاره،مجازو کنایه طبقه بندي کرد:
حسامیزي به صورت تشبیه:-الف

در اینگونه از حسامیزي،دوحس ترکیب شده یا ویژگیهاي آنها با یکدیگر نسبت شباهت دارند:
)149:     1384او چو عطري می پرد از دشت نیلوفر          (سپهري
)161طرحها در دست دارد رود وهم                   (همان:
)161خیره شد چشمان ما در رود وهم                 (همان:

)   173نیزار همهمه را خاکستر کنیم                        (همان:
)173شب بوي ترانه ببوییم                                     (همان:

حسامیزي به صورت کنایه:-ب
بین دوطرف ترکیب حسامیزي رابطه (الزمیت وملزومیت) موجود است:

)182سیماي تو می وزد                  (همان:
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)187دستانش تردید مرا می شکند              (همان:
)193سر به آبی آسمان سودیم                     (همان:

)436نم تر شد         (همان:کفشهاي من  از لفظ شب
می توان گفت: تمامی حسامیزي هایی که یکی از ویژگیهاي حس بساوایی در یک سوي ترکیب باشد، کنایه می 

سازند.
حسامیزي به صورت استعاره:-ج

از پرکاربرد ترین انواع تصاویر حسامیزي، تصویرهایی هستند که در ساختار آنها از استعاره مکنیه وتشخیص 
فاده شده است:است

)170:     1384چشمانش بی کرانی برکه را نوشید          (سپهري 

)275گاه تنهایی صورتش را به پس پنجره می چسبانید    (همان:
)157اندهی خم شد از شط نور                          (همان:

حسامیزي به صورت مجاز:-د
دارد:بین دو سوي ترکیب حسامیزي ،مناسبتی وجود 

بو «در تصاویر حسامیزي که یکی از ویژگیهاي حس بویایی با ویژگی شنیدن،همراه شده وترکیبهایی همچون 
در معناي  استشمام کردن به کار رفته است.ًاحاصل شده،شنیدن مجاز»رایحه شنیدن«و»شنیدن

)189بوي باران می شنوم              (همان:
)247(همان:بوي دگر می شنوم              

در معنی دیدن به کار رفته است:    ًاهمچنین در مثال روبه روچشیدن مجاز
)       293روشنی را بچشیم                   (همان:

حسامیزي در تصاویر پارادوکسی(متنا قض نما):                                                                               -ه
در بعضی ترکیبات پارادوکسی شعر سپهري حسامیزي نیز وجود دارد.به عبارت دیگر هم حسامیزي هستند و هم 

پارادوکس(متناقض نما ):
)   21قالب خاموش اوصدایی گویاست            (همان  :

ت آمیزد                                                                                                                      درد با لذ
)37:   1384در تپشهایش فرو ریزد             (سپهري 

) 177چشم انداز حیرت شده بود،پهنه انتظار،ربوده راز،گرفته نور (همان:
)198دروگر نور را در تبی شیرین،با لبی فروبسته ستودم   (همان:
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از نظر جدول امکانات زبانی وبه «دي گونه هاي حسامیزي در اشعار سپهري بر اساس ترکیب حواس:طبقه بن
تناسب پنج حس ظاهري از نظر ترکیب یا تبدیل حواس به یکدیگر می توان بیست وپنج نوع حسامیزي فرض نمود 

)1368:16(شفیعی کدکنی»که بسیاري از آنها،هیچگاه در زبان فارسی قابل تصور نمی باشند. 
گونه حسامیزي در 9و بر اساس این حواس پنجگانه،یعنی؛بینایی ,شنوایی,بویایی,چشایی,بساوایی,تنها می توان 

زبان فارسی یافت:
بینایی با شنوایی,بینایی با بویایی,بینایی با چشایی,بینایی با بساوایی,بویایی با چشایی,که البته هنگام تبدیل یا ترکیب 

گانه یاد شده نیز قابل تصور 9خر ویژگیهاي حواس،حالت عکس موارد تأدیگراز نظر تقدم واین حواس با یک
- شنوایی) ب. (شنوایی-است.براي نمونه در ترکیب یا تبدیل بینایی وشنوایی دوحالت دیده می شود:  الف. (بینایی 

بینایی)
ي،مربوط به نسبت دادن وجایگزینی از دیدگاه بسامد گونه هاي حسامیزي,بیشینه بسامد در اشعار سهراب سپهر

ویژگیهاي دو حس(بینایی وشنوایی) است که بی ارتباط با نقاش بودن او نیست؛زیرا عنصر رنگ ورنگ آمیزي در 
نقاشی با حس بینایی ارتباط مستقیم دارد که در اشعار وي که با آواها مربوط می گردند، منعکس گردیده است.

به ترکیب حواس(بویایی وچشایی) و(چشایی وبساوایی) که هیچ موردي از کمینه بسامد نیز به صورت مشترك
آنها یافت نشد، مربوط می گردد.

بینایی)-شنوایی(شنوایی-بینایی 
در این گونه از حسامیزي،ویژگیهایی مانند:آواز،حرف،آهنگ،صدا،سخن و... از حس شنوایی با ویژگی هایی مانند : 

رگی و... از حس بینایی ترکیب می شود:رنگ ،نگاه، دیدن،شکستن،سیاهی،تی
)               108:     1384صدایی که به هیچ شباهت داشت               (سپهري 

ومن در صداي شکفتن او لحظه لحظه خودم را
)119می مردم                     (همان:

)142گلهاي اقاقیا در الالیی مادرم می شکفند      (همان:
)149می کند  لبریز آوایش                   (همان:جام شب را

بینایی)-بویایی(  بویایی-بینایی 
این نوع حسامیزي در شعر سپهري تصویرهاي بسیار زیبا و منحصر به فردي خلق کرده که در ساختار آن، 

ست.ویژگیهاي حس بویایی بایکی از ویژگیهاي حس بینایی،ترکیب شده ویا به آن نسبت داده شده ا
گلهاي رنگ سر زده از خاکهاي شب

)58در جاده هاي عطر                                      (همان:
)108گویا عطري خودش را در آینه تماشا می کرد      (همان:
)149اوچو عطري می پرد از دشت نیلوفر                (همان:
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)161(همان:جلوه اش با بوي خاك آمیخته                      
)198عطري به چشم تو می نشست                       (همان:
)244بویی نه به راه                                           (همان:

بینایی)-چشایی(چشایی-بینایی
حس چشایی  با ویژگی هایی مانند ،شوري ،شیرینی،تلخی،ترشی،مزه،نوشیدن،عطش و... با ویژگی هاي حس

بینایی در در اشعار سپهري ترکیب شده و تصاویر ادبی زیبایی از حسامیزي آفریده است:
)111وجودش تلخ شد                                      (همان:

)    1384:134بخار سرشکم رادر شتاب شفافش نوشید         (سپهري
)   150روزن رؤیا بخار نور را نوشید              (همان:
)                                                                                                                            166نقش عطش را در خود می شکند        (همان:

)170(همان:چشمانش بیکرانی برکه را نوشید      

بینایی)-بساوایی(بساوایی-بینایی
اینگونه حسامیزي نیز،تصاویري زیبا از ترکیب ویژگیهاي حس بینایی ،مانند: شکل،روشنی ،رنگ،نور،فرم و... 

باویژگیهاي حس بساوایی از جمله زبري،نرمی،ضخامت،فرسودگی،لغزش و... آفریده است.
)28(همان:روز فرسوده به راه می گذرد        

)39پرتوي لغزد اگر بر لب او                              (همان:
)73می کند رفتار با من نرم                                (همان:
)93نگاهم گرمی رگهایش را حس کرد                  (همان:

)107(همان:نوري بیرنگ وسبک بر من می وزید              
شنوایی)-چشایی(چشایی-شنوایی

این گونه حسامیزي در شعر سهراب سپهري بسامد زیادي ندارد و وابسته هاي حس چشایی همچون:شوري، 
شیرینی، تلخی، نمکین،خوشمزه و...باوابسته هاي  حس شنوایی ازجمله:

ب شده اند وتصاویر بدیعی آفریده اند.خنده،گفت وگو،دشنام،گفتار،خبر،فغان،حرف،افسانه،صدا،سخن و... ترکی
)73در زمین زهر می روید گیاه تلخ شعر من                            (همان:
)308صداي خالص اکسیر می دهد این نوش                             (همان:
)315مثل آب تمام قصه سهراب و نوشدارو را روانم                  (همان:

)1384:395ز طعم تصنیف در متن ادراك یک کوچه تنها ترم                   (سپهريمن ا
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شنوایی)-بویایی(بویایی-شنوایی
این نوع حسامیزي در شعر سهراب سپهري از حاصل ترکیب منسوبات حس بویایی مانند:عطر،شمیم،رایحه و... 

نه و... تصاویري نغز خلق گردیده است.بامنسوبات حس شنوایی از قبیل: شنیدن،آواز،صدا،نغمه،ترا
)173شب بوي ترانه ببوییم                                      (همان:

)173لب ما شیار عطر خاموشی باد                             (همان: 
)189بوي باران  می شنوم                                       (همان،:

)238ی؟                                         (همان:خوشبو سخنم ن
)248رمزي را بوییدن                                              (همان:

شنوایی)-بساوایی(بساوایی-شنوایی
اینگونه حسامیزي نیز در اشعار سپهري،جلوه هاي گوناگونی آفریده که بسیار بدیع و نغز هستند.

)29لبم قصه سرد                                (همان:می تراود ز 
)80نجواي نمناك علفها را می شنوم                        (همان:
)95طنین گمشده اي به رگهایش وزید                     (همان :
)195افسانه را چیدیم                                           (همان:

)238همه اي دارم                                  (همان:در رگها هم
بویایی)-بساوایی(بساوایی-بویایی

بسامد این نوع حسامیزي در اشعار سپهري بسیار اندك است که موارد زیر ذکر می گردد:
)320بوي چیدن از دست باد می آید                                        (همان:

)381فتاب سفره تا ادراك جسم گل سفر می کرد           (همان:بوي نان از آ
بویایی)-چشایی(چشایی-بویایی

از اینگونه حسامیزي هیچ موردي در اشعار سهراب سپهري یافت نشد.
حسی-انتزاعی(باطنی)

ورد که نگارنده در این مقاله طی جستجوي خود وبررسی اشعار سهراب سپهري با موارد جدیدي از حسامیزي برخ
در کتابهاي بدیعی وبیانی وآثاري که به تعریف وتحلیل این لطیفه ادبی پرداخته اند، بابی به آن اختصاص داده نشده 

)                                                                                                               1ومبحثی در باره آن نیامده است.(
با توجه به آنچه تا کنون گفته شد؛ حسامیزي ترکیب ویژگیهاي دوحس از حواس ظاهري پنجگانه می باشد،اما در 
اشعار سهراب سپهري مواردي یافت شدکه در آنها یک ویژگی حسی با مفهومی باطنی وانتزاعی آمیخته شده وفراورده 

داده بود که دسته بندي آنها در هیچکدام از گروههاي مربوط به آن امکان هایی زیبا از آرایه حسامیزي به دست 
نداشت،بنابرین نگارنده بر آن شد
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که این تصاویر استثنایی را در بحثی مجزا، به عنوان خصیصه اي مستقل در اشعار سپهري مورد گفتگو قرار دهد و 
-3شنوایی-تصاویرانتزاعی( باطنی)-2بینایی -باطنی)تصاویرانتزاعی(-1در تقسیم بندیهاي جدیدي آنها را معرفی کند:

بساوایی.-تصاویرانتزاعی( باطنی)-5چشایی -تصاویرانتزاعی( باطنی)-4بویایی -تصاویر انتزاعی (باطنی)
بینایی:- تصاویرانتزاعی( باطنی)-1

سایه اي لغزد اگر روي زمین
)1384:12نقش وهمی است زبندي رسته                     (سپهري 

چشم می دوزد خیال روز وشب
)15به تصویر امید                       (همان:

)21روشن رؤیاست                              (همان:-پیکر او سایه
)21سایه اش افسرده بر درازي دیوار                           (همان:

جلوه گر آمده در چشمانش
)1384:29خند                                    (سپهري نقش اندوه پی یک لب

شنوایی:-تصاویرانتزاعی( باطنی)-2
)112انتظاري در رگهایش صدا کرد                                   (همان:

)114رؤیایش در محرابی خاموش شده بود                           (همان:
)202وشی غم                           (همان:از لبخند,تا سردي سنگ:خام

)222اینجا ایوان,خاموشی هوش ,پرواز روان                        (همان:
بویایی:-تصاویر انتزاعی (باطنی)-3

)210عطر فریبی به تاالر نهفته ما نریخت                    (همان:
)282(همان:بوي تنهایی در کوچه فصل                     

)391بوي هجرت می آید                                     (همان:
چشایی:-تصاویرانتزاعی( باطنی)-4

)  37سرگذشت من به زهر لحظه هاي تلخ آلوده است                 (همان:
پیکرش را از رهی ناروشن

)     65:برده در تلخی ادراك فرو                     (همان
)97گیاه تلخ افسونی                               (همان:
)98تو زهر دوزخیت را با نفسم آمیختی        (همان:

بساوایی:-تصاویر انتزاعی (باطنی)-5
)86همه گرمی خواب دوشین را ریخت            (همان:
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)142روي غمی راه رفته ام                             (همان:
)187دستانش تردید مرا می شکند                      (همان: 

)1384:195اندوه مرا بچین                         (سپهري 

)             206غم را از لرزش نی ها چیدم          (همان:

نتیجه گیري
ت که کاربرد دیرینه اي در ادبیات حسامیزي,یکی از زیباترین شگردهاي ایجاد موسیقی معنوي درکالم ادبی اس

فارسی از قرون اولیه واشعار شاعرانی چون رودکی,فردوسی و... تا دوران معاصر واشعار شاعرانی چون سهراب 
سپهري داشته است.هرچند نام گذاري این آرایه معنوي توسط ادباي غربی انجام گرفته,ولی به هیچ عنوان نمی توان آن 

ه حساب آورد.در طول بررسی گونه هاي حسامیزي در اشعار سهراب سپهري این نتیجه حاصل را از ابداعات غربیها ب
گردید که حسامیزي از دیدگاه ساختار دستوري به دوصورت کاربرد دارد:                                                              

به صورت ترکیبی:که مشتمل می گردد بر ترکیب وصفی(مانند صداي خشک,روز فرسوده وقصه رنگی) -الف
وترکیب اضافی مانند:                                                                                                          

( رنگ خاموشی,رنگ معماوموج زمزمه ). در این نوع اضافه,مضاف که از منسوبات یک حس است به مضاف الیه 
براي »حسی -تخصیصی«ص داده شده است. از این رو نگارنده از عنوان که از منسوبات حس دیگر می باشد,اختصا

نامیدن آن استفاده کرده است.
به صورت غیر ترکیبی:(مانند شور را زیبا کردن و بو راشنیدن ).-ب

، کردئه از طرف دیگر از دیدگاه ساختار بالغی وعلم بیان,حسامیزي را می توان در اشکال تشبیه,استعاره یا مجاز ارا
شایان ذکر است  در همه حسامیزي هایی که در یک سوي آنها از ویژگیهاي حس بساوایی بهره  گرفته شده 

باشد،کنایه حاصل شده است.
از دیدگاه جدول امکانات زبانی نیز به تناسب پنج حس ظاهري،از نظر ترکیب یا تبدیل حواس به یکدیگر,می توان 

فت:گونه حسامیزي به ترتیب زیر در نظر گر9
- شنوایی با بویایی-شنوایی با چشایی-بینایی با بساوایی-بینایی با چشایی-بینایی با بویایی-بینایی باشنوایی
گانه یاد شده نیز قابل 9بویایی با چشایی. البته حالت معکوس گونه هاي -بویایی با بساوایی-شنوایی با بساوایی

تصور می باشد.
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بینایی «در اشعار سهراب سپهري مربوط به جایگزینی وترکیب منسوبات دوحس  به لحاظ بسامد،بیشینه حسامیزي 
«و«حواس بویایی وچشایی «وکمینه آن نیز به صورت مشترك مربوط به جایگزینی وترکیب منسوبات »وشنوایی 

با بسامد عددي صفر می گردد.»چشایی وبساوایی 
توجه نگارنده را به خود جلب نمود ودر هیچ یک ا زکتب بیانی مل در اشعار سپهريتأنکته دیگر نیز که در البالي 

«و بالغی توضیح مبسوطی در مورد آن نیامده بود,این است که طبق آنچه که در تعاریف وتوضیحات آمده است:
اما در اشعار سهراب سپهري جلوه »حسامیزي ترکیب یا تبدیل دوحس از حواس ظاهري پنجگانه را شامل می گردد. 

ي ویژه اي یافت گردید که در آنها مفهومی انتزاعی( باطنی) با یک ویژگی از حواس پنجگانه ظاهري آمیخته شده ها
وتصاویري استثنایی ساخته بود که باتعریف حسامیزي انطباق پذیري نداشت واین ضرورت را ایجاد می کرد که در 

تقسیم بندیهاي تازه اي به عبارت زیر قرار گیرند:
-4بویایی-تصاویرانتزاعی(باطنی)-3شنوایی-تصاویرانتزاعی(باطنی)-2بینایی-تزاعی(باطنی)تصاویران-1

بساوایی.-تصاویرانتزاعی( باطنی)-5چشایی -تصاویرانتزاعی   ( باطنی)

پی نوشت
در این کتابها فقط جنبه در آمیختن عنصر رنگ به عنوان یکی از مبصرات و مدرکات حس بینایی با یک -1

تزاعی اشاره شده و درباره  سایر توسعاتی که در این باب در شعر صورت گرفته، توضیحی داده امرمعنوي وان
با توجه به اینکه -) درست است که عنصر رنگ در اشعار سهراب سپهري111: 1386نشده است.(شفیعی کدکنی

یر سازي دارد،ولی در ترکیب بامفاهیم باطنی وانتزاعی،نقش مهمی در  شکل گیري  این نوع تصو–نقاش بوده 
باید در نظر داشت که ویژگیهاي دیگري نیز از حس بینایی ودیگر حواس ظاهري با  مفاهیم باطنی وانتزاعی در 

ده ساختار این جلوه هاي استثنایی حسامیزي ترکیب شده وتصاویر نغز وبدیعی در مسیر گسترش کالم ادبی  آفری
اند.

کتابنامه 
زلیات(تصحیح استاد خلیل اهللا خلیلی) ،تهران ، سیماي دانش.) ، دیوان غ1384دهلوي،بیدل، (
) ،صور خیال در شعر سبک اصفهانی،تهران  ،علم.1386تجلیل،جلیل،(

) ،دیوان(تصحیح پرویز ناتل خانلري) ،تهران ،خوارزمی .1362حافظ شیرازي،شمس الدین محمد،(
، نیلوفر   .زبان شناختی، تهران-) ،مقاالت ادبی1370حق شناس،علی محمد،(

) ، دیوان( تصحیح احمد سهیلی خوانساري) ، تهران, کتابفروشی محمودي  .1336کرمانی،خواجو، (
) ، فرهنگ اصطالحات ادبی، تهران  ،مروارید.1380داد،سیما ،(

) ،هشت کتاب،تهران ،طهوري .1384سپهري،سهراب، (
لی فروغی) ،تهران ,طلوع.) ،کلیات(تصحیح محمد ع1377سعدي شیرازي،مصلح بن عبداهللا،(
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) ، دیوان( تصحیح مدرس رضوي) ،تهران , کتابخانه سنایی     .1362سنایی غزنوي، ابوالمجد مجدود بن آدم،(
) ،زمینه اجتماعی شعر فارسی،تهران ، اختران زمانه    .1386شفیعی کدکنی، محمدرضا ، (

) ،شاعر آینه ها، تهران ،آگاه  .1384، (____
) ،صور خیال در شعر فارسی،تهران ، آگاه    .1378، (____
) ،موسیقی شعر،تهران  ، آگاه  . 1368، (____

) ،محمدبن ابراهیم،.منطق الطیر( تصحیح سید صادق گوهرین) ، تهران  ، علمی وفرهنگی     1368عطار نیشابوري ، (
.

) ،دیوان(تصحیح تقی تفضلی) ،تهران  ، علمی وفرهنگی   .1379، (____
) ،مصیبت نامه(تصحیح نورانی وصال) ،تهران ،زوار    .1373، (____

) ، کیمیاي سعادت(به کوشش حسین خدیو جم) ,  تهران , علمی وفرهنگی .1384غزالی,ابوحامد محمد. (
) ،شاهنامه(نامه باستان, تصحیح میر جالل الدین کزازي ) ,تهران ,سمت.1385فردوسی,ابوالقاسم. (

) ،مثنوي معنوي(به سعی رینولد نیکلسون) ، تهران، بوته.1381ن محمدبن محمد. (مولوي,جالل الدی
) ، واژه نامه هنر شاعري،تهران،کتاب مهناز    .1374میرصادقی (ذوالقدر) ،میمنت، (

) ، دیوان(تصحیح محمد نوریان) ،تهران،کمال .1364سعد سلمان،مسعود، (
حیح محمد امین ریاحی) ،تهران علمی وفرهنگی،تهران  .) ، مرصاد العباد(تص1371رازي،جم الدین، (

م) ، معجم مصطلحات االدب ،بیروت  .1977وهبه،مجدي ، (
.
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شخصیت پردازي حضرت یوسف(ع) در قرآن
بهاره فرجی
دانشگاه جهرم
مهدي ترابی خواه
عضو هیأت علمی دانشگاه جهرم

چکیده
بیان میشود. از جمله قصه یوسف(ع) که به زندگی در قرآن کریم سرگذشت بسیاري از پیامبران با قصه

این پیامبر میپردازد. این سوره صد و یازده آیه دارد. سه آیه نخست و ده آیه اخر غیر داستانی وآیات دیگر 
بدون آنکه آیه هاي غیر داستانی، تسلسل آنها را بر هم بزند، داستان را بیان میکنند. هدف قرآن داستان پردازي 

این سوره بسیاري از جنبه ها و عناصر داستانی متعارف در ادبیات داستانی را دارد. هدف این نیست ولی 
مقاله بررسی فراوانی عناصر داستانی، در این قصه است.

تحلیلی است و طی آن به بررسی و تحلیل عناصر داستانی نظیر کشمکش، _مقاله حاضر توصیفی 
گو، ساختار، طرح میپردازد.شخصیت، شخصیت پردازي ،زاویه دید، گفت و 

قصه یوسف، تنها قصه قرآن کریم است که از ابتدا تا انتهاي آن، در یک سوره آمده است. در این قصه با 
بهره مندي از فنون عناصر داستان پردازي نوین، اهداف واالي قرآن کریم، آشنایی با فرهنگ مذهبی، تعلیم، 

ب یک داستان بیان شده است. پرداخت عناصر داستانی در این تربیت، هدایت و عبرت آموزي انسان، در قال
قصه به گونه اي است که مخاطب در برخورد با آن به مثابه یکی از شخصیت هاي داستان حضور فعال دارد.

قرآن، داستان، عناصر داستانی، قصه حضرت یوسف(ع) ها:کلیدواژه
مقدمه:

کایت، بیان حالقصه در اصطالح عبارت است از بیان کردن معناي داستان، روایت، حکلمه قصه در لغت به 
نیز معناي قصه »القصصنحن نقص علیک احسن«مطلب به همان صورتی که اتفاق افتاده است. در آیه شریفه

کنیم؛ بنابراین قصه افسانه یا خیال نیست؛ ها را بیان میآمده است؛ یعنی ما براي تو اي پیامبر بهترین حکایت
اند. قصه را به این جهت قصه اي نیز شاهد آن بودهکردن جریانی است که اتفاق افتاده و عدهبلکه بیان 

معنی بیان نمودن، بازگفتن، حکایت کند. قصه در قرآن گاه به گویند که دومی در نقل آن از اولی پیروي میمی
برده شده است؛کردن و برخواندن به کار 

(قُصلَه یکم إِلَّا لانعام/إِن الح) (ینلخَیرُ الفَاص وه قَّ و57الح)

«کند و او بهترین داوران استفرمانروایی جز براي خدا نیست، حق را بیان می»

و گاه به معناي سرگذشت، داستان و ماجرا؛
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«چون نزد او رفت و ماجرا را برایش گفت) «25فَلَما جاءه و قَص علَیه القَصص) (قصص/)

به معناي داستان فنی به » قصه«بار تکرار شده است. اما تنها لفظ 26در قرآن » ص، قصص و قصهق«لفظ 
:سوره مبارکه هود خطاب به پیامبر گرامی اسالم می فرماید120کار رفته است. به طور مثال در آیه 

(ج و كفُؤاد بِه تا نُثَبلِ مالرُّس ن اَنباءم لیکع کُالً نَقُص ینَونؤملمکرَي لذ و ظَهوعم قُّ والح هذی هف كاء)

کنیم چیزى است که دلت را بدان استوار و هر یک از سرگذشتهاى پیامبران [خود] را که بر تو حکایت مى
گردانیم و در اینها حقیقت براى تو آمده و براى مؤمنان اندرز و تذکرى استمى

)آمده است: (فَاقصصِ القَصص لَعلَّهم یتَفَکَّرون176َآیه همچنین در سوره مبارکه اعراف
پس این داستان را [براى آنان] حکایت کن شاید که آنان بیندیشند

: لَقَد کَانَ فی قَصصهِم عبرَةٌ لِّأُولی األَلْبابِ ما کَانَ حدیثًا یفْتَرَى ولَکن تَصدیق111َو نیز سوره یوسف آیه 
﴾111﴿الَّذي بینَ یدیه وتَفْصیلَ کُلَّ شَیء وهدى ورحمۀً لِّقَومٍ یؤْمنُونَ 

سخنى نیست که به دروغ ساخته شده باشد بلکه به راستى در سرگذشت آنان براى خردمندان عبرتى است
راى مردمى که ایمان تصدیق آنچه [از کتابهایى] است که پیش از آن بوده و روشنگر هر چیز است و ب

آورند رهنمود و رحمتى استمى
شود که داستان پیامبران با هدف تأمل در حکایت آنان و پند گرفتن از نص صریح آیات مذکور درك می

.از فرجام امت ایشان بوده است

خالق هستی اغراض دینی را در قالب داستان و با تصویرگري بی نظیر و به کارگیري عناصر داستانی 
گانه ارائه نموده است تا قوي ترین تأثیر را بر مخاطب نهد. هدف این مقاله بررسی عناصر هنري پیرنگ تهش

ها، صحنه پردازي، گفتگو، زاویه دید، اندیشه و اسلوب داستان حضرت (یا طرح)، کشمکش، شخصیت
.هاي بلند قرآن به شمار می آیدیوسف (ع) در قرآن است که از داستان

ز داستان هاي پند آموز است ، که به انسان درس زندگی می دهد این داستان هاي هدف دار قرآن سرشار ا
انسان را بسوي کمال رهنمون می سازد ، داستان هایی که به ما درس بهتر زندگی کردن می دهد . قرآن در 

فظ نماید ، همه اعصار پاسخگوي نیازهاي بشري است و می تواند جایگاه مؤثر خود را در جامعه انسانی ح
تفسیرپذیري بی نهایت آن است. قرآن کتاب محکمی است که چینش و گزینش حروف، کلمات، عبارت ها، 
آهنگ و معانی آن به اراده خداوند حکیم و آگاه انجام پذیرفته و درجاي جاي آن نکته هاي نهفته، بسیار 

.است

ت هایی واقعی می پردازد و از بیان از ویژگی هاي بارز قصه هاي قرآن این است که به حوادث و سرگذش
داستان هاي تخیلی و غیر واقعی صرف نظر می کند، عالوه بر این خصوصیت هدف از این داستانها بیان و 

.تذکر مضامینی است معنوي و حکمی که انسان را به فالح و رستگاري است
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مضامین مورد نظر سوره چون این داستان ها در راستاي دعوت و تذکر قرآنی است هدف نزول قرآن به
بنابراین قصه هاي طوالنی و دنباله .ها الجرم تقسیم و قسمت بندي شدن قصه ها را به دنبال داشته است

داري چون قصه ي حضرت یوسف ، حضرت موسی و قوم او، قصه ي حضرت لوط و ، قصه ي حضرت 
ده ي خاصی است که ذکر آن در صالح و سایر قصه هاي طوالنی، در هر مرحله و قسمت داراي مضمون و ای

یک سوره ممکن بود با روح کلی مضمون آن سوره منافات داشته باشد و به نوعی هماهنگی سوره در قالب و 
.محتوي را در هم بریزد

در این مقاله به روش نمودار محتوایی یکی از روش هاي پذیرفته شده است که در سال هاي اخیر براي 
ن دادن رابطه میان مباحث پراکنده آنها به کار می رود، که به لحاظ کارآیی و تأثیري انتقال مفاهیم علوم و نشا

که این روش در انتقال سریع مفاهیم به مخاطبان دارد بسیار مورد استقبال واقع شده و به تدریج جاي خود را 
و سپس در میان همه علوم باز کرده است . در این روش، ابتدا مباحث اصلی و محوري مشخص شده 

زیرمجموعه هاي آن یکی پس از دیگري و با رعایت نحوه ارتباط آنها با یکدیگر ردیف می شود و از آنجا که 
نمودار از کل به جزء حرکت می کند می تواند همه جزئیات مباحث را پوشش داده و ارتباط آنها را با 

.موضوع اصلی روشن کند و جایگاه هر بحث را در مجموع نشان دهد

استان پردازي در قرآنسبک د
:تکرار قصه در قرآن

از دیرباز هر محققی که از دریچه تناسب آیات به سوره هاي قرآن نگریسته و ارتباط آنها را در مجموع 
سوره درك کرده است با شور و شعف بسیاري از اهمیت واالي این علم سخن گفته است

ابن عربی در کتاب سراج المریدین .یان آور ده اند خیلی از این محققان از ارتباط آیات قرآنی سخن به م
:می نویسد

ارتباط آیات قرآن با یکدیگر به حدي است که همچون یک کلمه، معانی آن منسجم و مبانی آن منتظم، « 
و علم بسیار ارزنده اي است که خداوند به روي ما راهی بدان گشود، چون براي آن اهلی نیافتیم ناگزیر، بر 

»ه و بین خود و خدا قرار داده و به وي برگرداندیمآن مهر زد
:می گوید» نظم الدرر فی تناسب اآلیات و السور«بقاعی نیز در تفسیر 

با کشف نحوه ارتباط آیات، حکمت تکرار یک قصه در سوره هاي مختلف روشن می شود. و از همین 
.ي در آن رابطه مستقیم وجود داردجا به این نکته منتقل می شود که بین غرض سوره و نحوه قصه پرداز

عالمه طباطبایی نیز در ابتداي سوره قصص که در آن به هجرت موسی از مصر و سپس بازگشت 
.افتخارآمیز او به شهرش اشاره دارد بر وجود هماهنگی بین سرگذشت موسی و هدف سوره تأکید دارد
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و هدف "ردازي در گزارشهاي تاریخی قرآنکیفیت عبارت پ"ناگفته نماند که براي نشان دادن رابطه بین 
اصلی سوره به نمونه ها و شواهد فراوانی می توان اشاره نمود که هر یک به گونه اي این ارتباط معنی دار و 

.هدایت کننده را می نمایانند
بنابر این بعضی از قصه هاي قرآنی هم با تکرار همراه است، با توجه به غرض و هدف هر سوره، قسمتی 

ز قصه هاي طوالنی قرآنی در هر کدام از سوره ها تکرار شده است اما این تکرار شامل همه ي قصه نمی ا
شود و تذکري است که با اشاره ي سریع و پرشتاب به مواردي چون دعوت به ایمان توسط پیامبران می 

.پردازد

سورة 13تا 10ت براي اثبات این موضوع به تکرار قصه حضرت موسی می توان: سوره ي فجر آیا
و بقیه سوره مراجعه می کنیم یا سوره و آیات دیگر که 36و 35فرقان آیه هاي ،155تا 103اعراف آیه هاي 

:عبارتند از

اسرا. هود، قصص،و بقیه سوره هاي شعرا، نحل،98تا 77و 73تا 9، سوره طه/ 53تا 51سوره مریم و 
.آورده شده است(قصه حضرت موسی (عکهف، ابراهیم، بقره ذاریات،مؤمن،

:میزان قصه هاي قرآنی که با مقصود دینی تناسب دارد

در قصه هاي قرآنی مشاهده می شود که قصه یکبار از ابتداي آن آغاز می شود، بار دیگر از وسط و در 
ه صورت ضرورت قصه از پایان آغاز می گردد تکرار قصه ها بر اساس زندگی شخصیت اصلی قصه ها ک

پیامبران می باشند بر پایه ي این هدف تاریخی از قصه هاي قرآن، شروع قصه ها را با توجه به شخصت و 
:زمان وقوع داستان به چند نوع تقسیم کرده اند

قصه هایی که که عبارتند از: قصه هایی که شرح وقایع شخصیت اصلی از زمان طفولیت آغاز شده است،
.ز شده و قصه هایی که از اواخر عمر شخصیت اصلی شروع شده استاز اواسط عمر شخصیت اصلی آغا

ویژگی هاي فنی، هنري قصه هاي قرآنی
:روش هاي آغاز قصه ها

ابتدا خالصه اي از قصه ذکر شده، سپس قصه بسط پیدا می کند و قصه از اول تا آخر -1
.روایت می شود

از ابتدا تا انتها روایت می نهایت، هدف و موضوع قصه در ابتدا تذکر داده شده سپس قصه -2
.گردد

قصه به گونه ي ناگهانی تعریف شده بدون نیاز به مقدمه یا خالصه، خواننده را به دنبال -3
.کردن ترغیب می نماید

حالت غافلگیرانه در بیان قصه هاي قرآنی
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اند اما در یک در قصه هاي قرآنی، حالت غافل گیرانه ي در بیشتر موارد از خواننده یا شنونده پنهان می م
زمان براي هر دو معلوم می شود. مثال, قصه ي حضرت موسی با بنده هاي صالح و دانشمند خداوند است 

.که در سوره کهف ارائه شده است

نکته دیگر اینکه اتفاق می افتد که خواننده یا شنونده از واقعه آگاه است اما اشخاص قصه از آن بی خبرند 
مطلع می شوند. در این وضعیت نوعی از استهزاء وجود دارد که به دلیل عدم آگاهی و در پایان داستان از آن 

باغداران «مشاهده می شود » القلم«شخصیت از اتفاق روي داده است. نمونه ي این وضعیت در سوره ي 
ستان تصمیم می گیرند میوه هاي باغشان را صبح زود بچینند تا سهمی از آنرا به فقیران ندهند. در پایان دا

خواننده یا شنونده آگاه می شوند که خداوند باغ آنان را دچار آفت نموده که نه تنها به هدف امساك از انفاق 
.نرسیده اند بلکه بطور کلی خودشان از بهره گیري از نعمت خداوند بی بهره مانده اند

تبدیل داستان به زمان حال
ه می شود که گویی در زمان حال حادثه اتفاق افتاده در قرآن سرگذشت ها و حوادث به شیوه اي نشان داد

است. از این روش در پیشبرد داستان استفاده می شود، کهنگی در این گونه قصه ها به چشم نمی خورد و یا 
.قصه هایی است که تاریخ مصرف ندارد

:تلخیص و تقطیع داستان در قرآن

نی در یک جا بیان نمی شود بلکه قسمت هایی براي جلوگیري از اطاله ي کالم و اطناب قصه هاي طوال
از یک قصه در اجزاء دیگر قصه ها و سرگذشت ها آورده می شود و مانند قصه حضرت یوسف (ع) و قصه 

.ي حضرت موسی (ع) که قسمت هایی از این دو در قصه ها و سوره هاي دیگر آورده شده است

:تناسب بیان قصه با اهداف و اغراض دینی

زارهاي مؤثر قرآن براي تفهیم مقاصد و اهداف متعالی اش، بیان و بازگویی واقعیت ها و یکی از اب
رخدادهاي تاریخی است. ویکی از ویژگی هاي قصص قرآنی، هم سو و هم جهت بودن آنها با مطالب سوره 

در و هدف اصلی آن است. اگر محور اصلی سوره اي اثبات یگانگی خداوند باشد واقعیت هاي تاریخی که 
آن مطرح می شوند بر مسئله توحید تکیه دارند. اگر مطلب اصلی سوره نجات مؤمنان از چنگال مشرکان و 
کفار است رخدادهایی که پایان آنها نجات ایمان آورندگان را در پی دارد ارائه می گردد و اگر سوره در صدد 

نان باشد، سرگذشت مبارزه انبیا با تقویت قلب پیامبر یا به هراس افکندن مشرکان از آزار و اذیت مسلما
دشمنان را می آورد که سرانجام با پیروزي پیامبران به همراه بوده است. اگر سوره اي معاد را محور اصلی 
خود قرار داده نمونه هاي عینی تاریخی که نمایانگر قدرت بی پایان الهی بر احیاي اموات است به خواننده 

ره اي بر جهاد با مشرکان تأکید دارد، مقاومت و پایداري جبهه حق در ارائه می شود و سرانجام اگر سو
.رویارویی با دشمنان شان را یادآور می شود
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حکمت تکرار سرگذشت ها در قرآن نیز در اصل به همین نکته باز می گردد. یک واقعیت مانند زندگی 
نقل شده و ظاهراً همه از یک حضرت آدم، موسی یا نوح در سوره هاي مختلف قرآن و با الفاظ متفاوت 

واقعیت حکایت می کنند، اما هر یک تنها به جنبه اي از داستان اشاره دارد که با غرض سوره و غرض اصلی 
بنابراین نقل هاي تاریخی مانند سایر عناصر سوره در خدمت غرض اصلی سوره است و .آن هماهنگ است

.ذاب و تأثیرگذار به خواننده خود انتقال می دهدمقاصد و اهداف هر سوره را به آسانی و با روشی ج

قرآن پژوهانی که به وحدت غرض سوره ها توجه داشته و از این منظر به بررسی گزارش هاي تاریخی 
قرآن پرداخته اند، به وجود رابطه معنی دار و محکمی بین نحوه عبارت پردازي قصص و غرض سوره اشاره 

.ذابیت و لطافت بیان هاي قرآنی برشمرده اندکرده اند و آن را یکی از عوامل ج

ویژگی دیگر قصه هاي قرآن این است که قصه با هدف و غرض دینی بیان می شود. و این ویژگی به آن 
شیوه است که قصه ها گاهی از آغاز و گاهی از میان بیان می گردد و گاهی نیز تمامی قصه ارائه می شود 

می گردد. این شیوه به این علت است که قصه با اهداف و اغراض زمانی نیز فقط قسمتی از قصه روایت
دینی تناسب دارد یعنی هدف از روایت قصه قصه گویی نیست بلکه به جهت اهداف دینی و ارشادي مورد 

.نظر است

اینک پس از مقدمات مذکور به تحلیل و بیان ساختار نمایش یکی از معروف ترین و مهم ترین قصه هاي 
.ردازیمقرآنی می پ

)ساختار نمایشی قصه ي حضرت یوسف (ع
قبل از اینکه به بررسی جنبه هاي نمایش اصلی قصه ي حضرت یوسف (ع) پرداخته شود ، ویژگی هاي 

کلی این قصه را بر می شماریم
حضرت یوسف (ع) یکی از انبیاي الهی که در قرآن به طور مبسوطی ماجراهاي زندگی اش نقل شده که 

است. قصص را به معناي قصه و حکایت و قصه گویی و «نَحنُ نَقُص علَیک أَحسنَ الْقَصصِ«، به تعبیر قرآن
شیوه نقل ماجرا معنا شده که همه این موارد درست است. قرآن هم أَحسنَ الْقَصصِ است، یعنی بهترین و 

ختن به حوادث و قصه ها هم از نظر زیباترین ماجرا را بیان می کند و هم به بهترین شکل بیان می کند. پردا
محتوا باید داراي هدف رفیع و بلندي باشد و شکل قصه پردازي هم باید به گونه اي باشد که دعوت به 

.خداي متعال بکند

چون این قصه جزئی از قرآن است و قرآن به اصل وقوع در لحظه اي قرائت، و ایجاد زمان -1
.نیز داراي ویژگی نمایشی استحال جاودانه، نظر دارد بنابر این قصه ي

قرآن کالم و حکمت خداي تعالی براي فالح بندگان است پس قرآن تجلی خداوند متعال -2
.درکتاب آسمانی او است. این تجلی به صورت تذکر و فاعلی در قصه هاي قرآنی مشاهده می گردد
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لی فاعلی در قصه ي تجلی او در احسن القصص به شیوه هاي خاصی به کار گرفته شده است این تجظ
.حضرت یوسف در قصه هاي دیگر کمتر و از شدت تجلی تذکري قصه هاي دیگر بیشتر می باشد

طرح و کنش داستان به نسبت قصه هاي دیگر قرآنی براي نمایش نظام یافته و انتخاب شده -3
.تر و بیشتر پرداخت شده و مفصل تر است

در این قصه به کار رفته و طرح داستان آنچه ارسطو در مورد ویژگی ساختار تراژدي گفته-4
.داراي آغاز، میان و پایان است

این قصه را می توان با الگوي ساختاري فیلمنامه و نمایشنامه که عبارت است از: مقدمه، شخصیت 
.پردازي،گره افکنی وکشمکش، گره گشایی و نتیجه در این داستان به خوبی به چشم می خورد

تان یوسف نوعی موقعیت است که بر اساس آن بحران پدیدار می گردد و کشمکش در داس:کشمکش
گسترش می یابد و به اوج می رسد . مهمترین کشمکش یوسف با عزیز مصر است . یا وقتی عزیز مصر 

.زنهاي مصر را دعوت می کند و با دیدن یوسف دستان خود را می برند و یوسف به زندان می افتد

ظ شخصیت پردازي این قصه نسبت به قصه هاي دیگر قرآنی از غناي بیشتر شخصیت پردازي : از لحا
برخوردار است و هر یک از این ویژگی هاي آشناي در روند قصه تأثیر گذار می باشد.شخصیت پردازي در 
داستان یوسف هم مستقیم و هم غیر مستقیم صورت می گیرد . یوسف شخصیت اصلی و قهرمان داستان 

موقعیت هاي مختلفی دارد که حضور فعال و چشمگیر است و او در وقایع داستان سهم است او در داستان
.بسزایی دارد

شخصیت هاي فرعی : در داستان شخصیت هاي فرعی زیادي است که در معرفی شخصیت اصلی داستان 
:نقش مهمی دارند و این نقش هاي فرعی به سه دسته تقسیم می شوند

خصیت اصلی ( یوسف ) است مانند: یعقوب و بنیامیننیروهاي همسو که با اهداف ش-1
نیروهاي مخالف که در مقابل اهداف حضرت یوسف قرار می گیرند مانند : برادران، عزیز -2

مصر، زن عزیز مصر
نیروهاي مکمل در ساختار داستان هستند که ممکن است یا موافق باشند یا مخالف مانند: -3

.کاروانیان، دو زندانی ، زنان مصر

گفتگو در داستان یوسف هم به صورت نمایشی : یعنی سئوال و جواب ( کنش و واکنش ) است :گوگفت
یا گفتگوي درونی : که ویژه خداوند است که با تجلی فاعلی خود و با زاویه دید دانایی کل در همه جاي 

بیرونی : ( و گفتگوي) 6،7،15،21،24،56،52،76،102(قصه حضرت یوسف حضور دارد مانند آیه هاي 
) یوسف 5و4است مانند گفتگوي یوسف و یعقوب ( آیات (گفتگوي یک شخص با شخص یا گروهی دیگر

آیه هاي )یوسف و برادران (69) بنبامین و یوسف ( آیه 31و 23،26و زن عزیز مصر ( آیه هاي 
)59،60،76،77،78،79،89،90،91،92،93(
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ن حضرت یوسف (ع) خواننده را در مقابل حوادث تاریخی قرار زمان و مکان : قرآن کریم در مسیر داستا
می دهد ولی به زمان حادثه اشاره نمی کند و مبهم است اما از عنصر زمان در داستان پردازي به اندازه 
ضرورت استفاده می کند . کنعان سرزمین پدري حضرت یوسف (ع) در شام واقع شده است و این مکان 

.دث در این مکان و مصر اتفاق افتاده استداستان بوده است که حوا

در جلسه مشورتى
قرآن کریم گفت و گوى برادران یوسف را در شورایى که به این منظور تشکیل دادند، به طور اجمال این 
گونه بیان فرموده است : ((یوسف را به قتل رسانید یا او را به سرزمینى دور بیندازید تا توجه پدرتان (از وى 

یوسف را :و محبت او) معطوف شما گردد و پس از آن مردى شایسته باشید. یکى از آنها گفتقطع شده
نکشید، اگر کارى مى کنید، او را در نهان خانه چاه بیفکنید، تا برخى از رهگذران او را برگیرند)) (و به شهر 

)و دیار دیگرى ببرند
اینها در همان آغاز به فکر :ست مى آید که اوالها و روایت ها چنین به داز این آیات به ضمیمه تاریخ 

قتل یوسف افتادند، اما یکى از آنان که معلوم مى شود که از دیگران عاقل تر بود، یا تحت تاثیر احساسات تند 
خود عقلش را یک سره از دست نداده بود، پیشنهاد دیگرى کرد که به آن تندى نبود و در ضمن منظورشان را 

ت ، وى که بعضى گفته اند ((یهودا)) برادر بزرگشان بود گفت : مگر منظور شما این نیز عملى مى ساخ
نیست که یوسف را از دید پدر دور کنید و با پنهان ساختن و دور کردنش از برابر دیده پدر از قلب و دلش 

ه دیگرى که به هم او را ببرید و تدریجا خود شما جاى محبت او را در دل پدر پر کنید، این منظور را از را
طور مستقیم موجب قتل یوسف نگردد، مى توان عملى ساخت به طورى که شما نیز دست خود را به خون 
یک کودك بى گناه ، آن هم برادر خودتان آلوده نکرده این ننگ را براى همیشه براى خود نخریده اید. و آن 

که از کنار آن چاه عبور مى کنند، هنگام آب راه این است که یوسف را در چاهى بیندازیم تا احیانا رهگذرانى
کشیدن او را بیابند و همراه خود برداشته و به دیار دیگرى ببرند و شما نیز بدین ترتیب به منظور و هدفتان 

))خواهید رسید
ثانیا: مطلب دیگرى که از آیه به دست مى آید و بیشتر مفسران نیز آیه را بر این معنا حمل کرده اند، این 

ت که آنان با این که تحت تاثیر احساسات تند و حسادت شدید قرار گرفته بودند و درصدد قتل یا تبعید اس
یوسف معصوم برآمده بودند، اما پاسخى به نداى وجدان خود که معموال در این گونه موارد انسان را تحت 

رد، آماده نکرده بودند. از این رو بازجویى قرار داده و آثار خطرناك گناه و جنایت را به یاد گناه کار مى آو
درصدد بودند تا به طریقى ناراحتى خود را بر طرف کرده راهى براى فرار از واکنش و کیفرى که آن گناه و 

.جنایت در پى داشت ، به دست آورند

سرانجام فکرشان به این جا رسید که پس از انجام کار توبه خواهیم کرد و این مطلب را این گونه بیان 
)اشتند: ((... پس از او مردمى شایسته باشید)د
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این گونه افکار معموال به ذهن افرادى خطور مى کند که ارتباطى اگر چه اندك با دین و دیانت و عقیده 
اى ولو مختصر به خدا و پیغمبر دارند و خود را با نوید به توبه دل گرم مى سازند، اما غافل از این که اوال؛ 

ق مى خواهد و معلوم نیست انسان تا زمان توبه زنده باشد یا به انجام آن موفق شود. ثانیا: به توبه از گناه توفی
گفته یکى از استادان محترم ، چنین توبه اى مقبول درگاه حق واقع نشده و سودى نمى دهد؛ زیرا کسى که 

منظورش از توبه مى کند،مى داند عملش گناه و معصیت است و خود را به توبه پس از گناه دل خوش 
کردن بازگشت به سوى خدا و خشوع در برابر حق تعالى نیست ؛ بلکه در حقیقت به فکر نیرنگ و مکر با 
خداست و مى خواهد عذاب و عقاب حق را با این نیرنگ از خود دور سازد و خالصه میان گناهان ، گناهى 

که پشیمانى و ندامت از گناه -عنا و حقیقت توبه را که توبه به دنبال داشته باشد انتخاب مى کند، و گرنه از م
اثرى در وجودش نیست و این چنین توبه اى پذیرفته نخواهد شد و از آیه انما التوبه على اهللا للذین یعملون 

السؤ بجهالۀ ثم یتوبون من قریب ... نیز همین مطلب استنباط مى شود.
و با پیش نهاد مزبور موافقت کردند، اما براى به هر حال برادران یوسف تصمیم به تبعید وى گرفتند
.اجراى این طرح مشکلى دانستند که درصدد حل آن برآمدند

شخصیت پردازي
شخصیت پردازي در داستان یوسف(ع) با تکیه بر گفت و گو  و رفتار و اعمال به دو روش مستقیم و غیر 

می شود. مستقیم صورت گرفته است. به نمونه هایی از این دو روش اشاره
مستقیم: معرقی شخصیت ها و ابالغ اندیشه و پیام آنها از جمالت خبري و توصیفی استفاده شده است.

)5فیکیدوا لک کیدا: برادران بد سگالی می کنند (سوره یوسف، آیه -
)5ان الشیطان لالنسان عدو مبین: شیطان دشمن آشکار انسان است (سوره یوسف، آیه -
)24مخلصین: از بندگان اخالص یافته ماست ( سوره یوسف، آیه انه من عبادنا ال-
)29انک کنت من الخاطئین:( اي زن ) از خطاکاران بوده اي ( سوره یوسف، آیه -
)46یوسف ایها الصدیق: اي یوسف،اي صدیق (سوره یوسف، آیه -

ارد.غیر مستقیم: عنصر گفت و گو در معرفی شخصیت هاي داستان یوسف (ع) نقش اساسی د
. حسادت برادران: ال تقصص رؤیاك علی اخوتک فیکیدوالک کیدا. خوابت را براي برادرانت بازگو 1

)5لی می کنند ( سوره یوسف، آیه مکن که در حقت بدسگا
. یوسف (ع) برگزیده و خوابگزار : و کذالک یجتبیک ربک و یعلمک من تأویل االحادث. و بدینسان 2

)6ند و به تو تعبیر خواب می آموزد ( سوره یوسف، آیه پروردگارت تو را بر می گزی
. یوسف (ع) مورد توجه پدر است: اذقالوالیوسف و اخوه احب الی أبینامنا. یوسف و برادرش از ما نزد 3

)8پدر عزیزترند (سوره یوسف، آیه 
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مرا .یعقوب (ع) نگران یوسف است: قال انی لیخرننی ان تذهبوا به واخاف. اینکه شما ببریدش4
)13اندوهگین می کند و می ترسم (سوره یوسف، آیه 

برومند هستیم (سوره . قدرتمند بودن و برومند بودن برادران یوسف (ع): نحن عصبه. ما جوانان 5
)23یوسف،آیه 

. زیبایی یوسف(ع): و قالت اخرج علیهن فلما رأینه اکبرنه و قعطن ایدیهنّ و قلن حاشا للّه ما هذا بشراً 7
اال ملک کریم: {به یوسف} گفت بر آنان ضاهر شو، آنگاه که دیدندش بس بزرگش یافتند و {از بی ان هذا

حواسی}دستانشان را {جاي ترنج} بریدند و گفتند: پناه بر خدا این آدمیزاده نیست، این جز فرشته اي گرامی 
).31نیست ( سوره یوسف،آیه 

حل مشکل 
وست مى داشت و به برادرانش نیز بدگمان و ظنین بود و اطمینان یعقوب (علیه السالم ) یوسف را بسیار د

نمى کرد که او را به دست آنان بسپارد. دزدیدن یوسف نیز مقدور نبود، زیرا یعقوب کامال مراقب او بود و 
پیدا شاید کم تر وقتى او را از خود جدا مى کرد. از این رو برادران به فکر افتادند تا راهى براى انجام این کار 

کنند که هم نقشه خود را با خیالى راحت عملى سازند و هم یوسف را با رضایت و آسودگى خاطر از پدر 
بازگیرند و در ضمن کارى کنند تا نظر یعقوب از بدگمانى و بدبینى به خوش گمانى و خوش بینى مبدل 

.شود

ود را به صورتى خیرخواهانه آنان چاره اى جز توسل به دروغ نداشتند و فکرشان به این جا رسید که خ
درآوردند و نفاق و دورویى پیشه سازند و نزد پدر آیند و سخن از کمال دوستى و خیرخواهى پیش کشند و 
از وى بخواهند تا او را همراه آنان براى بازى و مسابقه یا تفریح به صحرا بفرستد، تا در برنامه هاى تفریحى 

.روزها بود، شرکت کندو سرگرمى هاى سالم و مشروعى که در آن

و بدین منظور نزد یعقوب آمده و گفتند: ((پدر جان ، تو را چه شده است که ما را بر یوسف امین نمى 
دانى ، در حالى که ما خیرخواه او هستیم ؟ فردا او را همراه ما بفرست تا در چمن بگردد و بازى کند و ما به 

)خوبى نگهبان او خواهیم بود.)
ب به خیال خود با این کار، مشکل خود را حل و راه انجام نقشه شوم خود را هموار کردند فرزندان یعقو

و یعقوب را به مشکل سختى دچار ساختند؛ زیرا که یعقوب کینه باطنى آنان را درباره یوسف مى دانست و از 
بدگمانیش را حسد درونیشان خبر داشت ، ولى تا حدى که مقدور بود این مطلب را به رخشان نمى کشید و

مستقیم آنان با یوسف ممانعت کند. اکنون با این پیشنهاد فرزندان ، در مخفى مى کرد و مى کوشید از تماس 
محذور عجیبى دچار شد. چون از یک طرف نمى خواست با صراحت بدبینى و بد گمانى اش را به آنها اظهار 

از سپردن یوسف به آنان نیز نگران بود و ناچار کند تا مبادا موجب تحریک دشمنى آنان شود و از سوى دیگر
باید براى ممانعت خود دلیلى بیان مى کرد، از این رو به فکر رفت ، و سپس علت نسپردن یوسف را به 
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برادران این گونه بیان داشت : ((بردن او سخت مرا غمگین مى کند و مى ترسم از وى غفلت کنید و گرگ او 
)را بدرد)

ه خود را به هدف نزدیک مى دیدند، گویا جواب این سخن پدر را آماده کرده بودند، فرزندان یعقوب ک
(برادرانى مانندما که گروهى متحد و نیرومندیم ، باز هم گرگ او را (لذا در پاسخ او گفتند: ((اگر با وجود 

)بخورد، در چنین صورتى ما افرادى زیان کار خواهیم بود.)
را بیان کرده بود، زیرا عالقه اش به یوسف روشن بود و تحمل جداى اش یعقوب (علیه السالم ) حقیقتى

بر وى گران مى آمد و از طرفى صحرایى مانند صحراى سرسبز کنعان که مرتع گوسفندان و چراگاه مواشى و 
اغنام بود، خالى از گرگ و حیوان هاى درنده نبود. از آن سو خردسالى یوسف در مقابل برادران میان سال و 

یرومند هم این امر را نشان مى داد که وى توان بازى با آنان را ندارد و ممکن است که آن ها سر گرم بازى با ن
.یکدیگر شوند و او تنها مانده و درندگان آسیبى به وى برسانند

فرزندان یعقوب که درصدد بودند تا از هر چه به فکرشان مى رسد، براى انجام نقشه شوم خود استفاده 
و بر رفتار ناپسند خویش سرپوشى بگذارند و از ارتکاب دروغ و نفاق و تهمت باکى نداشتند، قیافه اى کنند 

جدى به خود گرفته و بى پروا آن سخن خالف حقیقت را اظهار کرده و به صورت تعجب آن سخنان را 
که تو مى کنى ؟ و اظهار داشتند و بلکه در صدد تخطئه پدر برآمدند و خواستند بگویند این چه فکرى است 

!چگونه ممکن است با وجود برادران نیرومندى چون ما گرگ بتواند یوسف را بخورد

دسته اى مانند ابن اثیر گفته اند علت این که یعقوب گفت : ((مى ترسم گرگ او را بخورد)) خوابى بود 
مى خواستند او را که حضرت یعقوب درباره یوسف دیده بود که در آن گرگ هایى به یوسف حمله کرده و 

بکشند و در میان آن گرگان ، گرگى از یوسف حمایت کرده و مانع قتل او شد و آن گاه مشاهده کرد که زمین 
شکافته شد و یوسف را در خود فرو برد. و از این رو برخى گفته اند مقصود یعقوب از گرگ ، همان برادران 

کنایه مى خواست بگوید ترس آن را دارم که شما او یوسف بود که از رشک آنها بر وى بیم داشت و به طور
را از بین ببرید ولى منظورش را با کنایه و در لفافه بیان فرمود.

یوسفان از رشک زشتان مخفیند کز عدو خوبان در آتش مى :جالل الدین بخلى در این باره چنین گوید
ند از حسد بر یوسف مصرى چه رفت زیند یوسفان از مکر اخوان در چهند کز حسد یوسف به گرگان مى ده

الجرم زین گرگ یعقوب حلیم داشت بر یوسف همیشه خوف و بیم مین گرگى است زفتاین حسد اندر ک
گرگ ظاهر گرد یوسف خود نگشت این حسد در فعل از گرگان گذشت زخم کرد این گرگ و ز عذر سبق 

بت رسوا شود این گرگ بایست زانکه حشر گرگ را این مکر نیست عاقصد هزارانآمده کانا ذهبنا نستبق ؟ 
حاسدان روز گزند بى گمان بر صورت گرگان کنند به هر حال از دنباله این داستان معلوم مى شود که سخن 

اساس دروغ بعدى آنان گردید و نیز بهانه اى براى ناپدید کردن یوسف بود تا راهى (یعقوب (علیه السالم
شاید آن ها به فکرشان نمى رسید که گرگ هم انسان را مى خورد، یا نمى براى عذر خویش پیدا کنند وگرنه 
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دانستند چه بهانه اى براى ناپدید شدن یوسف نزد پدر بیاورند و همین کالم یعقوب سبب شد که آنان یوسف 
ه را در چاه افکنده و بگویند گرگ او را دریدکاروان وارد مصر شد و فرزند دلبند اسرائیل را به بازار برد

فروشان برد و در معرض فروش قرار داد. سرانجام این گوهر گران بها نصیب عزیز مصر گردید که برخى 
نامش را ((قطفیر)) ذکر کرده و گفته اند: وى نخست وزیر کشور مصر بوده و منصب جانشینى و خزانه دارى 

آورد و چون آثار نجابت و و فرماندهى لشکر پادشاه را به عهده داشته است ؛ وى یوسف را خرید، به خانه
بزرگ زادگى را در چهره اش دید، به همسرش سفارش کرد و گفت : ((جایگاهش را گرامى دار (و از وى 

)به خوبى پذیرایى کن ) شاید براى ما سودمند باشد یا او را به فرزندى اختیار کنیم )
ر مکن که نشانه بزرگى و اصالت در یعنى با نظر بردگى به او نگاه کن و مانند سایر غالمان با وى رفتا

چهره این جوان هویداست و قیافه و سیمایش از آینده درخشان و پرشکوهى خبر مى دهد و شایستگى آن را 
دارد که ما او را به فرزندى برگیریم و به عنوان فرزند خود او را به مردمان معرفى کرده و وارث ثروت 

.کنیمخویش

درسى آموزنده از قرآن کریم
قرآن کریم در اینجا به عنوان تذکر، درسى به پیروان خود مى دهد که بدانند عزت و ذلت بندگان خدا به 
دست مردم نیست و آنها نمى توانند کسى را خوار یا عزیز کنند. برادران براى این که یوسف را از چشم پدر 

دامن پر مهر پدر و محیط آرام خانه بیندازند و او را از بین ببرند و خود پیش پدر محبوب شوند، او را از
برادر عزیز خود را به -به گفته جمعى -رفتند کهیعقوب جدا کردند و به چاه انداختند و تا آن جا که پیش 

چند درهم پول سیاه فروختند و فرزند آزاده اسرائیل را به صورت برده اى در معرض خرید و فروش گذارند، 
زیز و محترم گرداند و به دلیل نیکى و صفاى باطنش به او پاداش خوبى دهد و و اما خدا مى خواست او را ع

ترین نعمت ها جاى دهد و همه گونه شوکت و عظمتى را به وى ارزانى کند او را در بهترین خانه ها و فراخ 
بیر خواب و از همه باالتر مقام نبوت و پیامبرى را به او تفویض کند و دانش و حکمت به وى آموزد و علم تع

را یادش دهد و زمینه فرمانروایى و عظمت او را در کشور مصر فراهم سازد؛ تا برادران حسود او و سایر 
انسان ها بدانند که دستگاه منظم خلقت که تحت فرمان آفریدگار حکیم در جریان و گردش است ، تابع اراده 

ابع اراده حسودان و بدخواهان نیست و حسودان و بدخواهان نیست و فقط اراده ذات اقدس او است که ، ت
لیاقت و فقط اراده ذات اقدس او است که ، در کارها موثر و نافذ است و خداى تعالى نیز بر اساس 

شایستگى و خوبى و بدى بندگانش به آنان پاداش و کیفر و عزت و خوارى مى دهد. پاداش نیکوکاران را 
را نیز در کنارشان مى گذارد؛ متاسفانه بیشتر مردم از این حقیقت ضایع نمى کند و کیفر بدکاران و بدخواهان 

.بى خبر و غافل هستند

قرآن کریم این حقیقت را چنین بیان مى کند ((...و بدین گونه یوسف را در سرزمین مصر مکانت و اقتدار 
ه موجودات و دادیم تا به وى تعبیر خواب ها را بیاموزیم و خدا بر کار خود غالب و مسلط است . و هم
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کارها تحت اراده و فرمان او است ولى بیشتر مردم نمى دانند و آنگاه که یوسف به سن رشد و کمال رسید، 
)مى دهیم )او را حکمت و دانش عطا کردیم و نیکوکاران را چنین پاداش 

ه و حقایق دیگرى در فرازهاى این داستان نیز در هر جا به مناسبتى ، درسهایى آموزنده به فرزندان آدم داد
در جاى خود تذکر مى دهیم . گذشت ایام پیش بینى عزیز مصر را تایید -انشاء اهللا -را گوشزد مى کند که 

کرد و هر روزى که از توقف یوسف در آن خانه مى گذشت ، بیشتر توجه بزرگ خانه ، بانو و سایر افراد 
ادب ، نجابت ، امانت ، وقار، متانت و سایر خانه را جلب مى کرد و رفتار و حرکات منطق گرم و گیرا،

صفت هایى که در یک جوان اصیل و تربیت یافته دامان مردان الهى است ، شیفتگان تازه اى به شیفتگانش مى 
افزود، به خصوص که از نظر زیبایى صورت و سیما و آراستگى اندام نیز خارق العاده و بى نظیر بود، خالصه 

د یوسف به تنهایى داشت . و خداى بزرگ کماالت صورى و معنوى را در وجود او آن چه خوبان همه داشتن
.بودگرد آورده

ظاهرا از توقف یوسف در خانه عزیز بیش از دو سالى نگذشته بود که همه اهل خانه مجذوب و فریفته 
کم کم به اخالق و رفتار او شدند. و در این میان کسى که بیشتر از همه شیفته یوسف شد و عالقه اش 

صورت عشقى آتشین درآمد و در اعماق دل و جانش اثر کرد، بانوى کاخ و همسر عزیز مصر بود که نامش 
راعیل و لقبش زلیخا ذکر شده است . علت این عشق سوزان را که تدریجا به صورت دل باختگى و عالقه 

ذکر شده است : اول این جنسى در آمده و با آن سماجت درخواست کامجویى از یوسف کرد، در چند جهت 
که زلیخا فرزندى نداشت و از لذت داشتن فرزند محروم بود، به همین سبب در جستجو بود تا به جاى 
فرزند، دل خود را به انسانى دیگر در میان افراد خانه بسپارد و اوقات فراغت خود را با مهروزى به وى 

خصوص با اظهار تمایل شوهر و پذیرفتن او به سرگرم و سپرى سازد، و با آمدن یوسف در خانه او و به 
عنوان فرزند، منظور زلیخا عملى شد، اما این عالقه شدید و دل دادگى کم کم از این صورت خارج شد و به 

دیگر آن که زلیخا یک زندگى اشرافى کامل داشت که با خیالى آسوده در آن مى .صورت دیگرى در آمد
نه را انجام مى دادند. و بهترین غذا و وسایل استراحت را برایش فراهم زیست . غالمان و کنیزان کارهاى خا

مى کردند، وسیله تفریح و خوش گذرانى و هر سرو برایش مهیا و آماده بود و سرگرمى دیگرى جز آن که 
درباره زیبایى این و آن فکر کند، نداشت و پیوسته و در فکر تهیه جامه اى بهتر و رسیدگى بیشتر به وضع 

و در فکر کامجویى و لذت بیشترى در زندگى بود. بدیهى است که در چنین محیطى وجود یوسف زیبا خود
براى زلیخا چه اندازه وسوه انگیز و دل ربا است . به ویژه آن که یوسف پاى در سن جوانى گذارده و از هر 

در .حاطه و تسخیر کرده بودنظر آراسته و کامل شده بود و عشق و عالقه به او قلب دل زلیخا را از هر سو ا
چنین محیطهایى و با فراهم بودن این گونه وسایل همه جانبه براى کام جویى و خوش گذرانى تنها نیرویى 
که مى تواند جلوى هواهاى نفسانى و در خواست هاى نامشروع انسان را بگیرد و او را به عفت و تقوا 

نین نیرویى در زلیخا نبود، زیرا وى زنى بود بت پرست وادارد، ایمان پاك و محکم به خداى یکتا است که چ
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که تکیه گاه روحش همان بت بى جانى بود که چنین نیرویى در خانه داشت و گاه گاهى به عنوان پرستش در 
علت سوم براى تعلق خاطر شدید زلیخا به یوسف و تقاضاى کام جویى از وى این .مى کردبرابر او کرنش 

زیز مصر (شوهر زلیخا) عنین و از انجام عمل جنسى با همسر خود محروم بود که اگر این بوده که گفته اند: ع
نقل صحیح باشد، مى توان گفت مهم ترین انگیزه براى درخواست نامشروع زلیخا همین بوده است و با توجه 

شعله به دو علت قبلى و به خصوص علت دوم مى توان حدس زد تا چه اندازه آتش شهوت در وجود زلیخا
گفتنى است حامل این .ور شده و چگونه او را دیوانه وار به تقاضاى کام جویى از یوسف وادار کرده است

بار سنگین و این عشق سوزان نیز، یک انسان ضعیف ، یعنى یک زن بوده است و معموال تحمل زنان در این 
ک نفس در آنان ضعیف تر از جنس گونه موارد به مراتب کمتر از مردان است و نیروى خویشتن دارى و تمل

به هر حال این عوامل دست به دست هم داد و دام تازه اى سر راه یوسف پاك دامن و معصوم .مخالف است
گسترانید و بال و فتنه تازه اى را برایش پیش آورد و فرزند باتقواى یعقوب را در برابر آزمایش و امتحان 

(علیه السالم ) در دوران توقف چند ساله خود در خانه عزیز اما از آن جا که یوسف.سخت ترى قرار داد
مصر هیچ گاه از دایره عفت و تقوا خارج نشد و شرط امانت و پاك دامنى را در تمام شئون زندگى درباره 
صاحب خانه و اربابش مراعات کرد و در همه فراز و نشیب ها پیوسته پروردگار متعال را شاهد و ناظر 

و چنان که آزار برادران و زندانى شدن در چاه و بردگى ، نتوانست از اعتماد و توکل او اعمالش مى دانست
به خداى یکتا بکاهد و روح بلند و آرام او را نگران و مضطرب سازد، زندگى اشرافى خانه نخست وزیر مصر 

اش اثر بگذارد و ناز و نعمت هاى بى حد آن جا نیز نتوانست ذره اى در روح با صفاى یوسف و ایمان قوى
شکى نیست که خداى متعال هم وقتى .و اراده نیرومندش را در راه مبارزه با انحراف و آلودگى متزلزل سازد

بنده خود را این گونه در راه مجاهدت و تهذیب نفس خویش آماده و آیینه دلش را به این حد پاك و با صفا 
راف به وى عنایت کرده و دل پاك او را جلوه گاه مى بیند، نیروى بیشترى براى مبارزه با آلودگى و انح

عنایات خاصه و علم و حکمت خود قرار مى دهد و چون بنده اى به او پناه برده و در پیش آمدها همه جا 
بدو توکل و اعتماد کند، کفایتش کرده و مشکالتش را برطرف مى سازد. و هرگاه ببیند کسى در راه فرمان 

و خلوص دارد، عالى ترین زندگى را نصیبش کرده و بهترین پاداش را به وى بردارى و اطاعت خود ایمان
والذین جاهدوا فینا :چنان که در قرآن کریم این عنایت ها را مورد تاکید قرار داده و چنین فرموده.مى دهد

خود را بر آنان مى لنهدینهم سبلنا و ان اهللا لمع المحسنین  آنان که در راه ما مجاهده مى کنند به یقین راه هاى 
و من یتوکل على اهللا فهو حسبه .... هر کس به خدا توکل کند او .نماییم و به حقیقت خدا با نیکوکاران است

من عمل صالحا من ذکر اءو اءنثى و هو مؤ من فلنحیینه حیاة طیبۀ ولنجزینهم اجرهم براى وى بس است
سته انجام دهد و مؤ من باشد، قطعا او را با زندگى باءحسن ما کانوا یعملون هر کس از مرد و زن عمل شای

بارى خداى پاکیزه اى حیات حقیقى بخشیم و مسلما به آنان نیکوتر از آن چه مى کرده اند پاداش خواهیم داد
سبحان یوسف عزیز را مورد عنایت خود قرار داد و با محکم شدن قواى بدنى و ورود او در سنین جوانى بر 
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افزود و علم ، حکمت و فرزانگى خاصى بدو عنایت فرموده و بدین ترتیب پاداش قدرت روحى اش نیز
کردار و رفتار نیکش را داد و براى تذکر دیگران این موضوع را به پیغمبر گرامى خود نیز به صورت وحى 

ه حد و چون بو لما بلغ اشده آتیناه حکما و علما و کذلک نجزى المحسنین:آسمانى گزارش فرموده و گفت
آن چه به انجام این نقضه ظالمانه و فکر شیطانى ررشد رسیده ، او را حکمت و دانش عطا کردیم و نیکوکا

برادران کمک میکرد و مصممشان ساخت تا نقشه خود را عملى کنند، خوابى بود که یوسف (علیه السالم ) 
نیز دانست که خداى تعالى به یوسف در همان اوان کودکى دید و براى پدر باز گفت . یعقوب (علیه السالم )

رفعت مقام داده و او را به عظمت مى رساند و احساس کرد اگر خواب مزبور به گوش برادران برسد، تعبیر 
آن را مى فهمند و از برترى یوسف بر خود بیمناك مى گردند و این موضوع به ناراحتى هاى قبلى و حسادتى 

رى که تصمیم به نابودى و آزارش مى گیرند، از این رو او را از بازگو که به وى داشتند، کمک مى کند، به طو
کردن و نقل خواب براى برادران برحذر داشت . اما از آن جا که چنین مقدر شده بود یوسف مورد اهانت و 

ین خواب آزار برادران قرار مى گیرد و از دامن پر مهر پدر دور و به آن همه رنج و بال مبتال گردد، برادران از ا
.مطلع شدند و درباره جدا کردن یوسف از پدر مصمم شدند

البته درباره این که چگونه موضوع به گوش پسران یعقوب رسید، در روایت هاى اختالف است . 
((صدوق )) و ((عیاشى )) از امام سجاد (علیه السالم ) روایت کرده اند. که خود یوسف نتوانست آن را 

ابن اثیر گوید: همسر یعقوب که هنگام نقل خواب حضور داشت :راى برادرانش گفتکتمان کند و سرانجام ب
آن خواب را براى فرزندانش گفت . -با این که یعقوب او را از نقل آن براى پسران دیگرش نهى مى کرد -

ظر دور و اینان بعید دانسته اند که خود یوسف خواب را نقل کرده باشد، ولى آنان گویا کودکى وى را از ن
این مطلب مستبعد نیست و از -داشته و توجه نداشته که از یوسف در آن سن که برخى هفت سال نوشته اند 

ها و تفسیرها نیز مانند حدیث فوق ، افشاى آن را به خود یوسف نسبت داده اند و در این رو برخى از تاریخ 
خالف پدر کرد و راز نهفت به نزدیک :تاریخ و ادبیات فارسى نیز آمده است ، چنان چه فردوسى گوید

شمعون یکایک بگفت در تورات نقل شده که یوسف دوبار خواب دید: بار اول فقط خواب را براى برادرانش 
گفت و بار دوم که در قرآن کریم نقل شده خواب را براى پدر و برادران باز گفت و چون پدر آن را شنید به 

بى است که دیده اى ؟ آیا من و مادر و برادرانت براى سجده به یوسف پرخاش کرد و گفت : این چه خوا
بارى .تو خواهیم آمد؟ ولى این مطلب بعید به نظر مى رسد و با آیات کلمه قرآنى هم سازگار نیستپیش 

هنگامى که یوسف آن خواب را نقل کرد، یعقوب آینده درخشانى را برایش پیش بینى کرد و به طور اجمال 
ا بدو گفت و موهبت هایى را که از جانب خداى تعالى در آینده به وى عنایت خواهد شد گوشزد تعبیر آن ر

کرد و قبل از تعبیر، این نکته را به او تذکر داد و گفت : ((اى پسرك من خوابت را براى برادرانت مگو که 
اب یوسف و تعبیر آنخو))براى تو نیرنگى مى اندیشند و به راستى شیطان براى انسان دشمن آشکارى است

قرآن کریم متن خواب یوسف و تعبیر و سفارش پدرش را چنین نقل مى کند: ((یاد کن زمانى را که یوسف 
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به پدرش گفت : اى پدر من ، در خواب یازده ستاره را با خورشید و ماه دیدم که براى من سجده مى 
شد از نقل آن براى برادران او را منع کرد و به کنند....)) یعقوب (علیه السالمنیز همان گونه که در باال ذکر

دنبال آن به او گفت : ((و این چنین پروردگارت تو را بر مى گزیند و از تعبیر خواب ها به تو مى آموزد و 
و بدین ترتیب )نعمتش را بر تو و خاندان یعقوب تمام مى کند، به راستى پروردگار تو داناى حکیم است )

ابن عباس در تفسیر آیه گفته است : :ود را نیز از این خواب به او گوشزد فرموداستنباط و برداشت خ
((یوسف در شب جمعه اى که مصادف با شب قدر بود، یازده ستاره را به خواب دید که از آسمان فرود 
آمدند و براى او سجده کردند و همچنین خورشید و ماه را دید که از آسمان به زیر آمدند و برایش سجده 
کردند، خورشید و ماه به پدر و مادرش تعبیر شد و یازده ستاره به برادرانش سدى نیز گفته است که : 

در بعضى از تفسیرها و روایت ها )((خورشید پدرش بود و ماه ، خاله اش بود، زیرا مادرش از دنیا رفته بود)
ده اند که چون مورد اختالف بود، از نام هاى آن ستارگان را نیز از رسول خدا (صلى اهللا علیه وآله ) نقل کر

شیخ صدوق در علل الشرایع و در تفسیر خود در این باره حدیثى از امام سجاد علیه .نقل آن ها خوددارى شد
السالم  روایت کرده اند که حضرت فرمود: ((رسم یعقوب این بود که هر روز گوسفندى را ذبح مى کرد و 

ى را خود و خاندانش مصرف مى کردند، تا این که در شب جمعه ، مقدارى از آن را صدقه مى داد و مابق
شخص سائل با ایمانى ، در حالى که روزه هم بود، به در خانه اش آمد و غذایى از آن خواست و خاندان 
یعقوب با این که صداى او را شنیدند، ولى گفته اش را باور نکردند و چیزى به او ندادند. سائل وقتى از آنان 

گردید و تاریکى شب هم فرا رسید، گریست و از گرسنگى خود به درگاه خداى تعالى شکایت برد مایوس 
و آن شب را گرسنه خوابید فرداى آن روز را هم روزه گرفت . ولى خاندان یعقوب در آن شب سیر خفتند و 

وب را به فراق روز دیگر هم مقدارى از غذاى شب خود را داشتند و همین جریان سبب شد تا خداوند، یعق
یوسف مبتال سازد، و به یعقوب وحى شد که آماده بالى من باش و به قضا و قدر من راضى باش که تو و 

نظیر این مطلب از ابن عباس هم نقل شده است .فرزندانت را در معرض بال و مصیبت هایى قرار خواهم داد
که از آن پس منادى یعقوب (ع ) هر روز ) در تفسیر عیاشى از امام صادق (علیه السالم ) روایت شده 10(

صبح فریاد بر مى آورد: ((هر کس روزه نیست در سر غذاى نهار یعقوب حاضر شود)) و چون شام مى شد 
آرى از این نمونه غفلت ()11باز ندا مى کرد: ((هر کس روزه است در سر غذاى شام یعقوب حاضر گردد))(

ب ، ده ها و بلکه صدها بار اتفاق بیفتد و افراد زیادى در ها نیز ممکن است براى مردم در هر روز و ش
برخورد با ما از اخالق و رفتارمان رنجیده و ناراحت شوند و ما در وظیفه خود به آنان کوتاهى کنیم و این بى 
توجهى روى زندگى ما اثرى نگذارد و دچار کفر زودرس آن نشویم ، ولى باید بدانیم که حساب پیامبران 

فراد مقرب درگاه حق با ما فرق دارد زیرا اوال: توقعى که خداى تعالى از آنان دارد، از افرادى معمولى الهى و ا
چون ما ندارد؛ ثانیا؛ خداوند متعال آنان را در مورد هر گونه کوتاهى در انجام وظیفه متنبه مى سازد تا براى 
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ه غفلت ها دیگر بار از آن ها سر نزده و رهبرى دیگران به حد اعالى لیاقت و کمال برسند و نظیر این گون
.تکرار نشود، اگر چه غفلت آنان بسیار کوچک و لغزشى قابل اغماض باشد

به هر حال خواب یوسف سرآغاز تحوالت بسیارى در زندگى خاندان یعقوب بود و ماجراهاى بسیارى در 
ک کرده و یا موجب ازدیاد آن پى داشت که نخستین اثر را روى برادران گذارد و رشک و حسدشان را تحری

.مصمم ساخت-یعقوب بود که جدا کردن یوسف از پدرش -گردید و آنان را به پیاده کردن نقشه خویش 
ران را چنین پاداش مى دهیم.

داستان پردازي در قرآن
ی قرآن کریم معجزه نهایت ناپذیري است که اعجاز آن تنها در فصاحت و بالغت و شیرینی بیان و رسای

سخن خالصه نمی شود.از این رو با لحنی استوتر همه جهانیان را به مبارزه می طلبد و این مبارزه طلبی تنها 
به یک جنبه خاص محدود نمی شود.این خود دلیلی قاطع و استوار بر آسمانی بودن این کتاب است.

و یا داستان » تان نویسیهنر داس«از حرکتهایی که در قرن اخیر آغاز شده بررسی اعجاز قران از جنبه 
پردازي است.داستان،در حقیقت یک وسیله آموزش است و از آنجا که این نکات آموزشی را به نحو غیر 
مستقیم بیان می دارد.از لحاظ روانشناسی تربیتی، یکی از مهمترین و موثرترین انواع آموزش به حساب می 

رغوغاي امروز ما،به عنوان هنري بزرگ مطرح است و آید.به همین دلیل داستان نویسی در دنیاي ناآرام و پ
تاثیر اجتماعی شگرفی دارد و رمز وجود آن همه حکایت و داستان در کتابهاي آسمانی به ویژه قرآن کریم 
همین تاثیري دارد که داستان در ارشاد و اصالح رفتار مردم دارد که می فرماید:همانا در قصه گویی آنان براي 

است.خردمندان اندرزي
داستان به مفهوم گسترده ي آن پدیده اي است هنري که ساختار هندسی ویژه اي دارد.داستان نویس گاه 
با زبان گفتگو و یا آمیخته اي از این دو یک یا چند حادثه و نیز وضعیت ها و شخصیت ها و محیط ها را بر 

ا در دایره رفتارهاي ممکن و می گزیند که فکري معینی را دنبال می کند.نویسنده عناصر این هدف ر
ویژه از همان عناصر مزبور را انجام می » گزینش«متحمل(نه رفتارهاي ممتنع) می آورد و این کار را براساس 

دهد؛و اما قرآن که در هر کالمش نوعی اعجاز نهفته است،از جنبه داستان و داستان پردازي هم قابل تامل 
داستان مستند و یا «زي،مستند و واقعی هستند البته نوعی داستان بناماست. داستانهایی که در عین هیجان انگی

هم وجود دارد که در مقایسه با داستانهاي قرآن در سطحی بسیار نازل تر قرار می گیرند چرا که » تاریخی
نویسنده در این داستان از عناصر تخیلی استفاده کرده است اما داستانهاي قرآن در تفاوت میان داستانهاي 
مستند با داستانهاي تخیلی به میزان هیجان و بستگی دارد که در خواننده ایجاد می کنند و طبعاً، این هیجان در 
داستانهاي واقعی بیشتر است. چون هنگامی که خواننده به عناصر مهیج داستان تخیلی برمی خورد،بیشتر 

هنگامی که در مقابل رویداد واقعی قرار تحت تاثیر شور هنري قرار می گیرد تا دریافتهاي مطلوب درونی،ولی 
می گیرد،در این صورت احساس نیز جنبه واقعی به خود می گیرد و اهمیت داستانهاي قرآن نیز در همین 
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است که وقایع مستند را با زبان خاص هنري بیان می کنند و عالوه بر هیجان انگیز بودن،خواننده را با 
را پند می دهند. قرآن براي این کار بهترین صحنه سازي، بهترین رویدادهاي واقعی همراه می سازد و او

شخصیت پردازي و عالی ترین زبان داستانی را برگزیده است. زبان فطرت ما،زبانی که با آن انس داریم و 
خداوند ذهن ما را طوري آفریده است همه این داستانها را هم از جنبه هنري و هم از جنبه فکري درك کنیم 

هنر نیز،از هر نوعی که باشد ،همین است. تامل در آیات الهی نشان می دهد؛آنچه داستان نویسان و هدف 
معاصر براي تاثیرگذاري کالم خود جستجو می کنند به بهترین وجهی در داستانهاي قرآن نمودار است.

خوشتر آن باشد که سر دلیران                         گفته آید در حدیث دیگران
سوره یوسف که سرگذشت عبرت انگیز این مرد بزرگ را در قالب داستانی واحد بیان می کند، یکی واما

از بهترین و شیرین ترین قصه هاي قرآن است که در یک سوره کامل بیان شده و هیچ نثر غیر داستان تسلسل 
پایان می پذیرد که ان هم به این حکایت را قطع نمی کند، البته به استثناي آیات نه گانه که در سوره با آنها 

داستان را شروع می کند که اگر » احسن القصص«منزله نتیجه اي براي خود داستان است. قرآن با تعبیر 
قصص را اسم مصدر معنی کنیم از بهترین داستانهاست زیرا اخالص توحید یوسف را حکایت می کند و 

در معنی مصدر هم به کار بریم بهترین سراییدن والیت خداي سبحان را بر بنده اش مجسم می سازد و اگر 
است و به حق هم همین است چون ممکن نیست کسی چنین داستان عاشقانه اي را عفیف تر و پوشیده تر از 

این بیاورد.
اهمیت داستان یوسف از نظر ساختار داستان نویسی

ان انگیز بوده و این هیجان اهمیت داستان یوسف در این است که رویدادها و وضعیت هاي آن بسیار هیج
انگیز بودن از آنجا ناشی می شود که این داستان با مهمترین و قوي ترین انگیزه هاي بشري و در راس آنها 

که به نوبه خود از انگیزه هاي قوي و » حسد«ارتباط پیدا می کند. پس از این انگیزه،انگیزه » جنسی«با انگیزه 
است.» قدرت طلبی و برتري جویی«زه نیرومند محسوب می شود.سومین انگی

میل جنسی را در رفتار زلیخا و زنان مصر می توان مالحظه کرد و داستان استفاده ناروا از این میل طبیعی 
را در رفتار برادران یوسف می بینیم؛در » حسد«را به شدت سرکوب می کند. زشت ترین و ظالمانه ترین نوع 

فته است. انگیزه قدرت طلبی و برتري جویی را در رفتار برادران یوسف نه» حسد«رفتار زنان مصر هم نوعی 
و زنان مصر درك می کنیم.

شکل هنري داستان یوسف
داستان یوسف از همان ابتدا بر رویا تکیه می کند. رویا،به ویژه در داستانهاي امروز،ماده هنري ارزشمند و 

ی دهد، رویا حدیث نفس است و اهمیت آن بدین پرمحتوایی را در زمینه تکنیک داستان نویسی تشکیل م
سبب است که یکی از مهمترین فعالیت هاي بشري در جنبه ناخودآگاه شعور به شمار می رود.
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در این داستان،هر سه نوع رویاي صادق دیده می شود. رویایی که خود فرد خواب بیننده ارتباط 
مربوط به فردي است که خواب بیننده میخواهد از دارد(خواب یوسف و دو هم زندانی او). رویایی که تنها

وضعیت او آگاهی یابد(رویاي یوسف که به رفتار برادرانش مربوط می شود و رویایی دو هم بند او که به شاه 
مربوط می شود).رویایی که به همه جوامع انسانی مربوط می شود(رویاي شاه).

ي،در داستان یوسف می بینید که تفسیر هر رویا به دنبال عالوه بر خود رویا که پر است از اسرار مهیج هنر
آن آمده است که در این مرحله، رویا از نظر ماده هنري به کمال می رسد. و از همه مهمتر اینکه خداي 
متعال،هر رویا و تعبیر و تفسیر آن را چنان هنرمندانه در جاي مناسب خود آورده که نشان می دهد قرآن کریم 

ن از رویا به عنوان یک عصب هنري استفاده کرده و در جاي جاي داستان از هیجان انگیزي آن در این داستا
سود برده است و جالب اینکه کل داستان زمینه سازي می کند تا نتیجه رویاي یوسف به وقوع بپیوندد.

بررسی ساختار رویدادهاي داستان
ی شود،ساختاري است که رویداد تسلسل ساختاري که حرکت رویداد و وضعیت ها از طریق آن انجام م

زمانی خود را برطبق زمانی عینی حفظ می کند بدین معنا که رویدادها زنجیروار به هم متصل می شوند 
وداستان با رخداد حادثه اي پس از حادثه دیگر،بدون اینکه تسلسل این حوادث بر طبق زمان ذهنی قطع شود 

هدفدار این سلسله قطع می شود و در این مواقع می بینیم که قرآن از پیش می رود البته که گاه هنرمندانه و 
زبان شخصیت ها یا از زبان راوي بهترین درسهاي توحید والیت الهی را به معرض نمایش می گذارد. داستان 
با رویاي یوسف آغاز می شود. پدرش آن را چنین تفصیر می کند که مبادا خوابت را براي برادرانت تعریف 

که در کار تو نیرنگی است. آنگاه رویدادها طبق تسلسل زمانی،زنجیروار به وقوع می پیوندند بدین کنی 
ترتیب که از انداختن یوسف در چاه شروع می شود و به ماجراي او با همسر عزیز مصر،خروجش از زندان، 

لدین و برادرانش حکومت وي بر مصر و سپس ماجراي او با برادرانش در قضیه کیل و باالخره بازگشت وا
به جانب او پایان می پذیرد.

از نطر ساختار داخلی، رویداد براساس معماري فوق العاده زیبایی پیش می رود و در همین راستا 
رویدادها با یکدیگر تداخل و پیوند دارند و سپس در طی خطوطی که گاه موازي هستند،گاه در هم تداخل 

می کنند تا سرانجام همگی به بهري واحد می ریزند.دارند و گاه از هم جدا می شوند،رشد 
بررسی شخصیت هاي فرعی 

یعقوب.1
برادران یوسف.2
بنیامین.3
عزیز مصر.4
زلیخا.5
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زنان مصر.6
دو هم زندانی یوسف.7

در هر نوع داستان آشکار کردن هدفی مشخص و نیز شناساندن _بطور کلی وظیفه شخصیت فرعی
استان نقشهاي مهمی را ایفا می کنند به گونه اي که هر شخصیت اصلی است. شخصیت هاي فرعی در این د

یک با رفتاري متفاوت با رفتار دیگري سعی در روشنگري شخصیت یوسف دارند و همچنین اندیشه هاي 
معینی را مشخص می سازد که ما می توانیم در تعدیل رفتارمان از آنها استفاده کنیم.

ر واقعی بودن،انسان هاي مهمی هستند. یعقوب پیامبر جالب توجه است که همه این شخصیتها عالوه ب
خدا و پدر یوسف است. اگر پیشگویی می کند قابل اعتماد است چون از طریق وحی الهی بعضی از حقایق 
را درك می کند و حق دارد از دوري فرزند دلبندش کور شود چون پدر است و حب پدري به او اجازه می 

و چقدر زیباست که قرآن هرگاه از زبان این شخصیت سخن می گویدهمه دهد که اینگونه ایفاي نقش کند
این حقایق را در نظر دارد وخواننده به پیشگویی هاي او اطمینان میکنند و براي پی بردن به حقایقی که در 

داستان اتفاق خواهدد افتاد بی تابی میکنند.
کشمکش

رد هاي یک شخصیت با خواسته،سلیقه ها، انگیزه ها و هرگاه خواسته ها،نیازها،سلیقه ها،انگیزه ها و عملک
عملکردهاي شخصیت هاي دیگر در تعارض قرار گیرد، برخورد و کشمکش ایجاد میشود. در هر نوع داستان 

هیچ پدیده اي به حرکت در نمی آید مگر آنکه «به محض خلق شخصیت ها، کشمکش نیز به وجود می آید.
است و انگیزه چیزي »انگیزه«رویی که یک شخصیت به حرکت وا میدارد تحت تأثیر نیرویی واقع شود و نی

در داستان حضرت یوسف (ع) سه » نیست جز به هم خوردن تعادل ارگانیزم و ایجاد آشفتگی در وضع آنها
نوع کشمکش انسان با انسان، انسان با نیروي طبیعت و انسان با خصلت هاي درونی (انسان با خویش) به 

نیرو هاي خیر و شر، حق و باطل وجود دارد. از آنجایی که شخصیت ها طبیعتی متفاوت طور عموم بین 
هستند و گرایش و سلیقه هاي متعدد دارند، زمینه درگیري هاي متفاوت بین آنها در داستان ببه وجود می آید. 

زلیخا به مهمترین کشمکش در داستان یوسف(ع) درگیري او با زلیخا است. آغاز این درگیري از مراوده
) و با پاسخ یوسف(ع) مواجه میشود که 23بیا پیش من) (یوسف آیه »(هیت لک«تدریج با بستن درها و گفتن 

پناه بر خدا) شروع میشود و به سوي گره افکنی و بحران می رود. زلیخا قصد او میکند اما »(معاذاهللا«میگوید 
در هجوم می برد. زلیخا از پشت او را دنبال یوسف(ع) با مشاهده برهان الهی، میل به او نکرده به طرف

کرده،پیراهنش را پاره میکند. لذا این سؤال پیش می آید که بعدا چه خواهد شد؟ با ظاهر شدن با ظاهر شدن 
همسر زلیخا،پیچیدگی جدیدي به وجود می آید و باعث میشود تا داستان تغییر ناگهانی پیدا کند. 

دعوت میکند و زن ها با دیدن یوسف دست هایشان را می برند، همین هنگامی که زلیخا زن هاي مصر را
و یوسف(ع) به زندان می آفتد. با این کشمکش ها و گره باعث گسترش کشمکش داستان میشود مسئله



5567 هامجموعه مقاله

افکنی ها داستان پیش می رود و هر حادثه با افکنده شدن یک گره پیچیده تر میشود و با گره گشایی مربوط 
از پیچیدگی به در آمده، مقدمات ورود به صحنه بعدي و پیچیدگی و کشمکش بعدي فراهم به همان صحنه 

سراسر داستان در حرکت به هم پیوسته چون برخاستن و فرو نشستن و پس رفتن موج «می آید. بدین ترتیب 
»به چشم میخورد. این خبر در پایه و اساس و ساختار قصه است.

وقعیت است که بر اساس آن بحران پدیدار میشود و گسترش کشمکش در داستان یوسف(ع) نوعی م
میابد  و به اوج میرسد. در حقیقت موقعیتی است که در دریاي آرام،متعادل و ساکن،امواج،تالطم ایجاد میکند، 

هماهنگی را بر هم میزند و اضطراب را پی می افکند.
فاجعهگره بحرانآشفتگیبرخورد هاي متضادتعادل

یت برادرانبررسی شخص
نقش برادران یوسف در این مسائل از آنجا حائز اهمیت است که با این که از فرزندان یکی از پیامبران 

و کینه را در طول تاریخ به نمایش میگذارند حسد نسبت به برادر » حسد«الهی هستند. ظالمانه ترین نوع 
ه چاه افکندن یوسف است. و قرآن چقدر کوچک زیبا و معصومشان نخستین نقش برادران در این داستان به ب

زیبا این رفتار فجیع را به تصویر میکشد.
اوحینا الیه لتنبئنهم «سکوت میکند و ادامه داستان» فلما ذهبوا به واجمعوا ان یجعلوه فی غیابت الجب«

15آیه »بامرهم هذاء و هم ال یشعرون
ك و اسفبار بود که خواننده طاقت شنیدن ان جواب:لما را حذف میکند تا بگوید ابن واقعه آنقدر وحشتنا

را ندارد. سکوتت میکند . سکوتی هنري زیبا و معنی دار . با این حذف و سکوت .هم رفتار ظالمانه برادران 
را تقبیح میکند و هم از نظرر هنري و ادبیات داستان نویسی اصل اقتصاد را  به نحو احسن رعایت میکند و 

یعنی گروهی قدرتمند می خوانند . با خواري هر چه » عصبه«ان ظالم را که خود را در جایی دیگر همبن برادر
تمام به دربار پادشاهی یوسف می فرستد که از او صدقه بخواهند و براي گدایی به پایش افتد.

بررسی نقش عزیز مصر
در  نقش  خود نقش عزیز مصر در بر گیرنده  اندیشه هایی است که داستان انها را دنبال میکند و او 

وظایف هنري را در ارتباط  با تحول رویداد هاي داستان انجام می دهد. نقش این شخصیت در سه واقعه 
منحصر میشود 

الف)موضع او نسبت به یوسف در کشمکش یوسف و زلیخا
ب)رویایی که میبیند و یوسف آن را تعبیر می کند

ی که پادشاه براي ازادي یوسف از زندان ج)واگذاردن سرپرستی خزائن آن سرزمین به یوسف. گام
برداشت نخستین تحول او در رفتارش به شمار میرود و در اصطالح داستانی .نخستین گام است و در پویایی 

این شخص و انتقال اواز رفتارهاي منفی به مثبت.
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انه آخرین حرکت او در جهت پویایی رفتار خویش به طریق مثبت . منصوب کردن یوسف به مقام خز
داري کشور است که این عمل او ارج نهادن به شخصیت یوسف و نیز عذر خواهی از اشتباه سابق خود باشد.

بررسی نقش همسر عزیز مصر
این شخصیت فرعی . نقش قابل توجیهی در داستان ایفا کرده است. نقشی که در ابعاد تراژدي خود . از 

برادران هر کدام ساختار هنري متوازنی را شکل می دهند توطئه برادران یوسف کم نمی آورد. نقش زلیخا و 
بدین معنا که هر دو داراي مفاهیم همگون هستند و هر دو بر شخصیت یوسف و تعیین سرنوشت این قهرمان 
تاثیر دارند. اما در همین حال این دو شخصیت در مسیر موفقیت هاي مختلفی حرکت می کنند و نیز مفاهیم 

ومشابهت را از طریق »مشابهت«را از طریق »تضاد«ارند و این هنري است که عنصر و هدف هاي متفاوتی د
سرچشمه میگیرند با هم تضاد »جنسی«تضاد تحقق می بخشد. دو انگیزه که یکی از حسد و دیگري از میل 

علیه یوسف است » توطئه«دارند اما این هر دو انگیزه. شخصیت داستان را به سمت رفتار مشابهی که همان 
می کشاند.

صورت میگیرد که این دو با هم  متضادند.توطئه »زنی«و توطئه دوم به دست » مردانی«توطئه اول به وسیله 
اول افکندن یوسف در چاه و توطئه دوم افکندن یوسف در زندان که مشابه یکدیگرند . توطئه اول تالشی 

راي رسیدن به یوسف که این دو نیز است براي دور کردن و رهایی از یوسف ولی توطئه دوم تالشی است ب
با هم متضادند.همچنین اعتراف زلیخا بر پاکدامنی یوسف  وگناهکاري خود با اعتراف برادران بر کار زشت 
خود . با هم مشابهند . بنابراین مالحظه میکنید که این چنین ساختار هنري که از دو نوع شخصیت فرعی 

نه . زیبا و دلپذیر است چرا که هیات  ان  بر عنصر تضاد و مشابهت و داستا تشکیل شده تا چه اندازه هنرمندا
وحدت میان ان دو استوار است.

است ابتدا زنی دروغگوست اما در پایان با اعتراف به » پویا«زلیخا در این داستان بصورت شخصیت 
وشنگري می گناهکاري خود بصورت یک شخصیت راستگو جله می کند و درباره رفتار قهرمان داستان ر

کند.
بررسی نقش زنان مصر

را در عنصر زنانگی در چهار چوب » غیرت«و یا » حسد«در این نقش. متن داستان می خواهد پدیده 
تجربه هاي مخصوص زن بیان می کند که از دو تجربه لفظی و عملی استفاده می کند . ترجمه لفظی از گفتار 

روشن می شوند و ترجمه عملی از طریق » ایی شان را شنیدو چون افسون  سر«زلیخا و از خالل این جمله 
مجلسی است که زلیخا ترتیب می دهد و زنان. دستها را به جاي میوه میبرند این نقش از لحاظ ترسیم 
خصوصیات برونی شخصیت ها و نیز ترسیم محیطی که انها از طریق آن حرکت می کنند سخت شور انگیز و 

چنان ترسیم شده است: دستهایی بوسیله کاردها بجاي میوه بریده می شود . و هیجان افرین است. لذا محیط 
در اصطالح ادبیات داستانی . هنر زمانی به اوج خود می رسد که میان دو توصیف برونی ارتباط و پیوند  
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است زیرا از ارتباط و پیوند » شخصیت«و دیگر مربوط به »محیط«وجود داشته باشد که یکی مربوط به خود 
این دو صفت وصف محیط(توصیف کاردها  و میوه ها). توصیف ویژگی هاي بیرونی (بریدن دستها) می 

توانیم به استحکام ساختمان داستان هنري و زیبایی هنري ان پی ببریم.
صحنه مراوده یوسف و زلیخا

ی احسن مثواي انه وراودته التی هم فی بیتها عن نفسه و غلقت االبواب قالت هیت لک قال معاذاهللا انه رب«
»ال یفلح الظالمون

این آیه شریفه در عین کوتاهی و اختصاري اجمال داستان مراوده را در خود گنجانده است. صحنه سازي 
و عفیت کالم قران ایجاز و اختصار در داستان نویسی از بارز ترین خصوصیات این ایه است و چقدر هنر 

ی به تصویر کشیده شود ، قران چقدر شگفت انگیز با تازیانه الزم است که زشت ترین صحنه به این زیبای
ادب چهره فحشا را سیاه می کند. 

گذارش قرآن از مجلس مراوده
ولقد همت به و هم بها لوال ان رئا برهان ربه ، کذلک لنصرف عنه السوء و الفحشاء انه من عبادنا «

24ایه » المخلصین
وبی گذارش می کند و نشان می دهد که نجات یوسف از چنگ این ایه نتیجه ان مجلس مراوده را به خ

یک فاحشه ، امري خارق العاده بوده است. و این برهانی که یوسف دید همان برهانی است که خدا به بندگان 
مخلص خود نشان میدهد وآن نوعی از علم مکشوف و یقین مشهود و دیدنی است که نفس آدمی با دیدن آن 

یشود که دیگر به هیچ وجه میل به معصیت نمی کند. و یکی از اشارات لطیف دیگر چنان مطیع و تسلیم م
ما سوء و فحشا را از :«به کار رفته این است که میگوید » لنصرف عنه السوء و الفحشاء« قرآن که در عبارت 

ود که چون اگر اینگونه فرموده بود،بدین معنی ب» یوسف دور کردیم نه این که یوسف را از سوء و فحشا
یوسف قصد و اقتضاي ارتکاب گناه داشت اما ما اورا از زنا و فحشا دور کردیم و با این بیان دقیق، مهر باطل 

بر دهان یاوه گویان زده است که سعی در خراب کردن این شخصیت مخلص الهی داشته و دارند.
یوسف چقدر مطمئن از خود دفاع میکند 

ه باك است. یوسف بزرگوار کاري  نکرده بود که بخواهد تملق آن را که حساب پاك است از محاسبه چ
کند. او با سکون نفس و اطمینان خاطر،در برابر دروغگویی زلیخا از خود دفاع می کند و راستی که این 
یوسف چقدر مودب است. صبر میکند تا زلیخا حرف بزند بعد سخن میگوید و چه میگوید . آفرین این 

هی «آفرین ،آفرین بر ولی مطلق است که چقدر زیبا از زبان یوسفش سخن میگوید:مجاهد مخلص جهاد اکبر 
هیچ یک از نشانه هاي قسم، تاکید امثال ان در این عبارت نیامده. » راودتنی عن نفسی

قبل از قرآن هیچکس یک شخص زیبا را به نوشته تشبیه نکرده است. قرآن از زبان زنان مصر، حد اعالي 
».قلن حاش هللا ما هذا بشرا ان هذا اال ملک کریم«ه نمایش میگذارد:زیباي یوسف را ب
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من آدمی به لطف تو دیگر ندیده ام                      این صورت و صفت که تو داري فرشته اي
کتابنامه

) 1377صد سال داستان نویسی ، میر عابدینی ، حسن ، نشر چشمه ، تهران (- 
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داستان هاي قرآن - 
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ي خواجه حافظنامهبررسی مضامین ساقی
1فرزاد فرزي

انشگاه محقق اردبیلیفارسی دزبان و ادبیات کارشناس ارشد رشته 
2مرتضی هادیان

فارسی واحد علوم و تحقیقاتزبان و ادبیاتکارشناس ارشد رشته 
چکیده
ي گرانقدري است از آن جهت که ترین انواع شعر فارسی و گنجینهنامه یکی از زیباترین و دلنشینساقی

آالت و نغمات موسیقی و همچنین در بردارنده تعبیرات و توصیفاتی درباره ساقی، باده، میخانه، مطرب، 
مایه آن نامه خواجه حافظ و مضامین و درونمضامین دلچسب و شیرین عرفانی است؛ در این پژوهش ساقی

هااکتفا شده نامهاز قبیل: توصیف شراب، مغنّی، آوردن انواع آالت موسیقی، نکوهش زمانه و اهل آن در ساقی
سرایی در شعر ب و بررسی آن به منظور بررسی پیشینه خمریهعرادبیاتسرایی در توجه به خمریهاست؛ 

، باشدفارسی می
نامه، می، مغنی، خمریه خواجه حافظ، ساقیها:کلیدواژه

مقدمه-1
ترین کلمات براي اصطالحات خمري با مفاهیم عالی و شورانگیز، همواره در شمار مهمترین و عالی

اند. این اصطالحات در واقع تصاویري را خصوص شاعران عارف بودهمضمون آفرینی، توسط شاعران و به
دهند که خود رنگ حسی و مادي دارند، اما در عین حال تصور آن را که کالم به مفهوم ظاهري ارائه می

شوند. ي باطنی و غیر محسوس خویش رهنمون میکنند و ما را به نیمهمحدود است از خاطر ما دور می
شود بوي شراب است. از آن جا که هاي شعر فارسی اولین بویی که شنیده میکشیدندر اولین نفس 

، در ادبیات فارسی اشعاري هاي قدیم با موسیقی و شعر و آواز خوانی همراه بودهمجالس باده نوشی از زمان
اي در هي رایج درآمده است و شعرا در هر عصر و دورکه در وصف شراب گفته شده به عنوان یک درونمایه

اي از زمان یابیم که شعر و شراب در هیچ برههاند. با نگاهی به اشعار شاعران در میوصف آن اشعاري سروده
توان یافت که از مستی، می، ساقی و مالزماتش سخن نگفته باشد.اند و هیچ شاعري را نمیاز هم جدا نشده

روه نخست کسانی که خودي حقیر و ضعیف دارند توان به دو گروه تقسیم کرد: گاما طالبان باده را می
-هاست. گروه دوم سالکان و عارفانی هستند که جز از باده حقیقی سیراب نمیو شراب انگوري درمان آن

ایست که شاعران عارف باشد و این همان بادهو معرفت میشان عشقشان فیاض مطلق و بادهشوند ساقی
اند.هایشان به تعریف و توصیف آن پرداختهنامهاند و در ساقیودهایران زمین همواره در جستجوي آن ب

1.FarzadFarzi@gmail.com
2.m-hadeyan@yahoo.com
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بنابراین واژه می و مترادفات آن همچون ساقی، شراب، می، صهبا، مستی، میکده، میخانه ... جایگاه 
خاصی در ادبیات فارسی دارند؛ به طوري که کاربرد این واژگان در اشعار سبب گردیده است نوعی جریان 

ترین انواع شعر نامه در ادبیات فارسی به وجود بیاید که در شمار شورانگیزترین و شیرینام ساقیادبی به ن
اند که با کاربرد این واژگان به ظاهر بد شود. شاعران عارف و عارفان شاعر به نوعی کوشیدهفارسی محسوبمی

نامه که اجزاي یک نامه و مغنّیاقیس« هاي واالي عرفانی را در اشعار خود به نوعی منعکس کنند. نام اندیشه
دهد، ابیاتی است خطابی در بحر متقارب مثمن مقصور یا محذوف که در آن منظومه مستقل را تشکیل می

ي شاعر با خواستن باده از ساقی و تکلیف سرودن و نواختن کردن به مغنّی مکنونات خاطر خود را درباره
-اهري و کجروي چرخ و ناهنجاري روزگار و نگونی بخت و بیاعتباري مقام و منصب ظدنیاي فانی و بی

ها ظاهر و وفایی یار و جفاي اغیار و دورویی ابناء زمان و صفاي اهل دل و مذمت زاهدان ریایی و مانند این
» افزاید.انگیز نیز بر آن میآمیز و نکات عبرتسازد، و در ضمن بیان این مطالب، کلمات حکمتآشکار می
).1368:1عانی، (گلچین م

مروري بر پیشینه تاریخی-2
دیدگاه قرآن در مورد خمر و شراب-2-1

در قرآن کریم دو گروه آیه راجع به خمر وجود دارد. دسته اول مربوط به تحریم شراب و دسته دوم 
توجه به لحن راجع به باده بهشتی است. آیات مربوط به تحریم شرابخواري در چهار مرتبه نازل شده است، 

دهد که این تحریم تدریجی بوده است. یعنی قرآن کریم با آیاتی که در تحریم خمر آمده است، نشان می
سازي و با آماده کردن مردم زمینه تحریم  شراب را فراهم کرده است، ترتیب تحریم این گونه است :زمینه

»واْ والَ تُسرِفُواْ إِنَّه الَ یحب الْمسرِفینَ وکُلُواْ واشْرَب:« .... 31ي اعراف آیه ابتدا در سوره
»یا أَیها الَّذینَ آمنُواْ الَ تَقْرَبواْ الصالَةَ وأَنتُم سکَارى حتَّى تَعلَمواْ ما تَقُولُونَ :« 43ي نساء آیه سوره
رِ قُلْ فیهِما إِثْم کَبِیرٌ ومنَافع للنَّاسِ وإِثْمهمآ أَکْبرُ من یسأَلُونَک عنِ الْخَمرِ والْمیس:« 219ي بقره آیه سوره

یا أَیها «شرابخواري را  به صورت مطلق تحریم می کند: 91و 90و باالخره در سوره مائده آیات .....» نَّفْعهِما
».ب واألَزالَم رِجس منْ عملِ الشَّیطَانِ فَاجتَنبوه لَعلَّکُم تُفْلحونَ الَّذینَ آمنُواْ إِنَّما الْخَمرُ والْمیسرُ واألَنصا

هاي مینوي است که در قرآن کریم بارها به آن اشاره شده است. اما صریحاً باده بهشتی یکی از نعمت
اند هر یک که داشتهمشخص نشده که منظور از آن چیست و مفسران مختلف بسته به چشم اندازها و مشاربی

-51ص-28/25مطففین: -71زخرف: -47/45اند. از جمله در آیات صافات به نوعی آن را تعبیر کرده
وحلُّوا أَساوِر . به آن اشاره شده است. (21/18/15/6/5دهر: -19/17واقعه -14/12غاشیه: -34نبا:-21انسان: 

شَرَاب مهبر مقَاهسضَّۀٍ ون فامور21) (انسان /ا طَه.(
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اي از محبت یا معرفت الهی است است شراب نشانهبا توجه به آیاتی که در قرآن راجع به شراب آمده 
معنوي و عرفانی واحد و یکسان است و با هر باشد که اصل و ماهیت بادهها بیانگر این نکته میو همه این

زلی و آستان المکان است. ي ااسمی که خوانده شود سر منشأ آن میکده
خمر در ادبیات عرب-2-2

ها فراوان است و یابیم که وصف شراب و خمر در اشعار آنبا نگاهی به اشعار شعراي جاهلی در می
ها عموماً در تشبیب توان یافت که به وصف شراب و دیگر ملزومات آن نپرداخته باشد. آنکمتر شاعري را می

آوردند. حناالفاخوري در کتاب تاریخ ادبیات زبان عربی در خواري میدرباره می و میقصاید خود چند بیتی
پرداختند، اهل جاهلیت عموماً وقتی به وصف می، می« نویسد: مورد توصیفات عرب جاهلی از خمر می

تند گرفبیشتر مقصودشان فخر و شتایش کرم و جوانمردي خود بود و در وصف خود می، جانب اجمال را می
ها وصف می را فن گذشت، عالوه بر این، آننه تفصیل؛ و توصیفاتشان از رنگ و طعم ساغر و ر  نمی

سرایی در میان شعراي جاهلی ). از این رو خمریه297: 1368آیتی،» ( شمردند.مستقلی از فنون شعر نمی
کردند با ظهور دین اسالم و شد که در آن می و ساقی و ساغر و ... را وصف میعرب، رسمی رایج شمرده می

نزول آیاتی در خصوص حرام بودن می شاعران براي مدتی از توصیف می خودداري کردند؛ هر چند که 
کم برخی از کم« نوشیدند، اما این وضع تا استقرار دولت اموي ادامه یافت. ها در خفی شراب میبرخی از آن

ند و افرادي چون ولید و یزید در این امر شهره گشتند. خلفاي اموي به طور آشکار به باده نوشی روي آورد
سرایی مجدداً شایع گشت. خمریات شاعرانی مانند اخطل و ابوالعباس ولید پسر یزید در این دوران خمریه

سرایی در شعر ). با این حال خمریه215(همان: » ابن عبدالملک ابن مروان و ... محصول همین دوره است
پردازند و یابد و بسیاري از شعرا در لهو و وصف شراب به سرودن اشعار میامه میعرب به همین روش اد

می و باده در اشعار این شعرا همان باده انگوري است و ساقی همان کنیز یا غالم شراب دهنده است.
که ابوحفص عمر پسر عمر سعدي معروف به ابن فارض این وضع تا دوره عباسی ادامه یافت تا این

است با مطلع:اي در عرفان سروده ي خمریه) در قرن هفتم هجري قصیده632- 576(
)26: 1362(خواجوي،1شربنا علی ذکر الحبیب مدامۀ         سکرنا بها من قبل ان یخلق الکرم

کم مضامین عرفانیکه به تصریح مولفان عرب، بسیاري از رموز صوفیه در آن نهفته است. در نتیجه کم
شد. وارد اشعار خمري در ادبیات عرب گشت و کلمات خمري در معانی مجازي استعمال می

خمریه در شعر فارسی-2-3
موضوعاتتریناز مهمیکی، خمریهآغازینهايدر سدهشعر فارسیظهور و تکوینمراحلاز نخستین

آشنا با تاكاز روزگار بسیار کهنایرانیانکهاستبیانگر این. شواهد فراوانیاستفارسی بودهدر ادبیات 

آن مست شدیم.  ترجمه: پیش از آفریدن انگور، به یاد دوست شرابی نوشیدیمکه از 1
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-هاي بسیار کهن با می و تاك آشنا بودهآریائیان در زمان« شته است. دارواجآناندر میانو میگسارياندبوده
اند. در سرزمین اصلی خود که حوالی آسیاي میانه و خراسان بزرگ بوده است، کمال دقت را در کشت و 

) آمده است... بلعمی در madhaبردند. در اوستا (می) به صورت مذ (انگور با نیروي حقیقی به کار میزرع 
ترین شاعران است... از همین جاست که قدیمیتاریخ خود (می) خوردن را از آداب و شرایع زردشت دانسته
). 70و69: 1352(یمین،» اند.و ادیبان دري (می) را به مغان و موبدان زردشتی نسبت داده

.کندمیحکایتعهد باستانایرانیانهايها و جشندر شاديمی، از اهمیتمتعدد شاهنامهاشارات
بیشتر خمریات در شعر .استبودهکهنايگذاشتهفارسی دارايادبیاتدر، سراییو خمریه، خمریهبنابراین

زندگانی مرفّه اغلب « است. ي قرن پنجم هجريتا نیمهي دوم قرن سوم هجري فارسی مربوط به نیمه
ها در مجالس پرشکوه هاي آنگویندگان این عصر و معاشرت با امرا و وزرا و رجال ثروتمند و خوشگذرانی

ها ها و عشرتها و عیشکه در شعر این عهد، همواره صحبت از کامرانیاست براي آني بزرگی شدهوسیله
مرادي و یأس و بدبینی و انزوا و انقطاع از خلق و نظایر این مسائل در آن سخن و ناامیشود و کمتر از ناک

است شاعران این دوره گساري یکی از مسائل مورد اقبال و توجه شعرا بودهرود از آنجا که می و مجالس باده
).1،365: ج/1373(صفا،» اند.بیشتر با ابیاتی پراکنده به توصیف آن پرداخته

حتی از نظر عناصر ایرانیدر کار شاعرانسرایی عرب، خمریهدر ایرانعربیو ادبنفوذ زبانسبببه
« و این تأثیر دو جانبه بوده است چنان که شفیعی کدکنی در این باره معتقد است:استتأثیر گذاشتهتصویري 

نتیجه برخورد با فرهنگ ایرانی است و بی گمان تحولی که در شعر عرب از نظر عناصر تصویر روي داده، 
شود، بی هیچ این اشرافیت که در عناصر تصویري شعر گویندگانی از قبیل ابن رومی و ابن معتز دیده می

تردید، از دید اشرافی ایرانی و ایران قدیم سرچشمه گرفته است. گرایش به وصف شراب و مجالس باده 
تمایالت آریایی است که نخستین بار در شعر ابونواس و امثال او ها از جملهها و گلگساري و قصرها و باغ

مایه خمریه در ). اما نخستین شعر مهم و مفصلی که با درون293: 1375(شفیعی کدکنی، » شود.دیده می
است و سراینده آن رودکی سمرقندي است. این قصیده ادبیات فارسی در دست است مربوط به عهد سامانی

مشهوراست سرمشق بسیاري از خمریه سرایان پس از وي شده است. صفا در » مادر می«که به نود و دو بیتی
وصفی که شاعر در تشبیب آن قصیده از شراب کرده، از زیباترین خمریات « نویسد: مورد این قصیده می

).1/375: ج1373(صفا،» شعراي پارسی زبانست.
مرغزي، فرخی سیستانی، منوچهري و دیگر شاعران به بعد از رودکی شاعران دیگري ازجمله بشار

)، 174-173الملک (صنامه نظامهاي نثر فارسی از جمله سیاستخمریه سرایی روي آوردند، و در کتاب
) فصلی را به آداب و آئین 4128-416) و راحۀ الصدور راوندي(ص70-67نامه عنصرالمعالی (صقابوس

دهد کهمینشاناند و این مان نوشیدن آن اختصاص دادهشراب نوشی و شرایط سود و زیان و ز
ايگستردهآگاهیایراندر تاریخو میگساريسازيها می، از قرنشعر فارسیآغازینهايسدهسرایانخمریه



5575 هامجموعه مقاله

ي از تصویر ا؛ هرچند که پارهاندساختهپیشینهآنيهخود را بر پایو صورخیالو بیشتر اصطالحاتاندداشته
باشد.شرابی را که در این شود برگرفته از تصاویر شعري شاعران عرب میمیشعري که در اشعارشان مشاهده

متون به کار رفته همان شراب انگوري است نه باده معرفت و عرفانی.بعد از رودکی خمریه سرایی همچنان به 
قوت خود باقی ماند. 

ین خمریه سرایان عصر غزنوي است که توصیفات زیبایی در آغاز ترفرخی سیستانی نیز یکی از برجسته
ترین کند که از این لحاظ دیوانش یکی از برجستهگساري بیان میهایش از ساقی و مجالس میقصاید و تغزل

سرا در عهد غزنوي است. ترین شاعر خمریهآثار شعري زبان فارسی است. اما منوچهري دامغانی بزرگ
وي در طریقه ساختن شراب چند قصیده رسد. خود میزیباییاوجبهمنوچهرياشعاردرسراییخمریه

برجسته دارد و عالوه بر این در مسمطات وي اشعار خمري بسیاري سروده است.
خمرو ، ولینیافتادامهوي اشعار و کیفیتوسعتبهگرچهسراییخمریهبعد از منوچهري 

راند، بادهمیسخنیا غمماند. هر جا شاعر از شاديباقیشعر فارسیثابترکنعنوانبهسراییخمریه
پرهیزگاري مانندسنایی، نظامی، عطار به سرودن این نوع شعر روي ومتدینشاعرانحضور دارد؛ حتی

در آثار این شاعران و کنایه، استعاره، لقبصدها نامانگیزة ابداعاي خمریهو اصطالحاتواژگانآوردند و
ها دیدگاهتوصیفاین، کندمیداللتنزد ایشانآنبر محبوبیتاند کهخمر ساختهبرايالقابیشاعرانگردید 
.دهدمینشانخمر استبهمربوطکهچهآنرا بهشاعران

ها معانی عرفانی در اشعار شعرا قاهدر اواخر قرن پنجم به سبب گسترش متصوفه و ایجاد و بسط خان
اي و میگساري را در معانی عرفانی به کار بردند وارد گردید و از این پس بسیاري از شعرا اصطالحات میخانه

ها را نامهکم زمینه پیدایش ساقیها از اوضاع زمانه کمدر همین زمان دید انتقادي شعرا و ناامیدي و شکایت آن
به وجود آورد.

، شعر عرفانیهاياندیشهو تعلیمانتقالبراي، دریافتند کهدیدندمردم میشعر را در میانرواجکهنصوفیا
و شور و شیداییعشقچاشنی، بلکهکالمبودنموزونصرفبود نهجذاب. آنچهتر استاز نثر جذاب

بسیار انتزاعیو گاهگونهفلسفیتعلیماتشکیاز خخمريکاربردواژگان، باصوفیبود. شاعرانشراب
احتماالً حتیکه، شاعرانیکردند. درنتیجهراغبصوفیانههاياندیشهرا بهطریقتسالکانکاستند و اذهان

معنويو ذوقعرفانیبودند، تجربیاتکشیدهپیماییاز بادهدستتصوفبهیا با گرویدنرا نچشیدهمی
هایی از آثار عرفانیشان را به این کلمات به ظاهر بدنام و حتی بخشکردندبیانخمريخود را با واژگان

-آناشعار فارسیتریندلنشینشد کهمرسومفارسیدر ادبچنانشیوهاینپس از مدتی .اختصاص دادند

خود رسید.اوجبهحافظخواجه در شعر تحولنداشت. ایعرفانیو باطنظاهر خمريبود کههایی
زبانتشخیصرسید کهو زمانییافتادامههمچنانحقیقیدر معانیخمريکاربرد زبانبه هر حال 

هماز شاعرانبعضیبود کهکرد، اینگردید. آنچه کار را پیچیدهناممکندشوار و حتیاز مجازيحقیقی
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، و مجازيحقیقیکاربردهايخود وارد کردند. بر اثر خلطهايرا در سرودهمجازيو همحقیقیخمر 
واژگانرمزيمعانی، در شرحتحقیقاز اهلگردید و گروهیمشکلمعنويشراباز ماديشراببازشناسی

میچوناز اصطالحاتیمعنیمراد اهلکهردند کو در آثارشان  تصریح نوشتندهاییو کتابرساالتخمري
هاست.آنرمزيمعناهايو خراباتو ساقی

در هر از آنکمابیشکهداشتهکشششاعرانبراياياندازه، بهاشعار خمریاز آغاز شعر دريهايقالب
، ولیباشد، معدود استخمر پرداختهموضوعتماماً بهکهقصایدياند. گرچهکردهاستفادهشعريقالب

خلقغزلقالبدر کهخمري. مضامیناستدهد فراوانمیتشکیلآنها را خمریاتتشبیبکههاییقصیده
نظر است و بهشاخصمیان، در اینحافظخواجهخمريهاي، غزلبا این وجود.استبسیار، نیزشده
درخور نیزهایخمريمثنوياست. حجمگفتهخوارگیو میاز میاز هر شاعر دیگريرسد که حافظ بیشمی

.هاستنامهرا دارد، ساقیاز خمریاتبیشتريسهممیاندر اینآنچه، ولیاستتوجه
بحث و بررسی-3
نامه: تعاریف ساقی3-1

هاي گوناگونی ذکر نامه تعریفسرایی براي ساقینامهبسیاري صاحب نظران و پژوهندگان در زمینه ساقی
ها عبارتند از: اند که برخی از این تعریفنامه را از دیدگاهی تعریف کردهاند و هر کدام ساقیکرده

نوعی شعر مثنوي در بحر متقارب که در آن شاعر خطاب به ساقی « کند: نامه را چنین میدهخدا ساقی
ثباتی حیات دنیوي و پند و اندرز و حکمت و غیره آورد. با اینکه این و بیان بیکند و مضامینی در یاد مرگ

نوع شعر را به علت ذکر باده و جام با سایر اشعار خمریه مناسبتی است، اما دو شرط این که مثنوي باشد و 
و اخالقی دهد و نیز روح خاص فلسفیدر بحر متقارب آید آن را نوع خاصی در میان اشعار فارسی قرار می

: ذیل لغت 1373دهخدا، » ( ها با مضامین عادي سایر خمریات تفاوتی آشکار دارد.و عرفانی این نوع منظومه
نامه).ساقی

نوعی مثنوي در بحر متقارب که در آن شاعر « نامه چنین آمده است: در فرهنگ معین ذیل لغت ساقی
گري ثباتی جهان و پند و اندرز و ترغیب او به ساقیکند و مطالبی مبنی بر یاد مرگ و بیخطاب به ساقی می

نامه).: ذیل ساقی1376(معین،» آورد.
ها که یک نوع آن ببحر متقارب مثمن مقصور یا نامهساقی« کند: نامه را چنین تعریف میصفا ساقی

هی بود براي گاشد، همچنان جوالنبند سروده میبند یا ترجیعصورت ترکیبمحذوف، و نوع دیگر آن به
ي ناپایداري و بیهودگی جهان و هستی آن، عاقبت دردانگیز ما فرزندان آدم در اظهار عواطف شاعرانه در باره

این نشأة گذران و فناپذیر، پناه بردن به عالم مستی و بیهوشی براي رهایی از دردهایی که بار منّت این هستی 
هاي آرزو آباد جهان از راه روشن خرابات، یافتن گمشدهنهد، گریختن از خراب دروغین بر دوش جان ما می

).5/1/616:ج1373(صفا،» در کوي میفروش....و نظایر این گونه فکرهاي باریک دلپذیر.



5577 هامجموعه مقاله

نامه را چنین ها روي آورد ساقینامهمال عبدالنبی فخرالزمانی نخستین کسی است که به جمع آوري ساقی
» شودخصوصی است که به صورت مثنوي و در بحر متقارب گفته مینامه آن نظم مساقی«کند: تعریف می

).1375:31(فخرالزمانی، 
نامه نامه و مغّنیساقی« کند: گونه تعریف مینامه را ایني تذکره پیمانه ساقیگلچین معانی گردآورنده

مثّمن مقصور یا دهد، ابیاتی است خطابی در بحر متقارب که اجزاي یک منظومه مستقل را تشکیل می
محذوف که در آن شاعر با خواستن باده از ساقی و تکلیف سرودن و نواختن کردن به مغنّی مکونات خاطر 

اعتباري مقام و منصب ظاهري و کجروي چرخ و ناهنجاري روزگار و ي دنیاي فانی و بیخود را درباره
و صفاي اهل دل درد و مذمت زهدان ریایی وفایی یار و جفاي اغیار و دو رویی ابناي زماننگونی بخت و بی

سازد، و در ضمن بیان این مطالب کلمات حکمت آمیز و نکات عبرت انگیز ها ظاهر و آشکار میو مانند این
)1368:1(گلچین معانی، » افزاید.نیز بر آن می

نامه ساقی« است: نامه چنین تعریف شدهدر دایرةالمعارف فارسی به سرپرستیغالمحسین مصاحب ساقی
-هایی است از نوع خمریه و غالباً به بحر متقارب که مشتملدر ادبیات فارسی و ترکی عنوان عمومی منظومه

: ذیل 1381(مصاحب ،» اند بر ابیاتی خطاب به ساقی و اشعاري در ناپایداري دنیا و ضرورت اغتنام عمر.
نامه ).ساقی

نامه یکی از انواع شعر غنایی ساقی« کند: ه را چنین تعریف مینامشمیسا در کتاب انواع ادبی، ساقی
نامه شاعر ساقی و مغنی را مخاطب قرار است، که معموالً به قالب مثنوي و به بحر متقارب است. در ساقی

اي در کار کنند و سرودي ساز دهند و سپس از گذر سریع عمر و خواهد که بادهدهد و از آنان میمی
دم اندرز و به اصطالح راند و خواننده را به اغتنام فرصت و دریافتنیا و جفاي روزگار سخن میناپایداري دن

)243: 1384(شمیسا، » ) دم را دریاب است.Carp Diemموتیف آن ( 
نامه نوعی شعر است که ي مشترك دارد، این است که ساقیها جنبهبه طور کلّی آنچه در تمام این تعریف

-ي اغتنام فرصت، یاد مرگ، جور و بیدهد و سپس مضامینی را در بارهمورد خطاب قرار میشاعر ساقی را 

کند. اعتباري مقام و منصب این دنیا بیان میوفایی روزگار و بی
نامه را چنین اگر بخواهیم تعریفی جامع و کامل به کمک تعاریف مذکور ارائه دهیم، شاید بتوان ساقی

نامه یک نوع شعر غنایی شعر است معموالً در قالب مثنوي و در بحر متقارب و مغّنینامهتعریف کرد: ساقی
دهد و با طلب باده از ساقی و نواختن موسیقی از مغنّی، که شاعر در آن ساقی و مغنّی را خطاب قرار می

دون، نکوهش وفایی دنیاي مسائلی از جمله : توصیف می و ساقی، اغتنام فرصت و دریافتن دم، یاد مرگ، بی
ها چرخ مکّار، ترك نام و ننگ، پشت پا زدن به عالیق دنیوي، شکایت از ریا و دورویی اهل زمانه و امثال این

کند.را بیان می
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نامهانواع ساقی-3-1
-که در بطن منظومههایی وابستهنامهساقیخوریم. نخست نامه برمیدر ادب فارسی به دو نوع عمده از ساقی

هاي وابسته یا پراکنده، ابیاتی هستند خطاب نامهیا به عبارت دیگر مراد از ساقیاندنی گنجانیده شدههاي داستا
که غرض اصلی هاي مستقلنامهو دیگر ساقیاندشدهبه ساقی و مغنی، که ضمن اثر دیگري از شاعر آورده

. نامه استشاعرسرودن ساقی
شاعر قرن ششماشاره نمود. به بیانی نظامی را مبتکر و مبدع ايتوان به کار نظامی گنجهاز نوع نخست می

دانند. اوست که بحر متقارب مثمن مقصور یا محذوف یعنی شعر یازده هجائی حماسی فارسی نامه میساقی
نامه بکار گرفت. در شرفنامه که شرح زندگانی و کشورگشائی اسکندر است، نظامی داستان را به را براي ساقی

وفایی روزگار، ها مضامینی درباره ناپایداري دنیا، بیدر آغاز و پایان داستانناگون تقسیم نموده و هاي گوبخش
هر چند نظامی داستان ادامه داده است.به و سپسها و از این قبیل مسائل آورده اغتنام فرصت، حکمت

آید. ه معناي واقعی آن به شمار میسرایی بنامهاي مستقل نسروده اما همین ابیات او سنگ بناي ساقینامهساقی
ي اسکندري و خواجوي ینهیپس از نظامی بسیاري از شاعران راه اورا دنبال کردند. امیر خسرو دهلوي در آ

به سبک آثار خودهاي گوناگوندر بخشو بسیاري از شاعران عصر صفوي کرمانی درهماي و همایون 
اند.سرودهی یهانامهنظامی ساقی

-ی برمییهانامهساقینوع دیگر ها آمده، ما در ادب فارسی به ی که در متن داستانیهانامهیغیر از ساق
.واضع این سبک را خواجه شمس الدین حافظ اندي خاصی نوشته شدهخوریم که فارغ از داستان یا منظومه

هایی سرودند.نامهبه تقلید از وي ساقیدانند. پس از حافظ شیرازي می
نامه یه ساقیمادرون-3-2

توان دارند که میاند از این جهت اهمیتي مفاهیم و مضامین بزرگ عرفانیکه دربردارندهها نامهساقی
نامه یکی از نوع ادبی الي ابیات آن کشف کرد. با این توصیف ساقیهاي شاعر را در البهها و دغدغهاندیشه

مستی و خماري وصحو و سکري شود. زه مربوط میاست با موضوعیت می و میخانه و آنچه که به این حو
ها ساخته ی که باده در آنیهامکانباده،هاي خود است. چگونگی ساخت کند داراي ویژگیطلب میشاعرکه 
شود، خواص و معجزاتی دارند برخاسته از ذهن اي که می در آن ریخته میشود و حتی جام و پیمانهمی

-در بررسی ساقیالی که باید سفارش شاعر را به نزد او آورد. براي نمونه ست خیی اشاعرو ساقی تنها عامل

که هریک از نظر طعم و رنگ و خاصیتی که دارند بادیگري خوریمی برمیشرابها به توصیف انواع نامه
د ها عبارتنمایهاز این درونها اغلب نزدیک به هم است که برخینامهساقیاما درون مایهباشد.متفاوت می

در مناجات ، توحید ونعت پیامبر (ص)، در نکوهش زاهد ومحتسبشکایت از روزگار و ابناي آن، از:
باشد.، اغتنام فرصت و خوشباشی، توصیف شراب، ساقی، مطرب..... میوسوگند

خواجه حافظ عبارتند از:نامهاي از مضامین ساقیبررسی پاره
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توصیف شراب-3-3
هاي نخستین پیدایش خود از شراب به عنوان یک مضمون بسیار مهم لشعر فارسی دري در همان سا

ي باده است. این مایه گرفته است. همچنین از تعابیرهاي رایج در زبان عارفان خصوصاً در قالب نظم، واژه
لفظ نیز همانند دیگر الفاظ همچون شاهد، دلبر، صنم، زلف، رخ و غیر ظاهري بد نام و غلط انگیز دارد که 

اي جز عیش و نوش و مستی و لهو و لعب ندارد. اما در زبان عرفا که یک زبان بر معناي ظاهر نتیجهحمل
سمبلیک است استعمال این کلمه ضمن تشابهاتی با معانی ظاهر، اهدافی بلند و کامالً متفاوت با معانی فوق را 

اي مستی نهفته است و هر شرابی ساقیاي دارد و در هر شرابی نوعی دنبال می کند. بنابراین هر شرابی نتیجه
نامه خواجه حافظ تعبیر و توصیفات گوناگونی براي این معجون آمده است که دارد از این رو در ساقی

اي از این . نمونهست خیالی که باید سفارش شاعر را به نزد او آوردی ابرخاسته از ذهن شاعرو ساقی تنها عامل
تعبیر و توصیفات عبارتند از:

میاي فتوحکی
)393: 1383بیا ساقی آن کیمیاي فتــوح            که با گنج قارون دهـد عـمر نوح (دیوان حافط،

آتش تابناك 
)394جویدش زیر خاك (همان:بیا ساقی آن آتش تابنــاك              که زردشت می

بکر مستور مست 
)394دارد نشست (همان:بیا ساقی آن بکر مستور مست          کـه انـدر خـرابـات 

آب اندیشه سوز    
)394بیا ساقی آن آب اندیشه سوز           که گر شیر نوشد شود بیشه سوز (همان:

می شاهی دهنده
)394بده ساقی آن می که شاهی دهد       به پـاکی او دل گواهـی دهــد (همان:

خواهد به توصیف می بپردازد قبل از مینامه آن است که هر جا که از نکات قابل توجه در این ساقی
آمده آمده است که با توجه به این قراین و شواهدي که در البالي اشعار آن» آن«توصیف می صفت اشاره 

توان مراد و منظورش را از شراب دریافت. گاهی خواجه حافظ به صراحت چنین مقصود خود را از می
کند: شراب بیان می

)395ب پاك        برآرم به عشرت سري زین مغاك (همان:میم ده که گردم از عی
خواجه حافظ همواره در معنی استعاري عرفانی استعمال نامهپس باتوجه به ابیات ذکر شده باده در ساقی

ي مادي و تجسم ظاهري ندارد و از عصاره تاك نیست از این رو در میکده خاك پیدا شده است و صبغه
ول میخانه عشق است. این باده رنگ عالم ملکوت دارد و نشان تجرید و توحید در آن شود، بلکه محصنمی

- شود. بنابراین در تأویل و تفسیر آن نباید به سراغ عالم ظاهر رفت و منظور از آن می و مستی را بادهدیده می
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نی و روحی ي انگوري و مستی حاصل از آن تلقّی کرد. این باده همان می معنوي و عرفانی گشایش باط
شود و جنس شراب طهور است که در قرآن به اهل بهشت وعده داده کند و باعث تعالی معنوي میایجاد می

است: شده
)394بیا ساقی آن می که حور بهشت         عبیر مالیک در آن می سرشت. (همان:

توصیف جام-3-3-3
جم،ازبزمرومقصوداز اینبود.طخهفتبدارايراجامشاینوکردبرااختراعراجامشجمشید

رابوجامشراباست،درادبیاتعرفانی مخترعشجمشیدکهآنجااز.استگساريبادهوطربمجلس
- نمایدوعارفاناغلبجامجمرابهدلتعبیرکردهجامونوشیدنشرابهمچونجامجهاننما،تمامرازهایهستیرابراي آدمیآشکارمی

اند از این رو خواجه حافظ در اشعارش از جام  کیخسرو دادهاند، البته در شاهنامه جام را به کیخسرو نسبت
در شاهنامه ذکري از انتساب جام به جمشید نیست. ولی چون شهرت جم بیش «گوید .و جمشید سخن می

از کیخسرو بوده، و از سوي دیگر مسلمانان او را با سلیمان نبی پیامبر بنی اسرائیل یکی دانسته اند و همچنین 
پیدایش شراب به جمشید منسوب بوده است، جام کیخسرو را جام جم و جام جمشید در روایات 

دهخدا: ذیل جام)».(خواندند
هاي ي مضمون آفرینی و رمز پردازيدر ادبیات فارسی جام و مترادفات و ترکیبات آن بارها دست مایه

م ساخته شده غالباً عاري از هر شاعران و عارفان قرار گرفته است. در شعر غیر عرفانی، مضامینی که با جا
گونه معناي رمزي و استعاري است و مراد شاعر همان ظرف شراب است. اما در اصطالح عرفانی معانی 

جام کاسه و ظرفی است که در آن آشامیدنی نوشند. در اصطالح عرفا دل سالک است « خاص خود را دارد 
بدن است، عارف کامل از جام » تصفیه«و از باده » بدن«م، اند مراد از جاباشد. گفتهکه ماالمال از معرفت می

ها جام و مترادفات نامه:ذیل کلمه جام). در ساقی1370(سجادي، » باده الهی نوشد و سرمست از توحید گردد.
آن از قبیل مینا، خم، سبو، رطل، صراحی، خنب، ساغر، پیمانه... بارها دست مایه مضمون آفرینی و هنرپردازي 

عارف قرار گرفته است.شاعران
ي خواجه حافظ همچون شراب داراي خواص و معجزاتی است که نامهجام و ترکیبات آن در ساقی

برخاسته از ذهن شاعر برخی از خواص و معجزات این نوع جام عبارتند از:
بیا ساقی آن می که عکسش ز جام          به کی خسرو و جم فرستد پیام

جام جــم          زنــد الف بــینایی انــدر عـدمبیـا ساقـی آن می کـزو
به مـن ده که گردم بتأیید جــام            چـو جـم آگـه از سرّ عـالم تمام
من آنم که چون جام گیرم بدست            بـبینم در آیینه هرچـه هـست

)394-393، 1383(دیوان حافظ:
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اي را فراهم می سازد تا بنابراین خواجه حافظ راز نمایی جام که در اساطیر کهن ایرانی است زمینه
هاي اشراقی ایرانی را با اندیشه هاي متعالی عرفانی پیوند دهد تا از این منظرگاه شور و شوق و مستی اندیشه

.این وادي به کشف و شهود نشسته است را یکجا در قالب کلمات بریزدعارفانه خود را و آنچه در 

ي خواجه حافظنامهآالت موسیقی در ساقی-3-5
شعر و موسیقی ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با هم دارند و پیوند این دو هنر ریشه در اعصار کهن دارد 

این دو هنر وجود دارد امروزه از یکدیگر جدا هر چند به دلیل گستردگی موضوع و تنوعی که در هر کدام از 
اي برقرار آیند  ولی با این وجود بین شعر و موسیقی پیوند ویژهاي به حساب میشده و هر کدام هنر جداگانه

بها و تأثیر آن بر کس است زیرا موسیقی بدون شعرگیرایی و شادابی الزم را ندارد. ارزش این هنر گران
با هنر ارزشمند دیگري به نام شعر آمیخته شود تأثیر دو چندانی بر روح و روان آدمی پوشیده نیست و زمانی 

گذارد.  می
خواجه حافظ آوردن اسم آالت و سازهاي نامهها و مضامین خاص در ساقییکی دیگر از ویژگی
که شاعر « است نامه آمدهآیند و در تعاریف ساقیهمراه هم مینامهو مغنینامهموسیقی است چون ساقی

» ( اي در کار کنند و سرودي ساز دهند...خواهد که بادهدهد و از آنان میساقی و مغنی را مخاطب قرار می
ها ها، پردهخواجه حافظ به اسم انواع سازها و نیز بسیاري از آهنگنامه). بنابراین در ساقی243: 1384شمیسا، 

خوریم برخی از آنها عبارتند از:ها و اصطالحات خاص موسیقی برمیو دستگاه
مغـنی بــزن آن نـوآییـن سرود             بـــگــو بــا حـریفان بـه آواز رود
مغنی کـجـایـی بـه گلبانگ رود            بـــیــاد آور آن خـسروانی سـرود
مغنی از آن پـرده نـقـشی بـیـار            ببین تا چه گفت از درون پرده دار

ـی دف و چـنـگ را سـاز ده             بــه آیـیـن خـوش نغـمه آواز دهمغن
مغنی مــلـولـم دوتـایــی بـزن             بـه یکـتـایـی او کـه تـایـی بـزن

مغنی نــواي طــرب سـاز کـن             بـه قـول و غـزل قـصـه آغـاز کن
ضـرب اصـولـم بـر آور ز جايکه بار غمم بر زمین دوخت پاي            بـه 

مغنی نــوایی بـه گلـبانـگ رود            بگــوي و بـزن خـسروانی ســرود
روان بـزرگـان ز خـود شاد کن              ز پـرویـز و از بـاربـد یـــاد کــن

)395-394، 1383(دیوان حافظ:
نکوهش دنیا -3-6

اي دارد. قصه دنیا همواره با هاي خود در دیوان شاعران تصویر و جایگاه ویژهدنیا با همه ویژگی«
اعتباري و توان گفت که کهنترین سرود در ادبیات فارسی، سرود بیجریان ادب فارسی همراه است. و می

).70: 1388نصر اصفهانی، » ( نکوهش دنیاست.
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کوتاهی عمر جدال با سرنوشت و زمان و این که از کجا آمده و به کجا خواهد رفت، این که انسان 
عمر خود را چگونه بگذراند و تا چه اندازه زمام خویش را در اختیار دارد از مهمترین مضامین و موضوعات 

مالً مسلم و آشکار است. چون و چرا ها خواجه حافظ کانامهشعر فارسی است. و تأثیر این اندیشه در ساقی
در کار خلقت، ناتوانی انسان در برابر مرگ و تأکید بر چنین تفکر عبرت آموز و در عین حال یأس آلود، 

است. در این دنیاي خواب کردار همه چیز برعکس آرزوها و آمال همراه با اندوه عمیق، در ساقی بیان شده
رحمی کینه خود را از فرزندان دهد و با بیرا به جاي بدي قرار میبشري است بدي را به جاي نیکی و نیکی

اي بنامند که کسی از گیرد، بنابراین جا دارد که جهان را مشتی خاك غرور و فلک را تل سراب گونهخود می
است پس راه گریزي براي گذراندن کردن عمر جز با میخوارگی اي ندیدهجوي بخشش آن نصیب و بهره

هاي ترین دغدغهنشیند یکی از بزرگ. زیرا ناپایداري این جهان و غم و دردي که بر دل آدمی میبینندنمی
شود:اش مشاهده مینامهخاطر خواجه حافظ است که در ساقی

دم از ســیر ایـن دیـر دیـریـنــه زن              صـالیـی بـه شاهان پیشـینـه زن 
کــه دیـده است ایوان افـراسیابهـمان منـزلـسـت ایـن جهان خراب    

کـجـا راي پـیـران لـشکــر کـشـش             کجا شیده آن ترك خنجر کشـش
نـه تــنـها ایـوان و قـصـرش بــبــاد             کـه کس دخـمه نیزش ندارد بیاد

لم و تـورهمان مـرحله ست ایـن بـیـابـان دور             کـه گـم شد درو لشکر س
چه خوش گفت جمشید با تاج و گنج             که یک جو نیرزد سـراي سـپـنـج
بـده تـا روم بـر فـلــک شـیـر گـیـر            بـه هم بر زنـم دام این گرگ پـیـر

)395-1383،394(دیوان حافظ:
پردازد:در ابیاتی دیگري چنین به نکوهش دنیا می

سـر فتـنه دارد دگـر روزگـار          مـن و مـستـی و فـتنـه چشم یار
یکی تـیغ دانـد زدن روز کـار          یـکی را قـلـم زن کـنـد روزگــار

)397-396ان:فریب جهان قصه روشن است          ببین تا چه زاید شب آبستن است (هم
هاي ذکر شده از در تمام تعریف» این گرگ پیر«به هر حال نکوهش روزگار و به تعبیر خواجه حافظ 

نامه خواجه حافظ که تحت عنوان شود در این بخش از ساقیاست. چنانکه مالحظه مینامه آمدهساقی
تاریخی، حماسی و عاشفانه است. یکی از نکات مهم این بخش اشاره به سرگذشتنکوهش روزگا آمده

پهلوانان و پادشاهان و دیگر کسانی است که به نوعی در صفتی مشهور بودند و هدف از آوردن این بخش در 
اعتباري مقام و جاه این دنیا در ذهن خواننده و شنونده ارزش بودن سلطنت و بینامه خواجه پوچ و بیساقی

اند؛ زیرا ، عادل، پهلوان و ... محصور و در بند این دنیاي فانیشود، زیرا همه کس ظالم، مظلوممتداعی می
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است از این رو خواجه وفایی سرشته شدهفلک با خلق خود سر سازگاري ندارد. چون نهاد روزگار و بر بی
گوید:   حافظ براي فراموشی از غم دنیا  می

دراین خونفشان عرصه رستخیز       تو خون صراحی و ساغر بـریـز
)396ه مستان نوید سرودي فرست        بـه یـاران رفته درودي فـرسـت(همان:ب

ها و خواجه حافظ بعد از بیان اوضاع روزگار و شکایت از بخت ناپایدار براي از میان بردن غم
آید. بنابراینخواري در کسب عیش و شادي برمیآورد و از طریق بادههایشان، رو به باده میفراموشی غصه

باشد که شاعر از طریق عیش و مستی در ها این عصر مینامهدعوت به عیش و مستی نیز از مضامین ساقی
ي کفاره ها را باید به منزلهنامهساقی« گوید: صدد انتفام گرفتن از روزگار است. به همین سبب صفا می

- برد و شاعر را از البهویسندگان پیي نهاي اندیشهپروایی غزل سرایان دانست و به جلوهها و بیگريستایش
).616، 5/1: 1373(صفا، » هاي این منظومه شناختالي بیت

رندي و مالمت - 7- 3
مردم محیل و زیرك و بی باك و منکر و الابالی که بی قید و بند باشد و ایشان را از این جهت رند « 

(برهان، » المت دارد و باطنش سالمت باشدخوانند که منکر قید و صالحند و شخصی که ظاهر خود را در م
: ذیل رند)1384

- اما این کلمه در دیوان سنایی براي نخستین بار در ادبیات فارسی معنا و مفهوم دیگري غیر از معناي اولیه
کند، چنان که در دیوان وي آمده است: ي آن پیدا می

مذهب قلّاشی و طامات گیرخیز و بتا راه خرابات گیر                    
)110: 1380(رضوي،صحبت اصحاب خرابات گیرمذهب رندان و گدایان دهر              

کم این معنا و برداشت از رند در اشعار شاعران دیگري همچون عطّار، سعدي، حافظ و دیگر شاعران کم
دهد از جمله حافظ با بار امطلوب و منفی خود را از دست میشود و معناي نکند و پربارتر میرسوخ پیدا می

حافظ از آن جا که نگرش مالمتی داشت هر نهاد یا امر « معنایی مثبت، بسیار از این کلمه استفاده کرده است 
سنجید، با مقبول اجتماعی، و همچنین هر نهاد یا امر مردود اجتماعی را با دید انتقادي و ارزیابی دوباره می

أسی به سنایی و عطّار؛ رند را از زیر دست و پاي صاحبان جاه و مقام، و از صف نعال بیرون کشید و هم ت
توان مشاهده هاي رندانه را در دیوان حافظ می)  هر چند که اوج اندیشه1384:407(خرمشاهی، » پیمانه کرد

توان مشاهده کرد:ه وضوح میاش نیز بنامههاي رندي و مالمتی در ساقیکرد اما رد پاي اندیشه
بیا سـاقـی آن بـکـر مـستور مست          کــه انـدر خــرابـات دارد نـشسـت

به من ده که در کیش رندان مست         چـه آتش پرست و چه دنیا پرسـت
به مـن ده کـه بد نام خواهم شدن         خـراب مـی و جـام خـواهم شــدن.

)395-394، 1383(دیوان حافظ:
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نتیجه گیري:
نامه سرایی توانست سرآغاز یک نو جریان ادبی به نام خواجه حافظ نه تنها در غزل تلفیقی بلکه در ساقی

ره صفوي به اوج خود رسید و نامه سرایی باشد که این جریان بعد از وي ادامه داشت تا این که در دوساقی
نامه سرایی پرداختند.    اکثر شاعران این دوره به ساقی

ترین اشعاري است که تعریف و توصیفات متعددي از  ي خواجه حافظ یکی از پرشور و شیریننامهساقی
ستفاده از ست. در این نوع شعر شاعر به بهانه می، مستی و اباده، جام، آالت موسیقی را درخود جاي داده

خواهد چه که او نمیها خود را در نکوهش روزگار و اهل آن براي انتقاد از آناي ناگفتنیدیگر کلمات میخانه
کند که به مغنی پناه ببرد و نیز این همه از می و مستی سخن اي که شاعر را وادار میآورد. دغدغهبر زبان می

مطلبی سنجیده است براي بیان موضوعی است که ذهن بگوید هر یک از این مضامین داراي پیامی خاص و
داشته است. شاعر را به خود مشغول می

ها و وفایی دنیا و شکایت از آن، ناپایداري زندگی و غم: بیي خواجه حافظنامهساقیمحتواي مضامین و 
اطیري، تاریخی و ، آوردن تلمیحات فراوان اسهاي آن، عجز از گشودن راز هستیو پرهیز از غمو اندوهشادي

نامه باشد.پس ساقیثباتی و ناپایداري مقام و منزلت دنیوي میدینی که هر یک از این تلمیحات بیانگر بی
- خواجه حافظ هر چند دعوت به عیش و شادي و مجلس میگساري و همچنین شنیدن نغمات موسیقی می

اندازد اعتباري مقام دنیوي میناپایداري و بیکند، اما درونمایه آن با سوزهایی همراه است که انسان را به یاد
نامه خواجه حافظ را باید در ژرف ساخت آن جست.از این روست که معنا و مفهوم ساقی

را به صرف آن که در آن از جام، باده و سایر متعلقات آن سخن گفته شده، خواجه حافظ نامه ساقیاگر 
سد، چرا که بسیاري از عرفا و شعراي ما در غزلیاتشان نیز ری از شعر خمري بنامیم، صحیح به نظر نمییجز

معنویت و گیرایی ي خواجه حافظ نامهروح عرفانی در کالبد ساقی. به هر حال اندبه ذکر باده و جام پرداخته
گردد و از سایر اشعار خمري میاش نامهبخشد که از یک سو موجب امتیاز ساقیمیبه این نوع شعر خاصی 

د. شوهاي آن مییگر باعث انسجامویکپارچگی کل بیتاز سوي د
کتابنامه

قرآن کریم
. تاریخ ادبیات زبان عربی، انتشارات قوس، تهران، چاپ 1368آیتی، عبد الحمید.، .1
دوم.
. محمد حسین،برهان قاطع، به اهتمام محمد معین، امیر کبیر، 1362خلف تبریزي،.2
تهران
نامه، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، . لغت1373دهخدا، علی اکبر.، .3

تهران، چاپ اول.
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. فرهنگ لغات و اصطالحات و تعبیرات عرفانی، 1370سجادي، سید جعفر.، .4
انتشارات طهوري، تهران.

، صور خیال در شعر فارسی، انتشارت آگاه، 1375شفیعی کدکنی، محمد رضا، .5
چاپ ششم.

تشارات فردوس، تهران، چاپ چهارم.، انواع ادبی، ان1384شمیسا، سیروس.، .6
، تاریخ ادبیات در ایران، جلد یک، در هشت مجلد، 1373صفا، ذبیح اهللا.،.7

فردوسی، تهران، چاپ دهم.
، تاریخ ادبیات در ایران، جلدپنجم بخش اول، در هشت مجلد، 1373ـــــــ،.8

فردوسی، تهران، چاپ دهم.
ه، به تصحیح احمد گلچین معانی، ، تذکره میخان1375فخرالزمانی، مال عبدالنبی، .9

انتشارات اقبال، تهران، چاپ ششم.
، دیوان حافظ، انتشارات پیام عدالت، تهران، چاپ سوم1381قزوینی، محمد،.10
، تذکرة پیمانه، انتشارات کتابخانه سنایی، چاپ 1368گلچین معانی، احمد، .11
چهارم.
هران، انتشارات ، دایره المعارف فارسی، ج اول، ت1381مصاحب، غالمحسین، .12

امیرکبیر، چاپ اول. 
برهان قاطع، انتشارات امیرکبیر، تهران، چاپ چهارم.1361معین، محمد.،.13
.رودکی و عمر خیام،پژوهش هاي زبان و 1388نصر اصفهانی، محمد رضا.، .14

دانشگاه اصفهان. دوره -پژوهشی) دانشکده ادبیات و علوم انسانی-ادبیات فارسی(علمی
.67-88، ص1388بستان، تا2جدید،شماره

، 21، سیر و تحول خمریات در ادبیات دري، مجله ادب، سال 1352یمین، حسین.،.15
.62-70، صص2شماره
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سببی در کلهري: بررسی رده شناختی
1سارا فرزین یاسمی

دکتري زبانشناسی
چکیده

مهم زبانی هاي در این مقاله ساخت سببی کردي کلهري بررسی شده است. گرچه ساخت سببی از ساخت
شناسی است اما، در کلهري مطالعات کمی بر روي آن انجام شده است. مطالعه حاضر در قالب اصول رده

صورت (بهn-با استفاده از پسوند سببی ) به انجام رسیده است و وجود ساخت سببی1992کامري (
گویش، کند. در اینتأیید میصورت ترکیبی را در کلهريکمکی، تغییر کامل صورت فعلی و هايصرفی)، فعل

-piاياضافهترکیبی با استفاده از گروه حرفصورت  wکند.(= به) نیز ساخت سببی ایجاد می
کلهري، سببی صرفی، سببی کمکی، سببی ترکیبی، سببی واژگانی.ها:کلیدواژه

. مقدمه1
هاي دستوري مقایسه ویژگیشناسان به که درآن زباناست شناسیزباناي از دانش شناسی زبان، شاخهرده

پردازند و سپس سعی گوناگون میهاي ها در جمله) در زبان(مانند چگونگی ساخت فعل یا ترتیب واژه
کنند.هاي مختلف تقسیمگونهبندي و بهها دستهها را بر پایه این سنجشزبانکنند می

ایل کلهر بزرگترین ایل کُرد در کردستان است که در طول تاریخ نقش مهمی در تحوالت کردستان، ایران 
ی زیادي است. اکنون قسمت اعظم این ایل در استان کرمانشاه ساکن است. بنابر اسناد تاریخو عثمانی داشته

هاي کلهري است که جزو هیچ یک از گویشکلهر، گویشباشد. زبان ایلکلهر میغرب مرکز اصلی ایلایوان
رداوریانه و غیره سویریانه، چهالنیانه، مههاي شابادیانه، گیهلهجهباشد و خود بهلکی، سورانی یا هورامی نمی

.شودتقسیم می

ها یافت شده و داراي تنوعاتی است اما، تاکنون غلب زبانکه در اسببی یک ساخت مهم نحوي است
درگویش کلهري مطالعه دقیق و جامعی برآن انجام نشده است. این مطالعه، تاحدي خألهایی را که تاکنون در 

گویش به جامعه کرد زبان و نیز برده و در شناساندن اینبیناین زمینه، در دستور کلهري وجود داشت از
تنها در بررسی کلهري و دیگر یگر گامی هر چند کوچک برداشته است. نتایج این مطالعه نیز، نه هاي دزبان

کلهري است کارآمد خواهد که خویشاوند زبانیِهاي زبان فارسیکردي، بلکه در بررسی ساختهايگویش
بود. 
. پیشینه مطالعات2

1 . sara_farzin2001@yahoo.com
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پذیرد ثانویه صورت میزم با استفاده از تصریف الهاي سببی فعلدارد ساختمی)بیان195: 1961مکنزي(
2و خوشناو1هاي ریواندزشود. درگویشمیمتعدي صرفعنوان فعلیصورت معمول بهسببی بهو فعل

، سلیمانیه، 3هاي اربیلمتعدي و در گویشحال فعلبه ستاك - niکردن تکواژ ستاك حال فعل سببی با اضافه 
شود. ستاك به ستاك حال فعل متعدي ایجاد می-enکردن تکواژ و مکري با اضافه 5گرد، بن4وارماوه، پیژدار

هاي در گویش-nهاي سورانی و مکري و تکواژدرگویش- ndکردن تکواژ گذشته سببی نیز با جایگزین
شود. حاصل می-niجاي وارماوه و سلیمانیه  به 

نویسد هاي سببی می) درباره فعل71: 1380ویش بدره( گکردي ایالمی: بررسی دوستان درکتاب کریمی
گذشته ساخته براي ستاكnبراي ستاك حال و enها از ستاك حال فعل الزم+ تکواژستاك این دسته از فعل

شود. می
داند که فاعل آن سبب ) فعل سببی را فعلی می72: 1388کرمانشاهی (کردي رنجبر درکتاب دستور زبان

شود: ستاك صورت زیر ساخته میها به ري آن را به انجام برساند و یا اثرش را بپذیرد. این فعلشود دیگمی
شود.تبدیل میkinnسببی به در kiکشیدن از ستاك حالبه معنايkiمثالً n+–/ِenان/-حال+
. دیدگاهی رده شناختی کامري به سببی3
متعدي باشد که از یک فعل الزم ایجاد شده است و یا د فعلیتوانسببی می) فعل1992اعتقادکامري (به

سببی شده است. این افزایش ظرفیت تبدیل به فعل تر بوده اما با افزایشپایینکه قبالً داراي ظرفیتیحتی فعلی
رساند اما از آنجا که غالباً انجام میکه عمل فعل را به ظرفیت شامل درج یک سبب در جمله سببی است

تواند فاعل فعل سببی شود پس دانند فاعل فعل غیرسببی نمیها بیش از یک فاعل را در جمله مجاز نمیبانز
سببی که در ایجاد ساخت هایی تنوعشود. با توجه به یک سبب متفاوت از فاعلِ فعلِ غیرسببی وارد جمله می

-کمکی و سببی صرفی، سببیگانی، سببی: سببی واژکننددسته تقسیم میوجود دارد این ساخت را به چهار

. الف) ساخته شده است:1که از فعل دوظرفیتی خورد(. ب) فعل داراي سه ظرفیت است 1ترکیبی. در مثال (
) الف. علی غذا را خورد.1

ب. مریم غذا را به علی خوراند.
شود مثالً در زبان اد می. ب) ساخت سببی با افزودن یک وند ایج1در برخی موارد (مثالً خوراند در

سازد. فارسی پسوند ان از فعل غیرسببی، فعل سببی می
) الف. علی مرد.2

١ . Rewandiz
٢. Xonaw

٣ . Arbil
٤ . Pidar

٥ . Bingard
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ب. محسن علی را کشت.
ج. رضا باعث شد محسن علی را بکشد.

کشت تبدیل شده است که به این نوع ساخت ظرفیتی مرد به فعل دوظرفیتی. ب) نیز فعل تک 2در مثال (
تکرار است گاهی این فرایند قابلکه هاي فرایند سببی آنستگویند. یکی از ویژگیواژگانی میسببی، سببی 

که فعل سببی کشت بار دیگر سببی شده و با استفاده از یک فرایند نحوي، به بینیم. ج) می2مثالً در مثال (
ساخت باعث شد بکشد تبدیل شده است.

از راهبردهاي نحوي معمول زبان براي ایجاد جمله پیچیده از کهاستترکیبی ساختیمنظور از سببی 
کند خود بندي مستقل که مفهوم سببی را بیان میکه محمولیکند. این بدان معناست میساده استفاده جمله

کمک فعل ترکیبی باعث . ب) به3. الف) فعل جمله (سرخوردن) غیرسببی است. اما در (3است. مثالً در(
ی شده است:شدن، سبب

) الف. علی از روي بام سر خورد.3
ب. مریم باعث شد علی سر بخورد.

کمکیِ صورت کمکی و یا تغییر فعلکه با استفاده از یک فعلکمکی استهاينوع دیگر سببی، سببی
شود.غیرسببی ایجاد می

کلهري. مجهول درکردي4
اي که درآن شخصی، حادثهشودمیگفته هاییوعه جملهمجمسببی بههاي) ساخت1367گفته دبیرمقدم (به

که مسبب خوانده دیگري یا شیئی گردد تا شخص اي میشود محرك و انگیزهمیسبب خوانده کهاي یا پدیده
شده فعل اضافه بماند. در حقیقت، سبب به دهد، پذیراي حالتی شود یا درحالتی باقی شود عملی را انجاممی
شود. این افزایش میظرفیت محسوب دهد یعنی سبب، خود یک میر نتیجه ظرفیت آن را یکی افزایش و د

یابد.هاي متفاوتی نمود میشکلهاي مختلف بهظرفیت در زبان
کند. در این مثال، فعل دوظرفیتی به سرآمد ) وجود ساخت سببی را اثبات می4هایی مانند (درکلهري مثال

ها در این تبدیل از چه که زبانسر آوردم تبدیل شده است. اما سوال اینجاست تی بهظرفیبه فعل سه 
کنند؟راهکارهایی استفاده می

4omr-m        ht--.الف ( sr

عمر    -آمد       ملکی اول شخص-بست بهسر    پی
عمرم به سرآمد.      

omr     w bdbxti          hwrd-m- sr     ب.
آورد    بدبختی     با          عمر         -مفرداول شخص-بست بهسر   پی

سرآوردم. با بدبختی عمر را به
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سببی صرفی4-1
) 1367تعبیر دبیرمقدم تکواژي بهصرفی (سببیهاي ) از سببی1992شد کامري(همانطورکه پیشترگفته

هایی از این نوع ساخت سببی شوند. در کلهري نمونهکند که با استفاده از یک وند ایجاد میصحبت می
شود:ساخته میn–مشاهده شد که با پسوند 

brq-g bixod       sz-i) 5. الف
برق (المپ)-سوختن (روشن بودن)       بیخود         معرفه-استمراري

خود روشن است.آن المپ بی
nim      st     bitr     l brq        sz-n-im -ب

سوزاندن (روشن بودن)         برق         از      بیشتر      ساعت        نیم-سببی-جمعاول شخص
المپ را نیم ساعت بیشتر روشن گذاشتیم.         

6li       ni-t-.الف ( z

نشست    علی   -گذشته-بست برزمین   پی
علی بر زمین نشست.

md li         ni-n- z   ب.
نشاندن    علی        احمد-سببی-بست برزمین   پی

ن نشاند.احمد علی را بر زمی
فعل سببی سوزد= برق روشن است) به . الف) فعل غیرسببی سوختن (فعل الزم) برق می5در مثال (

. ب) تبدیل شده است. از صورت الزم این فعل، معناي خود 5کردن) در مثال(روشنسوزاندن (فعل متعدي
ده است برق زمان بیشتري کسی باعث شکهفهمیم شود اما از معناي متعدي آن میخودي برداشت میبه

معناي بهninکه داراي صورت سببیمعناي نشست فعلی الزم است به nit) فعل6روشن باشد. درمثال(
ایجاد شده است.n–ساز نشاند است. این صورت سببی نیز با استفاده از پسوند سببی

بسیار زیادي مشاهده شده است ، هردو صورت سببی و غیرسببی معلوم هستند اما موارد دراین نوع سببی
آید:صورت معلوم می. ب) تنها به7صورت مجهول و صورت سببی(. الف) تنها به7که صورت غیرسببی (

w-g re-j ) 7.الف
آب -ریخت      معرفه-مجهول

ب ریخته شد/ ریخت.     آ
tw r-n-m           w nw-run-g ب.

روغن   -ریختن  معرفه-سببی-مفردشخصداخل     در  اول-تابه   کسره اضافه
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روغن را در تابه ریختم.

کمکی سببی4-2
کمکیِ صورت ده از یک فعل کمکی و یا تغییر فعلکه با استفاکمکی استنوع دیگر سببی، سببی

معنی بودن به bynکمکی غیرسببی داراي فعلکلهري، صورت هاي شود. در بسیاري از دادهغیرسببی ایجاد می
یا شدن است: 

srgt bi-m            m wun-i) 8.الف
پی  در      من -مفردشخصبودن   سرگشته   سوم-مفردخصشاول

من در پی او سرگشته بودم.  
w donj-j    dun     srgt-m         tl-j             tir t kjب.

طالع    -اضافهدنیا  در کی  تا  تیره  کسره–اضافه سرگشتهدون کسره-مفرداول شخص
k-j-

کردن  -استمراري
کند.   سرگشته میدر دنیاي دون طالع تیره تا کی من را 

گر این فعل همان . ب) نیز کنش8گر فعل سرگشته شدن است. در (کنش. االف) ضمیر فاعلی من8در (
که در ساخت سببی به عنصر غیرفعلی فعل چسبیده است.ضمیر من است

gl-m       rz-jj-pir     bi-m-js) 9. الف
شد   پیر       اکنون-مفرداول شخص-مو   نقلی-مفردشخصاولریخت  ملکی-مجهول-نقلی
ام و موهایم ریخته است.اکنون پیر شده

krd- pir-m     dq-tب.
داغ -مفردپیر    ملکی دوم شخص-مفردشخصکرد        اول

ات) مرا پیرکرد.داغ تو (غصه
معنی بهkərdənکمکی که در صورت سببی به فعل کمکی غیرسببی، فعل بودن استها فعلدر این مثال

کمکی کردن تبدیل کمکی بودن داشته باشیم به فعلکه هرگاه فعل کردن تغییر یافته است. اما اینگونه نیست 
. ب) به فعل 10کمکی در ساخت غیرسببی هست است اما درساخت سببی(الف) فعل. 10شود. مثالً درمثال (

معناي گذاشتم تبدیل شده است. بهnæmæکمکی 
h- w growml-g-m) 10.الف

خانه-معرفه-مفردشخصگرو        در    هست    ملکی اول
ام در گرو است. خانه
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grow  n-m-s ml-g-m      ب.
خانه  فردا صبح   -معرفه-مفردشخصاولگذاشتن   ملکی- مفردشخصاول–دربستگرو    پی

گذارم.ام را در گرو میفردا خانه
کمکی را در ساخت سببی فعلکمکی غیرسببی فعل هستن نیست اما بازهم تغییر دربرخی موارد فعل

bær bd. الف) 11کنیم. مثالً در (مشاهده می in41که در (معناي برباد رفتن صورت غیرسببی فعل استبه
معناي برباد دادن تبدیل شده است: بهbær bd dnب) به 

omr-m      br    bd i- - )11الف
عمرم بر باد رفت.  

omr-m     t d-j      w br      bd br    bd    b-j -ب
باش باد   بر -مفردشخصعمر  دوم-مفردشخصاولداد تو   ملکی-مفردشخصباد   بر   تاکید دوم

بر باد باشی که تو عمرم را بر باد دادي.
صورت . ب) به12که در (گرفتن فعلی غیرسببی استدستمعناي بهبهwæ dæs grtn. الف) 12در (

wæ dæs djnکسی دادن تبدیل شده است. دستمعناي بهبه
s-j      gdj gr-t-n      w dsmrdm -) 12الف

عصا      مردم  -اضافهگرفتن گدایی      کسره-گذشته-جمعشخصدست        به    سوم
ست گرفتند.دمردم عصاي گدایی را به

gdj d-j-d ds      mrdm ts-j -ب
عصا     تو -ضافهاداد  گدایی  کسره-مفردشخصدوم- مردم     دست   به

دست مردم دادي.تو عصاي گدایی را به
hizسبکگرفتن در کنیم. در این مثال فعلشاهده میسبک را م. ب) مثال دیگري از تغییر همین فعل13در (

gərtənمعناي بلند شدن به فعل سبک دادن در بهhiz dnمعناي بلندکردن تبدیل شده است:به
li      w xw    hiz    grt- -) 13الف

از          علیگرفت      بلند     خواب       
علی از خواب بلند شد.

w li    w xw   hiz    d--ب
داد        بلند خواب       از       علی      او 

او علی را از خواب بلند کرد.
سبک صورت کمکی و یا تغییر فعلاز افزودن یک فعلکمکی هايهمانطورکه پیشتر اشاره شد سببی

شوند. غیرسببی ایجاد می
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سببی واژگانی4-3-3
هایی از افزودن یک کمکی بود. درکلهري نمونههایی از تغییر فعلکردیم نمونهکه تاکنون ذکرهاییمثال

ها نیز مشاهده شدکه در آن ریشهمرکب عبارتی بهتر، تبدیل فعل غیرسببی ساده به فعل سببیکمکی و یا بهفعل
هاي هایی از سببیتوانند مثالها میباهم متفاوتند وکامري ازآنها باعنوان سببی واژگانی نام برده است. این مثال

) در مقاله ساخت سببی در زبان فارسی به آنها اشاره کرده است.در 1367اي نابرابري باشندکه دبیرمقدم (ریشه
. الف) به 15) نیز دیدن (15سببی کشتن و در (صورت . الف) به14یرسببی مردن(. ب) صورت غ14مثال (

. ب) تبدیل شده است:15نشان دادن (
mrd-usi    ru pi bimn      l-i) 14.الف

الشه  -اضافههپیش        روز     سه     بود   کسرمرده-بود
مانند

مانند جسدي بود که سه روز پیش مرده بود.
b-k-m     mrd-i-g-n     ko-i-tr     b-i    ب.

- شخصالتزامی سوم-کردن-مفردشخصاولمرده-معرفه-کشد جمع-استمراري-فردمشخصسوم

قسمت  اگر-مفرد
شود).ها میعث مرگ مردهکشد(باها را میاگر آن را قسمت کنم مرده
li     ml-g di-)15.الف

خانه         علی-دید            معرفه
علی خانه را دید.

ml-g wli      nin     d-mب.
خانه-داد     نشان     علی       به        معرفه-مفردشخصاول

آن خانه را به علی نشان دادم.
کامالً صورتی متفاوت یافته که فعلی غیرسببی است براي تبدیل به فعل سببی. الف) فعل مردن14در مثال (

) نیز همین نوع تغییر ریشه فعلی 15کنیم. در (. ب) مشاهده می14صورت کشتن) در (که این تغییر را( بهاست
. ب) تبدیل شده است. 15دادن در(. الف) به نشان15فعلی دیدن در (کنیم، صورترا مشاهده می

سببی ترکیبی4-4
که در آن یک جمله وارد جمله دیگرشده و جمله اول باعث انجام جمله سببی استسببی ترکیبی، نوعی

شود. معناي باعث شدن ایجاد میبهbəs bynها با استفاده از عبارت شود. درکلهري غالباً این جملهدوم می
صورت کمکی بهسازي فعلدهدکه با استفاده از سببیاي الزم و غیرسببی را نشان می. الف) جمله16مثال (
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کردن یک . الف) و تنها با اضافه16گونه تغییري در فعل (. ج) بدون هیچ16. ب) درآمده است. اما در (16(
. الف) شده است و 16سببِ انجام جمله (baəs by. ج) حاصل شده است. دراین جمله 16جمله به آن، (

. الف) انجام شده است تغییر وجه فعل به 16که بر جمله (درنتیجه ساخت حاصل سببی است. تنها تغییري
رود:کار میکه در اغلب موارد بهین نوع ترکیبی استالتزامی است. پربسامدترین نوع سببی درکلهري هم

qz-g hzm       by-) 16.الف
غذا-شد          هضم              معرفه

غذا هضم شد.
mrb qz-g hzm      krd-ب.

غذا           مربا-کرد              هضم         معرفه
مربا غذا را هضم کرد.

mrb bs     by     qz-g hzm    bud--ج
غذا       شد         باعث           -شود         هضم        معرفه

مربا
ربا باعث شد غذا هضم شود.م

) سبب اشک 17که درکلهري بسیارکاربرد دارد مثالً در (معناي باعث و موجب استنیز بهmjəjواژه 
معناي تو است.بهtəعیان و آه پنهان من، ضمیر 

mj-j k-jn-o h- pnhn-m   tn-i)17
اشک -اضافهعیان کسره-وبستآه پی-اضافهپنهان کسره-مفردصشختو  اول-مفردهستشخصسوم

مایه/سبب-اضافهکسره
مایه اشک عیان و آه پنهانم تویی.

که داراي pi-wæاي اضافهحرف گروهترکیبی وجود دارد که درآنکلهري صورت دیگري از سببیالبته در
اياضافهگروه حرفاضافه موجود در اینحرف سببی را ایجاد کند. تواند ساخت ] است میforce+معناي[

wæمعانی در، از طریق، به و از اشاره توان به است و داراي چند معنایی است. از معانی این حرف اضافه می
. ج) 18معناي به، در (. ب) این حرف به18معناي از است. در (. الف) این حرف به18اي مثل (کرد. در جمله

کلهري دو تعبیر دارد، یکی از معانی این . د) در18. د) به معناي در است. البته (18و در (معناي ازطریق به
ها را از بهزاد که علی کتابگرفت و معناي دیگر آنست ها را از طریق بهزاد پسکه علی کتابجمله آنست 

دهد:گرفت، تعیین معنا با توجه به بافت روي میپس 
w     sol-i       w m krd-) 18.الف

سوال         او   -(پرسید)کرد        من        از           نکره
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او از من سوالی پرسید.
w       sif-i     w m d- ب.

سیب     او-داد        من       به        نکره
او یک سیب به من داد.

w fsl- whr     prnd-jl        br        k-nج.
فصل    در-اضافهپرنده            بهار      کسره- کردن      کوچ          جمع-جمعشخصسوم

ها کوچ کردند.هار پرندهدر فصل ب
li      w bzd        ktw-g-n        d-w-د.

کتاب              بهزاد      از طریق/از     علی-معرفه-داد        جمع-پس
گرفت.ها را از/از طریق بهزاد پسعلی کتاب
. ب و 19کنند در (اختیارکوچ می. ب) است ایل به 19غیرسببی (که صورت الف).19اي مثل (در جمله

شوند اما از لحاظ معنایی این دو جمله کند و در حقیقت آنها کوچانده میکوچ شودکه ایلج) دولت باعث می
اجبار اعمال شده از طرف دولت را wæ (pi-). ب) وجود گروه حرف اضافه 19باهم متفاوتند. درجمله (

کنند یا کوچ . ج) چنین اجباري وجود ندارد یعنی ممکن است آنها کوچ19که در (هد درحالیدنشان می
. ب) آنها حتماً کوچ خواهندکرد:19که در (نکنند درحالی

il-g-n       br       krd-n -) 51الف
ایل- معرفه-کوچ      جمعکرد-جمعشخصسوم

کوچ کرد.ایل
dwlt    w il-g-n(pi-an)    br    krd- -ب

به           دولت  ایل-معرفه-کرد     کوچ        جمع
دولت باعث شد(مجبور کرد) ایل کوچ کند. 

dwlt    br-i-n    krd-/  dwlt   il-g-n   br    krd--ج
دولتکوچ  -می-جمعشخصدولت    / کرد    سومایل-معرفه-کرد  کوچ جمع

دولت باعث شد ایل کوچ کند.
اي اضافهدرگروه حرفwæاضافه گروه اسمی باشد نه ضمیر، تنها حرفهاکه مفعول این جملهدرصورتی

wæ. ب) حرف اضافه 20خواست و میل خود نامه را نوشت اما در مثال (. الف) مریم به2شود. در (یظاهرم

اضافه عالوه حرفکه نامه را بنویسد. البته این جمله به که بهزاد مریم را مجبورکرده استدهنده آن استنشان
wæساز نیز است، داراي پسوند سببی:

mrjm      nm-g nus-) 20.الف
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نامه             مریم -نویس      معرفه-بستپی
مریم نامه را نوشت.

bzd      w mrjm     nm-g nus-nب.
مریم           از طریق/ توسط        بهزادنامه   -نویس      معرفه-سببی

بهزاد مریم را مجبور کرد نامه را بنویسد.
گر سببی بودن است. ممکن است در که بیان.ب) جمله داراي ساختی است21(در مواردي مانند مثال
شویممی دقت متوجه میگر سببی بودن باشد مشاهده نکنیم. اما با ککه بیانعالمتینگاه اول در این ساخت

wæجزءغیرفعلیِ فعلِ سببی اضافه شده است. این واکه مخفف همان حرف اضافه ) به æکه یک واکه (

تظاهر یافته است:-1æبستصورت واژهکه بهاست
m ql      krd-m) 21.الف

منکرد        فریاد-مفردشخصاول
من فریاد زدم(دعوا کردم).

li      ql- pi-m     krd-ب.
فریاد     علی-بهبستبه     پی-منکرد       

علی باعث شد فریاد بزنم/ بر سر من فریاد زد.
wاضافهنید گروه حرفکهاي فوق مشاهده میهمانطورکه در مثال pi-کند و معناي اجبار را منتقل می

شود که ساخت سببی حاصل شود.باعث می
که در کلهري مشاهده شد صورتی است از فعل خوردنکه در ایجاد ساخت سببی ترکیبیآخرین تنوعی

فعلی است با که داراي دو ظرفیت) فعل خوردن22آید، در مثال (صورت بخورد کسی دادن درمیسببی به
کند.ظرفیتی تبدیل میسازي، یک ظرفیت دیگر را به فعل افزوده و آنرا به فعل سه سببی

m fr xyn    xrd-m -) 22الف
خورد      خون        زیاد        من-مفردشخصاول

ر کشیدم).من زیاد خون خوردم (زج
t kj     xyn- dl      m-d-j      w xord-m? - ب

خون  کی  تا-اضافهاستمراري   دل   کسره-داد-مفردشخصخورد  به   دوم-مفردشخصاولملکی
دهی)؟دهی(مرا زجر میخورد من میتا کی خون دل به

گیري نتیجه-5

1. clitic
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کنیم.کامري تنوعات را  مشاهده میهاي سببیگفته شد درکلهري انواع ساختآنچه تاکنونبا توجهبه
کرده است که تمام این تنوعات در کلهري مختلفی از سببی (صرفی، غیرصرفی، واژگانی و ترکیبی) را معرفی

هاي کمکی صورت صرفی)، فعل(بهn-گویش، ساخت سببی با استفاده از وند سببی موجود است. در این
صورت ترکیبی و یا به( واژگانی)صورت غیرصرفی)، تغییر کامل صورت فعلیادن، گذاشتن و کردن (بهد

wاضافه  شود. در این گویش، صورت ترکیبی با استفاده از حرفایجاد می pi- (= به) نیز ساخت سببی
کند.ایجاد می

دانند یعنی فاعل فعل جمله مجاز نمیها بیش از یک فاعل را درهمچنین، براساس این دیدگاه غالباً زبان
شود و تواند فاعل فعل سببی شود پس یک سبب متفاوت از فاعلِ فعلِ غیرسببی وارد جمله میغیرسببی نمی

-ظرفیتی روي میهاي تکسازي در فعلشود. هنگامی که سببیاین مسئله نهایتاً منجر به افزایش ظرفیت می
متعدي هاي تکشود، وقتی فعلعنوان مفعول مستقیم ظاهر میهعنوان فاعل و مسبِب بدهد سبب به

شود. هاي دومفعولی میگیرند ظرفیت آنها دقیقاً مشابه ظرفیت فعل(دوظرفیتی) تحت فرایند سببی قرار می
گیرد و مفعول مستقیم فعل اصلی عنوان مفعول غیرمستقیم قرار میعنوان فاعل فعل سببی و مسبِب بهسبب به

شوند ظرفیت هاي دومفعولی سببی میکه فعلکند و هنگامیعنوان مفعول مستقیم فعل سببی عمل مینیز به
ها سبب را با صورت سببی فعل دومفعولی رسد که در بسیاري از زبانآنها افزایش یافته و به ظرفیت چهار می

آورند.شکل حالت غیرصریح میو به
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ي والدیمیر پراپبراساس نظریه»  ورقه و گلشاه عیوقی « ریخت شناسی 
دکتر حمیدرضا فرضی
استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز
فرناز فخیمی فاریابی
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده
آغاز شد، » والدیمیر پراپ«م. توسط فرمالیست روسی 1928هاي عامیانه در سال ریخت شناسی قصه

هاي رایج هاي قصه نهاده شده است و در سالهاي اخیر، یکی از شیوهي اعمال شخصیتاساس کار وي بر پایه
مهیج زبان هاي پرماجرا وها بوده است. در این مقاله، ورقه و گلشاه که از جمله قصهدر تحلیل ساختاري قصه

فارسی است و موضوع آن تالش و جستجوي ورقه براي بدست آوردن معشوقش گلشاه است، مورد بررسی 
ي تحقیق و اي دربارة تعریف و تبیین ریخت شناسی، پیشینهقرار گرفته است؛ براي این منظور ابتدا مقدمه

وضعیت آغازین، غیبت، کسب خبر معرّفی ورقه و گلشاه مطرح شده؛ سپس قصه براساس الگوي پراپ مانند: 
و... مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. این پژوهش بیانگر این است که ورقه و گلشاه تا حدود زیادي 

هاي عامیانه را دارا است و الگوي ساختاري موافق با الگوي پراپ به دست آمده است.ویژگی قصه
گلشاه، عیوقی.ریخت شناسی، ساختار، پراپ، ورقه و ها:کلیدواژه

مقدمه
هاي عامیانه بررسی توان آن را بر روي قصهي مطالعات ادبی که میشناسی علمی است در حوزهریخت

اند که هاي کهن دانستهي اسطورههاي عامیانه را بازماندهبرخی از محققان از جمله برادران گریم ، قصه« کرد. 
) رکن 16: 1391پور ،جاللی.» ( ها بازسازي کرد ز روي این قصهتوان اساطیر خدایان و پهلوانان قدیم را امی

دهد ؛ حوادثی که در جهان غیر واقعی رخ الساعه تشکیل میاساسی و بنیادي این نوع داستانها را حوادث خلق
« ها واقعی و عادي به شمار می رود . دهد اما امور مافوق طبیعی آن براي قهرمان قصه و دیگر شخصیتمی
ي اصول انسانی و برادري و برابري ها ترویج و اشاعهو زیربناي فکري و اجتماعی قصهحقیقت درونمایهدر 

هاي عامیانه ریشه در فرهنگ ) با توجه به اینکه قصه58: 1376میرصادقی ، .» ( و عدالت اجتماعی است 
ي ا بپردازند تا به یک ایده و قاعدههتاریخی ملت ها دارد ، دانشمندان را بر آن داشت که به تحلیل این قصه
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ریخت « بار والدیمیر پراپ روسی در مهمترین کتابش کلی دست بیابند . این قاعده و روش را نخستین
شناسی است که در واقع علم گیاهبررسی کرد . پراپ معتقد است: ریخت شناسی» هاي پریان شناسی قصه

شناسی قصه را ، ) او با استفاده از این عنوان ، ریخت17:1386کند ، (پراپ، ساختمان گیاه را بررسی می
پراپ « ها براساس واحدهاي کوچک ، ارتباط واحدها با یکدیگر و با کلّ قصه معنا کرد . بررسی قصه

هاي عامیانه و پریان روسی بدقت بررسی شود ، عمالً یک داستان بنیادین دریافته بود که اگر بسیاري از قصه
). کتاب او تأثیر عظیمی بر فولکورشناسان 102: 1383اسکولز ، » ( تمامی آنها یافته خواهد شد. و مشابه در 

اي که محققان زیادي از روش او گونهپردازان مورد تحسین و نقد قرار گرفت بهگذاشت و از طرف نظریه
از لحاظ توالی و ترتیب ؛ هاست که از نظر تعداد؛ محدود ، پیروي کردند . مبناي کار پراپ ، اعمال شخصیت

یکنواخت و از جنبه ي ساختاري همه از یک نوع و تیپ هستند که قابل دریافت از تمام قصه هاي پریان 
ها تعیین کرده قابل دریافت از ) سی و یک کارکردي که پراپ براي قصه145:1384روسی است . (احمدي،

کند کیفیت مواد است نه کمیت . بنابراین عدم تمام متون نیست آنچه براي پراپ اهمیت دارد و اذعان می
کند ترتیب کارکردها آن اندازه که پراپ ادعا می« اي طبیعی است . توالی و تعداد عملکردها از نظر او مسئله

دهد که دهد . او نشان نمیي آنالیزي پراپ را کاهش میثابت نیست و این امر تا حدودي مفید بودن شیوه
.»                  شوند ها فقط بعضی مواقع دیده میهمیشه یا تقریباً در قصه حضور دارند و کدامکدام کارکردها 

هاي روسی ، ایرانی صورت هایی که در اکثر قصهتحلیل) . 51:1998به نقل از جیلت، 61:1387( خدیش ، 
پردازیم مؤید این تان عربی) میسگرفته است و کار ما که به تحلیل داستان ورقه و گلشاه (برگرفته از یک دا

هاي سایر ملل قابل بررسی است.که الگوي پراپ در قصهمسئله
شوند و به ازدواج و پادشاهی و ... ها با یک شرارت یا نیاز آغاز میشناسی پراپ قصهبراساس ریخت 

ها امکان وقوع قصهشویم که درهایی مواجه میشوند ، مابین این چهارچوب اصلی ، با خویشکاريمنتهی می
آنها وجود دارد . ممکن است چندین حرکت در پی هم بیایند یا درهم تنیده شده یا حذف گردند که این 

ي متن ، تعیین اي طبیعی است . شایان ذکر است که براي تجزیهکند و مسئلهمورد هیچ قانونی را نقض نمی
ها متناسب با تمییز اینکه اعمال شخصیت) تشخیص و 53:1383ها ضروري است . (خراسانی،این حرکت

ي جدیدي است کار آسانی نیست اما با شناخت شود و یا یک قصهالگوي پراپ ، حرکت محسوب می
کاریها و دقت کامل امکان تطبیق و تشخیص وجود دارد . ریزه

ي تحقیقپیشینه
ه تجزیه و تحلیل برخی از متون ي ریخت شناسی نوشته شده و در آنها بدر سالهاي اخیر، مقاالتی درباره

) به ریخت شناسی داستان گنبد سرخ در هفت پیکر 1390پرداخته شده است ؛ از آن جمله : آذر و پور سید (
) هفتخوان اسفندیار را از 1392ي خواجوي کرمانی و (نامه) سام1391اند ، فرضی و فخیمی (نظامی پرداخته

نامه و کوپا ) ساختارهاي شکلی بانو گشسب1390پور (و مسیحیاند، سیفشناسی بررسی نمودهنظر ریخت



5599 هامجموعه مقاله

اند ، روحانی و اسفندیار نامه را کار کردهشناسی سه داستان از گرشاسب) شکل1389و رفیعی سخایی (
هاي دیوان در شاهنامه را ) قصه1390الصور در مثنوي و روحانی و عنایتی (ي ذاتي قلعه) قصه1389(

هاي جادویی پرداخته است و ما در این مقاله قصد شناسی افسانه) به ریخت1387، خدیش (اندبررسی کرده
داریم ورقه و گلشاه عیوقی را بر اساس این نظریه مورد بررسی قرار دهیم .

معرّفی ورقه و گلشاه
ر قرن هاي کهن و پرارزش عاشقانه و تقریباً حماسی است که دي ورقه و گلشاه یکی از داستانمنظومه

ي اول قرن پنجم به بحر متقارب سروده شده است . از شرح حال شاعر این منظومه یعنی چهارم و نیمه
انگیزي داشته آید این است که وي سرگذشت غمعیوقی اطالعی در دست نیست ؛ اما آنچه از ابیات او برمی

میدي و عاقبتی تأثّرانگیزست . تنها ي عربی همراه با نوهاي عاشقانهاست . این داستان مانند دیگر داستان
ي پیامبر است که دو عاشق را مدتی پس از مرگ زنده ي تسلّی در داستان است ، نمونه معجزهمطلبی که مایه

گردانیده و به عقد یکدیگر درآورده است . بناي داستان عاشقانه است اما با دالوریهایی که شاعر از ورقه به 
: مقدمه )1343شود . (عیوقی ،داستان حماسی را نیز شامل میگذارد ، خصوصیاتنمایش می

ي داستان ورقه و گلشاهخالصه
شود از همان هاي ورقه و گلشاه براي دو برادر عطا میدر روزگار پیامبر(ص) شبی دختر و پسري بنام

، سرانجام بزرگان گرددپذیر میگیرند که دوري از هم برایشان تحمل ناکودکی چنان با یکدیگر خوي می
بینند که به همسري هم درآورند اما قبل از مراسم قبیله با اطالع از عشق و دلباختگی آنان ، صالح در آن می

کند و به یاري شود ، ورقه براي نجات معشوقش اقدام میضبه گلشاه ربوده میي بنیي قبیلهعروسی با حمله
نماید اما کند . مجدداً ورقه براي ازدواج با گلشاه اقدام میدا میاهل قبیله و همکاري خود گلشاه ، او نجات پی

گذارند ي گلشاه شرط رضایت خود را سفر ورقه به یمن و بدست آوردن مال و اموال از خال خود میخانواده
گردد ؛ در این میان ، شاه شام که حدیث زیبایی گلشاه را . ورقه با قبول وعده و شرط آنان راهی یمن می

برد . از طرفی ورقه با بدست آوردن آورد و به شام مینیده بود با اصرار فراوان او را به همسري خود درمیش
گردد . کنیزك ي عموي خود و دروغگویی آنها مواجه میگردد اما با خلف وعدهي خود برمیدارایی به قبیله
سازد . ورقه براي دیدن ت گلشاه آگاه میکند او را از مکان و موقعیتابی ورقه را مشاهده میگلشاه که بی

کند و بطور اتفاقی توسط خود پادشاه وارد دربار او دخترعموي خود (گلشاه) به طرف شام حرکت می
سازد . سرانجام شود و با رساندن انگشتري خود به گلشاه ، او را از وجود خود در همان مکان باخبر میمی

ي راه به سبب غم فراوان کند اما در نیمهي خود حرکت میبه طرف قبیلهورقه پس از دیدار با گلشاه از شام 
آید و در کنار عاشق و بی تابی بیش از حد ، جان می سپارد . گلشاه با اطالع از مرگ ورقه به مدفن او می

ردم آن بازد . مدتها پس از مرگ آنان پیامبر با اطالع از عشق پاك آنان و با ایمان آوردن مپاك خود جان می
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شود و دهد، نهایتاً ورقه پادشاه سرزمین میي خود را با زنده گردانیدن آنان نشان میقبیله به دین اسالم معجزه
کند .زندگی مشترك خود را  با گلشاه آغاز می

)122:1343ي پرعجب        ز اخبار تازي و کُتب عرب (عیوقی،چنین بود این قصه
ي پراپ تحلیل داستان بر اساس نظریه

ي پراپ گانه31اي به روش تحلیل ساختاري و کارکردهاي ي متن ، ضروري است اشارهقبل از تجزیه
ي روسی عبارتند  هاي بررسی شدهي متن بپردازیم . به نظر پراپ کارکردهاي قصهبنماییم و سپس به تجزیه

از : 
رده میشوند ویا قهرمان معرّفی میشود.( با اینکه : مثالً اعضاي خانواده اي نام ب)α(وضعیت آغازین –1

رود.)کارکرد نیست ؛ اما عنصر مهمی به شمار می
کند .هاي قصه ، غیبت می: یکی از شخصیت)β(غیبت –2
شود .: قهرمان قصه از کاري نهی می)γ(نهی –3
ه بود .) : انجام دادن همان کاري که قهرمان از آن نهی شدδنقض نهی(–4
پردازد . : شریر به جستجوي اخبار می)ε(خبرگیري شریر–5
آورد . : شریر اطالعات الزم را بدست می)ζ(کسب خبر –6
کوشد تا قربانیش را بفریبد . : شریر می)η(فریبکاري–7
رسد . یزند و به هدف خود م): شریر به قهرمان یا فرد مورد نظرش صدمه میAشرارت (–8
رساند .گر همان یاریگر است که به قهرمان کمک می: میانجی)(Bگريمیانجی–9

گیرد که به مقابله بپردازد . کند یا تصمیم می: قهرمان موافقت میC)(ي اولیه مقابله–10
انِ : عزیمت قهرمان جستجوگر ، که هدف او فقط جستجو است یا عزیمت قهرم)↑(عزیمت–11

گیرد . قربانی که در مقابل حوادث و رویدادهاي مختلف قرار می
کند . : قهرمان از او عامل جادوئی دریافت می)D(اولین کارکرد بخشنده –12
دهد .: قهرمان در برابر کارهاي بخشنده ، واکنش نشان می)E(واکنش قهرمان –13
آورد .تیار استفاده ازعامل جادوئی را بدست می: قهرمان اخ)F(دریافت عامل جادویی–14
رود . : قهرمان به سرزمین یا شهر دیگري می)G(انتقال مکانی –15
تواند بصورت گفتگو باشد . پردازد ، این مبارزه می: قهرمان به رقابت و مبارزه میH)(مبارزه–16
شود . : قهرمان هنگام کشمکش زخمی میJ)(داغ گذاشتن–17
دهد .: قهرمان ، شریر را شکست می)I(: پیروزي–18
شود .   : بدبختی و مصیبت یا کمبود آغاز قصه رفع می)K(رفع مشکل–19
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: قهرمان پس از دریافت عامل جادویی و رسیدن به هدف ، به جایگاه یا وضعیت )↓(بازگشت –20
گردد . ي خود برمیاولیه

رود . : تعقیب کننده به دنبال قهرمان می)Pr(تعقیب –21
شود .: قهرمان از شرّ تعقیب کننده رها می)R8(نجات –22
رود .: قهرمان ناشناخته به شهر یا سرزمین دیگر می)O(ورود به طور ناشناس –23
ندارد .کند که توان انجامش را : قهرمان ادعاي انجام کاري می)L(پایه ادعاهاي بی–24
شود .: کاري دشوار از قهرمان خواسته می)M(کار دشوار –25
گذارد .: قهرمان ، کار دشوار را پشت سر می)N(انجام کار دشوار –26
شود .: قهرمان از روي عالمتی یا داغی شناخته می)Q(شناخته شدن –27
شود .: شریر ، رسوا می)EX(رسوایی شریر –28
کند .: قهرمان شکل و ظاهري جدید پیدا می)T(ر شکل تغیی–29
رسد .: شریر به جزاي اعمال خود می)U(مجازات –30
: قهرمان با شاهزاده )W(عروسی و نشستن بر تخت پادشاهی یا هر گونه سود مادي و پاداش دیگر –31

ممکن است هدف قهرمان ، فقط رسد ،نشیند یا به پاداشی میکند و بر تخت پادشاهی میخانم ازدواج می
یاري و نجات شخصی باشد .

شناسی ورقه و گلشاه ي ریختتجزیه
شناسی بسیار گردد اما در ریختآغازین : این عنصر اگرچه یک خویشکاري محسوب نمیوضعیت-1

ن با ذکر نام کند در این داستان نیز کامال موافق آآغازین معرّفی میيمهم است. مواردي که پراپ براي صحنه
دغدغه و سرشار از عشق دریافت می ها بیان شده است . تصویر یک زندگی آرام ، بیو موقعیت شخصیت

گردد . دو کودك هم بازي (ورقه و گلشاه) با یکدیگر انس گرفته با هم بزرگ شده و دل در گرو عشق هم 
رفت .اد پیش میآوردند . زندگی بر وفق مردادند ، طوریکه دوري از هم را تاب نمی

افتد ؛ زیرا در کارکردهاي بعدي به وضوح معلوم هاي نهی و نقض نهی در داستان اتفّاق نمیخویشکاري
گردد که هر دو خانواده بدون ممانعت راضی به ازدواج دو جوان بودند .می

گونه که ر، بدینافتد نه شریي ورقه و گلشاه اتفاق میخبرگیري شریر : این عملکرد از طرف خانواده-2
گیرند و بساط عروسی را برپا ها از دلباختن فرزندانشان مطلّع گشته ، تصمیم به ازدواج آنها میخانواده

دارند .می
افتد بلکه شرارتی که بعد از این عملکرد به کسب خبر: این عملکرد بصورت کامال مشخص اتفاق نمی-3

ر است ، بعبارتی ؛ بدون کسب اطالع ، امکان آگاهی از پیوندد دلیل بر وجود کارکرد کسب خبوقوع می
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زیبایی گلشاه و زمان عروسی او ممکن نیست ، مسلماً شریر اطالعاتی از قبیله بدست آورده و سپس اقدام به 
شرارت کرده است.

شود ، وارد قصه می_توان او را اصطالحاً شریر نامید که می_شرارت : در اینجا شخصیت جدیدي -4
کند و با ي گلشاه حمله میعدنان به قبیلهبنقش او به هم زدن آرامش خانواده و ایجاد مصیبت است . ربیعن

زند . این ربودن ، نیاز و کند و به قهرمان قصه ( ورقه ) صدمه میریزي میربودن گلشاه ، شرارت را پایه
سازد.کند و جستجویی را براي قهرمان قصه ضروري میکمبودي را ایجاد می

فریبکاري : ربیع با دادن جواهرات و تمجید از زیبایی گلشاه و عشق خود به او ، سعی در اغواي -5
افتد که با دروغگویی و شیرین زبانی ، ربیع را کند اما عکس این قضیه از طرف گلشاه اتفاق میگلشاه می

گذارد . فریبد و او را ناکام میمی
طلبد تا براي نجات گلشاه از بند و ن داستان از پدرش اجازه و یاري میي اولیه : قهرمامقابله–6

گرفتاري اقدام نماید.
شود و حرکت اول میانجیگري ، رویداد ربط دهنده : در این خویشکاري ، قهرمان قصه وارد صحنه می-7

ي شود نه فرستندهم میکند . در این مورد ، قهرمان براي رفتن پیشقدرا با جستجوي دختر ربوده شده آغاز می
کند .دارد و خود نیز ورقه را همراهی میاو . پدرِ ورقه او را براي نجات گلشاه گسیل می

ي انتقال مکانی : ورقه به همراه پدر و جوانان قبیله با دلی پر از کین به مکان ربیع بن عدنان در قبیله–8
ي پراپ گیرد . از موارد برشمردهینی متفاوت قرار میرسند . عموماً شیء جستجو شونده در سرزمضبه میبنی

کند نه مآورایی و جادویی .ي عادي همچون اسب استفاده می، قهرمان از وسایل نقلیه
پردازد ، این مبارزات بصورت جنگ تن به مبارزه : ورقه به همراه یاریگران به مبارزه علیه ربیع می–9

دهد .تن و در فضایی باز روي می
شود . پراپ یکی از شکلهاي غیبت را مرگ پدر و مادر غیبت : پدر ورقه هنگام مبارزه کشته می-10

داند، بدین دلیل این عملکرد را براي آغاز داستان بکار ي شرارت میکند و آن را عامل سازندهمعرفی می
ت ؛ زیرا ما بر این عقیده برد . این کارکرد ، قبل از حرکت دوم در این قسمت داستان اتفاق افتاده اسمی

کرد و در بود مسلماً به پسرش در بدست آوردن گلشاه کمک میهستیم که اگر پدر ورقه در قید حیات می
کرد ( رضایت پدر و مادر گلشاه براي ازدواج او با پادشاه شام زمانیکه ي گلشاه مقاومت میمقابل خانواده

آمد ، به همین علت عملکرد غیبت را در این ها بوجود نمیمیي شرارتها و ناکاورقه در سفر بود ) و بقیه
ایم.قسمت داستان بکار برده

کند . داغ گذاشتن : ربیع هنگام مبارزه از فرصت استفاده می کند و ران ورقه را با نیزه زخمی می-11
لشاه پس از هاي موقتی هر دو طرف ، سرانجام ورقه با یاري گها و پیروزيپیروزي : با کشمکش-12

گردد . در این قسمت هاي متوالی و جنگ دوباره با پسران ربیع در نبرد تن به تن بر دشمن پیروز میدرگیري
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داستان چند کشمکش و پیروزي صورت گرفته است؛ اما چون ربیع بن عدنان بانی اصلی جدایی ورقه و 
ربیع بوده ما این مبارزه را گردد و هدف ورقه در این حرکت شکست گلشاه در حرکت اول محسوب می

براي دو کارکرد کشمکش و پیروزي در نظر گرفتیم .
شود و به ضرب شمشیر سر او را از مجازات : ورقه بطور پنهانی وارد چادر غالب ( پسر ربیع ) می-13

نماید . تن جدا می
جام بد آنها، رسوا رسوایی شریر : با مرگ دلخراش غالب (پسر ربیع) و پی بردن سپاهیانش به فر-14

گردند .می
بعد از مرگ ربیع بن عدنان ، پسران ربیع بجاي پدرشان بعنوان شریر براي انتقام جوئی در مقابل ورقه و 

یابد و رسوایی و نمایند ، بنابراین دو عملکرد مجازات و رسوایی به پسران ربیع تعلق میگلشاه ایستادگی می
افتد . ق میمجازات بطور واضح براي آنان اتفا

آید . ورقه با پیروزي بر رفع مشکل : شیء مورد جستجو با بکار بردن زور و زرنگی بدست می-15
گردد . دهد و کمبود آغاز قصه سرانجام با تالش فراوان رفع میدشمن ، گلشاه را نجات می

ضبه به ي بنیقبیلهبازگشت : ورقه با بدست آوردن گلشاه بعد از کشمکش شدید ، به همراه او از -16
گردد . بازگشت در این داستان در معناي اصلی خود بکار رفته است نه ي خود ) برمیشیبه ( قبیلهي بنیقبیله

ي مکانی زیادي ایجاد شده بود به ماهیت فرار؛ زیرا اوالً سپاه ربیع دیگر یاراي مقاومت نداشتند و ثانیاً فاصله
عقیب و نجات نیز از داستان سلب گشته است .همین علت امکان وقوع عملکردهاي ت

چنانکه مشاهده گردید ؛ قهرمان داستان قهرمانی جستجوگر است به همین علت سیر داستان تا این قسمت 
کنیم و هم حرکت بعدي در مسیر عملیات شخص جستجوگر کارکردها که ما از آن به حرکت اول تعبیر می

، آغاز حرکت دوم براي قهرمان است که میتوان برخی از کارکردهاي 17یابد . وقوع عملکرد (ورقه) بسط می
بوقوع پیوسته در حرکت اول را براي حرکت دوم نیز بکار برد ؛ مانند عملکرد عزیمت ، اما براي توجیه بهتر 

توان حرکت اول را از نوع کار دشوار نیز درایم . میترین اعمال را مدنظر قرار دادهروش پراپ ما شاخص
شود ولی براي رعایت الگوي پراپ مطابق با روش او تحلیل نظر گرفت ؛ زیرا براي نجات شخصی اقدام می

تر خواهیم پرداخت .ایم که در پایان کارکردها به این موارد مفصلنموده
ي انگیز قصه است . ورقه به همراه گلشاه به قبیلهکار دشوار : این کارکرد از عناصر دلچسب و هیجان-17

ي گلشاه شرط موافقت با ازدواج آنان را داشتن مال و گیرند ؛ اما خانوادهرسد و تصمیم به ازدواج میخود می
گیرد به نزد خالِ خود راهی یمن کنند ، ورقه به ناچار براي بدست آوردن اموال تصمیم میاموال بیان می

گردد . 
افتد اما در توزیع بار اتفاق می2ه در داستان عزیمت : این کارکرد از جمله کارکردهایی است ک-18

ي گلشاه بصورت رسمی ورقه را ایم ؛ زیرا خانوادهها عزیمت را براي این قسمت انتخاب نمودهخویشکاري
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دارند و مجدداً قهرمان براي رسیدن به معشوقش راهی سخت اش به مأموریت اعزام میرغم میل درونیعلی
گردد . نزد خال خود ( پادشاه یمن ) راهی میگیرد و به یمن در پیش می

یابد و براي نجات او واکنش قهرمان : ورقه بعد از رسیدن به یمن ، از اسارت خال خود آگاهی می-19
دهد. ورقه با آزاديِ پادشاه یمن دارایی فراوانی در کند و او را از بند و گرفتاري رهایی میاي طرح مینقشه

گیرد.اختیار می
زند ؛ پادشاه شام با شنیدن وصف زیبایی اش ، سرنوشتی متفاوت را براي او رقم میود ورقه در قبیلهنب

نماید و سرانجام با اصرار فراوان ، پدر و مادر گلشاه راضی آید و از او خواستگاري میي او میگلشاه به قبیله
گردند . به ازدواج دخترشان با شاه شام می

گردد و به : قهرمان پس از موفقیت در بدست آوردن مال و دارایی از مأموریت برمیانجام کار دشوار-20
گردد .شان مواجه میي آنان و دروغگوییرود اما با خلف وعدهي گلشاه مینزد خانواده

اولین کارکرد بخشنده : کنیزك گلشاه بعد از دیدن خیانت عم ورقه و ناله و زاري او درصدد آگاه -21
آید . کنیزك را بدین دلیل که در موقعیت حساس ، ورقه را از مکان و وضعیت رقه از اصل ماجرا برمیکردن و

ایم با استناد به این نظر که راهنمایی کند ، بخشنده مد نظر قرار دادهسازد و او را راهنمایی میگلشاه آگاه می
گردد .یک عامل کمکی و از خویشکاریهاي بخشنده محسوب می

گردد ، هوش میرود بطور ناشناس : ورقه در حال رفتن به شام نزد گلشاه در درگیري با راهزنان بیو-22
برد .کند و براي مداوا به دربار خود میسرانجام پادشاه شام (همسر گلشاه) بطور ناگهانی با او برخورد می

افتد یر شکل و ظاهر اتفاق نمیتغییر شکل : این عملکرد با توجه به موارد معرفی پراپ از طریق تغی-23
دهد ، بعبارتی ؛ ورقه با همان شکل و ظاهر ، خود را بلکه قهرمان فقط با فریب و دغلکاري خود را تغییر می

دارد .کند و هویت خود را مخفی نگاه میتاجر معرفی می
ي ر را داخل کاسهشناخته شدن : ورقه با اطالع از وجود گلشاه در همان قصر با زرنگی تمام انگشت-24

طریق گلشاه با دیدن انگشتري از وجود دهد تا هنگام نوشیدن ، متوجه موضوع گردد بدینشیر گلشاه قرار می
گردد .ورقه در همان مکان ، مطلع می

عروسی و نشستن بر تخت پادشاهی یا هر گونه سود مادي و پاداش دیگر:  این عملکرد در این -25
چیده و متفاوت و کمی با تأخیر روي داده است . بعد از اطالع گلشاه از وجود ورقه ، اي پیداستان به گونه

گیرد از شام گردد . ورقه بعد از دیدار با گلشاه و محبت فراوان پادشاه تصمیم میپادشاه نیز از ماجرا مطلع می
ر آنجا ( پادشاه قصد جدا برگردد . ورقه با وجود مخالفت پادشاه با برگشتنش و اصرار فراوان براي ماندن د

گردد . اما قبل از رسیدن به کردن ورقه از گلشاه را نداشت بلکه در پی وصال عاشق و معشوق بود ) برمی
کند که عشق گلشاه ي خود در راه به سبب ناله و زاري و بی تابی فراوان ، روح خود را تسلیم خدایی میقبیله

را به او تقدیم کرده بود.
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ها انجام گرفته و اتمام یافته است اما مجدداً نویسنده استان تا پایان ماجراها و کشمکشي دتجزیه
کند :اینگونه داستان را ادامه می دهد که با کارکرد پایانی پراپ همخوانی پیدا می

رسد و چون از عشق و وفاداري شیبه میي بنیدر آن زمان ، پیامبر (ص) در بازگشت از جنگ به قبیله
دارد و شرط انجام آن را گرویدن به گردد ، توان زنده گردانیدن آنان را اعالم میناکامی دو عاشق مطلع میو

کند . بدین ترتیب با ایمان آوردن مردم قبیله و درخواست و راز و نیاز پیامبر ، آن دو دین اسالم معرفی می
نماید . ی مشترك خود را با گلشاه آغاز میرسد و گلشاه زندگگردند و ورقه به پادشاهی میعاشق زنده می

)122:1343ز عیوقی و امتّان خاص و عام         ثنا بر محمد علیه السالم (عیوقی،
ي داستان با نکاتی قابل توجه در رابطه با حرکتها مواجه شدیم که چنانکه مالحظه گردید ؛ در تجزیه

با سه حرکت روبرو شدیم که حرکت اول و دوم بر توضیح این موارد ضروري است : در تحلیل داستان
ي پراپ بود و حرکت سوم ترکیبی از حرکت اول و دوم داستان . حرکت اول از نوع کشمکش اساس عقیده

رود و حرکت دوم از نوع کار دشوار و انجام آن ؛ که ورقه با و پیروزي ؛ که ورقه به جنگ ربیع بن عدنان می
گردد . هر دو حرکت بدون وقفه با موفقیت بدنبال هم ي گلشاه راهی یمن میمأموریتی از طرف خانواده

کند که : حرکتی که متضمن جنگ است همیشه گیرد ؛ ترتیب این حوادث نظر پراپ را تصدیق میانجام می
ر دهد . البته حرکت اول را میتوان به عملکرد کار دشوار نیز تعبیمقدم بر حرکت از نوع کار دشوار روي می

نماید اما چون نویسنده در رویداد ي پدر براي نجات معشوقش اقدام میکرد ؛ زیرا قهرمان قصه با اجازه
نخستین براي نمایاندن دالوریهاي قهرمان (ورقه) بیشتر بر جنگ و درگیري تمرکز دارد بنابراین ما حرکت 

ل که از ورقه عملی درخواست کنیم . حرکت دوم به این دلیاول را از نوع کشمکش و پیروزي محسوب می
کنیم . حرکت سوم ، گردد ما آن را کار دشوار و انجام آن تعریف میشود و بصورت مشخص اعزام میمی

اي به چنین گردد . در مواد تحت بررسی پراپ اشارهحرکتی پیچیده است و به ناکامی قهرمان منجر می
ن در این سفر ، هم جستجو است و هم مأموریت حرکت ( از یک قهرمان ) نشده است اما چون هدف قهرما

ي دو نوع حرکت اي وجود ندارد ) بنابراین ، این حرکت دربرگیرندهکند، فرستنده، ( خود قهرمان اقدام می
دانیم . قهرمان داستان ، هم قهرمانی کار دشوار و کشمکش است که موفقیت او را فقط در دیدار گلشاه می

رویدادها در پی جستجوي معشوق بوده و از طرفی قهرمان قربانی است که جستجوگر است که در تمام
گردد .  ماند که این امر در حرکت سوم به وضوح مشاهده میشود و از وصال باز میها میي توطئهبازیچه
باشد :ترتیب نمودار حرکتی داستان به عبارت زیر میبدین

________________aw________________

1 .I_______________H

2 .N_______________M

3 .N.I_______________M.H
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گو براي ایجاد هیجان و شگفتی ، تمام توان خود را براي بسط قصه وقف کرده است تا آنجا که قصه
هاي ي قصهکند . تکرار نیز یکی از عناصر برجستهو پایان داستان در مخاطب ایجاد میشوقی وافر براي ادامه

رود (حق شناس و جادویی است که براي تأکید تواناییهاي قهرمان و ایجاد اطناب در قصه بکار می
) که این داستان نیز از این قاعده مستثنی نیست ؛ چندبار خواستگاري کردن پادشاه شام از 37:1387خدیش،

گلشاه نمونه اي بارز براي این مورد است . 
پي پراهاي قصه براساس نظریهشخصیت

کند : شریر ، بخشنده ، یاریگر ، شاهزاده خانم ، ها اثبات پراپ وجود هفت شخصیت را در قصه
ي قابل توجه و کامالً مشهود این است ها نکتهدارنده ، قهرمان ، قهرمان دروغین . در بررسی شخصیتگسیل

بلکه کردار و رفتار آنان ها در روند عملیات تأثیر ندارد ،ها و نیات شخصیتکه در بعضی مواقع خواست
ي ي شرارت بصورت ناخودآگاه در حوزههایی با انگیزهمورد ارزیابی و تعریف است ، چه بسا شخصیت

ي عملیات توزیع کنند و یا بالعکس ؛ به همین دلیل پراپ حوزهعملیات یک یاریگر یا بخشنده شرکت می
ي عملکردها متناسب با خود شخصیت و حوزه-1: کند ها را در سه رابطه خالصه میشده در میان شخصیت

چند -3کند.ي عملکرد دیگري شرکت مییک شخصیت خواه یا ناخواه در حوزه-2خواست اوست .
ها بر اساس الگوي . این شخصیت) 53:1387خدیش،کنند. (ي عملیات فعالیت میشخصیت در یک حوزه

د : باشنذکر شده ، در ورقه و گلشاه به ترتیب زیر می
شود ؛ زیرا مسبب اصلی جدایی : ربیع بن عدنان شریر اصلی داستان محسوب میدروغینشریر و قهرمان

ترین آن در اند که برجستهگلشاه از ورقه بوده است و شریرهاي دیگري نیز مانع رسیدن ورقه به هدف بوده
نظر گرفته شده است .
هاي دیگر مسلماً فقط ی جنگ با عدنان و یا صحنه: پیروزي ورقه در حرکت اول یعنیاریگر و بخشنده

با دالوریهاي ورقه امکانپذیر نبود بنابراین نقش پدر ، عمو ، افراد قبیله و خود گلشاه بعنوان یاریگر 
توان پادشاه یمن (خالِ ورقه ) را یاریگر محسوب کرد ؛ زیرا با در انکار است . در حرکت دوم نیز میغیرقابل

کند . حرکت سوم ، حرکت پراهمیت مال و دارایی ، ورقه را در رسیدن به مقصود یاري میاختیار گذاشتن
شود ؛ بدین دلیل که ورقه را در زمان حساس از موقعیت مکان و داستان با یاریگري کنیزك گلشاه حاصل می

م داستان در نظر ي مهکند ، به همین جهت یاریگر و بخشندهحال گلشاه آگاه کرده و بسوي او راهنمایی می
گرفته شده است .
هاي عامیانه ، شاهزاده خانم شخصیت جستجو شونده است که قهرمان براي : در قصهشاهزاده خانم

زند . در این داستان ، گلشاه دخترعموي ورقه (معشوقه) این رسیدن به او ، سختی ها و مصائب را کنار می
کند ، یاریگر نیز محسوب ها ورقه را یاري میو جنگها نقش را برعهده داشته است و چون در سختی

گردد . می
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دارند و : در حرکت دوم ، پدر و مادر گلشاه ، ورقه را براي مأموریت به یمن اعزام میدارندهگسیل
گیرد و پدرش نیز او را شوند اما در حرکت اول چون خود ورقه از پدر اجازه میدارنده محسوب میگسیل

گردد .د ، گسیل دارنده محسوب نمیکنهمراهی می
کند بلکه با ي خود را در رسیدن به معشوقش ثابت میقهرمان : ورقه عالوه بر اینکه عشق و عالقه
دارد .ها ، قهرمانی خود را نیز معلوم میها و کشمکشنمایاندن ازخود گذشتگی و توان خود در درگیري

هاصفات شخصیت
داند که در اکثر مواقع ها میي خصائص ظاهري شخصیتجموعهها را مپراپ صفات شخصیت

شوند مانند : شجاعت ، زیبایی ، زشتی ، بدذاتی و ... همچنین بر این عقیده است که بصورت کلی بیان می
سازد و به دلیل اهمیتی که پراپ براي این ها تفسیر و تعبیر علمی قصه را ممکن میبررسی صفات شخصیت

ت ما را نیز بر آن داشت که در این قسمت به بررسی صفات برخی شخصیت ها بپردازیم که مورد قائل اس
باشد :   بعبارت زیر می

قهرمان ( ورقه ) : با فرهنگ و راي ، سوارکار و شجاع ، دلباخته ، زیباروي .
)1343:7وقی،(عی»  چنان گشت ورقه ز فرهنگ و راي          کــه کُه را بنیر و بکنــدي ز جاي « 

همان )» ( ســواري شجاع کی بهنگام جنـگ           همی خون گرست از نهیبش پلنگ « 
)8(همان:»  شــه ورقـه مسکیــن دل سـوخته           بـدل در ز عشــق آتش افـروخته « 
(همان)»  م همه روي حسن و همـه موي میم            همـه زلف تاب و همه جعد جی« 

شاهزاده خانم ( گلشاه ) : زیباروي ، بلند قامت ، دلباخته .
 » یکــی سیـم سـاعد یکی سرو قد            6(همان:»  یکـی مـاه عـارض یکـی الله خد(

(همان)»  دل هـر دو بر یکدیگـر گشت گرم            روانشان پر از مهر و آزرم و شرم « 
ن عدنان ) : بدذات ، عاشق ، نادان . شریر (ربیع ب

)1343:30عیوقی،» ( چشمربیـع بـن عـدنـان بـرآورد خـشم         یکی حمله کرد آن سگ شوخ« 
)31(همان:» ربـیع از چـه بـد عـاشق زار اوي              دلش ایمـن آخـر بـد از کـار اوي « 
)32(همان:»  ـی                   نبـود آگـه ز مکـر ســرو سـهـی ربیـع بن عدنـــان ز بس ابـله« 

گسیل دارنده ( پدر و مادر گلشاه ) : بداندیش ، خائن به عهد ، مال دوست .
)72(همان :» چنـیـــن داد پاسخ زن بـدسـگال                کی از رأي من سر متاب اي هالل « 

یزك گلشاه ) : زیباروي ، آگاه به راز نهانی ، دلسوز .یاریگر یا بخشنده ( کن
)84(همان:»  بحــی انـدرون بــا یکی دلبري             یکـی حور چهـره پـري پیکـري « 
(همان)»  بـد از حـال گلشـاه او را خـبـر             از آن راز آگــاه بــود سـر بسـر « 
(همان)»  ي زار آن سنگ دل ي تــنگ دل              ز بـس نــالهرقـهببخشـود بـر و« 
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گیرينتیجه
شناسی است که هاي عامیانه ، ریختبندي ساختاري داستانهاي طبقهترین روشیکی از معروف

و پردازان تغییراتنخستین بار ، والدیمیر پراپ روسی آن شیوه را ابداع کرد . اگر چه از طرف نظریه
ترین شیوه تر شدن روش پراپ ارائه گردید اما الگوي او مهمترین و بنیاديتر و جامعاصالحاتی براي دقیق

گردد .هاي روایی محسوب میبراي بررسی قصه
ي عربی برگرفته است ، تحلیل انجام گرفته داستان ورقه و گلشاه داستان قدیمی است که از یک افسانه

هاي اکثر ملل بررسی و تحلیل کرد . چنانکه دهد که الگوي پراپ را میتوان در قصهدر این داستان نشان می
مالحظه گردید ؛ هدف قهرمان در داستان تالش و جستجو براي رسیدن به مقصود بوده است که در این میان 

این گردد اما موفقیت در گردد ؛ ربوده شدن معشوق منجر به آغاز حرکت اول میبا سه حرکت روبرو می
آید ، موفقیت ي معشوق براي قهرمان بوجود میکشد که حرکت دوم از طرف خانوادهمرحله مدتی طول نمی

زند . کند بلکه حرکت سومی را نیز براي او رقم میقهرمان در حرکت دوم عالوه بر اینکه دردي را دوا نمی
شویم که شاهد حوادثی می( وضعیت آغازین ، عروسی و پادشاهی ) ماwو aدر چارچوب دو کارکرد 

گو براي بسط قصه و ایجاد هیجان و شگفتی در مخاطب از آنها سود جسته است ، این حوادث شامل : قصه
Iحرکت اول از نوع  – H ( کشمکش و پیروزي ) ، حرکت دوم از نوعN – M ( کار دشوار و انجام آن ) و

ها و قیت صورت گرفته است . در تحلیلحرکت سوم ترکیبی از حرکت اول و دوم در پی هم با موف
رسیم که : در این داستان کارکرد پراپ به این نتیجه می31کارکرد از 25هاي بعمل آمده با روي دادن بررسی

شویم اما تا حدود بسیار زیادي مطابق با الگوي پراپ پیش اگرچه با عدم توالی و تعداد کارکردها مواجه می
رفته است .

کتابنامه
مرکز  .   :) . ساختار و تأویل متن ، چ پنجم ، تهران1380احمدي ، بابک (. 1
،  » ریخت شناسی گنبد سرخ در هفت پیکر نظامی « .) 1390. آذر ، عباس و پور سید ، سیده معصومه (2

.9-30، صص: 4پژوهشی) ، ش-ي پژوهشهاي ادبی و سبک شناسی(علمیفصلنامه

آگاه.           :ي فرزانه طاهري ، تهراندرآمدي بر ساختارگرایی در ادبیات ، ترجمه.)1383. اسکولز، رابرت (3
:ي فریدون بدره اي ،چ دوم ،تهرانریخت شناسی قصه هاي پریان، ترجمه.) 1386. والدیمیر ، پراپ (4

توس.
فردوسی بر اساس يهاي اساطیري و پهلوانی شاهنامهشناسی قصه). ریخت1391پور، بهرام (. جاللی5

روش والدیمیر پراپ ، تهران : افراز .
یافته هاي نو در ریخت شناسی افسانه هاي « .)1387. حق شناس ، علی محمد و خدیش ، پگاه (6

.27-40،صص : 186ي دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ، ش ،  مجله» جادویی 
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علمی و فرهنگی .         :فسانه هاي جادویی ، تهران ) . ریخت شناسی ا1387. خدیش، پگاه( 7
) . بخشـی از مقدمـه کتـاب ریخت شـناسی قصـه هاي پریـان نـوشتۀ 1379. خراسانی ، محبوبه ( 8

کلک  .       :، تهران 137والدیمیر پراپ ، ش
ت الصور در مثنوي ریخت شناسی قصه ي قلعۀ ذا) .« 1389. روحانی، مسعود و اسفندیار ، سبیکه ( 9

.67-83،صص: 220، نشریۀ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز ، ش»طبق نظریۀ والدیمیر پراپ 

بررسی قصه هاي دیوان در شاهنامۀ ) . « 1390. روحانی ، مسعود و عنایتی قادیکالیی ، محمد ( 10
.105-122، صص: 9ن) ، ش ، پژوهش هاي زبان و ادبیات فارسی(دانشگاه اصفها» فردوسی

،   » ساختارهاي شکلی بانو گشسب نامه ) .«  1390. سیف ،  عبدالرّضا و مسیحی پور  ،  مرضیه (11
.53- 66،  صص : 3فصلنامۀ تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب) ،  ش

انتشارات دانشگاه تهران . ) . ورقه و گلشاه باهتمام دکتر ذبیح اهللا صفا ،1343. عیوقی  ، ( 12
ي خواجوي کرمانی بر شناسی سام نامهریخت).« 1391. فرضی، حمیدرضا و فخیمی فاریابی، فرناز، (13

-ي زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد فسا (علمی، مجله»ي والدیمیر پراپ طبق نظریه
پژوهشی) ، ش اول .   

شناسی هفتخوان اسفندیار از شاهنامه فردوسی بر اساس ریخت) ، 1392(____________. 14
پژوهشی)، ش -ي والدیمیر پراپ، فصلنامه زیبایی شناسی ادبی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراك(علمینظریه

شکل شناسی سه داستان از گرشاسب نامه بر بنیاد « .) 1389.کوپا ، فاطمه و رفیعی سخایی ، نوشین (15
.139-164، صص: 19، فصلنامۀ ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی ، ش » نظریۀ پراپ

). ادبیات داستانی ، چ سوم ، تهران : سخن .1376. میرصادقی ، جمال (16
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مفهوم زیبایی در قرآن و نمود آن در اشعار موالنا
1فرشته فرضی شوب

استاد مدعو دانشگاه گلستان
روناك مرادي

پیام نورعضو هیات علمی دانشگاه 
چکیده

گل وجودي انسان با میل به زیبایی آفریده وآمیخته است از این رو هماره مجذوب زیبایی و به دنبال 
دستیابی به آن است؛. این مفهوم مانند سایر مفاهیمی که انسان در زندگی با آن سر و کار دارد در ادبیات 

ن گردیده است. از آنجا که ادبیات ایران پس از اسالم غنایی، عرفانی و نیز تعلیمی به اشکال مختلف وارد و بیا
از بسیاري از مفاهیم دینی تاثیر پذیرفته است در تبیین این مفهوم نیز از تاثیر آیات قرآن و مضامین دینی بر 

هایی که قرآن و متون دینی براي زیبایی کنار نبوده است. در این پژوهش بر آنیم تا با بررسی معیارها و ویژگی
ها و انواع آن از منابع مذکور بپردازیم. نتیجه اند به تاثّر موالنا در شرح زیباییابعاد مختلف آن در نظر گرفتهدر

دهد که تعریف موالنا از زیبایی تا حد زیادي بر تعریف قرآنی منطبق است با این این پژوهش نشان می
ي آن نیز توجه نشان داده است و آن را از هاي ظاهري و مصادیق مادتفاوت که خداوند در قرآن به زیبایی

نعمت هاي خویش بر بندگان دانسته، حال آنکه موالنا حتی در زمان اشاره به مظاهر مادي و ظاهري زیبایی 
اي براي بیان زیباییهاي معنوي بیشتر به داللت رمزگونه و نمادین آن نظر داشته و آن را  در اشعار خود وسیله

قرار داده است.
زیبایی، زشتی، حسن ، قرآن، موالنا.ها:اژهکلیدو

مقدمه:
با توجه به متصف بودن ذات باري تعالی به حسن مطلق و علم به اینکه خداوند متعال از نفحه خویش در 
وجود بشر دمیده است، تمایل به زیبایی، تالش براي زیبا به نظر رسیدن و جستجو براي یافتن زیبایی، جزئی 

آید. از آنجا که ذات پاك حق ، هیچ نیازي را در وجود بشر بی پاسخ ود بشر به شمارمیجدایی ناپذیر از وج
کارهایی مطابق با معیارهاي دینی و اسالمی قرار داده است، براي زیبایی نیز اصول و ننهاده، و براي آن راه

رساند. ابی به آن  میمعیارهایی برشمرده که خواننده را به درك درستی از مفهوم زیبایی و شیوه هاي دستی
شناسد، معنایی است که بیش از آنکه با معیارهاي دینی  هماهنگ مفهومی که انسان امروزین از زیبایی می

داند و سایر جنبه هاي باشد، با دیدگاه هاي غربی همسو است. چرا که زیبایی را منحصر در ظاهر و شکل می
انگارد. به همین سبب، تاکید بسیار قرار گرفته ، نادیده میآن را که از نظر دین حائز اهمیت بوده و مورد 

f.farzii@yahoo.comنویسنده مسوول   -1
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بسیاري از بزرگان دین و نیز نویسندگان و شاعران مسلمان پارسی گوي  که متوجه تحریف معانی قرآنی در 
اذهان عموم شده بودند، بر آن شدند تا با به کار گیري مفاهیم قرآنی در اشعار خود به صورت آشکار و 

توان به عارف و اندیشمند گرانقدر حضرت موالنا یج معناي صحیح آن بپردازند. از این میان مینمادین به ترو
اشاره کرد که اشعار خود را سراسر در خدمت  تاویل ، تعلیم و تفسیر قرآن سروده است. وي تعاریف 

لب اشعار دلنشین و گوناگون و متعدد قرآن از زیبایی را در مفاهیم مختلف آن دریافته و با ریختن آنهادر قا
استفاده از هنرهاي بیانی خویش به آن جلوه و نمودي نو بخشیده است. این پژوهش بر آن است تا مفهوم 
زیبایی و انواع آن را در قرآن استخراج و نمود آن را در اشعار موالنا بررسی کند تا بدین وسیله جلوه هایی از 

و اکنون به دست فراموشی سپرده شده، یادآور شود.زیبایی اسالمی را که پیشترها مورد توجه بوده 
تعریف زیبایی-1

، شنیدن، یا درك آن با لذت ببرد؛ هر چیزي که دیدنآنیعنی هر چه انسان از در تعریف عمومی "زیبا"
و نسبی و مطلق آن از "زیبایی"حواس پنچگانه موجب ایجاد شادي در انسان شود.  با توجه به اینکه مساله 

دغدغه فکري بسیاري از متفکران ، نویسندگان و فیلسوفان بوده است،  تعاریف متعددي از آن ارائه دیرباز
مضمون این جهان زیبایی :« کنیم: فردریش هگل داده شده، که به عنوان نمونه به چند مورد از آن اشاره می

مطلق است،خود حقیقت است،زیبایی راستین،روحیت شکل یافته، یعنی آرمان، به عبارت دقیق تر، روح 
است. می توان گفت که این قلمرو حقیقت خدایی است که هنرمندانه به منظور احساس نگرش، تجسم یافته 
است. کانون تمام جهان، هنري است که چنان شکل یافتگی مستقل، آزاد و خدایی است که جنبه بیرونی 

)142: 1363هگل، » ( کندها افاده مید آنشکل و مصالح را کامالٌ جذب کرده و آن را تنها چونان تجلی خو
داند عینی میوکلیحکمیحالعیندروجزئیوذهنیوفرديکانت فیلسوف غربی، زیبایی را حکمی

هدفبیغایتیچونکههمگانیومفهومبیسودوبهرهازرهابیافریندلذتیکهاستآنزیبا« : گویدو می
داند زیبا چیست، گوید که نمیقراط، فیلسوف بزرگ یونانی در نهایت می. و س)1385:16ضیمران،(باشد.

)1390:191چون قدرت تعریف کردن آن را ندارد(ژیمنز،
بلکه  بایدکند،دركرازیباییمراتبتواندنمیعاديحاالتیاشرایطدرانسانعرفاي مسلمان،نظراز

وکندتر مشاهدهلطیفمراتبدررازیباییوشوداجدمادهآلودگیازانسانتاشودایجادخاصیشرایط
.رسیدبدانتوانمیعشقتنها باکهاستکمالیحسن،و...استعشقکند،میایجادراشرایطاینآنچه

عرفان. و)  نقل از اشراق1388(حسن نژاد،  
لوازم وضروریات زیبایی از دیدگاه قرآن-2

اي از ضروریات و مطلوبات بشري را و از این رو کمتر نکتهقرآن کتاب راهنمایی و هدایت بشر است
اي به آن نشده باشد. مقوله زیبایی و توجه به آن که به صورت توان جست که ولو به اجمال در قرآن اشارهمی

میلی فطري در وجود بشر به ودیعه نهاده شده است از جمله موضوعاتی است که خداوند در قرآن کریم براي 
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هاي گوناگون آن را برشمرده و خود را دوستدار زیبایی خوانده است. ( إنّ ی در نظر گرفته و جنبهآن شرایط
توان ) از بررسی آیاتی که به مفهوم زیبایی اشاره دارند می156: 1380اهللا جمیل و یحب الجمال).  (فروزانفر، 

گیرند:بندي زیر جاي میقسیمهایی را براي زیبایی استخراج کردند که در قالب تمعیارها ومولّفه
کامل بودن–1-2

نامد، خداوند در کتاب محکم خویش برخی مظاهر طبیعت را مایه زینت و آرایش مخلوقات  دیگر می
ما آسمان نزدیکتر را با زینت »(إِنَّا زیّنَّا السّماء الدّنْیا بِزِینَۀٍ الْکَواکبِ«که ستارگان را زینت آسمان: همچنان

) ( ما در آسمان 15حجر »(ولَقَد جعلْنَا فی السّماء برُوجا وزیّنَّاها للنَّاظرِینَ) / «6صافات )(تارگان آراستیمس
هائی (براي مراقبت) قرار دادیم و آن را براي ناظرین (از سطح زمین) آراستیم.)برج

عینی تاکید کرده، که یکی از آن معیارها کمال آیات قرآن، براي امکان اتصاف شئ به زیبایی بر معیارهاي م
است؛ از آنجایی که هر چه که کامل نباشد، ناقص است و هر نقصی، یک نوع عیب و هر عیبی، یک نوع 

توان به آسانی نتیجه گرفت که هر چه کامل نباشد، قابلیت اتصاف به صفت آید؛ میزشتی به حساب می
زیبایی را ندارد:

» نْظُرُوا أَفَلَمإِلَى ی اءمالس مقَهفَو فا کَینَاهنَیا بنَّاهیزنْ فُرُوجٍوا ما لَهمسويبه) منکران() (آیا6(ق/» و
اي که) هیچ شکافی و زینت بخشیدیم و (به گونهآوردیمباالراآنچگونهکهدننگریستنسرشانبااليآسمان

) براي آن نیست؟
: ماده فرج) که وجود آن در هر چیزي دال بر 1386و فاصله است ( انیس،معناي شکافبه "فروج"کلمه 

گوید و دیگر سخن میمعیوب آن است. خداوند متعال  یکبار در مورد اینکه آسمان را با ستارگان زینت داده 
گذارد: بار باذکر خالی بودن آن از هر گونه خلل و شکاف به عنوان تاکیدي بر جمال آن مخلوقات، صحه می

جِعِ فُطُورٍ ثُمّ ارالَّذي خَلَقَ سبع سماوات طباقًا مّا تَرَى فی خَلْقِ الرَّحمنِ من تَفَاوت فَارجِعِ الْبصرَ هلْ تَرَى من «
همان (خدائی) که هفت آسمان را بر فراز )(3/ملک »(الْبصرَ کَرَّتَینِ ینقَلب إِلَیک الْبصرُ خَاسأً وهو حسیرٌ

بینی. (اگر شک داري) دیده نظمی نمیاي که در آفرینش خداي رحمان هیچگونه بییکدیگر آفرید. به گونه
دیده بدوز، (سرانجام) نگاهت خسته و ناکام به سوي تو بازگردد (فرو بینی؟ بار دگربگشاي، آیا شکافی می

)افتد).
هل تري من «: ماده فطر) است. و درعبارت1386است. (انیس،شکافنیز به معناي کلمه فطور و 
اسلوب نفی و استثنا استفاده شده است که داللت بر مفهوم بینی)؟(آیا کوچکترین فطوري در آن می»فطور

هل ") به این معنا که هیچ گونه فطور و خللی در آن آفریده ها راه ندارد. و84: 1377ارد( هاشمی،عمومیت د
کند.  واژه  اینجا در معناي استفهام انکاري است که  تاکید بیشتري بر عدم وجود خلل و عیب را بر بیان می"

ل هم یا اندازه هم نبودن است ت نیز از فوت به معناي شکاف است و تفاوت دو چیز نیز به معناي مثتفاو
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گانه و یا هاي هفت: ماده فوت)  که خود نوعی نقص است و چنین چیزي در آفرینش آسمان1386(انیس، 
سایر مخلوقات  وجود ندارد.

تناسب و توازن: 2-2
یکی  دیگر از نشانه هاي زیبایی در یک شئ وجود هماهنگی و تناسب بین اجزاي آن است که در کنارهم 

خواهد از قدرت خویش در آفرینش سخن دهند، به همین دلیل خداوند وقتی میکل  واحد را تشکیل مییک
داند بگوید یکی از دالیل زیبایی در امر خلقت آسمان و زمین و نیز وجود انسان را در تساوي و اعتدالی می

رَبک الْکَرِیمِ. الَّذي خَلَقَک فَسواك فَعدلَک. فی أَي یا أَیها الْإِنسانُ ما غَرَّك بِ«که در ترکیب آنها وجود دارد: 
ککَّبا شَاء رةٍ مورآن که تو ) ( اي انسان چه چیزي تو را نسبت به خدایت مغرور گردانید؟ 8-6انفطار » ( ص

رد، زیبا و زشت، زن و م-به هر صورتى که خود خواستو را بیافرید و اعضایت تمام کرد و اعتدالت بخشید 
).ترکیب کرداعضاي بدنت را -بلند و کوتاه و ...

).آفرید و هماهنگى بخشید_همه چیز را-همان که)( 2اعلی/»( و الَّذى قَدر فَهدىالَّذى خَلَقَ فَسوى«
چیز را به بیانگر تعمیم است. بدین معنا که خداوند همه "خلق"در این آیه عدم ذکر مفعول بعد از فعل 

اعتدال و هماهنگ آفرید، از این رو همه آفریده هاي خداوند از نظر دارا بودن کمال و توازن، زیباست، هر 
چند انسان قدرت درك این زیبایی را نداشته باشد یا با معیارهاي نادرست خویش آن را زشت ببیند.

انواع زیبایی از دیدگاه قرآن و نمود آن در شعر موالنا: -3
د متعال با توجه به این موضوع در کتاب مقدس خود به  انواع گوناگونی از زیبایی اشاره کرده خداون

است که به صورت کلی می توان آن را به سه گروه، دسته بندي کرد:
ماديزیبایی ظاهري و1-3

زیبایی هاي مادي هر آن چیزي که با حواس پنج گانه قابل درك باشد و دریافت آن موجب ایجاد 
شود. از نمونه شود که خود در اشکال گوناگونی متجلی میاحساس خوشی و شادي درونی شود را شامل می

توان به  انواع رنگها اشاره کرد که در قرآن نیز مورد توجه قرار گرفته است: هاي آن می
بهشتیان شود به عنوان پوششنوازد و باعث ایجاد شادي و سرور میرنگ سبز ، رنگی که دیدگان را می

ازسبزهاير اندامشان جامه) (ب21انسان/..»( علیهم ثیاب سندسٍ خُضْرٌوإِستَبرَقٌ  «در قرآن آمده است: 
).نازك و دیباي ستَبر استدیباي

لْوانُها ومنَ الْجِبالِ جدد بِیض وحمرٌ : (أَلَم تَرَ أَنَّ اللَّه أَنْزَلَ منَ السماء ماء فَأَخْرَجنَا بِه ثَمرَات مخْتَلفاً أَ
آیا ندیدى که خدا از (  )27مخْتَلف أَلْوانُها وغَرَابِیب سود . ومنَ النَّاسِ والدواب والْأَنْعامِ مخْتَلف أَلْوانُه ) (فاطر:

که رنگهاى مختلف دارد، و نیز از کوهها آسمان، آبى فرستاد پس با آن میوه هایى از زمین بیرون کردیم 
)راههاى سفید و سرخ با رنگهاى مختلف و سیاهى هاى غلیظ پدید آوردیم
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گیرد به گونه اي که عالوه بر اشاره به مولوي از داللت رنگها براي بیان زیبایی ها به بهترین شکل بهره می
گیرد و رنگهاي ي غیر حسی و معقول بهره میداللت ظاهري از داللت نمادین رنگ نیز براي بیان زیبایی ها

دهد:دلنواز را به زیبایی درون و تیرگی رنگ را به سیاهی باطن نسبت می
)1/37: 1376یجفاست(مولوي، سیاهابهزشتان،ازرنگهاي نیک از خُم صفاسترنگ

و آن را نقطه مقابل غرور و گیرد موالنا از رنگ سبز به رسیدن به کمال و نزدیک شدن به خداوند بهره می
داند:بی دینی می

کندباد و گَبزت میپرزمانیکیک زمان چون خاك سبزت می کند
)4/574(همان، 

برد از رنگ سیاه و سفید در وصف اهل حق و اهل باطل بهره میبا استمداد مستقیم از آیه هاي قرآن وگاه
گوید:و می

اي عجب                  تا چه رنگم؟ همچو روزم یا چو شب؟ کَی ببینم روي خود را
)2/51: 1390(مولوي،

وهجو دوتسو ضتبی رك و هندو، شهره گردد آن گروهتُیوم
)1/155: 1376( مولوي، 

» جوهو دو تَسو وهجو ضتبی ومآل عمران)( گردند.روزي که رخسارهایی سپید و روهایی سیاه می (....» ی
به سفیدي و هاي مختلف از قومیتمردم گردد. و روز قیامت برخی از چهره ها سفید و برخی سیاه می) 106

شوند.     سیاهی چهره ها (رستگاري و زیانکاري) شناخته می
یکی دیگر از مظاهر تجلی جمال خلقت، جسم انسان است. خداوند نهایت هنر و صنعت خویش را در 

1فَتَبارك اللَّه«نش جسم انسان نشان داده و خویشتن را به خاطر این مخلوق زیبا تحسین نموده است: آفری

)  خداوند به خاطر آفرینش .بهترین آفرینندگان استیی کهخدابرکت استبا) (14مومنون/»(أَحسنُ الْخَالقینَ
و زیباي خود خواند و و از احسن بودن انسان خود را بهترین خالق و انسان را از آفریده هاي بی نقص

از نظر {ما انسان را () 4/(تین»لَقَد خَلَقْنَا الْأنْسانَ فی أَحسنِ تَقْوِیمٍ«ترکیب خلقت انسان سخن گفته است: 
) و این حسن را در چهره نبی خود یوسف (ع) ایمدر بهترین شکل و زیباترین سیما آفریده}جسم و روح 

ل رسانیده است چنانکه زنان مصر وقتی او را در مقابل خود دیدند، بزرگ شمردنمد و از دستان به کما
یم ( فَلَما رأَینَه أَکْبرْنَه و قَطَّعنَ أَیدیهنَّ و قُلْنَ حاش للَّه ما هذا بشَراً إِنْ هذا إِالَّ ملَک کَرِ« خویش غافل شدند:

شمردند، و دستهاي خود را }و زیبا{شان به او افتاد، او را بسیار بزرگ هنگامی که چشم) ( 31یوسف/
)بریدند، و گفتند: منزه است خدا! این بشر نیست، این یک فرشته بزرگوار است

د. بنابراین ترجمه این لفظ به آفرین صحیح نیست. تبارك: در فارسی به معناي تحسین است و در عربی چنین معنایی ندار-1
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از  زنان  مصر  یوسف  شد  سمر                         که ز مشغولی بشد زایشان خبر
روح واله کی نه پس بیند نه پیشپاره پاره کرده ساعدهاي خویش           

)406/ 4: 1376(مولوي،
دانند و معتقدند چون عالم ارواح (مثال) عالمی گوید صوفیه یوسف را مظهر اسم نور میابن عربی می

دانست و دانست مراد حق تعالی را از صور مثالی مینورانی است حضرت یوسف که علم تعبیر خواب می
)334: 1364ت نیز به سبب نورانیت روح بوده است. (خورازمی، جمال  آن حضر

و به سبب همین روحانیت و نورانیت است که مولوي جمال روح را به جمال یوسف و خورشید آسمان 
کند که براي رسیدن به مرتیه حقیقی خویش باید از چاه جسم که زندان روح است به درآید( مانند می
).  1388:883تاجدینی،

حسنی و این عالم چو چاه                   وین رسن صبر است بر امر الهیوسف
یوسف   وقتی و  خورشید   سما                    زین  چه و زندان  برآ و رو نما 

)767/ 1390:2( مولوي،
- و باز همین نور و روحانیت است که بوي پیراهن یوسف را روشنایی بخش چشم نابیناي یعقوب می

)( این 93(یوسف/» اذْهبوا بِقَمیصی هذَا فَأَلْقُوه علَى وجه أَبِی یأْت بصیرًا وأْتُونی بِأَهلکُم أَجمعینَ«اند:  گرد
شود! و همه نزدیکان خود را نزد من بیاورید) پیراهن مرا ببرید، و بر صورت پدرم بیندازید، بینا می

ومنْ نُعمرْه نُنَکِّسه فی «خواند:جزو زیبایی هاي خلقت خویش میخداوند تمامی مراحل آفرینش را 
اش را به نیرومندى-و هر که را عمر دراز دهیم در آفرینش نگونسارش کنیم)( 68یس/»(أَفَلَا یعقلُونَالْخَلْقِ

بندند؟، آیا خرد را کار نمى-سستى و ناتوانى دگرگون سازیم
در آیه : ماده نکس) 1386(بندرریگی،هوم واژگون ساختن چیزى آمده است، این واژهبه مف"ننکسه"

.بازگشت به ضعف و ناتوانى دوران کودکى است،دگرگون شدن انسانازشریفه منظور

موالنا در ابیاتی با اشاره به تغییر خلقت انسان و از دست رفتن تدریجی زیبایی  و قدرت در سنین کهولت 
کند:چنین مطرح میو پیري، این موضوع را 

آن رخی  که تاب  او بد  ماه وار                    شد به پیري همچو پشت سوسمار
وآن سرو فرق گش شعشع شده                    وقت  پیري ناخوش  و اصلع شده
وآن قد صف درنازان چون سنان                   گشته در پیري دوتا همچون کمان

رنگ  زعفران                    زور شیرش گشته چون زهره زنانرنگ الله  گشته 
)5/764: 1376(مولوي، 

زشتی در آفریده هاي خداوند راه ندارد و هر آنچه هست، موجب افزایش بصیرت ادمی بر سایر زیباییهاي 
ن از دیدگاه نماید وایشود. پیري جز آن نیست که زیبایی و شادابی جوانی را بیشتر در چشم آدمی میمی
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به طور کلی مکتب موالنا که در اصل مکتب جمال و زیباپرستی عارفانه «شاعر خود نوعی زیباییست،
خواند. زشتی در کارگاه او راه ندارد. همه  را به عشق ورزي فرا میاست،خداوند را منشأ عشق دانسته و انسان

آفریند و وعدهی ست توحیدي که عشق میتجلیات او زیبا و شایسته عشق ورزي هستند، این عین توحید ا
: ؟؟؟؟؟؟)1391(شانظري، »( دهدنشاط و شادي می

کرد    نقاشی    دو    گونه    نقش ها                     نقش هاي صاف  و  نقشی   بی صفا
نقش یوسف کرد و حور خوش سرشت                   نقـش  عفـریتان  و  ابلیسان   زشت

ه   نقـش   استادي  اوست                    زشتـی  او  نیست  آن  رادي اوستهر  دو  گون
زشت   را   در   غایت    زشتی   کند                     جمله  زشتـی ها  به گردش  برتنـد
تا    کمـال   دانشش     پیـدا    شود                     منکـر   استادیـش    رسـوا    شود

داند   زشت  کردن  ناقص  است                    زین سبب خالق گبر و مخلص استور نـ
)631-2/630: 1390( مولوي،

هایی است که براي انسان و در خدمت وي کند، آفریدههایی که قرآن به آن اشاره مییکی دیگر از زیبایی
در خدمت انسان و براي رفاه حال وي خلق شده است، این مخلوقات عالوه بر اینکه از بعد اقتصادي و مادي

زمان  موجب تغذیه روح آرامش و لذت در اختیار او قرار گرفته، از ویژگی جمال نیز بهره مند است که هم
تُرِیحونَ ولَکُم فیها جمالٌ حینَ. و األْنْعم خَلَقَها لَکُم فیها دفء ومنَـفع ومنْها تَأْکُلُونَ«شود: درونی انسان می
) 8و 6و 5نحل/» ( تَعلَمونَالَوالخَیلَ والبِغَالَ والحمیرَ لتَرْکَبوها وزِینَۀً ویخْلُقُ ما ....وحینَ تَسرَحونَ

(چهارپایان را براي انتفاع شما نوع بشر خلق کرد تا از خود به موي و پشم آنها دفع سردي و گرمی کرده و 
براي شما در آن جانداران منظره اي زیبا قرار دادیم ، گر برید و از شیر و گوشتشان بخورید. فواید بسیار دی

.)هنگامی که شامگاهان آنها را به جایگاه هاي خود برمی گردانید و صبحگاهان به چرا می برید
ی توصیف گوید، ولهاي آن سخن میپردازد و از زیباییمیصف طبیعت موالنا بسیار در اشعار خود به و

آن سوي طبیعتخویش یعنی مقصود نهایی طبیعت هدف غایی وي نیست وي این توصیف را پلی براي بیان 
جوید:ي طبیعی براي بیان مقاصد فرا ظاهري و معنوي سود میدهد  و از هر جلوهیا ماوراء الطبیعه قرار می

گر  آن سردي و زردي  خزاناي ز   خوبی     بهاران    لب   گزان                        بن
روز  دیدي  طلعت  خورشید  خوب                        مرگ  او را یاد کن وقت غروب

بدر را دیدي بر این خوش چار طاق                       حسرتش را هم ببین اندر محاق
واي خلقکودکی  از حسن  شد  موالي  خلق                        بعد فردا شد حرف رس

گر تن  سیمین  تنان   کردت  شکار                         بعد پیري بین تنی چون پنبه زار
اي   بدیده   لوتـهاي   چرب   خیز                         فضله  آن  را  ببین  در   آبریز

غزي و بومر خبث  را گو  که  آن خوبیت  کو                       بر طبق آن ذوق و آن ن
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)619-4/618: 1376(مولوي، 
زیبایی گفتار:2-3

زیبایی نه تنها در ظاهر و جسم آدمی، بلکه باید در تمام گفتارها و اقوال وي نیز مشهود و قابل ادراك 
و من أحسن قوال «نوعان باشد. خداوند در آیه: دهنده آن به سایر همباشد تا نمایانگر زیبایی روح و انتقال

کسآنازترو کیست نیکو سخن) (33فصلت/»(الى اهللا و عمل صالحا و قال إننی من المسلمینممن دعا
به این نوع زیبایی اشاره » دهدو بگوید من از تسلیم شدگانمانجامشایستهکاروکنددعوتخداسويبهکه

، زیبایی ظاهر را از نظر نموده و زیباترین گفتارها را دعوت به سوي خویش دانسته است. هر چند این زیبایی
ترکیب الفاظ و ساخت اسلوب جمله  قصد نمیکند و بیشتر داللت معنایی لفظ را در نظر دارد، اما منافی آن 

-هم نیست.از گفتارهاي دیگري که به عنوان گفتار زیبا و مخالف آن گفتار زشت در قرآن از آن یاد شده می

) ( با مردم به نیکی به سخن بگویید. ) این 83بقره/»( لنَّاسِ حسنَاقُولوا ل«توان به نمونه هاي زیر اشاره کرد:
شود.نوع گفتار هم شامل نیکی سخن در لفظ و هو در معنا می

دهد در مقابل فرعون به نرمی سخن بگویند چرا که تاثیر درشتی گفتار و یه موسی و هارون دستور می
).( با او سخنی نرم بگویید)  44طه/»( وال لَینَاقُوال لَه قَ« شود:موجب نفور و گریز مخاطب می

-در خطاب به والدین به شایستگی گفتار تاکید می«»وقُل لَهما قَولًا کَریما؛ و با آنان سخنى شایسته بگوى

کند: 
بر اساس ابیات مثنوي موالنا بیش از آنکه به زیبایی ظاهري لفظ و گفتار توجه کند، به درستی  معناي آن 

نشان داده است. به همین دلیل در مورد اهمیت زیبایی ظاهري الفاظ سخنی نگفته و در صورت درست توجه 
بودن نیت، اشکال در اداي لفظ را عاري از عیب دانسته است که نمونه آن را در داستان موسی و شبان و نیز 

در مورد لکنت زبان بالل شاهدیم:
خواند ازنیازازحی را هی همیـنمگ ـدق در بانـآن بالل ص

این خطا اکنون که آغاز بناستتا بگفتند اي پیمبر نیست راست
ود افصح بیارـؤذن کو بـیک ماي نبی و اي رسول کردگار

لحن خواندن لفظ حی عل فالحعیب باشد اول دین و صالح
یک دو رمزي از عنایات نهفتخشم پیغمبر بجوشید و بگفت

تر از صد حی و خی و قیل و قالبهی باللـکاي خسان نزد خدا ه
انـازتـر و آغـم آخـویـوا نگن رازتانـورانید تا مـوا مش

فاـوان صـواه ز اخـخا میـرو دعگر نداري تو دم خوش در دعا
)67-3/65: 1390( مولوي، 

زیبایی رفتار:3- 3
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) خدواند 33فصلت/» ( اللَّهِوعملَ صالحا منْ أَحسنُ قَولًا ممنْ دعا إِلَىو«همچنانکه در آیه مشهود است 
بالفاصله پس از زیبایی گفتار از زیبایی رفتار سخن رانده و به آن امر کرده است چرا که زیبایی گفتار بدون 

خود نوعی -همانطور که پیشتر اشاره شد–عملی کردن آن در رفتار هر چند زیبا باشد، کافی نیست و نقص 
دلی رود، موالنا آنجا که در داستان قوم سبا از زبان پیامبران به بهانه هاي قوم سبا در بیمارزشتی به شمار می

خواند:دهد، آنان را طبیبان فعل و قول میایشان پاسخ می
مـا   طبیبان   فعالیـم  و  مقـال                        ملهم   ما   پرتو  نور  جالل

د                       وانچنان  فعلی  ز ره قاطع بودکاین چنین فعلی تو را نافع  بو
این چنین قولی تو را پیش آورد                      وانچنان قولی تو را نیش آورد
آن    طبیـبان   بولـی   دلیـل                        واین  دلیل  ما بود وحی جلیل

)3/681: 1390(مولوي، 
را معادل گناه و بدي و زیبایی را در برابر عمل صالح و هر نوع نیکی در رفتار موالنا به صورت عام زشتی

دهد: داند، چنانچه زشتی را در مقابل خوبی( زیبایی) قرار میو گفتار می
گفتم ارخوبم، پذیرم این از او                          ورنه خود خندید بر من زشت رو

)47/ 2: 1390( مولوي،
ها، بدي ها را از بین )( قطعا نیکی114(هود/» إنَّ الحسنات یذهبنَ السیئات« ت با توجه به آیه و معتقد اس

گیرد، هر چند نیکی هاي ما در برد)  هر زشتی فقط در برابر لطف بخشایش حق رنگ نیکی به خود میمی
رد:برابر آن جمال مطلق چندان کوچک و ناچیز است، که هیچ فرقی با زشتی ندا

لطف شه ، جان را جنایت جو کند                         زآنکه شه، هر زشت را نیکو کند
رو، مکن زشتی که نیکی هاي ما                          زشت  آید پیش  آن  زیباي  ما

) 121-2/120(همان،
ان که پیامبر نیز هدف از رسالت گردد. چنتوان گفت بیشترین تاکید قرآن بر زیبایی به مقوله رفتار برمیمی

المتقی (» إنَّما بعثت الُتَمم مکارِم الخالقِ« اند: و مبعوث شدن خویش را تکمیل مکارم اخالقی دانسته
)براستى که من براى به کمال رساندن مکارم اخالق مبعوث شده ام.)( 13/151بی تا :،الهندي

ري به صبر توجه خاص و تاکید بسیار شده است . تعداد آیاتی در میان تمامی حسنات و نیکی هاي رفتا
اند بسیار است. از که در آن پیامبر به صورت خاص  و مومنان به صورت عام به صبر و شکیبایی دعوت شده

واصبِرْ «هاي کافران صبر پیشه کند: ها و تهمتخواهد در مقابل طعنهجمله در آیه زیر که خداوند از پیامبر می
یلًاعمرًا ججه مرْهجاهقُولُونَ وا یآنانازنیکوايگونهبهوکن،صبرگویندو بر آنچه می)(10(مزمل/» لَی م

إِلَّا الَّذینَ «شوند: داند که در این دنیا دچار خسران نمی) و متوسلین به صبر را از جمله کسانی می.بگیرکناره
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کارهايوآوردندایمانکهگر آنان)( 3رِ ( عصر/ ت وتَواصوا بِالْحقِّ وتَواصوا بِالصبآمنُوا وعملُوا الصالحا
).به صبر سفارش نمودندرایکدیگروکردندسفارشحقبهرایکدیگرودادندانجامشایسته

ر و بردباري به هاي مختلف سخن از صبموالنا نیز در دفترهاي چندگانه مثنوي جاي به جاي و به بهانه
یابی به مراد و در بیتی آن را به منزله سر براي پیکره ایمان میان آورده و در بیتی آن را کلید و الزمه دست

دانسته است:
صبر شیرین از خیال خوش شده است             کآن خیاالت فرج پیش آمده است

ان  ناامیدي   و  زحیرآن  فرج  آید  ز  ایمان   در   ضمیر              ضعف  ایم
صبر  از   ایمان     بیابد   سر    کُلَه              حیثُ  ال  صبرَ   فَال   ایمانَ   له

)1390:2/183(مولوي، 
فَصبرٌ جمیلٌ و اللَّه « خواند:یعقوب، صبر خویش در برابر جفاي فرزندان و فراق یوسف صبري جمیل می

گویید از خداوند ) ( من صبر جمیل خواهم داشت و در برابر آن چه می18یوسف/»(صفُونَما تَالْمستَعانُ على
طلبم) و مولوي، صبر بر همراهی بدان را مایه گشایش صدر و زیبایی گل را ناشی را از صبر بر بدي یاري می
خواند:خار می

ر کردن، صدر رایار  بد  نیکوست   بهر  صبر  را                        که  گشاید صب
صبر  مه  با  شب،  منور  داردش                     صبر گل  با  خار، اذفر  داردش
صبر شیر اندر میان فرث و خون                      کرده   او را  ناعش  ابن  اللبون

)984/ 6: 1376(مولوي، 
یش نفس گبر خویشاي برادر صبر  کن بر  درد  نیش                   تا رهی از ن

کآن گروهی که رهیدند از وجود                   چرخ و مهر و ماهشان آرد سجود
)134-133/ 1(همان، 

داند و صبر وي همچنین مدارا و صبوري کردن با دشمنان جاهل را سبب صیقل خوردن و شرح صدر می
داند:این دسته میابراهیم بر آتش نمرود و صبر نوح بر تمسخرهاي قوم خویش را نیز از

هاي  جاهل صبر کن                      خوش  مدارا   کن به  عقل من لدنبا سیاست
کند هر جا دلی استصبر با نااهل، اهالن  را جلیست                      صبر، صافی می

آمد    در    جالآتش    نمرود      ابراهیم    را                      صفوت     آیینه   
جور کفر و نوحیان و صبر نوح                       نوح   را   شد   صیقل  مرآت روح

)1010/ 6(همان، 
در اهمیت صبر همین بس که هیچ نیایش و تسبیحی مقام و مرتبه صبر را ندارد:

الفرجهیچ  تسبیحی ندارد آن  درج                       صبر کن، الصبر مفتاح 
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)770/ 2: 1390(مولوي، 
)10: 1387فروزانفر، » ( الصبر مفتاح الفرج« اشاره دارد به حدیث مشهور نبوي

هایی در حد توان در این زمینه در مثنوي سراغ گرفت بسیار است که ما فقط به نمونهالبته ابیاتی که می
حوصله این مقاله اکتفا نمودیم.

و لَکنَّ اللَّه حبب «کم زینت و مایه آرایش خوانده شده، ایمان است:از دیگر صفاتی که در قرآن در ح
ولی خداوند ایمان )( 7(حجرات/» و کَرَّه إِلَیکُم الْکُفْرَ و الْفُسوقَ و الْعصیانَکُمإِلَیکُم الْایمانَ و زینَه فی قُلُوبِ

زینت بخشیده، و (به عکس) کفر و فسق و گناه را منفورتان قرار را محبوب شما قرار داده و آن را در دلهایتان
)!داده است؛ کسانی که داراي این صفاتند هدایت یافتگانند

داند:موالنا با الهام از تعبیر قرآنی، ایمان را زیبایی و بی ایمانی را گند و زشتی می
کر بی ایمان او بر زبان نام حق و بر جان او                        گندها از ف

)102/ 2: 1390( مولوي، 
همچنین قرآن،  انفاق که شامل انفاق مال و فراتر از آن جان است و فرو خوردن خشم یا همان کظم غیظ 
را همراه با بخشش و گذشت را حسن و زیبایی خوانده و از صاحبان این اوصاف پسندیده با عنوان محسنین 

»( ونَ فی السرَّاء والضَّرَّاء والْکَاظمینَ الْغَیظَ والْعافینَ عنِ النَّاسِ واللَّه یحب الْمحسنینَالَّذینَ ینْفقُ« یاد کرده است:
خورند و از کنند و خشم خویش فرو می( کسانی که در توانگري و تنگدستی انفاق می) 134آل عمران / 

ا دوست دارد.)گذرند، خداوند نیکوکاران رخطاي مردم در می
موالنا نیز هیچ یک از این صفات را که هریک حسنی از محاسن اخالقی است ، فرو نگذارده و در مورد 

گوید:گذرند، میآنان سخن گفته است، وي در تحسین کسانی که از مال و جان خویش می
ر دعاگفت   پیغمبر   که   در   بازارها                    دو   فرشته  می کند  اید

کاي   خدا  تو منفقان را ده خلف                  وي خدا تو ممسکان را ده تلف
)194/ 2: 1376(مولوي، 

انجامد که مولوي به زیبایی آن را به تصویر کشیده است: انفاق در واالترین مرتبه خود به بذل جان می
قربانی  خالق کردخاصه آن منفق که جان  انفاق  کرد                 حلق  خود 

حلق   پیش   آورد  اسماعیل  وار                  کارد  بر حلقش نیارد  کَرد کار
پس شهیدان زنده زین گویند خوش                تو بدان غالب بمنگر  گبر وش
چون خلف   دادستشان   جان  بقا                 جان ایمن  از غم و رنج و شقا

)195-194(همان، 
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موالنا در باب کظم غیظ و زیبایی بخشایش، داستان خدو انداختن خصم بر روي علی(ع) و کظم غیظ و 
کند. امام (ع)  پس بخشایش زیباي حضرت، نسبت به دشمن و تالش ایشان براي به راه آوردن او را ذکر می

از شنیدن دشنام و انداختن شمشیر با این سوال خصم مواجه می شود که
قهر این رحمت ز چیست؟                  اژدها را  دست دادن  راه کیست؟در محل 

)1/166: 1376(مولوي، 
- حضرت پس از اینکه خود را شیر حق و بنده او می خواند در وصف علت کظم غیظ خود چنین می

گوید:
بادکَه نیم  کوهم  ز حلم  و  صبر و داد               کوه  را  کی   در   رباید   تند

آنکه از بادي رود از جا خسی است              زانکه باد  ناموافق  خود  بسی است
خشم  بر شاهان  شه و ما  را  غالم              خشم  را من    بسته ام   زیر   لگام

تیغ  حلمم گردن  خشمم زده است              خشم حق بر من چو رحمت آمدست
خراب              روضه گشتم  گر چه  هستم  بو تراب(همان)غرق نورم گر چه سقفم شد

اندر آ من   در  گشادم  مر  ترا                    تف  زدي و تحفه   دادم مر  ترا
مر  جفاگر  را چنین ها  میدهم                   پیش پاي چپ پسان سر می نهم

)168نجها  و   ملکهاي     جاودان(همان، پس جفاگر را چه بخشم تو بدان                  گ
قیاس بین زیبایی روح و جسم-4

گیرد ، هر چند در واقع این دو منافی یکدیگر نیستند زیبایی معنوي عادتا در مقابل زیبایی صوري قرار می
ادي توانند در یک جاجمع شوند. ولی از آنجا که اهمیت دادن بیش از اندازه به زیبایی ظاهر تا حد زیو می

موجب بی توجهی به زیبایی معنوي شده است این دو مساله با گذشت زمان به صورت ناخودآگاه در ذهن 
مردم در مقابل هم قرار گرفتند و به شکل متضاد به کار رفتند. قرآن در قیاس بین این دو از یوسف(ع) به 

برد. اما نکته مند است، نام میرهاي که هم از زیبایی صورت و هم از زیبایی سیرت بهعنوان بارزترین نمونه
قابل توجه آن است که خداوند یوسف را به زیبایی چهره که موهبتی خداداي است، نستوده، بلکه او را به 
زیبایی هاي اخالقی چون عفاف و پاکدامنی:  امانت داري:  علم تعبیر خواب:  قدرت اداره خزینه و امور 

گنجد.هاي اخالقی میده است  که این همه در حیطه زیباییکشوري که در انجام آن مخیر بوده، ستو
شود که زیبایی هاي معنوي که در قرآن به آن اشاره شده ، انواع گوناگونی از صفات پسندیده را شامل می

ایمان به یگانگی خداوند است، قرآن در یک قیاس زیبا به -گونه  که اشاره شدهمان–مهم ترین آن 
ألَمۀٌ مّؤْمنَۀٌ خَیرٌ مّن مّشْرِکَۀٍ و:« شمارد: ایمان را از یک زن مشرك زیبا بهتر و برتر میصراحت یک کنیز با

 تْکُمبجأَع لَوویک کنیز با ایمان بهتر است ازیک زن مشرك، اگر چه زیبایی او شما را به )(221(بقره/» و
..)شگفتی وادار کند
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نج گانه را به مس و حس دیگر را که همان روح و یا به اعتباري موالنا  نیز در قیاسی مشابه حواس پ
کند  و قوت حواس پنچ گانه را تاریکی و ظلمت و در مقابل قوت است، به زر سرخ تشیه می"فراحس"

داند:روح را نور و روشنی می
پنج حسی هست، جز این پنج حس                    آن چو زر سرخ و این حس ها چو مس

آن  بازار    کایشان   ماهرند                     حس مس را چون حس زر کی خرند؟اندر
چرد.خورد                      حس    جان    از  آفتابی     میحس  ابدان قوت ظلمت می

)36-35/ 2: 1390(مولوي، 
یسه این دو زده و تالش کرده ، با اثبات موالنا به هنرمندي بارها و بارها به شیوه هاي مختلف دست به مقا

اهمیت زیبایی معنوي از اهمیت الیه برونی و ظاهري بکاهند:
سوتپس بدان که صورت خوب و نکو با خصال بدنیرزد یک 

ور   بود  صورت  حقیر و  ناپذیر                            چون بود خُلقش نکو در پاش میر
بدان                               عالم    معنی     بماند    جاودانصورت   ظاهر  فنا  گردد 

صورتش دیدي  ز معنا   غافلی                              از صدف   دري گزین  گر عاقلی...
)277( همان،

زیبایی مطلق-5
عنوي اصل و منبع جمال برآمده از ذات پاك حضرت احدیت است و سایر زیبایی هاي مادي و م

ازايهالهی که هر مخلوقاست که در مصادیق مادي متجلی شده است، اي از جمال و زیبایی مطلقچکیده
الوهیت بر او تابیده باشد، زیباست و ازآنجایی که خداوند از نفحه خویش بر مخلوقات دمیده، همه نور 

د: کنمخلوقات زیبا هستند و این امري است که موالنا نیز به آن اشاره می
سِ مطلوبی اوـان عکـه خوبی او عـشق ایشـرویانآینـخوب

هم به اصل خود رود این خد و خال                        دایما    در آب   کـی    مانـد   خیـال
چون بمالی چشم خود، خود جمله اوستجمله تصویرات، عکس آب جوست 

)1057/ 6: 1376( مولوي، 
اوستآدم، مظهر آیاتوصفوستـعلافـاوصطرالبــاسآدم

جوستاندر آبماهعکسهمچوناوستنماید عکسمیدر ويهر چه
) 1055همان، (

هاي عالم، جزئی بسیار کوچک از جمال خداوند است،  و وصف جمال او در فهم و از آنجایی که زیبایی
نیوي براي وصف جمال غیر قابل توصیف الهی استعانت گنجد، ناچار باید از مظاهر کوچک جمال دوهم نمی

جست، هر چند الفاظ وصف جمال او را نمی گنجند:
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یک  زمان   بگذار  اي  همره مالل                      تا بگویم  وصف خالی  زان جمال
اودر  بیان   نآید    جمالِ   حالِ   او                     هر دو عالم چیست؟ عکسِ خالِ

خواهد  که  بشکافد  تنمچون که من از خال خوبش دم زنم                     نطق   می
کشم همچو موري اندر این خرمن خوشم                   تا  فزون از  خویش  باري می

)87-2/86: 1390(مولوي، 
که در تحسین جمال ح و ثنایی مداز دیدگاه موالنا از آنجا که منشا و اصل هر زیبایی  خداوند است،هر

است که به جمال الیزال تعلق میگیرد. چون منشأ و سرچشمه مخلوقات گفته شود، در حقیقت مدح خداوند 
زیباییها هموست. 

کیشها زین روي، جز یک کیش نیست زآنکه خود ممدوح جز یک، بیش نیست
بود بر صور، و اشخاص عاریت دان که هر مدحی به نور حق رود 
لیک بر پنداشت، گمره میشوند مدحها جز مستحق را کی کنـند؟

حایط، آن انوار را چون رابطی همچو نوري تافته بر حایطی 
ضالِ مه گم کرد وز استایش بماند الجرم چون شایسته سوي اصل راند

سر به چه در کرد و آن را میستود یا ز چاهی عکس مـاهی وانــمود
گرچه جهل او به عکس کرد رو قت مادح مــاه است اودر حــقی

کفر شد آن چون غلط شد ماجرا مدح او مه راست، نی آن عکس را
) 553-551/ 3: 1390مولوي،:(

وجوب زیبا شدن براي درك و فهم زیبایی-6
ریفی که از یابی به آن است، و هر کس بنا به تعانسان به صورت فطري به زیبایی متمایل و خواستار دست

چون نیک اندیشه کنی همه طالب « کوشدزیبایی دارد، براي رسیدن به آن یا نزدیک شدن به معیارهاي آن می
توان کوشند که خود را به حسن رسانند و به حسن که مطلوب همه هست دشوار میحسن اند، و در آن می

) نقل از اشراق و عرفان .1388نژاد، رسیدن، زیرا که وصول به حسن ممکن نبود اال به واسطه عشق.( حسن 
که رهاند روح را از بی کسی چون شدي زیبا بدان زیبا رسی

)6/1054: 1376(مولوي، 
تنها راه رسیدن به جمال مطلق، زیبا شدن است. و بنابر آنچه در آیات قرانی بدان اشاره شده است، زیبایی 

آید، هر که به زیبایی برسد، قدرت درك آن را نیز یبا ایمان، صبر، گذشت ودیگر صفات متعالی به دست م
نماید:شود و زیباییها را در دیده وي زشت میخواهد داشت و گرنه زشتی دورن وي مانع دید او می

زشت نقشی کز  بنی هاشم   شگفتدید  احـمد را   ابوجهـل  و  بگفت
راست  گفتی  گر چه  کاژ  افزاستیگفت   احمـد  مر  ورا   که  راستی                      
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دید   صدیقـش   بگفت  اي  آفتاب                     نی ز شرقی نی ز غربی خوش بتاب
گفت  احمد  راست  گفتی  اي عزیز                     اي  رهیـده  تو  ز  دنیـاي  نه  چیز

)1/106: 1376(مولوي، 
از    بـراي   دیـده  بینـا    کنـنـدهر چه را خوب و خوش و زیبا کنند      

کـی  بود  آواز  لحـن  و زیر  و بم                     از  بـراي  گوش  بـی حس  اصـم
)107(همان، 

نتیجه گیري:
دسته زیبایی ظاهري، زیبایی گفتار 3آید که زیبایی در قرآن به صورت کلی به از پژوهش فوق چنین برمی

بایی رفتار آمده است، زیبایی ظاهري شامل هر آن چیزي است که با حواس پنجگانه قابل درك باشد و  و زی
مقصود از زیبایی گفتار، سخنِ نیک گفتن و استفاده از اسلوب ، ساختار و شیوه  نیک گفتن است که هم جنبه 

ري نیز شامل تمامی سجایاي گیرد. و زیبایی هاي رفتاظاهري گفتار و هم معنا و مفهوم سخن را در بر می
اخالقی و رفتاري وارد در دین است. موالنا در باب زیبایی ظاهري به هدف غایی تحسین آن سخن نگفته 

هاي معنوي اي براي تبیین زیباییاست و هر جا سخن از زیبایی طبیعت رفته، از آن به عنوان وسیله و مقدمه
پرداخته ن آن به منظور تاکید بر زیباییهاي اخالقی و معنوي استفاده کرده و بیشتر به داللت رمزي و نمادی

است. وي در باب زیبایی گفتار از اهمیت درستی و راستی کالم منطوق سخن گفته و در صورت درستی 
معنا، براي آراستگی و زیبایی لفظ اهمیتی چندان قائل نشده است و بدین سبب لغزش زبان را به هنگام 

هاي رفتاري که شامل محاسن و سجایاي داند. اما در باب زیباییبدون اشکال میدرستی نیت پذیرفته و 
خوانده است، موالنا  "محسن"یاد کرده و عامالن به آن را "حسنه"اخالقی است و قرآن از آن به عنوان 

باشدن داند که اتصاف به آن موجب زیتابع کتاب آسمانی است و تمامی سجایاي اخالقی را نوعی زیبایی می
شود، چرا که  دارا بودن زیبایی درونی الزمه درك زیبایی الهی است انسان  و تقرب وي به زیبایی مطلق می

کند. اما لزوم دارا بودن باطن در نتیجه انسانی که متصف به  زیبایی شود قدرت درك زیبایی مطلق را پیدا می
ین عالم به سوي ممدوح حقیقی که همان زیبا براي درك جمال الهی و نیز بازگشت هر نوع مدحی در ا

هاي ذوقی و خداوند است از نکاتی است که مستقیما در قران شاهدي براي آن نداریم و از جمله برداشت
عرفانی موالناست.

کتابنامه
قرآن کریم-
، مترجم: محمد بندر ریگی،تهران، انتشارات اسالمی.1386ابراهیم انیس و .....، المعجم الوسیط، -
، فرهنگ نمادها و نشانه ها در اندیشه موالنا، تهران، نشر سروش.1388تاجدینی علی، -
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نشرموسسه الرساله
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عناصر داستانی، در دو حکایت مثنوي و جهانگشابررسی تطبیقی 
چنگیز و بازرگانان)- (به شکار رفتن شیر وگرگ و روباه 

1منیره فرضی شوب

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گلستان
2مرتضی نیازي

دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه گلستان 
چکیده

از تاریخ دارد. این پیوند و آمیزش تا سده هاي اخیر نیز ادامه داشته آمیختگی تاریخ و داستان ریشه در آغ
است و تنها در دوران معاصر است که به خاطر پیشرفت علوم و آگاهی جامعه این دو به تدریج از هم جدا 
شده اند. هنگامی که شخصی به ثبت تاریخ اقدام می کند، ناخوداگاه از شیوه هاي داستان پردازي براي انتقال
مشاهدات و ثبت وقایع بهره  می برد. به همین دلیل است که می توان در بسیاري از داستانهاي معروف، رگه 
هایی از تاریخ یک کشوررا مشاهده کرد.در ادبیات کالسیک ما اغلب حکایات و داستانها به زبان شعر بیان 

از آن آثاري است که داستانهاي شده است و از این حیث، عنصر شعر بر نثر غلبه دارد. مثنوي معنوي یکی
تعلیمی خود را در قالب شعر به مخاطب عرضه کرده است. عموما صوفیه، از  داستان هاي تاریخی یا 
حکایات مجعول بدون در نظر داشتن صحت و سقم آنها با کمی جرح و تعدیل و یا شاخ و برگ دادن، براي 

ا آنچه براي آنها هدف اصلی به شمار می آمد، حصول بیان مفاهیم مورد نظر خود استفاده می کردند و تنه
نتیجه دلخواه بود. این مساله را به خصوص درمثنوي موالنا به وفور شاهد هستیم. کشف رابطه و تشابه میان 
حکایات تاریخی و عرفانی،انگیزه اصلی این نوشتار بوده است. این پژوهش، تطبیقی است، بین داستانی فابل 

نوي معنوي و یکی از حکایتهاي تاریخ جهانگشاي جوینی. بررسی صورت گرفته نشان گونه ازحکایات مث
دهنده ي آن است که چه از لحاظ خویشکاري و بن مایه و چه از لحاظ جنبه هاي مضمونی و روابط علی و 
معلولی یا پیرنگ داستان، تشابهات زیادي بین این دو حکایت وجود دارد. در حقیقت هر دو داستان در پی

بیان این نتیجه هستند که طمع ورزي و گستاخی موجب مجازات وسعادت و خوشبختی در گرو تسلیم 
پذیري محض در برابر قدرت مطلق است.

خویشکاري، درونمایه، پیرنگ، مثنوي، تاریخ جهانگشاها:کلیدواژه
مقدمه : 

ات تاریخی در میان اقوام و حکایات با جنبه عبرت آموزي و تعلیمی خود از ادوار گذشته، دوشادوش روای
ملل مختلف رایج بوده اند و از جنبه هاي اخالقی و تربیتی در هدایت جامعه نقش بسزایی داشته اند. پیوند 
تاریخ و داستان در نگاه پیشینیان امري معمول و باورپذیر بوده است، بطوري که تاریخ را نه آنچه اتفاق افتاده 

پنداشتند. به طوري که در اغلب مواقع مشخص کردن مرز میان واقع وغیر واقع بلکه آنچه باید اتفاق بیفتد می 

1 . monireh.farzishob@gmail.com
2 . bbamdad_30@yahoo.com (نویسنده مسئول)
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(تاریخ و حکایت) در یک اثر، غیر ممکن است. بیشتر مورخان قدیم، با این دید به نگارش تاریخ دست زده 
شتم آن روز که من نب((اند، چنانچه بیهقی بارها از رویدادهاي تاریخی با عنوان قصه و حکایت تعبیر میکند

).484:1389این قصه و داستان را کارها نو گشت در این حضرت بزرگوار))( بیهقی،
باید در نظر داشت در دیدگاه قدما، حکایت، قصه، افسانه،روایت و مثل مترادف هم شمرده می شدند و 

همان تفاوت چندانی با هم نداشتند، ولی امروزه هرکدام تعریف خاص خود را یافته اند. در این مقال با 
تسامح پیشینیان داستان وحکایت را مترادف هم آوردهایم. همچنان که براهنی معتقد است: (( من داستان را 
شامل هر نوع نوشته اي می دانم که در آن ماجراهاي زندگی به صورت حوادث مسلسل گفته شود. این طرز 

ان هم شامل حکایت و افسانه و اسطوره تلقی از داستان ، بدان اشتمال وسیع خواهد داد، به این معنا که داست
). از آنجا که 40:1348(خواه منظوم خواه منثور) خواهد بود وهم شامل قصه به معناي امروزي))( براهنی،

تاریخ هم، سرگذشت قهرمانان و شاهان است و این سرگذشت در طی توالی حوادث براي خواننده روایت 
صر روایت است بسیار نزدیک میشود. ارسطو معتقد است: می شود ، با داستان که هسته ي اصلی آن عن

((داستان و تاریخ هر دو به حوزه عمل مربوط می شوندو آن عمل را از طریق واژگان به صورت کتبی و 
). بین داستان و تاریخ یک رابطه دو طرفه برقرار است 72:1391شفاهی بیان می کنند))(فشارکی، خدادادي،

اعمال و وقایع تاریخ است به طوري که امروزه می توان حوادث تاریخی را با اندك چرا که ((داستان، بیانگر
) اسکولز نیز بدین وجه دوگانه ي واژه تاریخ نظر داشته 14:1387تغییر به داستان تبدیل کرد)) (احمدي ،

گر می تواند ، از سوي دی"چیزهایی که رخ داده اند باشد"است: ((واژه ي تاریخ از سویی می تواند به معناي 
). با این توصیف، 5:1377معنا دهد))( اسکولز،"روایت ثبت شده اموري که فرض شده است رخ داده اند"

می توان بسیاري از حکایت هاي داستانی را با روایت هاي تاریخی قابل تطبیق دانست و رابطه علت و 
و سو پیدا کرد.براي نمونه می توان معلولی، سازه اي و بن مایه اي زیادي بین عناصر تشکیل دهنده ي هر د

به داستان شکار رفتن شیر و گرگ در مثنوي دفتر اول و حکایت  بازرگانان و چنگیز در تاریخ جهانگشا جلد 
اول اشاره کرد . این پژوهش در صدد آن است که عناصر مشترك هر دو حکایت را بررسی کند؛ هرچند 

شکل روایات، نتوان این مشابهت را بازجست. شاید این سوال محتمل است  در وهله اول با توجه به ظاهر و
به ذهن خواننده متبادر شود که چگونه می توان ، حکایت مثنوي را، که قهرمان و شخصیت آن حیوانات 
هستند با یک حکایت تاریخی، که قهرمانان آن انسانها هستند، تطبیق داد. ولی باید در نظر داشت هر چند 

(( ممکن است موجودهاي اساطیري و فراواقعی یا حیوانات باشند ،اما در نهایت، شخصیت هاي حکایات
). نکته بعدي این است که در 12:1388محتوا و پیام و تجربه نهفته در آنها به کار انسان می آید )) (سرشار،

این ترتیب داستان هاي حیوان محور ((خواننده، انسان را جانشین حیوانات حاضر در داستان می کند و به 
). از سوي دیگر شخصیت هاي 37:1392بعضی روابط غیر معقول را تطبیق می دهد و می پذیرد))(زندي،
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تاریخی را هم نمی توان منفک از شخصیت هاي داستانی دانست،زیرا((هیچ شخصیت در کتاب یک شخصی 
).19:1377واقعی نیست حتی اگر در یک کتاب تاریخباشد))(اسکولز،

ستان ، از عناصر و اجزاي مختلف تشکیل شده اند که در پیوند با هم یک کل را ترتیب چه تاریخ چه دا
می دهند که حاوي پیامی است.((داستان چه نو و چه کهن اثري است هنري که انسجام خود را از عناصر 

صور ترتیب یافته در خود می گیرد، بدین معنی نمی توان هیچ داستانی را بدون عناصر تشکیل دهنده اش ت
کرد.البته داستانهایی هستند که با عناصر قائل شده منتقدان جدید ادبی همخوانی مطلق ندارند اما این بدین 
معنا نیست که این داستانها از عناصر داستانی تهی اند، اگر عنصر خاصی در این داستانها یافت نشود ،عنصر 

جانور محور مثنوي ،چنین موضوعی کامال دیگر جاي خالی آن را پر می کند.چنانکه در خصوص داستانهاي 
). با بیان این مقدمه کوتاه، اکنون به بررسی عناصر مشترك داستانی در 68:1381صادق است))(جعفري،

حکایات مذکور می پردازیم
طرح داستان :-1

ساختمان فکري و درونی حاکم بر داستان را که نویسنده به قصد القاي آن به مخاطب، داستان را آغاز و 
به انجام می رساند طرح داستان گویند. (( ارسطو تعریف صریحی از پیرنگ (طرح ) ارائه میدهد ، او پیرنگ 

). براي آنکه تقلید 62:1376دانسته است))(میرصادقی،"تقلید از عمل"و"ترکیب کننده حوادث"(طرح ) را 
اعده مندکه ابتدا، میان و پایان دارد از عمل در داستان تحقق پیدا کند، نیاز است که داستان بر پایه خطوطی ق

حرکت کند.((پس داستان خوب آن است که آغاز و انجامش نه به دلخواه شاعر (یا نویستده) بلکه مطابق 
). این قاعده مند بودن خطوط داستان بدین معناست که اجزاي تشکیل دهنده 63:1376قواعد باشد))(همان،

ه و بکار گرفته شده باشند.ارسطو معتقد است: (( همچنان که در داستان، درست و بجا در سر جاي خود نشست
سایر هنرهاي نقلیدي، یک تقلید همیشه از یک چیز است، به همچنان داستان نیز که تقلید یک عمل 
است،باید عملی واحد و کامل را نمایش دهد. اجزا و وقایع آن باید چنان بر یکدیگر پیوسته باشند که اگر 

نیم و یا برداریم، صورت کلی درهم ریخته و دیگرگون گردد. زیرا آن چیز که بود و نبودش یکی را جابهجا ک
).63:1376در صورت کلی تاثیر محسوس نکند؛ در حقیقت جزء آن کل به شمار نخواهد رفت ))( همان،

در با توجه به اینکه تقلید از عمل در داستان توسط شخصیتهاي داستان شکل می پذیرد، اعمال شخصیتها
تاثیر پذیري طرح داستان نقش کلیدي دارند. انسجام و یکپارچه بودن طرح یک داستان منوط به آن است که 
اعمال شخصیتهاي داستان، از یک پیوند و وحدت ضابطه مند برخوردار باشند.((در واقع این دو (طرح و 

حرکتی نمی تواند در یک به هم مربوطند و از یک ماده و جوهرند، هیچ"االکلنگ"شخصیت) مثل دو سر 
). از طرف دگر عنصر خویشکاري 83:1376طرف ایجاد شود که در طرف دیگر انعکاس پیدا نکند ))(همان،

که به نوعی به تعریف و کشف اعمال شخصیتهاي داستان می پردازد ،با طرح داستان که ارتباط میان حوادث 
داستان را ایجاد می کند، رابطه تنگاتنگی دارد.
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یشکاري :خو-1-1
هر داستان در برگیرنده حوادث و رخدادهایی است که شخصیتهاي خلق شده در داستان ،این حوادث را 
با کنش یا گفتار خود می آفریند. به این کنشها و اعمال که از شخصیتهاي داستان سر می زند، خویشکاري 

گفته می شود.
ظر اهمیتی که در جریان قصه ((خویشکاري یعنی عمل شخصیتی از اشخاص قصه که از نقطه ن

).کنش یا خویشکاري، عنصر اصلی طرح داستان است. هرچند 53:1368دارد،تعریف می شود))(پراپ،
پرسوناژهاي یک حکایت متغیرند، خویشکاري و رخدادها محدود و پایدار هستند .از طرف دیگر تجزیه 

که به آن سازه هم میگویند، به خواننده در حکایتهاي متنوع ( چه در قالب شعر چه نثر) ، به نقشهاي کوچکتر 
ي آنها کمک شایانی میکند، به زبان دیگر ((مطالعه ساختاري باعث میشود که در میان کشف ساختار نهفته

هاي به ظاهر متفاوت و مختلف، متوجه نوعی وحدت شویم که حاوي پیامی است و در نتیجه درك ما کثرت
ید در نظر داشت بسیاري از داستانها و روایات، ساختمان مشابه اي دارند ) با197:1368تر شود)) (همان،دقیق

ولی نقش آنها کامال یکسان است. و اجزاي تشکیل دهنده آنها، یکی است؛ هرچند صورتهاي مختلفی دارتد 
به نظر پروپ،ساختار داستان مشتمل است بر عدهی معینی از واحدهاي کوچک روایی که دیگر کوچکتر از ((

).196:1388( کنش )می گوید ))(شمیسا،functionکن نیست و پروپ به آن ها آن مم
توان خویشکاري را اجزاي سازنده حکایات دانست که شاکله حکایت را شکل میبا این تعریف می

دهند. تجزیه یک اثر به واحدهاي کوچکتر باعث می شود ما درك بهتري از کل مجموعه داشته باشیم و 
بت به هم دقیقتر متوجه شویم.هرچند باید دقت داشت در شناخت حرکتها و اجزا دچار روابط اجزا را نس

اشتباه نشویم.منظور از حرکت در یک حکایت، تمام حوادث و گرههایی است که یک اثر از آغاز براي 
رسیدن به پایان در خود دارد.((حرکت ها مسیر رخ داد هاي یک حکایت و تغییراتی را که ممکن است در آن

ایجاد شود نشان می دهد.هر حرکت با اتفاق یا شرارتی آغاز و سرانجام به یکی از خویشکاري پایانی، مانند 
).59:1389شود))(پارسا،صلواتی،شکست،پیروزي،حل مساله و مسائلی از این دست،ختم می

نمودهاي تشابه خویشکاري در دو داستان-2-1
حکایت جهانگشا ي جوینی: 

بازگانان براي فروختن -2نش خواست تا بازرگانان را بسالمت نزد او بیاورند چنگیز از لشگریا-1
یکی از آنها تصمیم گرفت جامهاي راکه ارزان خریده بود به قیمت گرانی –3جامه ها یشان پیش چنگیز رفتند 

-4ددستور داد تا جامه هایی که در خزانه داشت به بازرگان نشان دهن-3چنگیرخان متوجه شد -2بفروشد 
چنگیز از دیگر شرکا خواست تا بر جامه هایشان قیمت -5سپس چنگیز بازرگان طماع را مجازات کرد

- 8گفتند ما اینها را به عنوان پیشکش براي خان آورده ایم -7آنها از قیمت گذاري امتناع کردند -6بگذارند 
اي خوبی از آنها خرید.سپس  چنگیز خان پسندید و در مقابل این رفتار، جامه هایشان را به به
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حکایت مثنوي معنوي :
شیر به گرگ -3در راه سه شکار به دست آوردند-2شیر و گرگ و روباهی باهم به شکار رفتند -1

روباه شکار بزرگ را به شیر و شکار متوسط را براي خود وشکار خرد را به -4گفت شکارها را قسمت کن
شیر به روباه گفت تو تقسیم -6د و گرگ را مجازات کردشیر از این کار گرگ عصبانی ش-5روباه داد 

شیر این حرکت را پسندید و در مقابل آن، تمام شکار را به -8روباه تمام شکار را حق شیر دانست -7کن
روباه داد.

باید توجه داشت نقل این روایت در تاریخ جوینی جزو حکایتهاي ساده یک حرکتی است،یعنی اینکه، 
ي آغاز وسپس ممتد و بی وقفه به پایان میرسد .به بیان دیگر((ارائه اطالعات برروي حکایت از نقطها

). 335-336: 1384زنجیرهاي پیوسته از رویدادها که زمان مند هستند اتفاق می افتد))(حسینی، 
اگر بخواهیم شیوه حرکت حکایت جهانگشا را ترسیم کنیم اینگونه میشود:

پایانآغاز
ل حکایت در مثنوي با توجه به شیوهی روایت مثنوي که داستان در داستان است،جزء حکایتهاي ولی نق

چند حرکتی است که حکایت ازآغاز تابه پایان دچار وقفه هایی است ((بدین معنی که سیاق کالم و 
رویارویی با مخاطب اقتضا میکند که در برخی صحنه هاي نمایش جابه جایی صورت گیرد)) 

). البته باید گفت این شیوه نقل حکایتها ،روش معمول گذشتگان بوده که موالنانیز متاثر از 336:1384(همان،
همان شیوه بوده است. همچنانکه استاد زرین کوب گفته:((آوردن داستان در داستان ازشیوههاي معمول 

بیشتر حکایتهاي موالناست که متاثر از شیوه کلیله و دمنه و هزار و یک شب است.بر پایه همین مشی،
).235-236: 1374حیوانات به عنوان داستانی براي اثبات داستانی دیگربیان شده اند))(زرین کوب،

مطلب دیگر که باید بیان شود این است که، هدف صوفیه در نقل حکایات و روایات، رسیدن به نتیجه 
مضامین صوفیانه معموال به دلخواه والقاي مفهوم خاص خود به مخاطب است. به همین دلیل نویسندگان 

کاربرد تمثیل روي  می آورند.به خصوص آنجا که از داستان هاي جانورمحور یا فابل براي بیان مضمون 
منظور خویش استفاده میکنند: (( اینکه بعضی از امثال حیوانات که در مثنوي هست مثل پاره یی قصه هاي 

یه از جمله سنایی و عطار و غزالی میرسد، نشان تمثیلی آن به کتب ادب و مخصوصا به برخی آثار صوف
میدهد که نقل این گونه امثال در حکمت عامیانه آنها را از قدیم در نزد وعاظ و صوفیه وسیله یی براي تفهیم 
و تقریر عقاید و تعالیم اخالقی و عرفانی ساخته است، جز آنکه موالنا غالبا در طرز استشهاد به آنها قدرت 

شیوه حرکت حکایت )اگر بخواهیم187-186: 1374ظیري نشان میدهند))( زرین کوب،لطف بیان کم ن
مثنوي را ترسیم کنیم بدین شکل است:
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آغاز                            توقف
...................................

....................................حکایت فرعی                  ........
حکایت فرعی     

*
ادامه حکایت                       پایان          

سفر : -1-2-1
احث ریخت شناسی و روایت شناسی مورد توجه قرار دارد، نحوه آغاز شدن یکی از موضوعاتی که در مب

حکایت است که به آن در اصطالح ریخت شناسان صحنه ي آغازین گفته میشود. در اکثر قصه ها و حکایات 
و داستان ها، سفر قهرمان، آغاز گر قصه است. در این سفرها گاه قهرمان تنهاست و گاه افرادي او را همراهی 

کنند.در این دو حکایت هم، سفر، عنصر کلیدي و آغازگر داستان است. در داستان جوینی، سه بازرگان می
،براي فروختن جامه هایشان سفر میکنند و در داستان مثنوي، شیرو گرگ و روباه براي به دست آوردن طعام 

نی ظاهري آن برگردانده و در با هم به سفر می پردازند(( موالنا چنانکه عادت اوست، این داستان را از مع
قالب عرفانی ریخته است. در تعبیر او شیر، مظهر مرد کامل یا ولی یا مرشد است ... شیر مقامی ارجمند دارد 
و همنشینی و همراهی گرگ و شکال (و روباه) در خور او نیست لیکن به ضرورت با روباه و شکال همسفر 

ان و تنبیه آنان ناچار باید با ایشان به سر برد)) ( می گردد چنانکه ولی کامل براي ارشاد بندگ
). هر چند قصد و هدف از سفر براي قهرمانان دو حکایت متفاوت است، ولی اصل و نیت 2:1376شهیدي،

سفر که منشا داستان است، در دو حکایت نقش تعیین کننده دارد.
درخواست/دستور:-2-2-1

مطرح میکند و یا درخواستی از او می شود. قهرمان براي عموما در حکایات،گاه قهرمان درخواستی را 
رسیدن به هدف باید شروط یا درخواستهاو اوامر پادشاه یا امیري را اجابت کند. در حکایتهاي عرفانی، سالک 
در نقش قهرمان داستان ،درخواستهاي پیر را اجابت میکند و در این کار چون و چرا نمیکند. در داستان 

لشگریانش میخواهد تا بازرگانان را به سالمت نزد او بیاورند، و از تاجران می خواهد تا جوینی،چنگیز از
کاالهایشان را عرضه کنند. در داستان مثنوي هم، شیر که رمزي از پیر و مراد است و وظیفه رهبري و 

تند؛می خواهد تا هدایتگري را بر عهده دارد،از روباه و گرگ که در این حکایت، رمز و نماد سالک و مرید هس
شکار را قسمت کنند.

مجازات شریر:-3-2-1
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از جمله خویشکاریهاي مطرح در قصه ها، مجازات خاطی و خائن است. عبور از خط قرمزها و تابوها، 
خیانت و خودخواهی عامل اصلی مجازات قهرمان است. در بینش عرفانی،گستاخی در برابر پیر، عامل 

مجازات است.
ین عنصر سازنده این حکایات،خویشکاري صوفی است، که همان کرامت اوست (( به طور کلی،اصلی تر

که در واکنش به خویشکاري هاي مختلف از قبیل:ادعاي بی پایه،کمبود و نیاز،کار دشوار قرار می گیردکه 
کارکرد آن ها در نهایت منجر می شود به آگاهی شخصیت و رسوایی شریر، اجابت در خواست هاي مادي و 

).در داستان مثنوي، گرگ که نقش شخصی شریر و طماع را 50:1389مجازات شریر))(علی نوري ،معنوي یا
دارد به خاطر گستاخی و خودخواهی در مقابل قهرمان قصه که شیر باشد مجازات می شود. موالنا مجازات  

این گونه گرگ شریر را که در مقابل شیر، براي خود شخصیت و سهم مستقلی قائل شده است از زبان شیر
بیان می کند:

)1/3051چون نبودي فانی اندر پیش من              فضل آمد مر ترا گردن زدن  (
بازرگان نیز در نقش انسانی طمع ورز ظاهر می شود که حد خود را در مقابل قهرمان حکایت که چنگیز 

به سه برابرقیمت،عرضه کند است نگاه نمی دارد و خبث نیت و خود خواهی ، باعث می شود تا جامه ها را 
و همین گستاخی، عامل مجازات او  می شود.

نایل شدن به آرزو و کامیابی:-4-2-1
در اکثر مواقع، حکایات به پایانی خوش منجر می شود. رسیدن قهرمان به معشوق یا به دست آوردن گنج 

بلکه قهرمان از نظر نمونه اي از این دست است. گاهی هم این پایان خوش منجر به پاداش مادي نمی شود
روانی به یک تعادل و آرامش ذهنی و روحی می رسد. این آرامش و کامیابی وابسته به تصیم گیریهاي درستی 
است که شخصیتهاي داستان، با توجه به شرایط زمانی و مکانی میگیرند. در داستان مثنوي،روباه با درك 

دیم کند و این حرکت موجب کامیابی او گردید. (( مجازات گرگ، تصمیم برآن گرفت، صید ها را به شیر تق
بدین گونه موالنا نشان می دهد که انسان هم فقط وقتی خود را در وجود حق فانی کند و از خودي خود 

).188:1389بیرون آید مثل روباه به مقصود خود می رسد ))( زرین کوب،
موالنا ازکامیابی روباه اینگونه نتیجه می گیرد:

)1/3139یید اندر راه راست                        شیر و صید شیر خود آن شماست( چون فقیر آ
در داستان جوینی هم بازرگانان با دیدن مجازات شریکشان، سعادت و رستگاري را در این دیدند که با 

در تقدیم کردن جامه ها به چنگیز و ترك خودخواهی، خویشتن را مستحق کرامت چنگیز بسازند. و هر چه 
مورد بهاي جامه ها از آنها پرسیده می شود ((هیچ قیمت نکرده اند و گفته که ما این جامها را بنام خان 

)60:1370(چنگیز) آورده ایم))(جوینی،
جدول زیرمشخص کننده خویشکاري هاي مشابه هر دو حکایت می باشد.
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حکایت جوینیحکایت مثنويخویشکاري

سفر
شیر وگرگ –(بازرگانان 

باه)ورو

شیر و گرگ و روبهی بهر شکار
از طلب رفته بودند در کوهسار

تا به پشت همدگر بر صیدها
سخت بربندند بندو قیدها

سه کس احمد خجندي و پسر امیر حسین 
و احمد بالچچ بر عزیمت بالد مشرق با 
یکدیگر متفق شده اند و بضاعت بیش از 
حد ثیاب مذهب و کرباس و زندیجی و 

سته اند جمع کردو روي در راه آنچ الیق دان
نهاده

درخواست/دستور
چنگیز)-(شیر

گفت شیر اي گرگ این را بخش کن
معدلت را نو کن اي گرگ کهن
نایب من باش در قسمت گري
تا پدید آید که تو چه گوهري

(چنگیز) یاسا داده که هرکس از بازرگانانکه 
آنجا رسند ایشان را بسالمت بگذرانند و از 

چیزي که الیق خان باشد ایشان را متاعها 
بسالمت بگذرانند

مجازات شریر
بازرگان)–(گرگ 

گفت پیش آي اي خري کو خود ندید
پیشش آمد پنجه زداو را درید
چون ندیدش مغز تدبیر رشید

در سیاست پوستش از سر کشید

قماشات او را (بازرگان) را درقلم آورده
و تاراج داده و او را موقوف کرده

کامیابی
شرکاي بازرگان)–(روباه 

گفت چون در عشق ما گشتی گرو
هر سه را برگیر بستان رو برو

(چنگیز)فرمود تا هرجامه زر را یک بالش 
زر بداده اند وهر دو کرباس زندیجی را 

بالشی نقره
بن مایه و مضمون : -2

بیان و انتقال آن به خواننده داستان به فکر و اندیشه حاکم بر یک اثر چه مثبت چه منفی که نویسنده براي
را پایه ریزي کرده است بن مایه و مضمون میگویند. به بیانی دیگر ((درونمایه، فکر اصلی و مسلط در هر 
اثري است،خط یا رشتهاي که در خالل اثر کشیده میشود و وضعیت و موقعیتهاي داستان را به هم پیوند می 

).174:1376دهد)) (میرصادقی،
ان به عنوان یک کل، در برگیرنده مضمونهایی است که در اغلب موارد از طریق تفسیر و تعبیر متن داست

می توانیم پیامهاي مختلفی را از آن استنباط کنیم. (( یک کل ارگانیک در برگیرنده اندیشه، مضمون، و ارزش 
).  121-122:1360(زیس،گذاري که در یکدیگر ذوب شده باشند، محتوي یک اثر هنري را تشکیل می دهد))

البته باید در نظر داشت ،پیام و درونمایه یک اثر، صرفا مثبت نیست و طیفهاي مختلف اخالقی و غیر اخالقی 
را شامل می شود.((درونمایه  هر اثر ممکن است پیام آن اثر تعبیر شود،اما به ضرورت، هر درونمایه هاي نمی 



مللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایراننهمین همایش بین ال5634

ص اخالقی است،جنبه هاي مثبت و آموزنده دارد و درونمایه ممکن تواند پیام آن اثر باشد. پیام، عنصر مشخ
).176:1376است از این کیفیت برخوردار باشند یا نباشند))(میر صادقی،

اغلب حکایات و تواریخ ما جنبه تعلیمی و اخالقی دارد. هر چند گاهی در برخی حکایات، هدف سیاسی 
یات و رخدادها،  جنبه هاي تعلیمی و اخالقی آن بوده نیز مورد توجه بوده ولی عمدتا غرض از بیان حکا

،عرفانی  میکند و بعد از آن نتیجه ي حکمیاست. در این گونه حکایات (( گوینده نخست، داستانی را روایت
یا اخالقی میگیرد و یا آن که خود حکایت به عنوان تمثیل در توضیح و تقریر بحثی که قبال طرح شده، آمده 

طرح داستان جنبه ثانوي دارد و هدف اصلی، اخذ و بیان نتیجه است .گاهی نتیجه را خود است.در حقیقت، 
جه را دریابد )) شاعر(یا نویسنده) ذکر میکند و گاهی خود داستان به نحوي است که خواننده می تواند نتی

).201:1376شمیسا،(
: اشراف (شیر یا چنگیز) ، از لحاظ درون مایه این دوحکایت درونمایه هاي مشابهی دارند از قبیل

خودخواهی (بازرگان یا گرگ)، بی نیازي واستغناي ( شیر یا چنگیز)، تسلیم پذیري (گرگ یا روباه) و تاییدو 
رضایت (شیر یا چنگیز) که هر کدام از این موارد در بحث هاي جداگانه ذیل به صورت مستقل مورد بررسی 

قرار خواهد گرفت :
ایه دو داستانعناصر مشترك بن م- 1-2

اشراف و آگاهی :-1-1-2
یکی از بن مایه هایی که مکرر در ادبیات عرفانی دیده میشود، اشراف و آگاهی مراد و پیر است بر خواطر 
و افکار سالک(( از موهبتهاي اولیاي خدا اشراف آنها بر ضمیر دیگر بندگان است و این خصیصه در 

). یکی از آدابی که در 5:1373ده، فراوان دیده می شود)) ( شهیدي ،داستانهایی که از بزرگان صوفیه نقل ش
تعالیم صوفیه مورد تاکید بسیار است، نگاهداشت دل در پیش شیخ است زیرا (( صاحبدل ،بر خالف اهل 

).درداستان مثنوي، شیر، 708-:1389ظاهر، بر سایر و ضمایر خلق اشراف دارد و وقوف دارد)) (زرین کوب،
و اولیاي حق است، با اشرافی که بر ضمیر گرگ و روباه دارد می فهمد که آنها بر صید ها طمع که سمبل حق

بسته اند و در دل خیال خام می پزند.((شیر چنانکه گفتیم در تعبیر موالنا مظهر ولی کامل است و مشرف بر 
می دید))ضمیرها ،بنابراین، وسوسه هایی را که در دل همراهانش می گذشت به دیده ي باطن 

).7:1373(شهیدي،
در تاریخ جوینی، چنگیزاز لحاظ عقل و هوشمندي ممتاز شمرده  شده است.(( حق تعالی چون چنگیز 
خان را بعقل وهوشمندي از اقران او ممتاز گردانیده بود و بتیقظ و تسلط از ملوك جهان سرافراز)) 

اقع شده است، طبق یک باور قدیمی سلطان ) و همچنین پادشاهیش مورد تایید آسمانی و1:1370/16(جوینی:
هللا یاوي الیه کل مظلوم را سایه خدا و نایب او در زمین می دانستند وبه استناد این حدیث (( السلطان ظل ا

: پادشاه یا حکوت سایه خداست در زمین که هر مظلومی از بندگان خدا بدو پناه تواند برد ))من عباده
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دشاه نیرویی ماوراالطبیعه می بخشید؛پادشاهان را در منظر عوام،  هم ردیف )که به پا523:1373(فروزانفر:
خدایان قرار میداد. در داستان جوینی هم چنگیز،با فراست و اشراف خود به باطن بازرگان و طمع ورزي او 

طریقه پی می برد. به عبارتی دیگر، شاهان همان نقش را در گذشته ي تاریخی ایفا میکردند که شیخ و پیر در 
ي عرفانی و هر دو به نوعی از قدرت ماورایی، در کشف ضمایر بر خوردار بودند. 

گستاخی :-2-1-2
سالک طریقت باید در مقابل اوامر و دستورات پیر، تابع محض و تسلیم بدون قید و شرط باشد و هر 

سخن یا عملی را به سمع رضا بشنود و بدان تن دهد. به قول حافظ شیرازي : 
می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید      که سالک بی خبر نبود ز راه رسم منزلها (حافظ)به 

آنچه که در طریقت بر مرید، شرط است پیروي بی چون چرا از شیخ و مراد است((آنچه در این سفر 
ه، دانش معنوي بر مرید صادق واجب است، آن است که بی هیچ پرسشی در متابعت پیر خود باشد و همه اراد

و هواي خویش را به یک سو نهد، در حضور و غیبت او را حاضر بداند و حرمت او را نگه بدارد، در اجراي 
). 132-1:1368/131دستورات وي به جان کوشد و هرگز در انکار او در دل یا بر زبان سخنی نراند))(جام،

رگ در مقابل شیر گستاخی می کند و گستاخی بازرگان و گرگ ،در هر دو داستان نقشی کلیدي را داراست. گ
براي خود سهمی جداگانه از صید، در نظر میگیرد. در حالی که (( شرط ادب بود که گرگ گوید مرا جرات 
چنین گستاخی نیست... لیکن طمع از یک سو و روي آوردن نعمت دنیا از سوي دیگر او را می فریبد تا در 

)12:1376هالك خود بکوشد)) (شهیدي،
در مورد گستاخی گرگ در برابر شیر اینگونه سروده است:موالنا

هر که او در پیش این شیر نهان                  بی ادب چون گرگ بگشاید دهان
)3133-1/3132همچو گرگ آن شیر بردارندش                فانتقمنا  منهم  بر خواندش(

اي بدست آوردن سود زیاد  جامه ها را به بازرگان نیز چون انسانی طماع و حریص در صدد بود تا  بر
قیمت گزافی به چنگیز بفروشد به هواي آنکه چنگیز از قیمت اجناس بی اطالع است. این گستاخی و جهالت 
بازرگان سبب شد تا چنگیز او را توبیخ و ((قماشات او را در قلم آورده و تاراج داده و او را موقوف کرد )) 

دو حکایت آنچه موجب مجازات دو شخصیت یعنی گرگ و بازرگان می شود، ). در این1:1370/60(جوینی،
گستاخی و طمع ورزي آنان است.

بی نیازي و استغنا:-3-1-2
در اندیشه هاي عرفانی، پیر و مراد از آنجا که مظهر صفات حق است و متصل به دریاي رحمت 

اد ازمرید چیزي می طلبد آن براي امتحان و خداوندي، از نعمتهاي این جهانی بی نیاز ومستغنی است. اگر مر
آزمون اوست. در داستان مثنوي ،شیر هم که مظهر حق است نیازي به طعمه اهل دنیا ندارد.(( اگر آنان (گرگ 
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و روباه) شیر را چنانکه باید می شناختند، خود و شکار صید شده را درخدمت او می نهادند آنگاه می دیدند 
).5:1376بذل می کند))(شهیدي،که او همگان را بدیشان 

از طرف دیگر سالک هم نباید در صدد امتحان شیخ برآید (( چرا که امتحان کردن حکم تصرف را دارد، و 
پیداست که مرید راتصرف در شیخ نمی رسد... و اگر وسوسه و خیال امتحان شیخ هم به خاطر مرید راه یابد 

).707:1389نشان جهل خود اوست))(زرین کوب ،
در داستان جوینی هم می بینیم بازرگان در صدد امتحان چنگیز که در تاریخ جهانگشا به نوعی سایه خدا 
بر زمین و باد استغناو مظهر قهر خدا در زمین معرفی میشود، برمیآید. اما غافل از اینکه چنگیز با فراست خود 

غناي خود را به بازرگان نشان دهد دستور درمی یابد و او را رسوا میکند. چنگیز براي اینکه بی نیازي و است
می دهد تا مخازن جامه ها را که از خانان قدیم به تصرف در آورده به بازرگان نشان دهند.((فرمود (چنگیز) 

) و بدین 1:1370/59تا جامها که ذخایر خانان قدیم در خزانه او معد بود بدو (بازرگان) نموده اند.))( جوینی،
نیازي خود رااثبات میکند.ترتیب ، استغنا و بی

تسلیم پذیري و عبرت اندوزي :-4-1-2
یکی از موتیف هاي اصلی تعلیمات عرفانی، تسلیم پذیري سالک است.((به طوري که سالک در ظاهر و 

). گاه 286-285: 1365باطن تسلیم باشد، اورا بیشتر دوست بدارد و به او به نظر ارادت بنگرد))( نجم رازي
یري از معاینه سرگذشت و مکافات دیگران بدست می آید. در داستان مثنوي، روباه که از این تسلیم پذ

سرگذشت گرگ درس گرفته است، جایگاه حقیر خویش را در برابرشیر درك میکند و تمام صید را نثار شیر 
کردن خود در می کند.(( در این حکایت موالنا با بهرهگیري از روند قصه دو منظور را بیان میکند: یکی فانی

).142:1389وجود حقیقی و دوم عبرت گرفتن از حوادث روزگار ))(خیریه،
موالنا این عبرت پذیري روباه از سرگذشت گرگ اینگونه تعمیم میدهد و میگوید:

چون گرفتی عبرت از گرگ دنی            پس تو روبه نیستی گرگ منی
)3114-1/3113( ران در بالي محترزعاقل آن باشد که گیرد عبرت از           مرگ یا

داستان جوینی هم، این تسلیم پذیري و عیرت اندوزي را به شکل دیگر شاهد هستیم. وقتی بازگان 
گستاخ توسط چنگیز مجازات می شود. بازرگانان دیگر بالفور از مجازات شریک خود، درس عبرت می 

ی شود، و از آنها خواسته می شود تا جامه ها را گیرند و هر چه در مورد بهاي جامه ها از آنها پرسیده م
زنند و به اتفاق می گویند: (( ما این جامها بنام خان قیمت گذاري کنند، ابا می کنند واز قیمت گذاري تن می

). در هردو داستان شاهد هستیم که مجازات یکی، عبرت پذیري دیگري را به 1:1370/60آورده ایم)) (جوینی،
همراه دارد. 

تایید و جاري شدن افاضات :-5-1-2
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در مکتب اهل طریقت، چون سالک خویشتن را تسلیم حق یا انسان کامل کند و در برابر او خاضع باشد، 
مورد تایید حق یا پیر قرار می گیرد و درهاي نعمت بر او گشاده میشود. در حکایت عامه قهرمان بعد از فراز 

کامیابی، وصل و اتحاد با معشوق یا گنج می رسد. در داستان مثنوي و فرود هاي بسیار، در پایان داستان به 
چون روباه تسلیم شیر شد و خود را در برابر او هیچ انگاشت و تمام صید را به شیر واگذارکرد، مورد لطف 
شیر قرار گرفت و شیر تمام صید ها را به او پیشکش کرد. موالنا این تایید افاضات را براي آَن شخص که 

م و محو انسان کامل شود اینگونه بیان می کند:تسلی
)3053/ 1هر که اندر وجه ما باشد فنا                 کل شی هالک نبود جزا(

در داستان جوینی هم بازرگانان در لباس افرادي عبرت پذیر جلوه می کنند. آنها چون در برابر چنگیز 
انگاشتند، سخنشان به سمع قبول چنگیز رسید و او تسلیم شدند و دارایی هایشان را در برابر چنگیز هیچ

دستور داد تا جامه هاي ایشان را به قیمت گزافی بخرند.((سخن ایشان(شرکاي بازرگان) بمحل قبول و بسمع 
) در هردو 1:1370/60رضا (چنگیز)رسید و فرمود تا هر جامه ي زر را یک بالش زر بدادند)) ( جوینی،

رت اندوزي شرط تایید و جاري شدن افاضات توسط قهرمان داستان است.داستان ، تسلیم پذیري و عب
جدول تشابهات درونمایه اي دو داستان

جوینیمثنويدرونمایه
اشراف و آگاهی

چنگیز)–(شیر 
عکس طمع هر دوشان بر شیر زد

شیر دانست آن طمعها را سند
هر که باشد شیر اسرار و امیر
او بداند هر چه اندیشد ضمیر

گیز خان از قول گزاف او (بازرگان)در چن
خشم شد و گفته که این شخص برآنست 

که هرگز جامه نزدیک ما نرسیده است

گستاخی
بازرگان)–(گرگ 

شیر گفت اي گرگ چون گفتی بگو
چونکه من باشم تو گویی ما وتو

گرگ خود چه سگ بود که خویش دید
پیش چون من شیر بی مثل و ندید

که هریک غایت ده (بازرگان)جامهایی
دینار یا بیست دینار خریده بود سه بالش

زر بها گفته

بی نیازي و استغنا
چنگیز)–(شیر 

این چنین شه را ز اختر ننگهاست
او میان اختران بهر سخاست ...
هر که باشد در پی شیر حراب
کم نیاید روزوشب او را کباب

(چنگیز)فرمود تا جامها که ذخایر خانان 
خزانه او معد بود بدو(بازرگان) قدیم در

نموده اند.

تسلیم پذیري و عبرت 
اندوزي
شرکاي بازرگان)- (روباه

گفت اي روبه تو عدل افروختی
این چنین قسمت ز که آموختی

از کجا آموختی این اي بزرگ
گفت اي شاه جهان از حال گرگ

بهاي جامه ها پرسیده ،هیچ قیمت نکرده 
امه ها بنام خان اند و گفته که ما این ج

(چنگیز)آورده ایم .
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تایید و جاري شدن 
افاضات

چنگیز)–(شیر 

روبها چون جملگی ما را شدي
چونت آزاریم چون تو ما شدي

ما ترا و جمله اشکاران ترا
پاي بر گردون هفتم نه برآ

سخن ایشان(شرکاي بازگان)بمحل قبول 
و بسمع رضا (چنگیز)رسید و فرمود تا 

را یک بالش زر بدادند و هر جامه ي زر 
هر دو کرباس و زندنیجی را بالشی نقره

پیرنگ -3
((پیرنگ وابستگی موجود میان حوادث داستان را به طور عقالنی تنظیم می کند...پیرنگ فقط ترتیب و 
توالی وقایع نیست بلکه مجموعه ي سازمان یافته وقایع است.این مجموعه وقایع و حوادث با رابطه علت و 

)62:1376ی به هم پیوند خورده و با الگو و نقشه اي مرتب شده است))(میرصادقی،معلول
طبیعی است که دریافت آگاهانه از متنی، کشف همین روابط علت و معلولی شکل گرفته از  داستان است. 
، میتوان نتیجه گرفت هر چه روابط علت و معلولی دو حکایت بهم نزدیک باشد، نتیجه ي حاصل از آنها نیز

بیشتر شبیه هم خواهد بود. پیرنگ را نمیتوان مجزا از دیگر عناصر داستان در نظر گرفت، به طوري که بین 
تمام عناصر داستان یک پیوند چند سویه وجود دارد. پیرنگ هرچند بیانگر رابطه علت و معلولی حوادث 

ی از شخصیتها ي داستانند، است ولی حوادث((چه در حیطه کردار و رفتارباشند و چهدر حیطه گفتار، ناش
).166:1376بدین ترتیب پالت و شخصیت هر چند مفاهیم مستقلی هستند امادقیقا بهم مربوطند))(شمیسا،

این رابطه علت و معلولی تنها محدود به حوزه داستان و رمان نیست،بلکه حکایات تاریخی را هم در 
دنبال کشف روابط علت ومعلولی است و میزان برمی گیرد.خواننده هوشمند چه در تاریخ چه داستان به 

تاثیرگذاري اثر بستگی به این چینش منطقی حوداث و وقایع دارد.((ما این منطق علی را هم در داستان و هم 
در شرح تاریخی (رمان تاریخی و تاریخ)مشاهده می کنیم و چنین نتیجه می گیریم که هم داستان و هم تاریخ 

).77:1391یت (رابطه علی و معلولی هستند )))(فشارکی ،خداداي،هر دو پیرو الگو هاي روا
با این توصیف ، طرح دو داستان، بسیار بهم نزدیک است.کنش هاي رفتاري و فکري خلق شده در هردو 
داستان منجر به واکنش هاي مشابه در افراد میشود. مثال طمعورزي شخصیتهاي داستان علتی است که، به 

نت ختم میشود. از دیگر سو مجازات بازرگان و روباه علتی است که به معلول عبرت معلول گستاخی و خیا
آموزي منجر میشود و در پایان حکایت ،عاملی که باعث میشود کاراکترها (بازرگانان و روباه)،به فرجامی نیکو 

می توان سرانجامی خوش برسند، تسلیم پذیري و ترك طمع ورزي در حضور مافوق است. نتیجه اخالقی که 
ازدو داستان  دریافت این است که تنها  فروتنی و ترك خودخواهی، باعث نجات و رسیدن به خواسته است.

نمود هاي تشابه پیرنگ -1-3
گستاخی = مجازات :-1-1-3
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در هردو حکایت،گستاخی کاراکترها در برابر قهرمان قصه، باعث مجازات و تنبیه آنان می شود. گستاخی 
که معلولی چون مجازات و تنبیه را در پی دارد. بازرگان به سبب گستاخی در برابر چنگیز عاملی است 

مواخذه می شود و گرگ به سبب گستاخی در برابر شیر تنبیه می شود.
مجازات = عبرت اندوزي :-2-1-3

و بازرگانان در هردو حکایت، مجازات، عاملی است که معلول تسلیم پذیري و انقیاد را در پی دارد. روباه 
یابند که باید در برابر قهرمان حکایت یعنی شیرو چنگیز خاضع بود و نجات در کمخواهی با معاینه در می

است. 
تسلیم و ترك طمع ورزي = کامیابی و فرجام نیک :-3-1-3

عنصر تسلیم پذیري و ترك طمع ورزي در دو داستان عاملی است که کامیابی و رستگاري را موجب می 
بازرگانان و روباه با ترك طمع ورزي و ترك خودخواهی در برابر قهرمانان حکایت به مراد خود می شود.

رسند. فرجام نیک شخصیتهاي داستان و جاري شدن افاضات قهرمان دو حکایت به همین ترك طمع ورزي، 
وابسته است.

جدول تشابه روابط علت و معلولی هر دو حکایت (پیرنگ)
معلولعلت

مجازاتوطمع ورزيگستاخی
عبرت اندوزيمجازات

کامیابی و فرجام نیکتسلیم وترك طمع ورزي
نتیجه گیري :

داستان و تاریخ ،هر دو در انتقال مطالب و مفاهیم، از عنصر روایت و توالی حوادث  که رابطهاي علت و 
استان نویس براي پیش برد معلولی در آن نهفته است،استفاده میکنند. مورخ براي بیان وقایع گذشته و د

داستان،از طرح منسجم و درونمایه سود می برند.وجود عناصر داستانی در تاریخ سبب آن میشود که یک متن 
تاریخی، با اندك تغییر به داستان تبدیل شود و برعکس یک داستان در بطن خود رگه هایی از تاریخ را پنهان 

هانگشا و داستان رفتن شیر و گرگ و روباه به شکاردر مثنوي، از دارد. حکایت بازرگانان و چنگیز در تاریخ ج
لحاظ خویشکاري و کنش هاي کاراکترها و همچنین بن مایه و درون مایه شباهت هاي زیادي به هم دارند. از 
جمله خویشکاري ها و کنش هاي مشابه می توان به سفر ،درخواست/دستور، مجازات شریروکامیابی اشاره 

داستان نمود بارز دارد. از سوي دیگر بن مایه هاي مشترکی هم بین عناصر دو حکایت دیده کرد که در دو
می شود، همچون اشراف و آگاهی،گستاخی، بی نیازي و استغنا، تسلیم پذیري و تایید و جاري شدن افاضات 

رنگ، که منتج به .از آنجا که تاریخ هم چون داستان بر پایه رابطه علت و معلولی بنا شده است، در سطح پی
نتیجه گیري از حکایت می شود ، دو داستان نتیجه اخالقی یکسانی را به خواننده القا می کنند و آن این است 
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که، گستاخی و طمع ورزي باعث مجازات و کیفر و ترك خودخواهی و طمع ورزي موجب نیک نامی و 
عاقبت به خیري می گردد.
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29-52،صص 1392هارم،شماره اول،بهار فارسی،پوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،سال چ
، پایه هاي هنر شناسی علمی،ترجمه ك.م پیوند، تهران1360زیس،آونر،.16
، الفباي قصه نویسی،تهران: انتشارات پیام آزادي،جلد دوم،چاپ 1388سرشار،محمدرضا (رهگذر)،.17
دوم

،انواع ادبی ،تهران: انتشارات فردوسی1376شمیسا،سیروس،.18
، نقد ادبی،تهران: نشر میترا، چاپ سوم از ویرایش دوم1388،______،______.19
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، شرح مثنوي (جزء چهارم از دفتر اول )،تهران: انتشارات علمی 1373شهیدي،سید جعفر،.20
وفرهنگی

،ریخت شناسی داستانهاي مقامات ژنده پیل،رساله کارشناسی ارشد،دانشگاه 1389علی نوري،زهرا،.21
عالمه طباطبایی تهران 

،  تهران : انتشارات زواز ، 2، شرح مثنوي شریف،ج 1373الزمان، فروزانفر، بدیع.22
از تاریخ تا داستان،تحلیل عناصر مشترك بین "،1391محمدي فشارکی،محسن،خداداي ،فضل اهللا،.23

،پژوهش هاي  تاریخی،سال چهارم دانشکده ادبیات وعلوم انسانیدانشگاه اصفهان، دوره "تاریخ و داستان
91)پاییز15یجدید، شماره سوم (پیاپ

، مثنوي معنوي، تهران: انتشارات علمی 1374موالنا، جالل الدین محمد بلخی، .24
،عناصر داستان،تهران: انتشارات سخن،چاپ سوم1376میرصادقی، جمال،.25
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از سیدمهدي شجاعی » اندازحساب پس«شناختی داستان تحلیل جامعه
١دکتر سهیال فرهنگی

استادیار دانشگاه پیام نور
آوربانگسودابه

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
چکیده

توجه زیادي خودپیراموناجتماعیمسائلسیدمهدي شجاعی از نویسندگان موفّق معاصر است که به
است. این مقاله در نظر دارد کوتاهداستانداستان سانتاماریاست که شامل چهلدارد. یکی از آثار او مجموعه

اي از ادبیات داستانی معاصر فارسی، با از این مجموعه را به عنوان نمونه» اندازسحساب پ«داستان کوتاه 
که شامل توصیف، تفسیر و تبیین -رویکرد تحلیل گفتمان انتقاديِ نورمن فرکالف بازخوانی کند. این پژوهش 

ستان به دلیل هاي اصلی دادهندة گفتمانی تقابلی میان شخصیتنشان-است»اندازپسحساب«داستان کوتاه 
بهطنز،بهآمیختهورسمیزبانیازگیريبهرهباداستانایندرشجاعیهاست.آنایدئولوژيوسلیقهتفاوت
ها و پیامدهايدغدغهونشینیاجارهزندگیمسئلۀجامعه،در سطحمسکنمعضلاجتماعیابعادواکاوي
وصریحداستانزبان. پردازددوستی مینوعرنگ شدن حسازجمله اختالفات خانوادگی و کمآنبهمربوط

.فرماستحکمآنبرمنتقدانهفضاییواسترك
داستان کوتاه، سیدمهدي شجاعی، سانتاماریا، تحلیل گفتمان انتقادي.ها:کلیدواژه

. مقدمه 1
حدهايواپیامومعنابنديشکلوتبلورکاوي چگونگیسخنیا) Discourse Analysis(گفتمانتحلیل

بررسیموقعیتی)وفرهنگی، اجتماعی(بافتزبانیبرونعواملوزبانیدرونعواملباارتباطدررازبانی
مطالعۀبهکهاستايرشتهمیانگفتمان رویکرديدر واقع، تحلیل).10: 1371، ساعديپورلطفی(کندمی

اجتماعی وزبانی،هايویژگی، دهدتوضیحرامعناتکوینچگونگیآنکهبرايوپردازدمیمتونساختارهاي
).260: 1384، مکاریک(دهدقرار میمورد بررسیرامتونفرهنگی

لغويونحويعناصرباصرفاًشناختی،زبانسنّتیهايتحلیلبرخالفگفتمان،تحلیلدر
بلکهنداریم،سروکار)Co-Text(متن بافتیعنیمعنا؛تشریحمبنايترینعمدهعنوانبهجملهدهندةتشکیل

نیزاجتماعیوفرهنگی، )Context of situation(موقعیتی بافتیعنیزبانیبرونعواملباآنازفراتر
ضرورتاًگفتمانتحلیل: اندنوشتهگفتمانتحلیلتعریفدریولوبراونکهاستدلیلاینبه. روییمروبه

زبانیهايصورتتوصیفبهمنحصرتواندنمیصورتینادرکهاستآنکاربرددرزبانتحلیلوتجزیه

S_farhangi@pnu.ac.irنویسنده مسئول 1
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اند آمدهوجودبهانسانیاموردرهاآنبهپرداختنبرايهاصورتاینکهباشدهایینقشواهدافازمستقل
)Brown & Yule.1983:1( .کهاياجتماعیکارکردهايکندکشفکهاستآنپیدرگفتمانتحلیل

یاتصویرسازيزبرین،هايالیهدرگفتماندرچگونه، اندگرفتهالنهگفتمانیرینزهايالیهدرآنمختصات
، هستند) Discursive(مدار گفتمانکهساختارهاها یامؤلّفهازتعداديپژوهشیچنیندر. اندشدهبازنمایانده

پرداخت نظرموردنمتوتحلیلوتجزیهبهتوانمیهامؤلّفهاینکارگیريبهباسپسوشوندمیانتخاب
).35: 1385، یارمحمدي(

زبانتحلیلبرايکهساختگراگفتمان. تحلیل1: توان به سه شاخه تقسیم کردرا میگفتمانتحلیل
بهزبانمثابهبهراگفتمانکهنقشگراگفتمان. تحلیل2؛ شودمیگرفتهکاربهجملهسطحازباالترسطحیدر

کهگفتمانانتقاديتحلیل.3؛ دهدمیزبانکاربردبافتونقشبهرااولویتوکندمیتعریفکاربردهنگام
- 35: 1384، ر.ك. سلطانی(گیردمیکاربهتحلیلدرنیزراایدئولوژيوقدرتاجتماعی،تروسیعهايبافت

36 .(
نگرشکهبه دنبال آن است)Critical Discourse Analysis(انتقاديگفتمانتحلیل

راخودشناسزبانکهبکشاندجهتیبهراآنودهدپیونداجتماعیمسائلبهرازبانبهنسبتگراییتصور
بسندهتوصیفسطحدرتحلیلبهانتقاديگفتمانتحلیل. بدانداجتماعیمسائلبهنسبتمسئولعنصري

گفتمانتحلیلدرواقع،). 230-228: 1385، زادهآقاگل. ك.ر(داردنظرنیزتبیینمرحلۀبهبلکه، کندنمی
،اجتماعهمچون عواملیدادندخالتوتبیینسطحبهتوصیفسطحازمتنتحلیلبخشیدنارتقاباانتقادي

برخوردارمتنتفسیردرتريجامعشناختیزبانواقعیتاز، زبانباارتباطدر... وتاریخ، قدرت، ایدئولوژي
گفتمانیتحلیلاونظراز. استانتقاديگفتمانتحلیلحوزةدرنظرانصاحبازیکیفرکالفنورمن. است

)Explanation(تبیین و)Interpretation(تفسیر، )Description(توصیف مرحلۀسهیک متن شامل
توان گفت که رویکرد تحلیل گفتمانی فرکالف از لحاظ نظري، رویکردي فرهنگی است؛ رو، میاز این.است

کند، فرهنگ است.چه فضاي خالی میان متن و جامعه را پر میچراکه از نظر وي آن
قالبدرهاییگردد و پس از آن پژوهشفارسی به دهۀ هفتاد برمیادبیمتونگفتمانیتحلیلسابقۀ

غزلیاتمتنیوگفتمانیتحلیلوتجزیهتوانمیهانامهپایاناز. استشدهدر این حوزه ارائهمقالهونامهپایان
بهرویکرديبا؛ چوبکصادقکوتاهداستانسهدررواییدیدگاه)، بررسی1378سعدي (شهبازي، انۀعاشق

وبزرگساالنمعاصرکوتاههايداستانگفتمانانتقاديتحلیل) و بررسی1381انتقادي (علوي،کالمتحلیل
ازهاماهیپیغامشعرگفتمانیلتحلی«هايمقاله. برد) را نام1382نوجوانان (قنبري، معاصرکوتاههايداستان

وقبادي(»دانشورسیمینسووشونرماندرغالبگفتمانتحلیل«)، 1385(فرهنگی،، »سپهريسهراب
ازنیز) 1391،همکارانوگرجی(»پورروانیمنیروآتشکنارکولیرمانگفتمانیتحلیل«)، 1388، همکاران

گفتمانتحلیلزمینۀدراما. اندپرداختهادبیمتونخوانشهبگفتمانیتحلیلرویکردباکهاستهاییمقاله



مللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایراننهمین همایش بین ال5644

بهکهداردضرورتدلیلاینبه، استنشدهمنتشرپژوهشیتاکنونشجاعیسیدمهديهايداستانانتقادي
.  شودتوجه-استموفّق معاصرنویسندگانازکه-نویسندهاینهايداستان

جامعۀ کنونیی مشکالت واقعی و اوضاع اجتماعی بررسو بیشتر توصیفمضامین آثار شجاعی
عشق، پدر«، »گرفتهپهلوکشتی«بهتوانمیشجاعیآثارازکند.هم فعالیت میدینیادبیاتحوزةدر. اواست

که با آن استبه دنبالمقالهاین.کرداشاره»سانتاماریا«و »حجابدرآفتاب«،»چاپقابلغیر«، »پسرو
تحلیلوبررسیبهفرکالف،انتقاديگفتمانتحلیلرویکردازگیريبهرهبامتن وکالنبافتبهتوجه

، توصیفپژوهشاینهدفدرواقع،. بپردازدسانتاماریامجموعۀاز»اندازحساب پس«کوتاهداستاناجتماعی
معاصرکوتاههايداستانازاينمونهعنوانبه، سیدمهدي شجاعیکوتاههايداستانازیکیتفسیروتبیین
.        است
اندازپس. خالصۀ داستان حساب2

روایت مردي است که در شُرف ازدواج است و چون کارمند و دانشجوست، » اندازحساب پس«داستان 
- اش صحبت کند. او با بهرهکند که قبل از هر اقدامی، دربارة وضعیت اقتصادي خود با همسر آیندهسعی می

شده و با تدبیر و درایت گام بردارد. کند حسابگران در شروع زندگی مشترك، سعی میگیري از تجربۀ دی
شود، هاي زندگی میها و مشکالتی که بعد از ازدواج باعث سست شدن پایهکند از تنش، تالش میروازاین

موجودیت آه طی یک سخنرانی غرّا عدم -که زبان غالب این نوشته است-برحذر باشد. راوي با زبان طنز 
اگر «شود که: کند و به طرف مقابل متذکّر میومانی دائم خود را تبیین و تشریح میخاندر بساط، تنگناها و بی

چنانی است تطهیر شود و احیاناً مثل معروف جنگ اي تمایل به زندگی آناحیاناً در اعماق دل سرکار، ذره
اش گرایش و تمایل و بر این باور است که اگر شریک زندگی. ا)192: 1390، شجاعی(...» اولیه و صلح ثانویه 

چنانی داشته باشد، با توجه به شرایط شغلی و قلّت حقوق دریافتی، امکان فراهم کردن آن گونه به زندگی آن
زندگی میسر نیست و شاید مجبور باشد در مکانی محقّرتر از دیگران زندگی کند. اما با بیان این مسائل، 

کند و بر نفرت و انزجار خود نسبت به هر نوع تجمل و بر تر از وي معرّفی مینده، خود را باتجربهشریک آی
بیند، کند. وقتی مرد سخنان او را در استقبال از این شرایط زندگی میزیستی تأکید میتالش براي ساده

گی مشترك میان آن دو آغاز ) و زند194شود (همان: قندهاي موجود در دلش یکی پس از دیگري آب میکلّه
رود.گونه که او انتظار دارد، پیش نمیشود. اما اوضاع آنمی

. تحلیل گفتمان انتقادي داستان در سطح توصیف3
، فرکالف. ك. ر(متن استتوصیفسطحدرمباحث عمدهازمتنیهايساختودستور، توجه به واژگان

و بدون در نظر اجتماعیشرایطزمینه وازجداينظرموردمتن، این سطحدردرواقع،).170-171: 1379
.     گیردمیقراربررسیموردمتونگرفتن ارتباط آن با سایر
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انداز در مرحلۀ توصیف متن، از زبان طنز براي بیان مضمون خود بهره گرفته داستان حساب پس
ها همچون زن و مانی تقابلی میان شخصیت. این داستان داراي گفتلحن داستان نیز تند و گزنده استاست. 

شوهر، داماد و مادرزن، مؤجر و مستأجر و ... است. نویسنده با بیان جمالت طنزگونه، کاربرد واژگان خاص، 
تصویري کند و خوبی ترسیم میومانی و فقر اقتصادي را بهخانها و کاربرد کنایات، معضل بیالمثلبیان ضرب

دهد:قرار میروي مخاطب ملموس از جامعه را پیش 
ومانی دائم، ... خانها و تنگناهاي محتمل، زندگی دانشجویی، بیعدم موجودیت آه در بساط، ... مضیقه«

). 193: 1390، (شجاعی» همه را طی یک سخنرانی غرّا و مبسوط، تبیین و تشریح نمودم
).205(همان: » اتاقه اگرچه خوش درخشید ولی دولت مستعجل بودخانۀ سه«
(همان: ...» کنند، شما زنید، همه از این طرفی قناعت میسورناي قناعت را انگار از سر گشادش می«
199.(

اش فرار حتّی گاهی با التفات به معناي حقیقی جمله، سعی دارد از معناي اصلی آن طفره رود؛ شاید انگیزه
از مخمصه باشد: 

حاال برایتان همین قیمت ببرم؟ -«
گشتم که شایستۀ بریدن باشد.اي، چیزي میپارچهدنبال 

پرسیدم: چی را ببرید؟
).198(همان: » یعنی جوش بدهم معامله را با همین قیمت؟-

آیند، اما شجاعی براي برجسته و اي میوگوها به صورت محاورهمعموالً گفتداستانیدر متون
کند:رسمی و در عین حال طنزآمیز استفاده میملموس کردن وضعیت بغرنج راوي داستان، بیشتر از جمالت

» کردیماتاقه، وعظ و نصیحت میالبته واضح و مبرهن است که ما در محوطه و محدودة همین خانۀ سه«
).205(همان: 

).208(همان: ...» کند که اختیار دارید، وظیفۀ همسري ایجاب می«
).212(همان: » با تحیر پرسیدم: پس چیست این مصیبت«

ترکیباتازمردمزندگیسختشرایطتشریحواجتماعیهايواقعیتعینیتوصیفبراياو
وواژگان؛ باشدهاآنخستۀروانوروحبرالتیامیدردهااینکردنواگویهباشایدتاگیردمیجدیدي بهره

گرفتارراآنانکهرا) 209: همان(ي»دردآلودمخمصۀ«بتوانندتااندشدهآغشتهطنزچاشنیبهکههاییعبارت
تزایدثمرة«)، 210، همان(»مسکنجستجويعملیات«چونهاییعبارت، کنندتفسیرزیباییبه، استکرده

هرکه) 210: همان(»یابیخانهستاد«و)208: همان(»تنگدستیوعسرتحاکمیت«)، 205: همان(»قناعت
.به همراه دارندبا خود رامعانیازدنیاییاین ترکیبات،ازیک
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وار در زندگی که سلسله-ومانی را خانکند بینویسنده با استفاده از دایرة واژگانی خود سعی می
به تصویر بکشد. او -شودکند و در نهایت به جدایی او از همسرش منجر میایجاد میراوي داستان گره

آیی واژگان مانند غفلت نشینی و همتکنیک همکند و براي رسیدن به این هدف با خواننده را با خود همراه می
)، 211)، نقل و انتقاالت اسباب و وسایل (همان:213انداز (همان:)، اندوخته و پس212انگاري (همان: و سهل

سازد. تر می) این وضعیت را ملموس214مکان و گوشه و زاویه (همان) و ادلّه و براهین عقلی و نقلی (همان: 
گیرد، چراکه کار میکند و کمتر جمالت مجهول را بهالت مثبت و معلوم استفاده میشجاعی بیشتر از جم

گذرد، در برابر مخاطب خود نمایان کند.  خواهد آنچه را که بر او میروایت راوي نقطۀ مبهمی ندارد و او می
وگو، در گفتبینند،ازآنجاکه زن و شوهر این داستان در زندگی زناشویی، یکدیگر را از خود دور می

گویند و این گونه رفتار، نشان از اختالفاتی ، بیشتر با قهر و غضب با یکدیگر سخن میبه جاي لحن صمیمانه
هاي مختلف داستان، به جاي استفاده از نام هاي زندگی ریشه دوانده است. راوي در قسمتاست که در پایه

بار به کار رفته است. 26این دو واژه در داستان حدود کند. استفاده می» طرف«و » سرکار«هاي همسر از واژه
، معموالً شخص مقابل فرد »طرف«بسامد بیشتر و بار معنایی بیشتري دارد، چراکه » طرف«کاربردن واژة البته به

کند نه کسی را که همسر و همراه اوست:را به ذهن متبادر می
).208(همان: » عذّب نباشیداتاقه خداي نکرده مبه طرف گفتم: در این خانۀ پنج«
).206(همان: » آید!به طرف گفتم: انگار دو کامیون هم از پس این بار سنگین قناعت برنمی«
).194(همان: ...» از سوي سرکار مورد اعتراض و تهاجم قرار نگیریم «

-خانبیها و تنگناها، در گفتمان اجتماعی و فرهنگی این داستان، کاربرد واژگانی از قبیل مضیقه

سامانی، مشاجره، دعوا، صاحبخانه، اجاره و گرانی و ارتباط این واژگان با مضمون داستان رابطۀ ومانی، نابه
که در -سازد و بیان از وضعیت نامساعد راوي دارد. گفتمان توصیفی متن ایدئولوژیک داستان را آشکار می
شود که جدایی زیرا داستان زمانی روایت میبیشتر در وجه ماضی است؛-قالب داستان کوتاه بیان شده است

گردد و با گذشته برمیمیان شخصیت اول داستان و همسرش به وقوع پیوسته است. از این رو، داستان به
یابد.وصف و یادآوري خاطرات گذشته ادامه می

آن در با معناي خاص آن در متن، نشان از برداشت دوگانه و طنزآلود» قناعت«کاربردن واژة به
من در «کند که داستان است. در ابتداي داستان، زن خود را قانع، مدافع و طرفدار قناعت نشان دهد و ادعا می

اگر جز این «) و 194(همان: » توانم زندگی کنم، راحت نیستمجایی که مثل انباري، تاریک و خفه نباشد، نمی
شود، )، اما وقتی وارد زندگی می193(همان: » زنمیتوانم بکنم، دست به عصیان و طغیان مباشد، تحمل نمی

مگر من چه گناهی کرده بودم که زن تو شدم و حاال «گشاید: کند بلکه زبان به اعتراض مینه تنها قناعت نمی
شناسد ). او با وجود این، خود را جزء زنان قانع می215(همان: » دري را تحمل کنم باید این بیچارگی و دربه

-دارد که شما بیش از یک اتاق انباري را تحمل نمیاتاقه اظهار میاه که شوهرش پس از کرایۀ خانۀ پنجگو آن
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پس خانمی و سازگاري و قناعت و اینها را براي چه «گوید: توانستید بکنید، االن معذّب نیستید؟ در جواب می
اري از دوش شوهر برندارد به چه درد ها و تنگناها صبوري نکند و باند. اگر زن در همین مضیقهوقت گفته

).208(همان: » خوردمی
است. تمام متن و محتواي آن در آنهايویژگیازدیگرانتخاب مناسب عنوان این داستان، یکی

-ي دستهاانداز کردن، یکی از آرزوها و خواستهکند. شاید پسنمایی میخدمت عنوان اصلی داستان قدرت
-، اگر به وقوع مییافت. چه بسابه علّت مشکالت مادي و کمی حقوق هرگز تحقّق نمینیافتنی راوي بود که 

شد. با این توضیح، وي چون به علّت هاي وي حل میدريومانی و دربهخانپیوست، خیلی از مشکالت و بی
مد ت زمان بیشتري درآمد کم و حقوق ماهانۀ محدود، قادر به اجارة منزل نبود، با مرارت و سختی زیاد و طی

شد منزلی که متناسب یا الاقل کمی کمتر از حقوق خود باشد، پیدا کند که صد البته، بعد از آن دخل موفّق می
و خرج ماهانه بود که باید با هزار عسرت و سختی پشت سر بگذارد:

کرد و میهرچند با حقوق چهارتومان، پرداخت سه تومان اجاره، افعال مرحوم مالنصرالدین را تداعی «
).208(همان: » حاکمیت عسرت و تنگدستی را هم به دنبال داشت
شد، صاحبان منزل هاي ذکر شده، موفّق به تهیۀ مسکنی میاز سوي دیگر، هرگاه راوي با همۀ گزینه

تر از قیمت فعلی است، ولی به لطف خویشی و بهاي منزل گرانگفتند که اجارهزبان میبه وي با منّت و زخم
- ات پسالتفاوت پول کرایه را براي آیندهگیریم تا بتوانی مابهنایی، کرایۀ کمتر از قیمت متعارف از شما میآش

ها نسبت به . او با تذکّر آن)206: همان(نشست شعبۀ منّتی بود که بر دل وي میانداز کنی. این تذکّر تیر سه
گشت تا بتواند دخل و خرج خود را متناسب ان میاین نکته و به دلیل خرج سنگین همیشه به دنبال منزلی ارز

ها بها حساسیت پیدا کرده بود و تذکّر آنانداز پول اجارهسازد. از این رو، نسبت به پیشنهاد دیگران دربارة پس
کرد. این عبارت چندین بار در متن به کار را نوعی سلب آرامش و نیش زبان و یا منّتی بر خود حساب می

رفته است:
کنیم؟ خب، دو تومان دیگرش را گر نه اینکه اجارة اینجا چهار تومان است و ما دو تومان دریافت میم«
(همان)....» طور نیست، همه که مثل ما انداز کنید، جاي دیگر که رفتید، اینپس

شود که در اصل کرایۀ آن در جاي دیگر که با حقوق چهارهزار تومان خود موفّق به کرایۀ منزلی می
که، به درخواست شت تومان بود و او با سه هزار تومان آن را کرایه کرده بود و شش ماه طول کشید؛ زمانیه

شود شود، صاحبخانه به او متذکّر میصاحبخانه، بدون پیدا کردن منزل جدید، مجبور به تخلیۀ این منزل می
انداز گر ماهی پنج هزار تومان هم پسالبته منّتی نیست ولی شش ماه هم به هر حال شش ماه است. آدم ا«که: 

شود پول پیش داد قدر هم غنیمت است، میهزار تومان. همینکند به عبارت سیکرده باشد، شش ماهش می
).209(همان: » دیگربراي اجارة یک خانۀ 
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راوي پس از اینکه نتوانست منزلی متناسب با درآمد خود بیابد و مجبور به انتقال وسایل به منزل 
انداز بود. میزان اندوخته شد کرد باال رفتن میزان پسآنچه تحمل نمی«گوید: طور میدري همسرش شد، اینپ

-جا بیانداز اگر در آن منزل اول ماهی دو هزار تومان و در منزل دوم ماهی پنج هزار تومان، در اینو پس

بایست کرد، ما قاعدتاً مین براي ما میزد ... به حسابی که هر روز و شب میزبانهایت بود و سر به فلک می
اندازها و شد، از صدقۀ سر پس) و اگر در این ایام یک کتاب هم خریده می213(همان: » شدیممیلیاردر می

حساب «رو، نویسنده با تأسی از این وضعیت نام داستان خود را ). از این214شد (همان: ها تلقّی میاندوخته
کنندة مخمصۀ دردآلود راوي باشد.کاملگذاشت، تا » اندازپس

. تحلیل انتقادي داستان در سطح تفسیر 4
هايویژگیمفسرمنظراز. است) ايزمینهدانش(مفسرذهنیتومتنخودمحتویاتازترکیبیتفسیر

. دکننمیفعالرامفسرذهنايزمینهدانشعناصرکههستندهاییسرنخمنزلۀبهحقیقتدرمتنصوري
. بودخواهدمفسرذهنايزمینهدانشوهاسرنخایندیالکتیکیومتقابلارتباطمحصول، تفسیربنابراین

: 1379، فرکالف(گیرند میقراربررسیموردسطحایندرکهاستمباحثیازگفتمانانواعوزمینهیابافت
244.(

اجتماعی در جامعه است. شجاعی در این هاي در سطح تفسیر، بیان واقعیت» اندازحساب پس«داستان 
کشد؛ شرایط اقتصادي، داستان زندگی اجتماعی و وضع اقتصادي مردم را در دهۀ شصت به تصویر می

یابی ابتدا شود و در نتیجه خانهاي که باعث رواج شهرنشینی و تقاضاي مسکن شهري میاجتماعی و فرهنگی
شود و پیامد آن ایجاد بحران اقتصادي در جامعه عه تبدیل میبه مسئلۀ اجتماعی و سپس به معضلی براي جام

-العملشان عکسهاي داستان با توجه به شرایط محیط اجتماعی و به فراخور تیپ شخصیتیاست. شخصیت
زند. نویسندة ها سر میاز آنمعضلاي در برابر ایندهند و گاه برخوردهاي دوگانههایی از خود نشان می

که در منزلی پرورش -کشد. زن خانواده ها را در این داستان به تصویر مییی تعامل شخصیتمنتقد به زیبا
با اینکه از -یافته بود که حداقل امکانات برایش فراهم بود و درگیر دغدغۀ امکانات اولیه چون مسکن نبود

خود را هاي اولیه، شرایط و سخنان خواستگار وضعیت جامعه خبر داشت، در خواستگاري و صحبت
شود؛ مرد به علّت گرانی اجاره و گیرد. پس از ازدواج، وضع به گونۀ دیگري میپذیرد و این وصلت سرمیمی

اي و ارزان کند. شود که زمان بیشتري را صرف یافتن منزل اجارهرهن مسکن و درآمد کم خود مجبور می
خیالی اعتنایی نسبت به زندگی و بیه بیآورد و وي را بهمسر او تاب تحمل این وضع را ندارد و طاقت نمی

کند. می) متّهم198: 1390،ومان و... (شجاعیتوجهی به امر عیال و خاننسبت به عالئق او و بی
با برخورد دوگانۀ همسر خود در قبل و پس از -که خود شخصیت اول داستان است-راوي داستان 

شود. وي ازدواج را راهی براي حل ذهن او افزوده میشود و این مشکل بر معضالت الینازدواج مواجه می
دري و دانست، اما نه تنها این گونه نشد، بلکه دربهرسیدن به آرامش و سروسامان گرفتن زندگی خود می
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آوارگی را برایش به دنبال داشت و او را بیش از گذشته درمانده کرد. با اینکه زمان زیادي از زندگی مشترك 
کوتاه -اتاقه بودکه کرایۀ خانۀ یک-ي ابتداي زندگی نگذشته بود، همسرش از موضع خود و قول و قرارها

شود ساخت، اتاقه پیدا نشد، با دواتاقه هم میاگر یک«آمد و دیدگاهش تغییر کرد و از وي خواست که 
).199(همان: » اي نیستچاره

طب، زخم درون خود را به بهترین وجه افزاید تا در پس خندة مخاراوي چاشنی طنز را به کالم خود می
دهد و در عین حال اثري از قناعت در به خواننده نشان دهد. او زمانی که همسرش شعار قناعت سرمی

زنید، همه از این طرفی قناعت سورناي قناعت را انگار از سرگشادش می«گوید: بیند، به او میعملش نمی
هاي قناعت همسرش را به زبان طنز این گونه بیان جاي دیگر، شیوه) و یا در 199(همان: ...» کنند، شما می
کند:می

کرد. به سه اتاق هم تري از دشت قناعت را تصرّف میطرف هم در این مدت روز به روز سطح وسیع«
).204(همان: » راضی شد

چند «ت: یکی دیگر از مواردي که قابل ذکر است، تعامل اجباري شخص جویاي منزل با بنگاهیان اس
). 195(همان: » کردیمجماعت آمدوشد میماهی در کار و درس و زندگی را تخته کرده بودیم و با بنگاهی

گیرد. بعضی از افراد این قشر نویسنده در این داستان عملکرد بعضی از مشاوران امالك را به باد انتقاد می
شوند. راوي نسبت گذارند و متوسل به دروغ مییاي سر بگیرد، موازین اخالقی را زیر پا مبراي اینکه معامله

بپذیرد. او با نگاه نافذ و نقّادانۀ راهاتواند آندهد و نمیالعمل نشان میگونه برخوردها از خود عکسبه این
دهد و گاه که بنگاهی هر جهت از مغازه را نشان میگیرد و آنبین انتقاد میخود، شیوة کار بنگاهی را زیر ذره

)، 197(همان: » این دکان شما چند تا قبله دارد؟«کند و با پرسش خورد، اعتراض میسم به همین قبله میق
فهماند که به ذات وي پی برده است. بنگاهی که به دنبال کند و به او میوي را متوجه مسائل اخالقی می

).197کند (همان: ود ذکر میپرتی را دلیل اشتباه خمفرّي است که بگریزد، با شرمندگی پیري و حواس
ها را راوي در بخشی دیگر از داستان، چگونگی ارتباط مشاوران امالك با مشتریان و تأثیر کالم آن

کنند تا در کارگیري عبارات و اصطالحات مختص خود سعی میها با بهکند و معتقد است که آنیادآوري می
علّت توجه زیاد به مقصود مورد نظر، در بیان جمالت و هر صورت به آن معامله دست یابند. گاه حتّی به

دارد: گیري وامیکنند و این، مشتري را به مچعبارات تفکّر الزم را نمی
شود آقا.ام مییک دستگاه آپارتمان هست که صاحبش نسبت دوري هم با ما دارد، دایی پسرعمه«-

ـ یعنی پدرتان؟
).196(همان:» چنین چیزيرتر، پسرخالۀ باجناق عموي زنم، یکـ نه آقا اینکه خیلی نزدیک است، دو

کنند تا با لفّاظی و به کارگیري زبانی میها براي دستیابی به هدف، چاپلوسی و چربو یا بعضی از آن
شوند؛ به طور مثال، الفاظ خاص و با شیرین جلوه دادن معامله، موفّق به قانع کردن مشتري و انجام معامله 
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کند و بیش از این شتري میزان توان پرداخت کرایۀ خود را هزار و پانصد تا دو هزار تومان تعیین میوقتی م
کند که از نظرش بسیار مفت و ارزان بیند، بنگاهی منزلی را به او معرّفی میمقدار را خارج از توان خود می

است:
ن پیش با ماهی سه تومان اجاره، مفت اي نازل. دویست توماخواهد با اجارهمختصر پول ناچیزي پیش می«

).196(همان: » آقا
العمل از خود عکسبیند، با رفتارهاي غیرکالمی پول میگاه که اعتراض موجر را براي دادن پیشو آن

طرف که اهل کار  کردن نیست آقا، به همین قبله پول «کند که گزد؛ توجیه میهایش را میدهد و لبنشان می
).197(همان: » دهدوشۀ اتاق، زیر فرشی، جایی، خواستید بروید، دو دستی تحویلتان میگذارد گرا می

دهد: کند، ادامه میها را براي مشتري توصیف میباز در ادامه با همان شوري که خانه
(همان).» زنم، بیست تومانش را هم براي شما کم کند، به همین قبله مشکل راضی بشود آقارو می«

گوید: این قیمت را برایتان بِبرم؟ یا این معامله را می» انجام دادن معامله«جاي دیگر به جاي بنگاهی در
ها و به مقتضاي ). هریک از این اصطالحات، عبارات رایجی است که در بنگاه198برایتان جوش بدهم (همان:

ها برود، به علّت ست به این مکانشود و چون نویسنده به دلیل تهیۀ مسکن مجبور اها استفاده میشغلی، از آن
دهد و در پی شنیدن همین هایی نشان میالعملعدم آشنایی با فرهنگ این قشر و شاید به طنز از خود عکس

پرسد چی را ببرید؟ که بنگاهی با گردد و با شک و تردید میقیمت را ببرم؟ به دنبال چیزي براي بریدن می
یعنی جوش بدهم معامله را با همین قیمت؟«کند: ه مفهوم خود میعبارت استعاري دیگري، او را متوج «

). 198(همان،
ومانی شده است، از دیگر موارد قابل خاننحوة برخورد بستگان و آشنایان با فردي که دچار بحران بی

ز ها در متن و نیز زبان طنها، با توجه به پردازش شخصیت آنتوجه در این داستان است. این شخصیت
اند. هاي خاص خود در متن داستان جاي گرفتهها و واکنشساختاري با کنشداستان، به عنوان عناصر درون

زادة عزیزم ام به برادرآمده«یکی از این افراد، عموي فرد جویاي خانه است. عمو با تصریح به این نکته که: 
)، قوت 199(همان: » تا باالخره جایی پیدا شودبگویم که بیایند چند سالی را در زیرزمین خانۀ ما اسکان کنند

حاضر به این -که همه به فکر خود هستند-دهد و او از اینکه کسی در این اجتماع قلبی به برادرزادة خود می
-کند، متوجه میشود، ولی وقتی با عمویش صحبت میفداکاري و ازخودگذشتگی شده است خوشحال می

دهد، بلکه کرایۀ کامل سه اش را اجاره نمیهی و رابطۀ خونی و فامیلی، خانهشود که ایشان در جهت خیرخوا
کند تا بدهکاري خود را تصفیه حساب کند. این اش دریافت میزادهساله را در ابتدا و همه را با هم از برادر

در این «که سازدکند و او را متوجه این نکته میپیشنهاد و تناقض، راوي را سردرگم و گیج و مبهوت می
).200(همان: » کندبندي میوانفسا هرکسی بار خودش را بسته
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طبقۀ خود را به شرط تخلیه پس از از دیگر بستگان راوي فردي بود که یکی از طبقات ساختمان سه
داماد شدن پسرش به بهاي دو هزار تومان به او اجاره داد. صاحبخانه با اینکه طبقۀ سوم را به شخص ناشناس 

کرد که منزل بیش از دو هزار تومان ارزش ري به همین مبلغ اجاره داده بود، هر ماه به راوي یادآوري میدیگ
گذاري و برخورد گیرم. این شیوة منّتدارد و من به خاطر شما و آشنایی با شما این میزان کرایه را از شما می

ناچار خت و غیرقابل تحمل بود. البته او بهبا فرد مستأصل با توجه به موقعیت شغلی و اجتماعی وي بسیار س
ها را پشت سربگذارد. اما، این وضع هم کرد نامالیمات و سختیخرید و سعی میاین وضعیت را به جان می

پایدار نبود و به گفتۀ خود دولت مستعجل بود. راوي به علّت داماد شدن پسر صاحبخانه مجبور به تخلیه شد، 
ه یک طبقۀ خالی داشت اما اصرار به تخلیۀ خانۀ خود داشت.با وجود اینکه صاحبخان

آید که روابط خوبی هاي این داستان مادرزن است. از شواهد و قراین متن برمییکی دیگر از شخصیت
میان راوي و مادرزنش برقرار نیست؛ نه داماد جایگاه خوبی نزد مادرزن دارد و نه مادرزن محبوبیتی نزد داماد. 

توان وضعیت نامساعد درآمد داماد ذکر کرد که نتوانسته است عدم عالقه میان این دو نفر را مییکی از علل
داماد را در میان خانوادة همسر تثبیت کند و عدم توفیق در اجارة منزل و طوالنی شدن آن، مزید موقعیت تازه

دهد العمل نشان میز خود عکسرو، ابر علّت شده است. این مسئله براي مادرزن قابل پذیرش نیست. از این
البته منزل خودتان است، ما دوست داشتیم همیشه در «رساند: و اعتراض خود را محترمانه به گوش داماد می

(همان: » خدمت شما باشیم ولی خب ... باالخره باید تشکیل خانه و زندگی داد و سروسامانی باید گرفت
198.(

رو شدن با مادرزن را در مقابل خود بهبرخورد و زیاد رو-اردها دل خوشی ندکه از این سخن- داماد 
کند:داند که سریع رشد و نمو میشبیه سبز شدن قارچی می

(همان).» یک روز مادر طرف که وجه تشابه کمی ندارد با قارچ، مقابلم سبز شد«
- نیست و رابطۀ دوستانهاین اظهار نظر دربارة مادرزن دال بر این است که مالقات با او برایش خوشایند 

که مجبور است مدت زمانی را در منزل -ها برقرار نیست. این نوع ارتباط، راوي مستأصل را اي میان آن
ها گزیري نبود جز نقل مکان به خانۀ پدر طرف، با تمام منّت«گذارد: در تنگناي بیشتري می-مادرزن بگذراند

).210(همان: » ترین کار بود اما چاره جز این نبودترین و مشکلهاي پیشین. هر چند صعبو کدورت
این نوع گفتمان حکایت از وخامت ارتباط میان راوي و خانوادة همسرش دارد و نشان از سست شدن 

هاي زندگی است.تدریجی پایه
-نشینی و تبعات آن بهره میشجاعی در این داستان نه تنها از زبان طنز براي ملموس کردن معضل اجاره

هاي شود. او براي اداي مقصود خود از همۀ ظرفیتگیرد، بلکه از شگردهاي ادبی و صور خیال غافل نمی
هایی شاعرانه و گیرد تا پیام خود را به بهترین وجه به مخاطب منتقل کند. او حتّی گاه صحنهزبانی بهره می

برد که حاکی از تسلّط ادبی وي است:عباراتی دلنشین به کار می
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تردید ها و شکستن کشتی آمال و آرزوها بیود اندیشیدم که با این خراب کردن کاخ امیدها و آیندهبا خ«
-شعبۀ این منّت از سوي صاحبخانه بر دل میتیر سه«)؛ 193(همان: » بنیان ازدواج از بیخ ویران خواهد شد

).206(همان: » نشست
از -استان و در جهت اهداف نویسنده استکه متناسب با متن د-هاي ادبی استفادة مناسب از آرایه

کند و او را به واکاوي مضامین زیبایی در ذهن خواننده تثبیت میهایی است که مفهوم داستان را بهشیوه
گر که منتقدانه نظاره-خوبی درون متالطم نویسنده را هایی که عالوه بر زیبایی متن، بهدارد؛ آرایهداستان وامی

کند. مثالً در نمونۀ زیر نویسنده از هنر اغراق بهره گرفته است تا شدت گریۀ شکار میآ-اجتماع خود است
زن را نشان دهد: 

).211(همان: » وچهار ساعته را یک ساعته طی کرده بودندها راه بیستظاهراً اشک«
ست: هاي ذهنی اوکاررفته در ترکیبات زیر نیز نشان از غم و اندوه راوي و درگیريتشبیهات به

شیشۀ «؛ )210:همان(مسکنجستجويعملیات«)؛193(همان: » هاآشفتگیوهاگرفتاريسمجگل«
(همان)؛ » هاي طرفآتش سرکوفت«)؛ 214(همان: » تیر منّت«(همان)؛ » تیغۀ شیون«)؛ 211(همان: » بغض

(همان).» بادکنک قناعت«
دارد نیز در بیان مفهوم مورد نظر به رواجدممرعامۀمیانوجامعهدرهایی کهالمثلاستفاده از ضرب
مانی وخانمسکنی یا حناي بیانگار آمده بودند که دست ما را در پوست گردوي بی«اند: نویسنده یاري رسانده

تنها مانده بود مرحوم خواجه «)؛ 204(همان: » لنگه کفش کهنه در بیابان برهوت«)؛ 209(همان: » بگذارند
ذبح گربه در مدخل «)؛ 210-209(همان:» ترسی به او هم به دلیل دوري راه میسر نبودحافظ شیرازي که دس

).194(همان: » حجله
کند، از کنایات رایج در بین مردم از آنجاکه راوي از دل مردم برخاسته است و در میان آنان زندگی می

کار و درس و زندگی را تخته کرده چند ماهی درِ«)؛ 196(همان: » دهدمحل نمی«گیرد: وفور بهره مینیز به
شد ها یکی پس از دیگري آب میقندهاي موجود در دلم با شنیدن این حرفاگرچه کلّه«)؛ 195بودیم (همان: 

پایش را در «)؛ 205(همان: » به روي مبارك نیاورد«)؛ 213(همان:» گذاشتدندان بر جگر می«)؛ 194(همان: 
).215(همان: » یک کفش کرده بود

-یکی دیگر از نکاتی است که در گفتمان شخصیتیکدیگربهنسبتحاضرجوابیوزبانزخمونهطع
دهندة عدم صمیمیت و نبود اعتماد میان افراد جامعه و گر است. این شیوة گفتمان نشانهاي داستان جلوه

بیانگر فضاي پر از اضطراب و عدم آرامش در خانه، خانواده و جامعه است:
» زنیدسورناي قناعت را انگار از سر گشادش می«)؛ 197(همان: » ما چند تا قبله دارد؟این دکان ش«

هاي سرکار به فکر مسکن ما اي ندارم ولی شد در این مدت که یکی از فامیلمن البته گله«)؛ 199(همان:
گذارند ر آدم میارزد، از منزل شما بیشتر منّت سبه منّتش نمی«)؛ 200هاي ما (همان:باشد؟ باز هم فامیل
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ها کرده زیاد داریم، مشکل است اگر بخواهیم با همۀ آنهاي خوب خیرخواه تحصیلما از این فامیل«(همان)؛ 
)؛ 206(همان: » آید؟انگار دو کامیون هم از پس این بار سنگین قناعت برنمی«)؛ 204(همان:» وآمد کنیمرفت

این شبی صد و پنجاه تومان «)؛ 209(همان: » ماه استالبته منّتی نیست ولی شش ماه هم به هر حال شش«
).216(همان: » ها!طور نیستانداز کنید، جاي دیگر ایندیگرش را حتماً پس

. داردنیز توجهگذشتگانادبیمیراثبهشجاعیخوانش داستان از دیدگاه بینامتنی بیانگر آن است که
»بدانیمیکدیگرقدرتابیا«؛)213: همان(بودآوردهتحفهنمیهماکهپیازازانبانیحکایتچونهاییعبارت

) که تضمین 203(همان: ...» تا تو نانی به کف آري و «موالناست؛ازمصراعیتضمینکه)202: همان(
نشان) 208: همان(مالنصرالدینو) 209: همان(حافظخواجهبهمصراعی از شعر سعدي است؛ اشاره

استمحتوایییاتجربیجنبۀدارايوداردخودحافظۀدرکه-گذشتهمتونمایۀجانبهنویسندهکهدهدمی
.داردنظر-)241: 1379فرکالف،(

. تحلیل انتقادي داستان در سطح تبیین5
دروندرکنندگانمصرفوتولیدکنندگانبینارتباطیتعاملیمتن، انتقاديگفتمانگرانتحلیلنگاهدر
تعاملیابعادبرکهداردضرورتنیزادبیمتونتحلیلبراياست؛آنبهمربوطنهادهايواجتماعیهايبافت
بینروابطمیانجیراادبیمتن، گفتمانمنزلۀبهادبیاتازتلقّیگونهاین. شودتأکیدادبیمتون

وظایفونقشو، ایدئولوژیکیهايآگاهیبرمبتنیروابطوگفتاريروابطازاعمزبانکنندگاناستفاده
).24-23: 1386، زادهآقاگل(شودمیتبدیلفرایندیاکنشیکبهادبیمتن، گونهبدینوداندمیاجتماعی

مناسباتظرفدراجتماعیمبارزةروندازجزئیعنوانبهگفتماندیدنازاستعبارتتبیین
پرداختهتأثیراتوهاایدئولوژي، عیاجتماعواملبخشسهبهتبیینمرحلۀدر).245: 1379، فرکالف(قدرت

روابطازنوعیچه: کردمطرحهاپرسشاینقالبدرتوانمیراتبیینبهمربوطمباحثواقع،در. شودمی
ازعناصريچه؟ استمؤثّرگفتمانایندادنشکلدرموقعیتیواجتماعی، نهاديگوناگونسطوحدرقدرت
گفتماناینجایگاه؟ هستندایدئولوژیکخصوصیاتداراي-اندشدهاقعواستفادهموردکه-ايزمینهدانش
).250:همان؟ (چیستموقعیتیواجتماعی، نهاديگوناگونسطوحدرمبارزاتبهنسبت

هایی که غالب فضاي یعنی داستان؛ ددارهاي شهري قرار در ردیف داستانکه-شجاعی در این داستان 
نشینی در به مسئلۀ زندگی اجاره-پردازدت و روابط انسانی در شهر میآن در شهر است و به بررسی مشکال

که گاه به شکسته شدن همۀ پیوندهاي مرسوم اخالقی -هاي مادي و عاطفی مرتبط با آن شهر تهران و دغدغه
هاي بیرونی و اجتماعی معضل مسکن پردازد. او به واکاوي واقعیتمی-شودو انسانی در جامعه منجر می

اند و راه مفرّي براي رهایی که درگیر این مشکل-اي از جامعه را پردازد و در قالب داستان، دردهاي طبقهمی
هایی که نویسنده، آثار آن را بر اي است از زخمکند. این داستان با بیانی ساده، آئینهبیان می-از آن ندارند

معنی شدن عشق و عاطفه و یی که نابودي و بیهاکند؛ زخمبیند و درك میپیکرة اجتماع پیرامون خود می
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ترین واحد اجتماعی که کوچک-مسائل خانوادگی را به دنبال دارد و منجر به سست شدن بنیان خانواده 
هاي داستان حاصل و نتیجۀ زندگی در جوامع رو به مدرنیزه هاي شخصیتها و واکنششود. کنشمی-است

ریزان، به امۀ مدونی که همۀ جوانب را در نظر بگیرد، ندارد. برنامهشدن است که براي پیشرفت جامعه، برن
- فراهم کنند، با برنامه-اعم از روستا و شهر-هاکه براي پیشرفت کشور، امکانات را در همۀ مکانجاي آن

ها در شهرهاي بزرگ، فراهم کردن امکانات رفاهی در شهرها، فراموش بعدي و با تأسیس کارخانهریزي تک
اند. توجهی به مشکالت روستایی جوانان را راغب مهاجرت از روستا به شهر کردهکردن روستا و بی

که مقارن با -انداز در فضاي سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دهۀ شصت عالوه بر این، داستان حساب پس
جنگ، کمتر به اي که به دلیل درگیر شدن با مشکالت نوشته شده است؛ دوره-هاي دفاع مقدس استسال

شد. یکی از تبعات این رویکرد، رواج شهرنشینی و زندگی فرهنگی و اجتماعی و اشتغال جوانان توجه می
مهاجرت از روستا به شهر براي یافتن شغلی پردرآمد بود. این دو عامل سبب گران شدن اجارة مسکن و 

کند:ر داستان به آن اشاره میاي که شجاعی دشود؛ مسئلهتر براي اجاره میهجوم به منازل کوچک
برند هاي بزرگ اجاره کنند، هجوم میرسد خانهدانید اشکال کار کجاست آقا؟ مردم وسعشان که نمیمی«

).195: 1390(شجاعی، » هاي کوچکبه خانه
تهیۀ مسکن و مشکالت آن را به -که در دوران جنگ بود-شجاعی با توجه به بافت موقعیتی داستان 

هایی که در ادبیات جنگ کارگیري واژهبیند که مردم با آن درگیرند و این نمود را با بهیدان جنگی میمانند م
هاي مربوط به جنگ را در مفاهیم استعاري و براي نشان دادن مخمصۀ دهد. او واژهرود، نشان میبه کار می

برد واننده را به فضاي دوران جنگ میگیرد؛ واژگانی که خکار میدردآلودي که راوي گرفتار آن شده است، به
کند:و آن وادي را برایش تداعی می

ریز (همان)؛ سنگر و خاك» یابیمحور و ستاد خانه«)؛ 210(همان:» عملیات جستجوي مسکن«
(همان)؛ » مفقود شدن«)؛ 211(همان:» تفحص و تجسس«)؛ 208(همان:» ایثار و ازخودگذشتگی«)؛ 194(همان:

(همان).» تیغۀ شمشیر«)، 212(همان:» شکست«
فرماست. نویسنده معضلی از محتواي داستان صریح و رك است و فضاي منتقدانه بر کلّ داستان حکم

که -نویسی، به کالبدشکافی عاطفی و احساسی این بحران بیند و با رعایت اصول سادهجامعۀ خویش را می
درواقعدهد.را در معرض دید مخاطبانش قرار میپردازد و آنمی-هاي زندگی را نشانه گرفته استپایه

آندرهنرمندکهاستجامعهفرهنگازايعصاره«گرا کند، مانند آثار واقعداستانی که شجاعی روایت می
.)17: 1379، ترابی» (استبخشیدهمحتواوشکلخوداثربهویافتهفرهنگیوذوقیوفکريپرورش

یین میزان حضور مسائل سیاسی و اجتماعی را در جامعه و در سطح بررسی این داستان در سطح تب
گردد که طیف زیادي از کارمندان، هاي اجتماعی میسامانیدهد. داستان حول محور نابهها نشان میخانواده

کنند.درآمد با این معضل دست و پنجه نرم میدانشجویان و افراد کم
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رة منزل مسکونی و مشکالتی است که به تبع نیافتن مسکن گفتمان غالب اجتماعی در این داستان اجا
اي که وجه غالب شود. این مشکل به معضلی بارز در سطح شهر بدل شده است؛ به گونهنگیر فرد میگریبا

ها دربارة مشکالت تهیۀ مسکن، گرانی مسکن و چگونگی فراهم کردن مسکنی است که با گفتمان شخصیت
ت داشته باشد.شرایط و درآمد فرد مطابق

داستانمتندر. کامالً نمایان استداستانایننیز درشوهروزنمیانایدئولوژيوسلیقهتفاوت
نظرازشوهروکه زناستآنازحاکیهاتفاوتاین. استشدهاشارهاساسیهايتفاوتاینبهبارچندین
یک ازهیچواستمشکلدیگريايبریکهرفکريدیدگاهپذیرشهستند ومتفاوتطیفدودرفکري

برايراکتابخواندنوتحصیلخانوادهمرد. نیستندخودفکريخطّازکشیدندستبهحاضر، طرفدو
:شماردمیحیاتی خودمایحتاججزءراتوالتمیزوکمدهازنداند امامیضروريوالزمخود
باالتریندرهاکتابکهبوداینبرمناعتقاد. یشاناوسایلوبودمنهايکتاببودبرانگیزاختالفآنچه«
ترینحیاتیازتوالتمیزخصوصبهوکمدهاکهبودندعقیدهاینبرایشانودارندقرارضرورتمرتبۀ

راهاکتابفراقبودمحاضرمننهفرمودند،میاجاللنزولشیطانچهارپايمرکبازایشاننه.اندمایحتاج
.)210:انهم(» کنمتحمل

راهمسرشگریۀعلّتاواست.همسرشامانبیگریۀشاهدراويداستان،ازدیگريبخشدر
در موردراهمسرشاظهارات، تعجبکمالبااما؛ زندمیحدسنشینیاجارههايسختیوزندگینامالیمات

:شنوداش میناراحتیعلّت
.)212: همان(»...نشودپیداآنعیناگر... ستشکتوالتمیزآینۀ؟ ... ندیديخودتمگر... شکست«

معرّفیپزيخوراكچراغوقوريوسماورتنهارامنزلنیازموردوسایلمشتركزندگیابتدايزن در
چراغوقوريوآن یک سماور«مدتی،ازپسولی؛ داندنمیضروريراچیزهادیگرو)195: همان(کندمی

و) 206:همان(»کمدوتختوصندلیومبلوتختهوتیراز، اثاثکامیوندوبهشده بود تبدیلپزيخوراك
هااین«: دهدمیآید، پاسخنمیبرقناعتباراینپسازهمکامیوندوانگارگفتکههمسرشجوابزن در

انکاريماستفهابااینجادر(همان). زن» ؟هست، نیستکهبیشترچیزياست.اولیهضروریات. استمایحتاج
میانایدئولوژيوفکرفاصلۀازحاکینیزتفکّرطرزنوعاین. کندخود مینظرپذیرشبهمجابرامرد
.هاستآن

وهمسرعنوانکه بهدارندحضورداستاندرخودشخصیتیتیپبهتوجهبازندوداستانایندر
هممادرزن. داردحضورداستانردمتضاديودوگانهشخصیتباهمسرکنند؛مینقشایفايمادرزن

گوید.و کنایه با او سخن میطعنهباوایستدمیاوبرابردروبپذیردرادامادشرایطتواندنمی
گیري. نتیجه6
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است.مردم جامعهزندگیمسائلآن،مایۀدرونواستاجتماعیداستانی»اندازپسحساب«داستان
- استجامعهاقتصاديواجتماعیمشکالتازکه-درآمدکمیومسکنمعضلبهداستانایندرشجاعی

بنیانتخریبباعثکه-راآنتبعاتواقتصاديفقر، طنززبانازاستفادهباروایتایندراو. پردازدمی
وضعیتوجامعهبرنقديبتواند، راهاینازتاکندمیتشریح-شودمیزوجینجداییبهمنجروخانواده
روساخت. گرددمیاقتصاديواجتماعیمسائلحولداستانکلّیساختژرف. باشدداشتهآندرموجود
.استزندگیواقعیاتبراساسهاشخصیتازیکهرهايکنشومسائلنیزداستان

داستانپیکرةدرجامعه،درخودشخصیتیتیپبهتوجهبا، هاشخصیتازهریکداستانایندر
زبان غالب این .استتأثیرگذارهاآنالعملعکسدرجامعهاجتماعیواقتصاديیطشراویابندمیحضور

–راويزیرا، اندداستان رسمی و طنزآمیز است. جمالت نیز بیشتر در قالب جمالت معلوم و مثبت ارائه شده

وافکارايگویروشنیبههاشخصیترفتارواعمال. بگذاردمجهولراچیزيخواهدنمی-استکلدانايکه
پیهاشخصیتمکنوناتبه، شودمیردوبدلهاآنبینکهگفتگوهاییاليالبهازخوانندهوهاستآنعواطف

چراکه، راوي رخدادهاست،باراوينزدیکارتباطبرد. وجه جمالت نیز بیشتر خبري است که بیانگرمی
بطندرمستقیماًخودکهداستانراويکند.اش را براي مخاطب روایت میهایی از ماجراي زندگیصحنه
خودجامعۀاجتماعیواقتصاديمسائلکردنبازگوقصد، استداستاناولشخصیتوداردحضورداستان

بهبیشترضمایر.استجامعهضعیفومتوسططبقاتخاصبیشترودرآمیختهمردمزندگیباکهداردرا
ضمیرازبیشتر، استغالب داستان رسمیلحنچونورودمیکاربهشخصدوموشخصاولصورت

.استشدهاستفادهشما
هاي ادبی مفاهیم داستان را هاي آن از جمله آرایهگیري مناسب شجاعی از زبان ادبی و قابلیتبهره

هاي وگوهاي شخصیتهایی را که در بین گفتالمثلکشد. کنایات، تشبیهات و ضربزیبایی به تصویر میبه
شنویم.مردم بسیار میشود، در اطراف خود و از زبان عامۀاستان ردوبدل میاین د

کتابنامه
.فرهنگیوعلمیانتشاراتشرکت: تهران، انتقاديگفتمانتحلیل)، 1385(فردوس، زادهآقاگل-
وبانزتخصصیفصلنامۀ(پژوهیادب، »ادبیاتوانتقاديگفتمانتحلیل«)، 1386(ـــــــــــــــــ-

.27-17صص، گیالندانشگاه، رشت، 1شمارة، اولسال)، فارسیادبیات
آزادي.فروغتهران: انتشارات)، هنرمثلّث(ادبیاتوهنرشناسیجامعه)،1379اکبر (علی، ترابی-
.نینشر: تهران، زبانوگفتمان؛ قدرت)، 1384(اصغرسیدعلی، سلطانی-
.نیستانکتاب: تهران، اولجلد، انتاماریاس)، 1390(سیدمهدي، شجاعی-
نامۀ کارشناسیپایان، سعديعاشقانۀغزلیاتمتنیوگفتمانیتحلیلو)، تجزیه1378ایرج (،شهبازي-
.شیرازدانشگاه، فارسیزبانآموزشارشد
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تحلیلهبرویکرديبا؛ چوبکصادقکوتاهداستانسهدررواییدیدگاه)، بررسی1381علوي، فاطمه (-
.تهراندانشگاه، همگانیشناسیزبانارشدکارشناسینامۀپایان، انتقاديکالم
وزبانپژوهشمجلّۀ، »سپهريسهرابازهاماهیپیغامشعرگفتمانیتحلیل«)، 1385فرهنگی، سهیال (-
.84-69تابستان، صصوبهار، 6شمارة، فارسیادب
مرکز: تهران، همکارانوپیرانشایستهفاطمهترجمۀ، گفتمانديانتقاتحلیل)، 1379(نورمن، فرکالف-

.هارسانهتحقیقاتومطالعات
رماندرغالبگفتمانتحلیل«)، 1388(دسپسیدعلیوفردوس، زادهآقاگل، حسینعلی، قبادي-

.183-149صص، تابستان، 6شمارة، دومسال، ادبینقدفصلنامۀ، »دانشورسیمینسووشون
هايداستانوبزرگساالنمعاصرکوتاههايداستانگفتمانانتقاديتحلیل)، بررسی1382ي، لیال (قنبر-
.شیرازدانشگاه، فارسیزبانآموزشارشدکارشناسینامۀپایان، قنبريلیال، نوجوانانمعاصرکوتاه
آتشکنارولیکرمانگفتمانیتحلیل«)، 1391(میريافسانهوفرهاد، درودگریان، مصطفی، گرجی-
، اولشمارة، پنجمسال)، ادببهار(فارسینثرونظمشناسیسبکتخصصیفصلنامۀ، »پورروانیمنیرو

. 90-79صص، بهار، 15پیاپیشمارة
، اولشمارة، نهمسال، شناسیزبانمجلّۀ، »کاويسخنبهدرآمدي«)، 1371(کاظم، ساعديپورلطفی-

.39-9صص
، نبويمحمدومهاجرمهرانترجمۀ، معاصرادبیهاينظریهنامۀدانش)، 1384(ماریایرنا، مکاریک-
.آگه: تهران
.هرمس: تهران، انتقاديورایجشناسیگفتمان)، 1383(اهللالطف، یارمحمدي-

- Brown, G. & George Yule (1983) Discourse Analysis, Cambridge
university press.
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»اهل غرق«ي عامیانه و آداب و رسوم مردمی در رمان بازتاب باورها
1مرتضی فالح

عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
شهربانو گودرزي
دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد

چکیده
باورهاي عامیانه و آداب و رسوم مردمی از جمله عناصر مهم فرهنگ عامیانه هستند که همواره بازتاب 

اند. منیرو روانی پور نیز به عنوان یکی از نویسندگان و پر رنگی در آثار نویسندگان و شاعران ایران داشتهمؤثر
متعلق به اقلیم جنوب با استفاده از باورهاي عامیانه و آداب و رسوم سنتی مردم زادگاه خود، بوشهر و 

خود رنگ و لعابی فولکلوریک و هايهمچنین شناختی که از فرهنگ مردم مناطق جنوبی دارد به داستان
مشاهده کرد. سلطۀ مداوم عناصر » اهل غرق« توان در رمانسنتی بخشیده است که اوج آن را می

اي چون؛ پري دریایی، بوسلمه، آل و... بر ذهن و باور مردم و آداب و رسومی که ریشه در این ماوراءالطبیعه
هاي محوري این رمان هستند. در هر صنعت و مدرنیته از پیامباورها دارند به عنوان مظاهر سنت در مقابل مظا

اهل «هایی از عناصر بومی مناطق جنوب به ویژه بوشهر در رمان کوشیم تا به بررسی گوشهاین نوشته می
بپردازیم.» غرق

منیرو روانی پور، اهل غرق، باورهاي عامیانه، آداب و رسومها:کلیدواژه
مقدمه: 

خطر خیز دریاي جنوب همواره بستري گسترده و مستعد براي  خیال پردازي و افسانهپر تالطم و محیط
خوردگی سازي مردم بومی خصوصاً نقاط سنتی و غیر شهري این مناطق  بوده است. معیشت ساده، گره

ا و... هها یا مالحان در گردابزندگی تولیدي مردم با دریا، بروز اتفاقات طبیعی چون؛ سیل، غرق شدن کشتی
در همسایگی این طبیعت بکر همواره براي بومیان ایجاد ترس و دلهره کرده است. شاید براي کاهش 

هاي ذهنی خود وقوع این هیجانات ناشی از همین ترس باشد که بومیان نواحی جنوبی در پندارها و انگاره
ا به انجام مناسک و آداب و رسومی هاند و براي رهایی از آنها را به عناصر ماورءالطبیعه نسبت دادهپدیده

هاي ذهنی دارند. البته الزم به ذکر است که این عناصر از ها ریشه در این انگارهمیپردازند که بسیاري از آن
هاي خود همواره کوشیده آید. روانی پور نیز در داستانهاي فرهنگی ارزشمند مناطق جنوبی به شمار میمؤلفه

هایی از هاي  نواحی روستایی آن گوشهزندگی در مناطق جنوبی و محرومیتاست تا با نظر به مشکالت
پندارها و مناسک سنتی این مناطق را به تصویر بکشد. 

1 . shahrbanoogodarzi@yahoo.com
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همچنین در مناطق جنوبی عواملی چون؛ ورود صنعت نفت و گسترش تکنولوژي، استعمارزدگی، 
ن روستاها و منسوخ شدن فرهنگ شهري به دنبال آن خالی شد-هاي دسته جمعی به مرکز صنعتیمهاجرت

بومی در مناطق سنتی. باعث شد نویسندگان بومی این اقلیم به هواداري از سنت و فرهنگ بومی دست به 
خلق آثاري بومی گرا و فلکلوریک بزنند. از جمله کسانی چون؛ منیرو روانی پور، امین فقیري، ناصر تقوایی، 

توان از منیرو ) از جملۀ این نویسندگان می173-1386،172نسیم خاکسار، عدنان غریفی و...( شیري، 
هایش به ویژه آثار اولیۀ خود که از رنگ و لعابی بومی و سنتی پور نام برد. او در اکثر داستانروانی

برخوردارند، به صورتی کامالً ملموس باورها و آداب و رسوم زادگاهش را به تصویر کشیده است. که اوج آن 
خورد. این رمان از جمله آثار فولکوریک و اقلیم گراي ادبیات داستانی ایران به چشم می» قاهل غر«در رمان

هاي خصوصاً مکتب داستان نویسی جنوب است که نویسنده با استفاده از به تصویر کشیدن پندارها و انگاره
توابع بوشهر(زادگاه ، از»جفره«ذهنی و آداب و رسوم مردمی یکی از مناطق سنتی و دریا نشین جنوب با نام 

سنتی در رمان ایجاد کرده است. چنانچه در فضاي داستان حضور مستمر -نویسنده) فضایی کامالً بومی
ها و برو و... در پندار مردم بومی و انجام آئیناي از قبیل؛ پریان دریایی، بوسلمه، یال، بچهموجودات افسانه

هاي عزاداري، نحوة زندگی و اوقات فراغت زنان و مراسمها و مراسم شادي،آداب و رسوم مربوط به؛ جشن
مردان توجه به لباس و پوشاك مردم این منطقه  و به کارگیري واژگان بومی  همه در ایجاد یک فضاي عامیانه 

کنند. و سنتی در روند داستان نقش محوري ایفا می
پور:منیرو روانی

ه از توابع بوشهر به دنیا آمد. او براي تکمیل تحصیالت ش. در روستاي جفر1333منیرو روانی پور در سال
پور مجموعۀ خود به دانشگاه شیراز رفت و در رشته روان شناسی فارغ التحصیل شد. از جمله آثار اولیه روانی

هاي زنان در محیط وهمناك جنوب.بیشتر ها و حسرت) است با درون مایۀ رنج1367»(کنیزو«داستانی 
به » اهل غرق«اند.روانی پور با رمان در حال و هواي بومی و سنتی زادگاهش نگاشته شدههاي منیرو داستان

زیباترین «شهرت بیشتري رسید رمانی به سبک رئالیسم جادویی که در آن نویسنده بیشتر تحت تاثیر داستان 
هاي سنگ«، »ددل فوال«پور همچنین آثار دیگري چون؛ نوشتۀ مارکز قرار گرفته است.  روانی» غریق جهان

اقلیمی جنوب به -هاي بومیمنتشر کرد که در اکثر این آثار ویژگی» کولی کنار آتش«، »سیریا سیریا«، »شیطانی
)471-469، 1383خورد.(قاسم زاده، چشم می

:رمان اهل غرق

هاي فصل به شیوة رئالیسم جادویی به نگارش در آمده است. از جملۀ رمان34در » اهل غرق«رمان 
شود و درون مایه اصلی آن تماعیِ بومی و محلی است که به شیوة سوم شخص یا داناي کل روایت میاج

تقابل سنت و مدرنیته است. همچنین اهل غرق حسرت نویسنده را از زوال جامعۀ سنتی جنوب در اثر ورود 
هاي ذهنی مردم کند. محتواي اصلی این رمان همانا طرح اعتقادات و انگارهصنعت و کشف نفت بازگو می
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اي روانی پور در اهل غرق دلتنگ جنوب پري وار و جادوزده)« 148، ص1384منطقۀ جنوب است.(رامین نیا، 
کند که است که کشف نفت و پاگیري مونتاژ آن را نابود کرده است. او بر زوال هماهنگی کهنی مویه می

جهان آغارینی است -ع ماجراهاي رمانمکان وقو-ضرورتاً مشمول مرور زمان شده است جفره مکان وقوع
با مردمی همواره نگران و وحشت زده که مردگان، باورهاي آیینی و نیروهاي نامرئی و مهاجم طبیعت، 

) مقاومت مظاهر و معتقدات سنتی 1135، ص3، ج1377میر عابدینی،»(حضوري سنگین بر ذهن آنان دارند.
هاي صنعتی و شهر نشینی ن خارجی و پیدایش تدریجی پدیدهمردم جفره در برابر استعمار و تعدي تجاوز گرا

اند. به تفصیل و با حسرت مطرح شده» اهل غرق«و شیوة زندگی فرنگی مآبی  از جمله مواردي هستند که در
) بنابراین اهل غرق از جمله آثاري است که نویسنده در آنکوشیده است که 175، ص1386(شیري، 

نوب را به وسیلۀ توصیف فضاهاي بومی و پندارهاي ذهنی مردم جنوب به هاي اقلیمی و سنتی جانگاره
تصویر بکشد.

رئالیسم جادویی: 
)، منتقد آلمانی در تفسیر آثار نقاشانی که Franz Rohاصطالح رئالیسم جادویی را اولین بار، فرانس روه(

به بعد رئالیسم 1950در سال سعی در به تصویر کشیدن واقعیت به شیوة جدیدي داشتند به کار برد. همچنین
جادویی به طور چشم گیري به ادبیات داستانی آمریکاي التین وارد شد و کسانی چون میخائیل آستوریاس، 
خوان رالفو، خورخه لوییس بورخس و... در ترویج آن نقش موثري داشتند. آماریل چندي رئالیسم جادوي را 

امور متضاد و ناهمگونی مثل؛ زندگی و مرگ و جهان مستعمراتی اي ادبی با ترکیبی پارادوکسی از اتحادشیوه
و جهان صنعتی می داند.در ایران نیز گرایش به رئالیسم جادویی با ترجمۀ آثار نویسندگان آمریکاي التین 

ها و شروع شد این شیوه البته به نویسندگان ما این امکان را بخشید تا بتوانند از طریق بازنگري گذشته، سنت
در آثار واقع گرایی )« 146-141، 1384اب و رسوم بومی خود هویت ملیشان را حفظ کنند. (رامین نیا، آد

کند در هم جادویی الگوهاي واقع گرایی با خیال و وهم و عناصر رویا گونه و سحر آمیز جا عوض می
یست و خصوصیتی مستقل شود که به هیچ کدام از عناصر شبیه نآمیزند، و در این آمیزش ترکیبی ایجاد میمی

و جداگانه دارد... در این سبک جاذبه و کشش داستان با هماهنگی و همخوانی واقعیت با سحر و جادو 
اي از رویا و واقعیت، دهد، آمیزههاي کهن است و در عین حال مسائل امروزي را بازتاب مییادآور قصه

) 289-288، صص1377میرصادقی،»( شود.میخرافه و سیاست، اعتقادات مردمی و قومی در این سبک دیده
رمان اهل غرق نیز از جمله آثاري است که به شیوة رئالیسم جادویی نگاشته شده است و در آن عناصر 

اند. در رمان اهل غرق موجودات ماوراءالطبیعه چون واقعیت و خیال به گونه ملموس با هم تلفیق شده
زندگی مردم به عنوان مظاهر سنت در مقابل با مظاهر صنعت قرار بوسلمه، پریان دریایی، آل، غولک در بطن 

گیرند.می
باورهاي عامیانه:
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باورهاي عامیانه در واقع دانش عامیانه و حکمت مردمی هستند. یعنی نحوة نگرش مردم عادي در مورد 
از نسلی به نسل جهان پیرامونشان همچنین پندارهایی که ریشه در تجربیات انسان دارد و به عنوان میراثی 

باورهاي عامیانه یعنی باورها و عادات مربوط به زمین و آسمان، دنیاي گیاهان و «شود. دیگر منتقل می
ها، ها، اشیاي مخلوق و مصنوع نوع بشر، روح و نفس، موجودات ما فوق بشر، غیبگوییحیوانات، انسان

وعات فولکلور و فرهنگ عامیانه معجزات و کرامات، سحر و ساحري ، طب و طبابت در واقع از موض
)  بسیاري از این پندارهاي عامیانه از خاستگاه عقالنی برخوردار 47، ص1384حاجی زاده میمندي، »(است.

معتقدات، باورها یا انجام «توان گفت: نبوده و ریشه در خرافات دارند. چنانچه در تعریف کلی از خرافه می
ها، عادات و اي از اخبار، عقاید، اندیشهرند. این معتقدات، مجموعهگونه ریشۀ عقالنی نداکارهایی که هیچ

هاي طبیعی و عینی به وجود اعمالی غیر علمی و غیر منطقی هستند که در رابطه با موضوعات و پدیده
)  البته الزم به ذکر  است که برخی از این پندارها نیز ریشه مذهبی و دینی 185، ص1388درودي، »(آیند.می
د. و باید توجه داشت که حتی باورهاي خرافی نیز جز فرهنگ عامیانه ما هستند و به عنوان یک میراث دارن

شوند.اي ارزشمند محسوب میفرهنگی، ساخته و پرداختۀ انسان عادي در طول حیات بشر، گنجینه
امونش کمتر چنانچه انسان براي راهگشایی خود در پی بردن به قانون علی و معلولی طبیعت و جهان پیر

ها و اشیاء اصوالً به احساسات و قوة به نیروي عقلش اکتفا کرده است و همواره براي کشف علیت پدیده
تخیل خود پناهنده شده است. در این زمینه ارنست هگل، فیلسوف سرشناس خاستگاه پیدایش خرافات و 

به شناخت علت حوادث طبیعی چون؛ رعد ها در نزد اقوام اولیه و جوامع سنتی را احتیاج طبیعی انسان افسانه
لرزه، خسوف و کسوف و... در اثر تولید ترس و تهدید و خطر از جانب این عوامل و عناصر و برق، زمین

)22-21، صص1378داند.(هدایت، می
»:اهل غرق«باورهاي عامیانه و آداب و رسوم مردمی در رمان 

اس آداب و رسومی که ریشه در این پندارها دارند از طرح اعتقادات و پندارهاي مردم جنوب و انعک
هستند. روانی پور نیز با به تصویر کشیدن این عناصر » اهل غرق«ها و پیام محوري رمان جمله زیر ساخت

فرهنگی و بومی به فضاي داستان رنگ و بویی اقلیمی و سنتی بخشیده است. وجود عناصر خیالی و وهمی 
چون؛ بوسلمه، پري دریایی، آل و... و انجام مناسک و آداب و رسومی نظیر؛ در باور مردم مناطق جنوب 

آداب باران خواهی، مناسک مربوط به ماه گرفتگی، مراسم شادي و عزا، آداب مربوط به دفع بال و چشم زخم 
به خورند. در ادامه و... از جمله عناصر فرهنگ بومی مناطق جنوب  هستند که در رمان اهل غرق به چشم می

پردازیم.  بررسی و ذکر موارد آن می
موجودات خیالی:

اعتقاد به موجودات ماوراءالطبیعه و فوق بشري از قدیم االیام در همۀ جوامع و مذاهب وجود داشته 
است. باورها و پندارهاي عامیانه مربوط به دیوان، ارواح، اشباح، غوالن و پریان در زندگی مردم عادي و عامه 



مللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایراننهمین همایش بین ال5662

اند. البته نقش این باورها در جوامع ها از نوعی پرستش نیز برخوردار بودهده و حتی برخی از آندخیل بو
هاي مهم زندگی نقش دارد. همچنین بیشتر خورد ودر همۀ جنبهتري به چشم میسنتی به صورت پررنگ

) همچنین  34-33، صص1384آداب و رسوم سنتی این جوامع ریشه در همین باورها دارد.(سعیدي مدنی،
اعتقاد به موجودات خیالی چون؛ بوسلمه، یال یا آل، پري دریایی، کرزنگرو، بچه برو، غولک، اعتقاد به همزاد 
و زنده بودن غرق شدگان از جمله پندارهاي ذهنی مردم جنوب است که روانی پور با توجه به شناخت عمیق 

از این مردم در رمان اهل غرق به تصویر کشیده است.
ن دریایی:پریا

ها را به دو گونۀ این موجودات خیالی حضور مستمر و دائمی در فضاي داستان دارند و روانی پور آن
پریان دریایی آبی، به عنوان موجوداتی عاشق پیشه، مهربان و بی آزار و پریان سرخ، موجوداتی شرور به 

عجیب الخلقۀ دریایی با سرشتی ایزد آب، خداي مادینه و موجود -پري به عنوان زن« کشد.تصویر می
هاي یونانی پري یا حوري دریایی، شود در اسطورهجادوگرانه و اعجازانگیز در اسطورهاي جهان دیده می

-ماهی«یا» انسان دریایی«النهرین کند...در اساطیر بینموجود زیبا، فریبکار است که دریانوردان را اغوا می
همان پري دریایی که باالتنه، سر و بازویش انسان و پائین پیکرش ماهی نامیدند،که آن را کولولو می» انسان

دریایی که نیم تنۀ -)  پري دریایی به عنوان یک موجود افسانه اي 618، ص13، ج1383ابراهیمی، »(است...
اشته اش همانند ماهی است. همواره در باور و فرهنگ عامیانه مردم وجود دباالیی او شبیه انسان و پائین تنه

اي در آثار کهن پارسی چون؛  نزهه القلوب، داراب نامه طرسوسی نیز به است. چنانچه این موجود افسانه
تا چنان شدي که مردمان آبی با ایشان گستاخ شدند و آشنایی «...ذکر شده است:» مردمان آبی« عنوان 

، 1374طرسوسی،»(رت سخن گفتند...گرفتند و گاه و بیگاه از آب برآمدندي...و با ایشان بنشستندي و به اشا
)172، 1ج

ها(پریان دریایی آبی): آبی
بوبونی « پریان دریایی آبی نسبت به پریان دریایی سرخ در فضاي داستان حضور بیشتري دارند. 

چرخید، رو به دریا نگاه کرد و ماند! خودش بود؛ آبی دریایی. توي دریا دایره زنگی به دست، جینگ و 
روانی پور، »(هاي ریز دریا افتاده بود.رقصید. موهاي بلندش روي موجکرد و میجینگ صدا می

سپارند. ) در رمان اهل غرق پریان آبی موجوداتی عاشق پیشه هستند که دل در گرو مالحان می9،ص1368
هاي دریایی و ماهیان کوچک مرده، زایر هم وقتی پري دریایی عاشق غیب شد و رخ دریا پر از ستاره« 
)220همان، ص»(هاي آبی و سبز نیستند.انست که مردان آبادي در عمق آبد

(پریان دریایی سرخ): پریان دریایی سرخ مقابل پریان دریایی آبی شرور و بد ذات هستند. هاسرخ
کنند و برند... با قربانی خود عروسی میهاي خاکستري میپریان دریایی سرخ، قربانیان خود را به عمق آب«

)302همان، ص»(آیند.انداختن طوفان به سطح آب میها و راها براي شکستن کشتیتنه
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بوسلمه
بوسلمه نیز یکی از عناصر خیالی و جادویی در باور مردم مناطق جنوبی است که در رمان اهل غرق به 

شود. این موجود خیالی عنوان حاکم شرور و زشت روي دریاها و دشمن ماهیگیران جوان معرفی می
اهالی قدیم جزیره خارك « کشاند. ها به کام مرگ میماهیگیران جوان را به واسطۀ عشق پریان دریایی به آن

به گمان آنان این حیوان دریایی که نصف » بوسالمه«نام کند بهعقیده داشتند که در دریا حیوانی زندگی می
برد. رباید و با خود به دریا میاش انسان و نصف دیگر آن ماهی است و کودکان را از ساحل میتنه

آید، خود را به دریا آید و جلو کشتی میها بوسالمه از دریا بیرون میهنگام موقع حرکت کشتیشب
اندازد تا او را اندازد، و ملوان به گمان اینکه دوستش به دریا افتاده به دنبال بوسالمه خود را به آب میمی

) « 92، ص1380احمدي ریشهري، »(کند...ور شده او را غرق میو حملهنجات دهد اما ناگهان بوسالمه به ا
کرد و درشت ترین مروارید دریا را در دهان ها عروسی میبوسلمه ساکن زشت روي دریاها، با یکی از آبی

گذاشت تا ساکنان زمین، آنان که زیباترین جوان خود را به عنوان شادباش عروسی او ماهی کوچکی می
)10،ص1368روانی پور، »(مروارید را بیابند و تا ابد از رنج جستجوي نان رها شوند.فرستند،می

ها به ماهیگیران جوان در خشم شده در پندار مردم جفره بوسلمه حاکمی خشمگین است که از مهر آبی
ر را به بوسلمه که همیشه زیباترین و دلیرترین جوان ماهیگی« و با این خشم ممکن است آبادي را نابود کند

ها به ماهیگیران جوان داشتند در خشم بود، از این به بعد برده او که همیشه از مهري که آبیکام دریا فرو می
کاري به آبادي ندارد... هر کالمی که بوسلمه را خشمگین کند و یا آبی را پشیمان، به نابودي جفره 

)11همان، ص»(کشد.می
دي زنگرو:

رهنگ بوشهر از قدیم وجود داشته است. این حیوان یا موجود خیالی زنگرو یا کرزنگرو در فدي
همواره در باور مردم جنوب به عنوان کودك ربا، بچه بر براي ترساندن کودکان به صورتی ملموس به چشم 

) همچنین عبدالحسین احمدي ریشهري 505، ص1380. (حمیدي، 1ربایدخورد حیوانی که بچه ها را میمی
) این 351، ص1380کند. (احمدي ریشهري، نگرو یا کرزنگلو را گربه وحشی تعریف میدر سنگستان کرز

حیوان خیالی که در باور مردم جنوب همواره حضور داشته است. در هنگام ماه گرفتگی نمود بیشتري دارد. 
ن به انجام  دهند. همچنین در تقابل با آگرفتگی را به این موجود خیالی نسبت میو مردم این مناطق عمل ماه
شود. پردازند که در ادامه ذکر میمناسک و رسوم خاصی می

زنگرو نیز ازجمله موجودات خیالی رمان اهل غرق است  این موجود که  در باور مردم جفرة اهل دي
شود که غرق مادر بوسلمه است. در روند داستان به عنوان یکی از موجودات وهمی و شرور معرفی می

دي زنگرو مادر « دهند. گرفتگی و خورشید گرفتگی را به او نسبت مییژه بوشهر ماهمردم جنوب به و
بوسلمه است و مثل همو زشت و بدکار است و با شنیدن آواز زنانی که  روي زمین زندگی 
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گیرد اگر روزي در پی گرفتن آفتاب بود، باید آنقدر روي طبل کوبید و رقصید تا از کنند...سرگیجه میمی
)175، ص1368رانی پور، »(اال سرش گیج برود و توي دریا بیوفتد.همان ب
یال:

اي است که در باور بسیاري از مردم ایران در نقاط مختلف یال یا آل از جمله موجودات ماوراء الطبیعه
وجود دارد و در ذهن و پندار عموم تقریباً داراي تصویري یکسان هست. الزم به ذکر است که یال در نزد 

هاي بومی ایران وجود دارد.م مناطق جنوبی آل است که در اکثر فرهنگمرد
اي سرخ رنگ و با بینی از خاك رس از موجودات آل به صورت زنی با دست و پاي الغر و چهره

گزارد و اگر با سبد از آب رد شود و جگرش را در آورده در سبد میشروري است که بر زن زائو وارد می
است به زبان مغولی و ترکی به معنی سرخ. »آل «این کلمه همان )« 1369،52رد. (یاحقی، میشود زن زائو می

شد و مردم و عوام الناس فکر توجهی و نفوذ میکروب گاهی بدن زن زائو سرخ رنگ میدر قدیم بر اثر بی
)685، ص1380احمدي ریشهري، »(کردند جن یا یال او را زده و کشته...می

از موجودات خیالی و وهمی در باور مردم جنوب است که روانی پور در چند آل همچنین یکی دیگر
ترسید، از زایر غالم و از یال که تا کسی به خورجنی منصور می«جاي داستان به آن اشاره کرده است: 

کشید. چه کسی در آبادي ها بو میآمد و به دنبال جگر زن زائو در کوچهشد، شبانه به آبادي مینزدیک می
روانی »(دهد تا بگذارد براي خودش ته دریا، در خورجنی بخواند.بود که نداند یال جگر زنان را بوسلمه می

)14، ص1368پور، 
:بچه برو

بچه برو یکی دیگر از موجودات خیالی و افسانه اي مناطق جنوب است. که گره خوردگی عمیقی در 
هاي ذهنی مردم جنوب در مورد موجودات یی با انگاره. روانی پور با توجه به آشنا2ذهن و باور مردم دارد

اي در چند جاي رمان بچه برو را با توجه به باور مردم جنوب توصیف کرده است. خیالی و افسانه
اي را همان آل یا کرزنگرو دانسته است که مردم از حمیدي در فرهنگ نامه بوشهر این موجود افسانه

نباتی با چشمان خود دیده بود که بچه برو )« 123، ص1380دي ریشهري، اند.(احمقدیم به آن معتقد بوده
اي هاي بلند ار دریا برآمده و در میان آبادي گشته بود، مردي الغر و دراز که رنگ رخسارش نقرهبا قدم

توانست از الي درزهاي در داخل شود و رسید و دستانش آنقدر باریک بود که میبود، سرش به آسمان می
ها را میان بازوان باریک و بلندش گرفته بود و رو به غبه گریخته برو بچهاي را با خودش ببرد...بچهههر بچ

)142، ص1368روانی پور، »(بود.
همزاد:

شود. اعتقاد به وجود همزاد یکی دیگر از موهومات ذهنی مردم عامی در اکثر نقاط ایران محسوب می
همسال باشد و رفیقی را گویند که در زاد و راحله و توشه و مأکول و سن وبر وزن فرهاد، به معنی هم.«...
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آید و با آن مشروب شریک باشد و مشهور است که چون فرزندي متولد شود جنی هم با با او به وجود می
) 2370، ص4، ج1357تبریزي، »(گویند.باشد آن جن را همزاد میشخص همراه می

وجودات خیالی دیگر فقط در دو الی سه مورد ذکر شده است ولی همزاد در رمان اهل غرق نسبت به م
مسلماً این موجود نیز از جمله موجوداتی است که در اکثر نقاط ایران به ویژه مناطق جنوبی در ذهن مردم 

کند تا مأموریت خود را به انجام برساند و به چندین و چند سال است روي زمین زندگی می«حضور دارد.
، 1368روانی پور، »(هاي خاکستري دیده بود...برگردد. همزاد او را میان مردگان آبخواب مرگ خود

هاي سیاه و هاي خاکستري در سراسر جهان پراکنده بودند تا همزادشان در قعر آبمردگان آب«) یا 210ص
)266همان، ص»( آلود از خواب مرگ خود برنخیزند.گل

غولک:
یعی در باورداشت مردم بومی جنوب است. گرچه در اکثر فرهنگ غولک یکی دیگر از موجودات فراطب

لغات به صورت غول ذکر شده است و الزم به ذکر است که مردم جنوب با توجه به گویش و لهجۀ خود 
اي، بلند قد گویند. چرا که در تعریف یکسان هستند. غول در فرهنگ معین موجودي افسانهبه آن غولک می

) چنانچه درفرهنگنامه بوشهر نیز 2454، 2، ج1371اك تعریف شده است.(معین،با هیکلی مهیب و ترسن
دلش ) « 463، ص11380اي بلند، قوي و وهمناك تعریف شده است.(احمدي ریشهري، یک موجود افسانه

اي داشته باشد و تا ابراهیم پلنگ را امتحان کند و بداند که اصالً آدمیزاده خانهخواست جفره هم مکتبمی
ها همچنین در ) غول184، ص1368روانی پور، »(یا غولکی که در شکل و شمایل آدمی در آمده...است

ها و توانند به رنگکنند و میکنند وبا افسون خود مردم را گمراه میها زندگی میها و بیابانشکاف کوه
)222، 1382هاي مختلفی نمودار گرددند.(اکرامی،شکل

باد تُووبیه:
وزد و به (یا باد توبیه) از جمله بادهاي محلی منطقه جنوب است که در موسم بهار میباد تُووبیه

وزد. باید طُویبه باشد به بادي زمستانی که در اواخر بهمن و اوایل اسفند می«کند: اي دریا را آرام میگونه
ا آه دل مردان مغروق )روانی پور باد تووبیه را با تعبیري ادبی و زیب113، ص1380حمیدي، »(معنی طربناك

هاي بلند و سیاهش دهد تا موجوزید؛ بادي که دریا را توبه میباد تُووبیه می«کند. داند که دریا را آرام میمی
را بر سر ماهیگیران نکوبد. باد تووبیه، آه دل مردان مغروق است، مردانی که در تنهایی خود غصه 

سرد و بهار، باد تووبیه ، آه دل مردان مغروق، روي دریا میکشند. و هر سال به موسم خوردند و آه میمی
روانی »(دهد که آرام بگیرد تا ماهیگیران بی تشویش و دغدغۀ خاطر، دل به دریا بسپارند.دریا را قسم می

)57، ص1368پور، 
اهل غرق:



مللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایراننهمین همایش بین ال5666

رق یک اصطالح کنایی در فرهنگ بومی مناطق ساحل نشین جنوبی چون جفره است مراد از اهل غ
اهل « اند و در باور مردم در آنجا زندگی دیگري دارندروانی پور نیز رومانکسانی هستند که در دریا غرق شده

) بنابراین اعتقاد به زندگی دیگر اهل غرق 3، ص1390را بر اساس همین باور نوشته است.(دریا نورد،» غرق
نی پور در چندین جاي داستان آن را به هاي ذهنی مردم جنوب است که روادر اعماق دریا از جمله انگاره

شود مردم آبادي در پی این باورداشت دست به انجام تصویر کشیده است. چنانچه در طول داستان دیده می
هاي آبی و سبز که گاهی در حسرت اي از آداب و رسوم زده تا شاید بتوانند به اهل غرق، ساکنان آبپاره

گاهی پا داده بود که کسی «و نزدیکان خود را صدا میزنند تسکین بدهند. آیند زندگی زمینی خود به ساحل می
از اهل غرق ناگهان به روي دریا بیاید، به ساحل برسد، قوم و خویشش را صدا کند... و مردم آبادي در میان 

)59همان، ص»(اش را رخ ساحل بگذارند...اندوهی غریب قوت شبانه
آقاي اَشک: 

ها است مانند مردم مناطق ایران به ویژه جنوب اعتقادات دینی و مذهبی آنهاي از جمله باورداشت
آیند در به شمار میتوسل جستن به امام زادگان که ریشه در اعتقادات دینی و مذهبی دارند و از ارزش

ن آقاي کنند. از جملۀ این امام زادگابوشهر نیز مردم آن بنا به اعتقادات دینی خود به امام زادگان توسل می
اشک است که روانی پور نیز در رمان اهل غرق از آن نام برده است.

آقاي اشک از امامزادگان و اماکن زیارتی بوشهر و جفره است. جزوء اماکنی مقدسی که مردم مسلمان و 
در محلۀ جفر ماهینی، سه تا قدمگاه است: «... شوند.هاي خود به آن متوسل میشیعۀ بوشهر در گرفتاري

به نام سید عبداهللا در جنوب غربی محله، و آن دو تاي دیگر به نام آغاي اشک( بر وزن کشک) به یکی 
احمدي »(صورت گنبد کوچک بی در و پیکري در مرکز محلّه و مشرق مسجد حاج عبدالرضا بوالخیري...

سمان و دریا جمال نیمه شب به آقاي اشک پناه برد و در آنجا به آسرانجام، مه) « 111، ص1380ریشهري، 
خواهد رازهاي چه بسا که زایر می) « 148، ص1368روانی پور، »(خواند...جمال دعا میالتماس کرد... مه

مردانگی را به منصور بگوید: چه بسا که او را وادارد که در آقاي اشک با گواها همیشۀ جهان، آسمان و 
)155همان، ص»(دریا قسم یاد کند که مرد زن و زندگی باشد...

آداب و رسوم:
اي از اعمال و رفتار موروثی در خانواده و جامعه که در بین افراد عمومیت دارد و در بیشتر به مجموعه
هاي اي شکلهاي رفتاري که در قوم، قبیله و جامعهها دلیل علمی وجود ندارد. همچنین شیوهمواقع براي آن

دهد. هنجارهایی چون؛ خوردن ، خوابیدن، را تشکیل میمجاز رفتاري مورد عمل افراد آن قوم، قبیله و جامعه 
هاي گوناگون و حتی روابط بین مردم و... که به این رفتارها رسوم اخالقی هاي مختلف فرد در موقعیتحالت

گویند. انجام این رفتارها با نوعی فشار اجتماعی نیز همراه است و نقض آن از طرف افراد مورد جامعه نیز می
)50-40، صص1380گیرد و سخت ناپسند است.(رنجبر، ی مجازات جامعه قرار میسرزنش و حت
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تري ها دارد. در جوامع سنتی افراد وابستگی عمیقاي ریشه در باورهاي آنآداب و رسوم هر قوم و قبیله
ها، اعیاد، هایی چون؛ جشننسبت به آداب و رسوم سنتی خود دارند. آداب و رسوم اجتماعی در شاخه

شود. همچنین انجام برخی مناسک و آداب و گیري میهاي جمعی و... در جوامع پیهاي محلی، آئینيباز
رسوم مربوط باران خواهی، ماه گرفتگی،  دفع چشم زخم با استفاده از اسفند و زاغ دود کردن، طلسم، تعویذ، 

مربوط به اوقات فراغت مردم ها،اعمال ها و سوگواريتُفکه دادن(تبرك با آب دهان) مراسم مربوط به جشن
به تصویر » اهل غرق« بومی  از جمله آداب و رسوم سنتی هستند که روانی پور به صورتی عینی در رمان

کشیده است.
چشم زخم باوري است که در قرآن نیز به آن اشاره شده است و روایات مذهبی در مورد آن وجود دارد. 

با گذشت زمان و بسط گسترة آن برخی از اعمال مربوط به چشم زخم از معتقدات دینی و مذهبی است و 
دفع آن سر از خرافات در آورده است مثل تخم مرغ شکستن، طلسم و تعویذ و...(مقاله، باورهاي عامیانه، 

)  بنابراین بسیاري از آداب و رسوم در ایران به ویژه جنوب مثل؛ تفکه دادن، 14فرشته تیموري، سال، ص
گیرد و روانی پور کوشیده تا تعویذ، اسفند دود کردن ... براي دفع چشم زخم صورت میاستفاده از طلسم و

ها ریشه در خرافات دارند.به صورت ملموسی این آداب را توصیف کند که البته برخی از آن
طلسم:

هاي اعتقاد به طلسم، همچنین استفادة آن از جمله مناسکی است که ریشه در اعتقادات و باورداشت
عامیانه مردم عادي دارد. در ایران مردم براي دفع چشم زخم یا محافظت از بالیا به طلسم و خصوصاً دعا و 

شود شوند در محیط و مناطق بدوي و سنتی جنوب نیز اعتقاد به طلسم و تعویذ دیده میتعویذ متوسل می
نوان یک باور عامیانه و یک رسم چنانچه روانی پور در اهل غرق اعتقاد مردم بومی جفره به طلسم   را به ع

اي است که منشاء آن داراي تعبیري یونانی از یک واژة عبري طلسم کلمه« سنتی به تصویر کشیده است.
کند تا از گزند نیروهاي فوق طبیعی در است و اختصاص به شیء دارد که انسان آن را با خود حمل می

) 296، ص1368پانوف، »(اي یک کارکرد ثانویه تزینی باشد.تواند غالباً دارامان بماند، هرچند این شیء می
در آبادي، زایر گیج و گم به « استفاده از طلسم البته در میان زنان جوامع سنتی بیشتر از مردان رایج است. 

هایشان را در آوردند و رو به دریا، به پنجره آویزان ها دوباره طلسمدوخت. زنراسه چشم می
)همچنین به کارگیري طلسم براي کسی که قصد سفر داشته به منظور 219، ص1368روانی پور،»(کردند.

« دفع بال نیز از جمله آدابی است که در باور برخی از مردم اکثر نقاط ایران از جمله جنوب وجود دارد.
ها ها روي دکل آن صدها سر زده بود...و با جهاز نو و بزرگش که زنمنصور پیش از سفر، به تک تک خانه

)330همان، ص»(طلسم آویزان کرده بودند راهی دوبی شده بود
طلسم زیر آتش کردن:
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دهند.  از جملۀ رسوماتی است که زنان آبادي در طول داستان براي دفع بال یا حاجت خواهی انجام می
اك هایی که خخنده« کنند. زنان آبادي براي دفع خطر و رام کردن خطرات طبیعی طلسم را زیر آتش می

ها را زیر آتش ها...طلسمطلسم« داشت تا دست به دامن زنان آبادي شود:داد و او را وامیآبادي را تکان می
جا هاي سرخ شده را جابهنشستند و با انبر طلسمو زنان آبادي در هراس غریب خود پاي آتش می» کنید
) 280همان، ص»(کردندمی

تُفکه دادن:
ی آب دهن است و زدن آب دهن به شخص یا شیء براي شفا دادن یا دفع تُفکه در لهجۀ جنوب به معن

چشم زخم از جملۀ آداب مربوط به چشم زخم و نظر زدگی است که البته فقط مختص به جنوب نبوده و به 
رسد. احمدي اي طوالنی دارد و قدمتش به حضرت موسی(ع) میشود سابقهاي چنانچه در ادامه ذکر میگونه

اي داند به این صورت که چنانچه شخصی بر خانهنگستان خواستگاه این رسم را نظر زدگی میریشهري در س
که نوزاد دارد وارد شود براي دفع چشم زخم باید انگشت سبابه خود را با دهنش خیس کند و به پیشانی 

گویند میآب دهان که به پیشانی یا صورت بمالند، )« 141-140، صص1380نوزاد بزند. (احمدي ریشهري، 
) ناگفته نماند که استفاده از آب دهن افراد 206، ص1380حمیدي، »(دهدتفکه سید یا اشخاص مؤمن شفا می

مؤمن، پیر و عارف طریقی شگفت و نادر از تبرك و شفا بخشی به ویژه در عرفان است که از جملۀ کرامات 
اي شفاي افراد آب دهان خود را به موضع شود. چنانچه پیر یا عارف براولیاء دین و عارفان کامل محسوب می

هاي چشمی. سابقۀ این رسم در تفاسیر به حضرت موسی(ع) نسبت زدند خصوصاً در دفع بیماريدرد می
داده شده است و نمونۀ آن شفاي کور مادرزاد با آب دهان حضرت عیسی(ع) همچنین این رسم در سیرة 

) درنواحی جنوبی این رسم با اصطالح تفکه 23، 1388حضرت رسول (ص) نیز وجود داشته است.(ایرج پور،
« شود.دادن همچنان در میان مردم رایج است و براي دفع چشم زخم و بال از شخص یا حتی شیء انجام می

هایش را درآورد و به شاخ کُپ کُپی آویزان کرد و بوبونی تا چشم زخمی به کُپ کُپی نرسد، یکی از طلسم
)183، ص1368روانی پور، »(ه آن مالید.دي منصور تفکه خود را ب

نمک پاشیدن روي آتش:
از جمله رسومی است که براي دفع شر موجودات مافوق بشري؛ پریان یا اجنه در چند جاي رمان ذکر 

هاي جفر به هایش را در آورد و مثل همۀ زنو بعد، صداي صلوات آبادي بلند شد. بوبونی طلسم«شده است. 
)10همان، ص»(ها غیب شدند.د، مشتی نمک روي آتش منقل ریخت و آبیپنجره آویزان کر

زاغ و اسفند دود کردن:
هاي اسفند، اسپند یا سپند گیاهی همیشه سبزي است که به صورت خودرو در در کوه ، بیابان و دشت

رود این گیاه در یها به کار مروید و ازجمله گیاهان دارویی است که در درمان برخی از بیماريکویري می
هاي اسالمی، مقدس است و آن را براي دفع چشم ها به ویژه سرزمینفرهنگ عامۀ مردم بسیاري از سرزمین
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هاي آن برند. همچنین این گیاه داراي بوي تند و تیزي است و سوزاندن دانهزخم و دور کردن بال به کار می
آن باعث رماندن ارواح خبیثه می شود. البته اسفند را در گندزدایی محیط مؤثر است. در باور عامه سوزاندن

اي با رنگ کبود به رنگ چشم زاغ گاهی با مواد دیگري چون؛ وشا، کندر خوصاً زاج یا زاگ(زاغ) ماده
) زاج یا زاغ در فرهنگ عمید، جسمی معدنی و بلوري 336-8،333جلد1377کنند.(بلوك باشی،استفاده می

آید..(عمید، هاي سبز، سیاه، سفید یا کبود به طور آزاد در طبیعت به دست میتعریف شده است که در رنگ
) بنابراین اسفند دود کردن از جمله آداب و رسوم مشهور است که در تمامی نقاط 1084، ص 2، ج1372

ار ایران مرسوم بوده و بیشتر مردم  به آن اعتقاد دارند براي دفع چشم زخم و محافظت در مقابل بالیا به ک
اهل غرق به دنبال ایجاد یک فضاي سنتی با آداب و رسوم مردمی رود. روانی پور نیز در فضاي رمانمی

دي منصور با منقلی پر از آتش که دود و زاغ و اسفند از روي آن بلند « است از این رسم غافل نبوده است: 
)22، ص1368روانی پور،»(کرد...گشت و گریه میبود، دور و بر منصور می

غذا درست کردن براي اهل غرق: 
دهند که ریشه از رسومات خاصی است که مردم آبادي در روند داستان براي تسکین اهل غرق انجام می

هاي خوب دریا و اهل هایش را بار گذاشتند براي ساکنزنان آبادي دیگ«... در باورهاي مردم آبادي دارد. 
همان، »(هایشان را در خور خالی کردند.گردن توي آب، دیگهایشان را سر بریدند و ظهر تا غرق، مرغ

شدند و ها نزدیک میهاي غذا ردیف شده بود و اهل غرق خسته و به آنظهر کنار ساحل ظرف)«...221ص
)63-62همان، صص»(چشیدند..پخت آدمیزاد را میبا اشتیاق دست

گرفتگی:  انجام مراسم مربوط به ماه
توانند پی به علت هاي خود وقتی از نظر علمی نمیت زندگی و چه درافسانهمردم عادي چه در واقعی

شود گرفتگی، سیل و... ببرند و دستشان از همه جا کوتاه میهاي طبیعی و رخدادهایی چون؛ زلزله، ماهپدیده
ید گرفتگی گرفتگی یا خورششوند. مثالً در هنگام ماهالعاده متوسل میبه غیب و جادو و انجام کارهاي خارق

هاي عامیانه خود اعتقاد دارند که اژدها یا دیوي گلوي خورشید را گرفته تا آن برخی از مردم در باورداشت
ها به عنوان یک وظیفه دست به انجام مراسمی چون کوبیدن بر طبل یا ظروف مسی و راخفه کند. و آن

د را گرفتار و در بند این موجودات فراطبیعی زنند.. بنابراین انسان عامی همواره خوکارهایی از این قبیل می
، 1367بیهقی، »(شود.بیند و براي رهایی از شر این موجودات فرا طبیعی به انجام آداب و رسوم  متوسل میمی
) البته این رسم در مناطق جنوبی ایران چنانچه در سنگستان احمدي ریشهري هم ذکر شده وجود 32ص
گیرند و هاي محل، تشت یا حلبی کهنه را در دست میود تعدادي از بچهشوقتی خورشید منکسف می« دارد

سبیل پلنگی افتو خوانند: غولو زنگی افتو ول وکُو زنند، با آهنگی موزون و مرتب میدر حالی که روي آن می
زند از تابش خورشید جلو غالم زنگی وقتی زار میگیردش از شدت غضب به آفتاب چنگ می» ول وکو...

کند. و براي اینکه غالم زنگی دست از این کار بردارد باید موسیقی تولید کرد تا در رقص خورشید میگیري 
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) مراسم ماه گرفتگی از جمله رسوماتی است که روانی پور با 213،ص1380احمدي ریشهري، »(را رها کند.
یاه و زشت گلوي دستی س«توجه به فرهنگ بومی مناطق جنوبی و بوشهر بسیار ملموس وصف کرده است. 

ها را از اتاقک پنج دري زد... وقتی مدینه طبلکرد، دست و پا میفشرد...ماه تقال میماه را گرفته بود و می
آمد بر طبل کوبید... کس نمیها بکوبد... مدینه با ضرب دستی که تا آن روز به یاد هیچبیرون آورد تا بر آن

زدند، دي منصور و ها بر طبل میزن» اه ول اکُو ماه چهارده ول اکُودیزنگرو م« خواند:کسی از زبان مدینه می
)174-173، صص1368روانی پور، »(آوردند...ها مسی را به کنار ساحل میبوبونی دیگ

مراسم گلی یا شُله گندمی( باران خواهی): 
دارد شله گندمی را از جمله رسومات مربوط به آئین باران خواهی است. در مناطق بومی بوشهر نیز وجود 

ریزند دانه تسبیح به دندان هرکس خورد یکی از ریزند و در هر سینی چند دانه تسبیح میدرون چند سینی می
آسیاب دستی) را بر کمرش میگزارند که آن را تا ساحل بکشد و در طول این مسیر ابیاتی »(هاسک«هاي لنگ

بییِن بِشیم قبلۀ دعا    بلکی خدا رحمش بیا... « خوانند از قبیل:را همراهان به صورت دسته جمعی می
اي است که همراهان یکنواخت هاي دعاگونهها جملهاین» و...3مشکولَکُم خُشکن   خدا اُوِش بده

قبلۀ «آورند...که البته به آن مراسم زنند و بیرون میخوانند... در کنار آب سنگ آسیاب را سه بار در آب میمی
) روانی پور به دلیل آشنایی ذهنی به این 96-94، صص1380گویند. (احمدي ریشهري، مینیز » دعا رفتن

هاي خود به ویژه اهل غرق ها در فضاي داستانآداب و رسوم مردم مناطق جنوبی بسیار عینی به وصف آن
داده، بهتر ...حاال که واالحضرت جوابشان را ن« . از جملۀ این رسومات مراسم باران خواهی است.پردازدمی

هاي بزرگ بار گذاشتند و شله است دست به دامن گلی شوند...زنان آبادي کنار ساحل جمع شدند، دیگ
گندمی ساختند...خیجو تمام مردم آبادي را واداشت تا هر کدام از شله گندمی بخوردند، تا آن کس که مهره 

بگیرد و خانه به خانه بگردد. مهره کند، گلی شود و سنگ آسیاب دي منصور را به دوشدر گلویش گیر می
در گلوي نباتی گیر کرد... سنگ آسیاب را بر دوشش گذاشتند و در آبادي راه افتادند خیجو جلودار بود و 

، 1368روانی پور، ...»(4»بارون تُندو تُندو خونۀ خراب موندواهللا تو بزن بارون سی ماي عیالوارون« خواند:می
)28ص

شادي یا عروسی: انجام مراسم مربوط به
اي از اعمال در بیشتر مناطق ایران خصوصاً جنوب براي مراسم شادي و عروسی، مردم عادي به انجام پاره

از توجه به این آداب و رسوم و به تصویر کشیدن » اهل غرق«پردازند. روانی پور نیز در و رسوم خاص می
سوم عزاداري و سوگواري با توجه به فضاي غمزده ها غافل نبوده است. گرچه در رمان اهل غرق آداب و رآن

رمان بیشتر وصف شده است. 
هاي نو و زیباي خود، آرایش کردن و... ر هنگام شادي زنان آبادي به کارهایی چون پوشیدن لباسد

هاي خود را از ها زیباترین شلیتهکرد. زنها را هفه میرفت و آنها میدي منصور سراغ زن«پردازند.می
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گرفت و به چشمان میپاي زنان سرمهآوردند، در حیاط خانۀ زایر احمد حکیم خیجو پابهدوق در میصن
مدینه که از درد پا « ) یا آدابی چون کل کشیدن و حجله بستن154همان، ص»( کشید...نباتی سرمه می

همان، »(مختصري زدند...داد کلها که خسته بودند و سر درد عذابشان میجا حجله بست و زننالید، همانمی
) البته الزم به ذکر است که انجام این قبیل مناسک در اکثر نقاط ایران از آداب مشترك به شمار 116ص
آیند. می

انجام مراسم و آداب و رسوم مربوط به سوگواري:
. در شوددر مناطق جنوبی ایران خصوصاً بوشهر سوگواري و عزاداري با شور و هیجان زیادي برگزار می

ها و لوازم خاصی وجود دارد. جنوب همچنین براي مراسم عزاداري به ویژه در ایام محرم و روز عاشورا رسم
هایی چون؛ رسم شروه خوانی، دایره وار ایستادن زنان و سینه لوازمی چون؛ سنج، دمام، زنجیر، علَم و...یا رسم

و روي خراشیدن زنان، زنجیر زنی و... در رمان ها، شال سبز پوشیدن توسط زنان، کل وارونه زدن زنی آن
این عناصر از نمود و بسامد بیشتري برخورداردند.» اهل غرق«

علم سیاه زدن: 
رسم علم سیاه زدن البته از مناسک ایام محرم است که در اکثر نقاط ایران هنگام ایام محرم به ویژه عاشورا 

شهر نیز این رسم وجود دارد البته با این تفاوت که در مرگ شود. در  مناطق جنوبی به ویژه بواستفاده می
شود چنانچه در رمان اهل غرق زنان آبادي به تصور مرگ مردان هاي بزرگ هم استفاده میعزیزان و انسان

هاي سیاه موسم عزاداري را بیرون آورد و به اتاق پنج صندوق سیاهرنگ را باز کرد، علم«خود علم سیاه زدند. 
ها شیون کردند... خیجو مینارش را درآورد، دو بالش را با دست گرفت. وسط ها با دیدن علم. زندري رفت

اي واویال بزنین طبل عزا مردان جفر دیگه خونه، « ها درست کرده بودند، ایستادو خواند:اي که زندایره
)40همان، ص»...»(آننمی

کل وارونه زدن: 
گیرد. این کار را گواري که در مناطق جنوب  توسط زنان صورت میکل وارونه زدن یکی از رفتارهاي سو

دهند به صورتی که پس از پایان هر کل معمولی که قبالً گفته شد در شادي زنان در مراسم عزا انجام می
) 510، ص1380کشند.(احمدي ریشهري، دهند و صدایشان را میمیزنند ناله کشیده و غمگینی نیز سر می

شد و کشیدند صداي کل، شاد و سرحال بلند میزدند، کل وارونه میها به صورتشان میید، زننالخیجو می«
)41، ص1368روانی پور، »(کشید.انگیز زنان مرد از دست داده میهاي غم در انتها به زوزه

شال سبز پوشیدن و سنج و دمام زدن:
شود که بازتاب ري باشکوهی اجرا میدر اهل غرق با مرگ زایر که کدخداي دهه بود مراسم سوگوا

خیجو در بغض و « خورد.جامعی  از آداب و رسوم عزاداري مردم جنوب از جمله بوشهر در آن به چشم می
سردار سري رفت و سپاه «خواند...در رقص عزاي غریب خود، شال سبز روي دوش، در حلقۀ زنان می
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هاي ها دستهبا سنج و دمام در آبادي راه افتادند و بچهزدند، مردان ها به سرو سینه میزن» لشکري رفت...
زنجیر به دست در خطوط منظم به قبرستان رسیدند و زایر احمد بعد از هفت شبانه روز عزاداري در خاك 

)390همان، ص»(آرام گرفت.
دایره وار ایستادن و بر سر و صورت زدن زنان هنگام عزاداري:

وار ایستادند و دي منصور همان طور به زدند و دور گور مرده دایرهها شیون کنان مردها را پسزن«
ها تا مرده در زن»...برندش بر سر گوراگر شاهی بمیرد از وطن دور به خواري می« زد، میخواندصورتش می

زدند... بی مراسمی کسی را به خاك سپردن، کسی که آدمیزاده است... غربت به گریه نیفتد به صورت خود می
هاي سیاه را در آوردند. خانۀ زایر احمد حکیم فاتحه گذاشتند ز قدرت تفکر آبادي خارج بود. به زودي علما

-132همان، صص»(خواند.کرد...زایر غالم روضه میزد و گریه میاش میو نوحه خواندند...ستاره به سینه
دن؛ لباس سیاه پوشیدن و... در ) البته بسیاري از مناسک مربوط به عزاداري چون؛ نوحه و روضه خوان133

اکثر نقاط ایران مشترك است.
عزاداري محرم و عاشورا:

انجام کارهاي از قبیل؛ درست کردن گهوارة علی اصغر، سینه زدن، نوحه خواندن و... که البته از آداب 
اب مردم مشترك ایام محرم در همۀ نقاط ایران است. ازجمله مناسکی است که روانی پور با توجه به آد

گذاشت که روزهاي عزاداري سرد اما هوشیاري زنان آبادي نمی«ها پرداخته است.:جنوب به توصیف آن
دادند و نشستند و آن را تکان میها دورش میگرفت و زناي در آن جا میاي که به نوبت بچهبماند، گهواره

ذو « خواندند. خیجو توي ساحل میزدمردها به سر و سینۀ خود می)«168همان، ص»(خواندند...نوحه می
)52همان، ص»...»(واویال از این غم..« دادند:و مردها جواب می» الجناح بی صاحب از میدان در اومد.

شروه خوانی:
آوازي غمگنانه و مرثیه گونه در مایۀ دشتی زیر مجموعۀ دستگاه شور در مناطق جنوبی رونق زیادي دارد 

است که هم در مجالس » نی«رسد به صورت دو بیتی و ساز مناسب آن ل میو سابقۀ آن به بیش از صد سا
گیرد. و دوبیتی قالبی مناسب شود. و همچون رباعی در حوزة اشعار غنایی قرار میشادي و هم غم خوانده می

ان، براي بیان اندوه و غم زمانۀ ناسازگار است که در اکثر نواحی ایران چون؛ لرستان، خراسان، سیستان، کرم
مهري طبیعت، فارس، بوشهر و... رواج دارد. از عوامل رونق این نوع شعر در جنوب عوامل طبیعت و بی

هاي اقتصادي و مادي، استعمار ، تعدي و تجاوز بیگانگان،  حبس خورشید و گرما، بارش شرجی، محرومیت
روه با مضامینی چون؛ جفاي اي از این قبیل موارد باعث رونق شو تبعید، آوارگی از شهر و دیار و پاره

روزگار، غریبی و غربت، دوري از یار، کج طبعی روزگار، سفر و تلخی سفر و... از سینۀ دردمند مردم جنوب 
) در نواحی جنوبی ایران بویژه بوشهر براي شروه خوانی از ترانه 34-15، صص1375آید...(حمیدي، بر می

گویند. و بیشتر نیز می» فایز خوانی«، »خوانیشروه«جنوب به شود. بنابراین در هاي فایز دشتی استفاده می
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این صداي آشناست، صداي آدمیزاد که با اندوه خو « رود.هاي غمگنانه یا عزاداري به کار میبراي مناسبت
، 1368روانی پور، »(اش را با شروة فایز، از گلو رها کند.خواهد بغض بیست سالهکرده است، صدایی که می

جمال نی را گرفت و مه» فایز بزن، فایز بزن تا گریه کنیم« جمال صداي گرفتۀ مرد را شنید:.. و مه) «.30ص
)32همان، ص»(زد.

خوانی و فایز خوانی یاد شده است. نیز با استناد به فضاي غمزدة آن بارها از شرو» اهل غرق«در رمان 
توي دریا « است. لوازمی همچون؛ دایره زنگی، حتی لوازم موسیقی جنوب نیز در روند داستان به کار رفته

) ساز و نقاره؛ از جمله لوازم 9همان، ص»(رقصید...کرد و میدایره زنگی به دست، جینگ و جینگ صدا می
ها را از صداي ساز و نقاره جن«...رود ها و مجالس شادي به کار میموسیقی جنوب که بیشتر در عروسی

)13همان، ص»(داد...هیگیري قایقش را دم پر خورجنی نمیبود. هیچ ماخور جنی شنیده
چاووشی خوانی:

آید که هنگام انجام سفرهاي زیارتی به اماکن طیبه چاووشی خوانی از جمله مناسک مذهبی به شمار می
شود. این رسم از جمله آدابی است که در مناطق چون؛ مکه، کربال، سوریه و... توسط یک نفر انجام می

ی به ویژه بوشهر مرسوم است. گرچه الزم به ذکر است که رسم چاووشی خوانی در بسیاري از مناطق جنوب
ایران نیز وجود دارد.

چاووشی خوانی مشایعت و همراهی زائران در هنگام سفر به اماکن مقدس توسط چاووش خوان و 
هاي قدیمی، نقاط ایران و محلهخواندن اشعاري  با لحن آوازي در زمرة موسیقی ردیفی که هنوز در برخی از

ترین کاربرد آن مربوط به استقبال زائران است گرچه در ترین و عامهمچنین روستاها مرسوم است. متداول
زایر غالم را مردم ) «241، 1390مجالس تعزیۀ امام حسین(ع) یا امام رضا(ع) نیز مرسوم است(نصري اشرفی، 

)13همان، ص»(بود...شناختند. چاووشی خوان جفره آبادي می
آداب و رسوم مربوط به سرگرمی و کار زنان: 

زنان در جوامع سنتی در کار تولیدي و مدیریت کارهاي خانگی آنهم به صورت دسته جمعی همیشه نقش 
بینیم انجام کارهایی کنند. زنان مناطق جنوبی به ویژه بوشهر چنانچه در روند داستان نیز میاساسی ایفا می

هایی چون؛ هم صحبتی پختن دسته جمعی، کارهاي نظافت خانه، دوشیدن حیوانات یا سرگرمیچون؛ نان
آسمان خدا آبی و زنبیل مردان ماهیگیر پر از ماهی. زنان دور «...پردازند. هاي زنانه(ورار)، فال گرفتن و... می

شد تا فال ها خیره میه به شعلهریختند... مدینهاي بی بی مرنجان در تنور مینشستند و شاخهتا دور تنور می
...بوبونی با موهاي روغن زده و...نشسته بود و شیر بزي را )« 123همان، ص»(آتش براي زنان بگیرد...

شد...خیجو دخت هیجده سالۀ زایر احمد تنور را هاي ورزیدة دي منصور خمیر میدوشید. آرد زیر دستمی
) 19-18همان، صص»(زدند.هاي آتش مییل به شعلهکرد. پاي تنور دخترکان آبادي... مروشن می
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کار و اوقات فراغت مردان: مردان ماهیگیر جنوب خصوصاً در مناطق روستایی و ساحل نشین و ازجمله 
مردان جفره  در داستان با توجه به زندگی تولیدي و وابستگی معیشتی خود به دریا و ماهیگیري به کارهایی 

مردان ظاهراً به « پردازند.ي ، درست کردن گَرگُور، سوراخ کردن تاپول و... میچون؛ دوختن تورهاي ماهیگیر
کرد، دیگري تور نوي کار خود مشغول بودند؛ یکی با کارد خاطرات دریا را از روي گَرگُورها پاك می

) 58همان، ص»(کرد...ها را سوراخ میکشید. منصور تاپولدوخت و سومی قلیان میمی
و محلی:اصطالحات بومی

شود که بنابراین روانی پور با اتکاء به باورهاي عامیانه و فولکلوریک مردم جنوب موفق به خلق آثاري می
رود و داستان و ها فرو میاز نظر زمانی و مکانی نیز به شدت بومی است. او گاهی در قالب یکی از شخصیت

فرهنگ مردمی مناطق جنوبی و باورهاي بومی کند. او با مدد جستن ازقصه را از دید آن شخصیت روایت می
شود که اي میها در این دیار موفق به خلق فضاهاي ویژهحاشیه خلیج فارس، همچنین شناخت روابط و آدم

کشد و در ذهن خواننده به طور زندگی مردم را در این مناطق با تمام عناصر زندگی سنتی به تصویر می
)257-256، 1376گیرد.(مهویزانی، ملموس جاي می

استفادة روانی پور از واژگان و اصطالحاتی بومی و محلی که خاص این مناطق است به داستان فضایی 
دهد اصطالحاتی از قبیل؛ پِشنگه[ترشح آب و قطرات آن که در اثر افتادن شیء در کامالً عامیانه و بومی می

اصوات، به معنی صداي گاو]، وهچیره[ناله و خیزد ]، غناهشت[صداي مهیب و ترسناك]، بوره[از آب بر می
شیون زنان]، وِرار[درددل کردن]، تجه زدن[جوانه زدن]، پِشک خوردن[از هم پاشیدن، پخش شدن]، 

، 21، 37، 37، 33، 34، صص 1368بانده[پرنده]، تُراندن[روي زمین کشیدن و چرخندن چیزي]. (روانی پور، 
الحات بومی مربوط به ماهیگیري و دریا چون؛ خور[آبراه و پیشرفتگی ) و به کارگیري اصط269،101،184،21

آب دریا در خشکی]، غُبه[ آب عمیق]، خَن[انبار کشتی]، میداف[پارو]، ماشوه[قایق کوچک]، هیلیو و 
هداك[ماهیگیري در فصل زمستان و تابستان]، گرگور[وسیلۀ مخصوص ماهیگیري]، تاپول[عالئمی که به تور 

بندند] جهاز[کشتی کوچک یا لنج]، جاشو[ملوان] از جمله عوامل سنتی هستند که باعث القاي ماهیگیري می
)329،329، 58، 58، 249، 41، 26، 47، 184، 24، صص 1368شوند. (روانی پور، بهتر مطلب می

نتیجه گیري:
استعمار صنعتی در نتیجه خالی شدن روستاها، -ورود عواملی چون؛ صنعت نفت و ایجاد مراکز شهري

زدگی و ورود عناصر فرهنگی بیگانه در بطن زندگی مردم ساحل نشین مناطق جنوبی که وابستگی عمیقی 
شود نویسندگان بومی این اقلیم  در نسبت به فرهنگ بومی خود دارند از جمله عواملی هستند که باعث می

ا درون مایۀ حمایت از عناصر هراس از نابودي کامل باورها و آداب و رسوم مردمی دست به خلق آثاري ب
فرهنگ بومی بزنند. بنابراین روانی پورکه خود متعلق به نقاط جنوبی ایران است با توجه به آشنایی ذهنی 

هاي فرهنگ بومی این اقلیم را به گونه اي کامالً ملموس و نسبت به فرهنگ بومی زادگاهش(بوشهر)  مؤلفه
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به تصویر کشیده است که این عناصر فرهنگی در قالب حضور گیرا در آثار خود به ویژه رمان اهل غرق 
ها، ماه ها و جشنعناصر مافوق بشري، طلسم و جادو در ذهن و باور مردم و مناسک مربوط به سوگواري

شود.گرفتگی، باران خواهی و... نمودار می
پی نوشت:

تغیر یافته دهد که کرزنگرو صورت سید جعفر حمیدي در فرهنگنامه بوشهر احتمال می.1
کند و این حیوان(کانگرو) در اش را در کیسه جلوش حمل میکانگرو باشد چرا که کانگرو بچه

هاي دشتی و اطراف دشتستان دیده شده هاي دور در مناطق جنوبی چون دشتگذشته
)505، 1380است.(حمیدي، 

جنوب هاي محلیها و افسانهالبته شاید حضور این موجودات کریه و خیالی در قصه.2
ها از محیط خطر خیز دریا و سواحل آن نباشد. چنانچه در بارة ربط به دور نگهداشتن بچهبی

اند.ها نیز بچه برو تعبیر شدهموجودي مثل کرزنگرو یا بوسلمه آن
)1380آب است خدایا تو آن را پرآب کن.(احمدي ریشهري، مشک آبم خشک و بی.3

کتابنامه
1380، 1جلد)، شیراز، نوید شیراز، ج2حسین، سنگستان(احمدي ریشهري، عبدال.1
1382اکرامی، محمود، از ما بهتران( پژوهشی در فولکلور مردم خراسان)، مشهد، نشر ایوار، .2
1367بیهقی، حسینعلی، پژوهش و بررسی فرهنگ عامیانه ایران، مشهد، انتشارات رضوي، .3
ۀ اصغر عکسري خانقاه، تهران، نشر پانوف، میشل و میشل برن، فرهنگ مردم شناسی، ترجم.4

1368ویس، 
تبریزي، محمد حسین بن خلف، برهان قاطع، به اهتمام محمد معین، تهران، مؤسسۀ امیر کبیر، .5

1357، 4ج
1384حاجی زاده میمندي، مسعود، الگوي پژوهش در فرهنگ عامه، یزد، علم نوین، .6
1375حمیدي، سید جعفر، آینه شروه سرایی، تهران، ققنوس، .7
1380نامه بوشهر، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، ، فرهنگ_______،____.8
اهللا ستوده، مردم شناسی با تکیه بر فرهنگ مردم ایران، تهران، رنجبر، محمود و هدایت.9
1380آفرین، دانش

1368روانی پور، منیرو، اهل غرق، تهران، خانۀ آفتاب، .10
1384شناسی اعتقادات دینی، یزد، دانشگاه یزد، سعیدي مدنی، محسن، درآمدي بر مردم.11
1386هاي داستان نویسی در ایران، تهران، چشمه، شیري، قهرمان، مکتب.12
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ج)، به کوشش ذبیح اهللا صفا، انتشارات علمی و 2طرسوسی، محمد بن حسن، داراب نامه(.13
1374فرهنگی، 

1372عمید، حسن، فرهنگ عمید، تهران، انتشارات امیر کبیر، ج دوم، .14
1383قاسم زاده، محمد، داستان نویسان معاصر ایران، تهران، هیرمند، .15
1371معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات امیر کبیر، ج دوم، .16
ها(نقد و بررسی ادبیات امروز ایران)، تهران، انتشارات روشنگران و مطالعات مهویزانی، الهام، آینه.17

1376زنان، دفتر دوم، 
1377نامه هنر داستان نویسی، تهران، کتاب مهناز، ی، جمال و میمنت میرصادقی، واژهمیر صادق.18
1377میر عابدینی، صد سال داستان نویسی ایران، تهران، نشر چشمه، .19
1378هدایت، صادق، فرهنگ عامیانه مردم ایران، گردآورنده: جهانگیر هدایت، تهران، چشمه، .20
1369شارات داستانی در ادبیات فارسی، تهران، سروش، یاحقی، محمدجعفر، فرهنگ اساطیر و ا.21
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بست درزبان فارسیواژه
حسین قاسم پورمقدم 
عضو هئیت علمی سازمان پژوهش وبرنامه ریزي آموزشی

اعظم آژند 
کارشناس ارشد آموزش زبان فارسی

احترام السادات توکلی 
موزش زبان فارسیکارشناس ارشد آ

چکیده
). 1374ها مطالعات صورت گرفته است (شقاقی هاي مختلف آنهاي فارسی و نقشبستدرباره واژه

هاي فارسی در برخی بستشوند. واژههاي متفاوتی ظاهر میهاي ضمیري فارسی در جایگاهبستواژه
، که حضور "آید و مانند آنابش میخوام برم، خومی"بستی مشهورند، مانند ها به افعال مرکب پیساخت

می "ها درنقش نشانه مفعول، در جمالتی مانند بستاند. واژهاجباري دارند و به نشانه مطابقه تبدیل شده
اند و به نشانه مطابقه تبدیل بستهایی منضم هستند و حاصل مضاعف سازي واژهبست، واژه"خورمش

شوند که گروه اسمی مفعول و هم مرجع با آنها نقش مبتدا میها فقط وقتی ظاهربستاند. این واژهنشده
شود. هاي ضمیرآزاد دیده میکه بیشتر در زبان1مطابقه دستوري-1ها وجود دارد. دو نوع مطابقه در زباندارد.

ها بابستها و ضمایر متصل یا واژهدر این نوع مطابقه، ضمایر منفصل نقش اصلی را بر عهده دارند و شناسه
به اٌها و ضمایر متصل، مستقیمخود شناسهکه در آن ، 2دارمطابقه مرجع-2.کنندضمایر منفصل مطابقه می

هاي ضمیروابسته دیده ها اشاره دارند و نیازي به ضمایرمنفصل نیست. این نوع مطابقه بیشتر در زباناسم
آنجا که کلمات داراي شناسه هستند و نقش کنند، از هایی که از این نوع مطابقه استفاده میشود. در زبانمی

.چندان ثابت نیست3کنند، ترتیب کلماتخود را مشخص می
بست، مضاعف سازي، مطابقه، ضمایرمنفصل، ضمایرمتصلواژهها:کلیدواژه

مقدمه
) به klineinبست است و از واژه یونانی () به لحاظ ریشه شناختی به معناي واژهcliticواژه کلیتیک (

اند: نخست ها جایگاه فعلی است که دوبخشبستهاي واژهیکی از جایگاهاي تکیه دادن گرفته شده است.معن
"من می برمت و علی را می بینمش", دوم درجمالتی مانند"خوابم می آید، گرمش شد"درساختهایی مانند 

توري آنها متفاوت است. این دیده می شود. واژه بست ها در هر دو گروه در کنار فعل واقع اند، اما نقش دس
را برعهده دارند، یعنی مطابقه شخص و شمار بین فاعل و فعل 4ها در گروه اول نقش مطابقه فاعلیبستواژه

1.grammatical agreement
2 .anaphoric agreement
3 .word order
4 -subject agreement
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هستند؛ یعنی در جمله اي 1دهند؛ اما در گروه دوم فقط ضمایري هستند که حاصل مضاعف سازيرا نشان می
ته همان مفعول مستقیم جمله است که دوباره آمده است و به بست به کاررف، واژه"علی را می بینمش"مانند 

بست به همراه گروه اسمی هم مرجع با عبارتی به صورت مضاعف به کار می رود. در مضاعف سازي واژه
"جنبه هاي نظریه واژه بست") در کتابی با عنوان 2005اندرسن (). 2،2008:7رود (روسیخود به کار می

اما آن قدر پراهمیت هستند که افراد بسیاري ؛چه این عناصر زبانی کوچک هستندعنوان می دارد که اگر 
براساس مطالعه ي آنها دکتراي زبان شناسی اخذ کرده اند. واژه بست ها به طوراعم و واژه بست هاي 

، 4؛ کارستایرز2004،2005، 1992به طوراخص در زبان هاي مختلف مطالعه شده اند (اندرسن3ضمیري
). با این حال میزان توجه به 81983؛ زووئیکی و پولوم71977؛ زوئیکی61982،1985؛ کالوانز5،1986رربو

) و در 1376ها درفارسی کم بوده است. در مورد مطالعه واژه بست ها به طوراعم شقاقی(بستمطالعه واژه
العه داشته اند.بیش از دیگران مط)1384،1386،1387،1388مورد واژه بست هاي ضمیري راسخ مهند(

هاي ضمیري درفارسی امروز در چند جایگاه متفاوت به کار می روند.بستواژه
9پل.آر.کروگر

بههمکههستندزبانیصورتیکهاواژه بست":هامی نویسدبستدرتعریفازواژه)2005،316(
کلمات-1:می کندتقسیمدستهدوبهراکلماتوي. "وندهابههموهستندشبیهمستقلکلماتبه

سیالبچندا ییکاز که اندزباندرممکنگفتارپارهکوچکترینآواییکلمات.نحويکلمات-2آوایی
جانشینوکنندحرکتندمی توانکههستندزباندرممکنسازهکوچکتریننحويکلماتوشده اندتشکیل

لحاظبههاواژه بستکهاستمعتقدوي.شوندحذفنحويعملکردهايتوسطیاوشونددیگرسازه
نمایندعملمیمستقلکلمهیکهمانندهاواژه بستبرحاکمنحويقواعدکهمعنااینبههستندآزادنحوي

گوییلفظمی شوندطوریتباشندوابستههاواژه بستاگر.وابستهیاهستندمستقلیاآواییلحاظبهو
ها دراغلب زبان بست) دریافت که واژه1892(10اکرناگلو.گیرندمیقرارکلمهکناردرکههستندوندهایی

هاي هند واروپایی در جایگاه دوم، یعنی پس از اولین واژه، در جمله ظاهر می شوند.
دستوریان سنتی و پژوهشگران زبان شناسی تاریخی آن را به عنوان واژه ي کوچک بدون تکیه بررسی 

وابسته است و از سوي دیگر در مطالعات نحوي نوین نیز اند که از حیث آوایی به واژه کناري خودکرده
مطالعه واژه بست به عنوان مطالعه گروهی از ضمایر انجام شده است. واژه بست ها صورت هاي مقیدي 

1 -doubling
2-Russi
3 -pronominal clitics
4-Car stairs
5- Borer
6-Klavans
7 -Zwicky
8 -Zwicky, A.M. and G.K. Pullum
9- Kroeger, Paul R
10-Wackernagel
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هستند که به لحاظ واجی بخشی از کلمه اي می باشند که به آن اضافه شده اند؛ ولی به لحاظ دستوري بیشتر 
). از این رو واژه بست ها از دیدگاه نحو و ویژگی هاي 1،1992،91( کارسترز مکارتیشبیه کلمه اند تا وند

). جایگاه واژه 142گونه دارند(همان،-گونه دارند ولی از دیدگاه صرف و واجشناسی ویژگی هاي وند-کلمه
است ). لذا واژه بست ها یک موضوع نحوي 2005،117بست ها را صد درصد نحو تعیین می کند (اندرسن،
). واژه بست ها اگر پیش از کلمه قرار بگیرند به آن ها 28ولی توجیحه صرفی و واجی هم  دارند ( همان،ص

). همه واژه 4،1993،245می گویند ( کاتامبا3و اگر بعد از کلمه قرار بگیرند، به آن ها پی بست2پیش بست
می شوند. تکواژهاي تصریفی و بست ها در زبان فارسی از نوع پی بست هستند و به صورت پسوند ظاهر

واژه بست ها تکواژهاي مقیدي هستند که در ساختمان کلمه ظاهر می شوند و برخالف تکواژهاي مقید 
- 1384،9اشتقاقی واژه جدید نمی سازند ولی علیرغم داشتن این شباهت ها تفاوت هایی باهم دارند(اسالمی 

68.(
واژه بست چیست؟

است که ضمن ایفاي نقش دستوري در طبقه وندها قرار نمی گیرد. این واژ وابستهتکبست یک نوع واژه
التی نداشته بلکه در حوزه نحو یعنی ساختمان تکواژ وابسته دستوري در ساختن واژه یا صورت کلمه دخ

گروه هاي نحوي و جمله شرکت می کند. از طرفی همچون تکواژهاي آزاد واژگانی و دستوري یا واژه ها 
تابع قواعد نحوي هستند و از طرفی سبب وابسته بودنشان شبیه وندها عمل می کنند یعنی به خودي خود در 

در ساختمان گروه اسمی شرکت "ي نکره و ضمایر پیوسته"اي نمونه ساخت جمالت به کار نمی روند. بر
می کنند و نقش دستوري را برعهده دارند اما چون جزئی از ساختمان واژه نمی شوند؛ وند نیستند. پس در 
تعریف گفته می شود، واژه بست، تکواژ دستوري وابسته فاقد تکیه است که درساخت هاي بزرگتر از واژه 

واز نظر آوایی با پایه خود یک واژه واجی می سازد. ي نکره، ضمایر پیوسته، صورت هاي شرکت می کند
وابسته فعل بودن (ام، اي، ایم، اند، ة، (درگفتار)، و...)، ا درحافظا (حرف ندا) و نقش نماي اضافه و صفت 

شوند. تقسیم می»بستمیان«و » بستپیش«، »بستپی«ها به سه دسته بستو... واژه بست هستند.  واژه
اند، به وندها شباهت دارند، اما تفاوت گیرند و به تکواژ قبلی خود وابستهها از این نظر که تکیه نمیبستواژه
شوند، یعنی از نظر نحوي و معنایی وابسته به یک گروه ها اعمال میشان در این است که برروي گروهمهم

(ا م ، ـی، ایم، اید، اند) هستند که در انتهاي افعال فارسی، هاي فارسی بستنحوي هستند. مهمترین واژه
رسانند. ضمیرهایی هستند که بر اشخاص داللت می کنند (اول شخص، دوم شخص و شخص فعل را می

اشاره کرد که تنها در ساخت فارسی◌ٓ نماي اضافهنقشتوان به ها میبستزجمله این واژها).  سوم شخص

1-Car stairs-McCarthy
2 -proclitic
3 -enclitic
4-Katamba
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که وندها کاربرد دارند) مستقالً کاربري گونهترکیب اضافی کاربرد دارد و استفاده از آن در یک واژه (آن
بست است.رد یک واژهشخص مفدر آخر فعل سومesیا sزبان انگلیسی حرف در.ندارد
است که زبان فارسیدر بستیواژهشود نماي اضافه که بعضا بدان تنها نقش نماي اضافه گفته میقشن

نما نقش واژه پیش از شود. این نقشاز آن استفاده میترکیب وصفییا ترکیب اضافیبراي نشان دادن یک 
و کند یعنی اینک بودن آن پس از یک واژه به معناي این است که آن واژه نقش مضاف الیه خود را تعیین می

بعد از حرف آخر واژه کتاب نقش نماي ◌ٔ یا موصوف دارد.نمونه: در ترکیب اضافی کتابِ خوب، کسره
-انه، -ید، -نمونه: رخ دهند. چندتکواژهاتوانند در پیوستگی با دیگر .تکواژهاي وابسته تنها میاستاضافه

مند.-ي، 
واژ وابسته بر چند نوع است:تک

شود.(مانند:باز، گر، ....)میپسوندو وندپیشهاي که خود شامل زیرشاخهوند
یم، ید، ند در انتهاي افعال فارسی)(م، ي، بستواژه

.آوردهاي نوینی پدید میها، واژهاي است که با افزوده شدن به آغاز، پایان و میان واژهوند تکواژ وابسته
بستتفاوت وند و واژه

هاي براي ساخت حالتهابستواژهروند اما بکار میقید، صفت، اسموندها براي ساخت واژگان از نوع 
میاستفاده=عالمتازبستواژهدادننشانبرايهاي مختلف یک فعل کاربرد دارند. دستوري نظیر زمان

. پی بست هاي ضمیري داراي توزیع گوناگونیمتمایزگرددشود،میدادهنشان–عالمتباکهوندازتاشود،
می باشند. این پی بست ها می توانند پس از فعل، پس از حرف اضافه و پس از اسم ظاهرشوند. مثال هاي 

زیر این توزیع گوناگون را نشان می دهد:
الف)بوسیدمش.

ب)زهرا را بوسیدمش.
ج)ازمن پول قرض گرفت.

ضمیرهاي شخصی
.ما، مان4.من، م                                1
.شما، تان5.تو، ت2
.ایشان، شان6.او، ش3

ضمیر شخصی منفصل ضمیري است که به کلمه ي پیش از خود نچسبد و به تنهایی به کار رود و 
استقالل لفظی و معنایی داشته باشد. ضمیرهاي شخصی منفصل عبارتند از: من، تو، او، ما، شما، ایشان.

پیوندد و به تنهایی داراي معنی نباشد. م، ضمیرشخصی متصل ضمیري است که به کلمه ي پیش از خود ب
ت، ش، مان، تان، شان.
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بیاید، در پیوندگاه آن ها میانجی به » e«اگر پیش از این ضمیرها، واژه هاي پایان به مصوت بجز مصوت 
از سه ضمیر جمع حذف می گردد: خانه مان، eرود: کتابهایم...کتابهایشان...آبرویتان...اما اگر(ه) بیاید، میکار

خانه تان، خانه شان و صورتهاي خانۀ مان، خانۀ تان، خانۀ شان را فارسی زبانان به کار نمی برند. این صورت 
میري در زبان هاي دنیا در دو جایگاه ها ساختگی و تجویزي است وغلط. به طورکلی، واژه بست هاي ض

؛ یعنی پس از اولین کلمه، سازه یا واژه واجی و ب) مجاور فعل یعنی 1گیرند: الف) جایگاه واکرناگلقرار می
). 22005:229پیش از فعل، پس از فعل یا متصل به سازه قبل از فعل (اندرسن

هابه عنوان نشانه مطابقهواژه بست
ی کند در حالی که نشانه هاي مطابقه می توانند همراه با گروه اسمی به کار روند، ) عنوان م2003کوربت (

از موضوع هاي فعل هستند.3واژه بست ها به خودي خود موضوعی
نشانه هاي مطابقه کامل می توانند همراه با گروه اسمی هم مرجع با خود به کار روند، در حالی که واژه 

هستند که می توانند بدون موضوعی دیگر که همان نقش معنایی را بست ها به خودي خود موضوع هایی
).4،130:2005دارند، به کار روند(فوس

هامضاعف سازي واژه بست

1 -Wackernagls position
2 -Anderson
3-argument
4- Fuß, E

پیوسته ( متصل)جدا (منفصل)ساخت (صیغه)ردیف
مثالضمیرمثالضمیرمفرد یا جمعشخص

1
2
3
4
5
6

اول شخص
دوم شخص
سوم شخص
اول شخص
دوم شخص
سوم شخص

مفرد
مفرد
مفرد
جمع
جمع
جمع

من
تو
او
ما

شما
ایشان

اب منکت
کتاب تو
کتاب او
کتاب ما

کتاب شما
کتاب ایشان

م
ت
ش
مان
تان

شان

زدند-کتابم
زدندت-کتابت
زدندش-کتابش
زدندمان-کتابمان
زدندتان-کتابتان

زدندشان-کتابشان



مللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایراننهمین همایش بین ال5682

شبیه به نشانه مطابقه است؛ زیرا در هر دو یک گروه اسمی و یک عنصر 1مضاعف سازي واژه بست
) و تمیز 132:2005یکسانی دارند(فوسوابسته وجود دارند که ویژگی هاي دستوري ( شخص، شمار، جنس)

اینها از یکدیگر کار آسانی نیست.
بحث وبررسی

همواره به هنگام بحث در مورد تعامل دو سطح زبانی ساخت واژه و نحو دو پدیده را به عنوان نمونه 
نظر برجسته نام می برند. یکی از آن ها واژه بست است . واژه بست نوعی تکواژ مقید اجباري است که به

می رسد بین وند و واژه باشد. واژه بست صورت کوتاه شده واژه اي است که خود به طور مستقل هم وجود 
دارد. اما متاسفانه همواره اینطور نیست. یکی از چالش هاي پیش روي یک محقق ساخت واژه این است که 

واژ مقیدند. به این منظور معیارهایی واژه بست را از وند متمایز کند؛ بویژه به این دلیل که هر دوي اینها تک
ارائه شده است اما این معیارها همواره مجموعه مشابهی از تکواژها را به عنوان واژه بست مشخص نمی کند 
و دراین مورد هم مانند بسیاري موارد دیگر در ساختواژه که مرز پدیده ها چندان روشن نیست گاهی با 

/ تنها واژه بست مفعولی است که در کاربرد طبیعی eواژه بست /) 1983:99مشکل مواجه می شویم.(بوئر
زبان، پس از فعل ظاهر می شود. دیگر ضمایر پیوسته مفعولی به جاي جایگاه پایانی فعل به عناصر قبل از 

فعل می چسبند یا به عناصر آغازي فعل مانند پیشوند و نشانه نفی اضافه می شوند.
کتابنامه

شناسی:تحلیل نظام آهنگ زبان فارسی،سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم .واج1384اسالمی،محرم.-
انسانی (سمت)،تهران.

1387.موسسه فرهنگی فاطمی،چاپ چهارم،2انوري،حسن. احمدي گیوي،حسن.دستورزبان فارسی-
،واژه بست چیست؟،مجموعه مقاالت سومین کنفرانس زبان شناسی،دانشگاه عالمه 1374شقاقی،ویدا.-

پژوهشگاه علوم انسانی و تحقیقات فرهنگی،تهران.طباطبائی و 
،واژه چیست؟،مجموعه مقاالت سومین همایش زبان شناسی به 1376.----------،------------

کوشش محمد دبیرمقدم و مدرسی، یحیی . انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی و پژوهشگاه مطالعات 
علوم انسانی.

مفعولیدر فارسی،مجموعه مقاالت اولین همایش انجمن زبان . نشانه مطابقه1384راسخ مهند،محمد.-
.285-275شناسی، به کوشش دکتر مصطفی عاصی،صص

.توصیف افعال مرکب پی بست و شیوه ضبط آن ها در فرهنگ 1386.----------،------------
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بررسی نظام مطابقه در گویش تاتی شهرستان جاجرم  
ه با گویش فارسی معیار و کاربرد واژه بست هاي ضمیري در آن در مقایس

1مهدي قاسمزاده

دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراك 
چکیده

زبان هاي مختلف براي نشان دادن رابطه ي فعل، به عنوان هسته ي اصلی جمله، با فاعل و مفعول، از سه 
زبان فارسی و طبیعتاً گویش شیوه استفاده می کنند: توالی کلمات، مطابقه فعل با فاعل و نشان دادن حالت.

ي فعل با فاعل (شیوه ي دوم) استفاده می کنند. ي مطابقهتر از شیوهتاتی خراسان شمالی، بیش
» واژه بست«عنصر اصلی در این مطابقه، شناسه است که طبق بررسی هاي زبان شناسی، داراي مشخصات 

ین عنصر، مطابقه ي فعل با فاعل را در می گویند. ا» واژه بست هاي ضمیري«هاست و محققان به آن، 
بر همین عنصر است. » نظام مطابقه«شخص و شمار نشان می دهد و لذا مبناي 

نگارنده بر آن است تا به شیوه ي کتابخانه اي، با بررسی رابطه ي واژه بست هاي ضمیري در گویش تاتی 
طابقه نشان دهد. داده هاي خام این شهرستان جاجرم از توابع خراسان شمالی، کاربرد آن را در نظام م

دکتر حبیب صفرزاده و آشنایی با این گویش به » گویش تاتی شمال خراسان«پژوهش، با استفاده از کتاب 
دلیل سه سال تدریس در روستاهایی که به این گویش تکلّم می کنند، فراهم آمده است. 

فارسی، از واژه بست هاي ضمیري براي این پژوهش بیانگر این است که این گویش، بسان زبان معیار
برقراري این نظام استفاده می کند، با این تفاوت که بعضی واژه بست هاي آن متفاوت هستند و بعضی واژه 
بست ها در افعال تام، شکلی متفاوت با افعال خاص می گیرند و این قاعده در بعضی زمان هاي فعل نیز 

گویش به جاي اسنفاده از واژه بست هاي مفعولی، بیش تر از ضمایر اتفاق می افتد .  عالوه بر این، این
مستقل در جایگاه مفعول استفاده می کند . 

هاي ضمیري، شناسه، دستوري شدگی.گویش تاتی، نظام مطابقه، واژه بستها: کلیدواژه
مقدمه: 

اعل و مفعول) و فعل را )، یعنی عناصر اصلی جمله (فargumentsزبان شناسان رابطه ي بین موضوع ها  (
در هر زبان به سه شیوه بررسی می کنند. این سه شیوه ضمن معرفی این سه عنصر اصلی، جایگاه هریک را 
در جمله مشخص، و از این رهگذر، نوع زبان را از نظر ایجاد رابطه بین این عناصر بیان می کند. کاربران هر 

« ابند که کدام کلمه، فعل، کدام، فاعل و کدام، مفعول است. زبان یا گویشی به یکی از این شیوه ها در می ی
.... ج. نشان دادن [agreement]... ب. مطابقه [word order ]این سه راه عبارتند از: الف. توالی کلمات 

1.Mehdi.gh1355@gmail.com
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) در این گونه بررسی زبان، فعل، هسته ي جمله و 86و 85: 1385(راسخ مهند، » [case marking]حالت 
)  نیز نامیده می شوند . argumentsمفعول، وابسته هاي آن هستند که موضوع (فاعل و

توالی کلمات : در این شیوه، جایگاه هر کلمه در جمله بیانگر نقش آن کلمه است. در زبان -الف
انگلیسی، مبناي تشخیص نقش موضوع ها (فاعل و مفعول) همین شیوه است. به این معنی که ترتیب قرار 

فتن کلمات در جمله، نقش آن ها را مشخص می کند. به این ترتیب که ابتدا فاعل، سپس فعل و بعد از آن، گر
این، شکل معمول ترتیب کلمات است و « مفعول می آید و این قاعده، در زبان انگلیسی تقریباً ثابت است و 

. که کاربرد محدود ویژه اي دارد34fاشکال دیگر آن غیر ممکن است، به جز 
(34)  a.        Kim  drank  the  tea.

...

f.         The  tea  Kim  drank. »19: 2011، 1(تالرمن(
مطابقه : در این شیوه، فعل با یکی از دو نقش اصلی، یعنی فاعل یا مفعول مطابقت دارد به این ترتیب -ب

« هاي خاص فاعل مانند شخص و شمار جور یا فعل هاي اصلی و کمکی تغییر می کنند تا با ویژگی« که 
) 48راسخ مهند: » ( شوند. » مطابق 

معموالً « در این شیوه، شناسه ها به انتهاي فعل می چسبند و نشانه اي از فاعل و یا مفعول هستند. 
وندهایی که در مطابقه به فعل اضافه می شوند، نشان دهنده ي ویژگی هایی مانند شخص، شمار و جنس 

) 86و 85(راسخ مهند: » ستوري فاعل یا مفعول یا هر دو می باشند. د
نشان دادن حالت: در این شیوه، فاعل و مفعول نشان دار می شوند و نه فعل. یعنی می توان فاعل و -ج

مفعول را از روي نشانه هاي خاص آن ها شناخت. در زبان فارسی، فاعل هیچ نشانه اي ندارد؛ اما گاه مفعول 
-1مفعول بر دو قسم است: « ه دار می شود و به همین دلیل، در این زبان، دو نوع مفعول قائل هستند. نشان

) مفعول صریح رائی، مفعول داراي 210: 1388(فرشیدورد، » غیر صریح یا غیر رائی. -2صریح یا رائی 
آورد. » ا ر« همراه است یا می توان همراه آن » را « نشانه است که همواره با نشانه ي 

تقسیم می شود. در » مطلق –نظام ارگتیو « و » مفعولی –نظام فاعلی « این شیوه، خود، به دو شیوه ي 
فاعل جمله الزم و متعدي به یک شیوه نشانه حالت می گیرند و مفعول جمله « مفعولی، –شیوه ي فاعلی 

مطلق، نشانه ي حالت –در شیوه ي ارگتیو ) اما 87: 1385(راسخ مهند، » متعدي نشانه اي متفاوت می گیرد. 
فاعل جمله ي الزم و مفعول جمله ي متعدي ( مطلق) همسان و با نشانه ي حالت فاعل جمله ي متعدي 

)   87(ارگتیو) متفاوت است . (همان: 
زبان فارسی و نظام مطابقه: 

ی، بیش تر از شیوه ي ر اساس شواهد می توان گفت زبان فارسی و بعضی گویش هاي آن از جمله تاتب
دوم یعنی مطابقه و به ندرت و فقط در مورد مفعول، از شیوه ي سوم استفاده می کنند. در واقع شیوه ي 

1 Tallerman
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به نظر می « تشخیص فاعل و مفعول در زبان فارسی، ترکیبی از شیوه هاي مطابقه و نشان دادن حالت است . 
) و در 88همان : » ( ابط دستوري استفاده می کند . رسد فارسی به طور قطع از مطابقه براي نشان دادن رو

شناسه هاي فارسی ابزاري هستند که فارسی با آنها مطابقه « ... این رابطه، مهم ترین نقش را شناسه دارد. 
) 88همان : » ( فاعل را با فعل نشان می دهد. 

واژه « حققان آن را بیش تر لذا شناسه محور الگوي مطابقه در زبان فارسی است. عنصري که برخی م
واژه بست ها واحدي از زبان هستند که حد وسط تکواژ » . وند تصریفی « ) می دانند تا clitic» (بست 

یک صورت دستوري است که نمی تواند به « تصریفی و یک کلمه ي مستقل به نظر می رسند. واژه بست 
با شکل دیگري ظاهر شود که یا پیش یا پس از آن صورت مستقل در سخن بایستد. نیاز دارد به این که همراه

) 54: 1992، 1(ریچاردز» می آید. بعضی زبان ها شکل هایی از ضمایر واژه بستی دارند که به فعل می چسبد. 
پل. آر. کروگر در تعریف از واژه بست ها می نویسد: واژه بست ها یک صورت زبانی هستند که هم به « 

و هم به وندها. ... وي معتقد است واژه بست ها به لحاظ نحوي آزاد هستند به کلمات مستقل شبیه هستند 
این معنا که قواعد نحوي حاکم بر واژه بست ها همانند یک کلمه مستقل عمل می نمایند و به لحاظ آوایی یا 

واحدي ) لذا واژه بست را می توان146: 1387(محمد ابراهیمی و دانش پژوه، » مستقل هستند یا وابسته . 
) یعنی به لحاظ آوایی 81: 1389(نغزگوي کهن، » کلمه واجی نیست، ولی کلمه نحوي است... . « دانست که 

و نوشتاري، مانند یک تکواژ وابسته (وند) به یک تکواژ آزاد که میزبان نام دارد، وابسته است و به آن می 
ل جمله است، مانند شناسه در زبان فارسی که چسبد؛ اما به لحاظ کاربرد نحوي، برابر با یکی از اجزاي مستق
برابر با فاعل است و می تواند نبود آن را در جمله جبران کند. 

واژه بست یا وند صرفی: 
بحث هاي بسیاري در تمایز واژه بست ها از وند تصریفی وجود دارد و این بحث بر سر شناسه ها بیش 

هر زبانی که یک « گاه جورج تون، در مقاله اي نوشته است: تر است. به عنوان مثال روت کرامر، استاد دانش
تکواژ دارد که چسبیده ( یا نزدیک ) به فعل است با امتیازات مشترك با یکی از اجزاي اصلی جمله ( فاعل یا 

)، چنین ابهاماتی را درباره ي طبقه بندي آن به عنوان یک تکواژ شناسه یا یک واژه بست argumentمفعول) (
ها وجود دارد. » شناسه « ) این جدال در زبان فارسی نیز بر سر 61: 2012، 3(کرامر» دارد. 2دوپهلو

محققان بر این باور هستند که واژه بست ها به مرور زمان به وند تصریفی تبدیل می شوند؛ اما بعضی واژه 
واژه بست هاي دوپهلو بست ها در حال حاضر در حالت بینابینی قرار دارند که به همین دلیل، به آن ها،

)double clitics هم گفته می شود و به نظر می رسد شناسه هاي زبان فارسی از این دست باشند؛ زیرا هم (
استقالل نحوي خود را حفظ کرده اند و هم مانند وندهاي صرفی، به فعل چسبیده و به آن وابسته اند. و این 

1 Richards
2 Doubled clitics
3 Kramer
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زبان در گذر زمان است. از نظر زبان شناسان، عناصر زبان دوگانگی، ناشی از تغییر ماهیت و وظایف عناصر
به مرور زمان از یک نوع دستوري به نوع دیگري تبدیل می شوند و واژه بست ها هم همین حالت را دارند و 

) یک عنصر 4-1993:2(1به مرور زمان به وندهاي صرفی تبدیل می شوند. بر طبق نظر هوپر و تراگوت
مرتبه ي وند تصریفی مراحل زیر را طی می کند که به آن دستوري شدگی معنایی تا رسیدن به

)Grammaticalization : می گویند (
)     clitic)     واژه بست (grammatical word)    واژه ي نحوي (content itemعنصر واژگانی آزاد(

) inflectional affixوند تصریفی (
) 86: 1993(هوپر، 
سه هاي فارسی نیز در زبان پهلوي، به دو صورت چسبیده و مستقل از فعل به کار می رفته اند. به شنا

به کار می رفته است و در شاخه » گفته ي من« یا » ــَـم گفت« و » من گفت« عنوان مثال فعل گفتم به شکل 
ده است که در ادوار بعد تغییر کار شناسه را انجام می دا» بودن«ي پارتی زبان فارسی باستان نیز فعل معینِ 

شکل داده و اشکال کنونی شناسه از آن یادگار مانده است. (ر.ك. یارشاطر، مجله دانشکده ادبیات (دانشگاه 
رفتار شناسه هاي فعلی نیز به ما نشان می دهد که تبدیل واژه بست به وند تصریفی « ) اما 22و 21تهران) : 

ها، هنوز شناسه هاي فارسی به صورت وند تصریفی تمام عیار بسیار تدریجی است و با گذشت قرن 
) 95: 1389(نغزگوي کهن، » درنیامده اند. 

و به نظر می رسد شناسه هاي زبان فارسی، بیش تر واژه بست هستند تا وند تصریفی، زیرا : 
ها » اسه شن« همان گونه که گفته شد، واژه بست ها به لحاظ نحوي، مستقل هستند و از آن جا که -1

جایگزین فاعل می توانند باشند، کاربرد مستقل نحوي دارند. این استقالل نحوي شناسه ها تا حدي است که 
» در دستورهاي پیشین، شناسه را ضمیر متّصل فاعلی می نامیدند در مقابل ضمیر متّصل مفعولی و اضافی. « 

شیدورد هم چنین نظري در مورد شناسه ) مرحوم دکتر خسرو فر20: پانوشت 1382(انوري و احمدي گیوي، 
ضمیر شخصی متصل بر دو قسمست : یکی فاعلی و دیگري غیر فاعلی. ضمایر فاعلی که میتوان « ها دارند: 

مانند » ــَ ند« ، »ید « ، »یم« ، »ــَـ د« ، »ي » « ــَ م « آنها را پسوندهاي صرفی فاعلی هم نامید عبارتند از 
) و البته کامالً مشخص است که از ضمیر تا 246: 1388(فرشیدورد، » م، رفتید، رفتند. رفتم، رفتی، میرود، رفتی

که خود زمانی » می، بـِ و نـَ «وند صرفی چقدر فاصله است. بویژه اگر شناسه را در مقایسه با وندهاي صرفیِ 
) 93–86: 1389واژه بست بوده اند، در نظر بگیریم. (رك. راسخ مهند، 

دن عنوان ضمیر براي این شناسه ها، به دلیل ارجاع آن به یک واژه یا گروه اسمی مستقل در قائل ش
نقش فاعل جمله است و این، یکی از ویژگی هایی است که براي واژه بست ها برشمرده اند.   

1 Hopper & Traugott
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) ... رفتار قواعد نحوي با ترکیب وند + ستاك مانند 1983بر اساس مالك ششم زوئیکی و پولوم (« -2
ک واحد است، ولی این قواعد نحوي، واژه بست + میزبان را در مقام دو واحد مجزا قلمداد می کنند. ی

بنابراین، واژه بست ها مانند کلمات می توانند حذف به قرینه بشوند، ولی وندهاي تصریفی را نمی توان 
فارسی آورد که شناسه ها ) و می توان شواهد بسیاري از نثر 93: 1389(نغزگوي کهن، » حذف به قرینه کرد.

را به قرینه حذف می کرده اند. به عنوان مثال: 
ند) و چون آنجا -بخنادق آن بجاي آب خون دربستند، و حوالی آن بر مثال پالیزبانان سر، بسر بازنهاد (« 

: 1389(خرندزي زیدري نسوي،» روز گذرانید ( یم ) –چنانکه آید، نه چنانکه باید –رسیدیم، شبی در آنجا 
) 103و102

و در دیگر متون ادب فارسی از جمله کلیله دمنه، المعجم شمس قیس رازي، تاریخ جهان گشاي جوینی، 
تذکره االولیاي عطار و ... که مجال بحث از آن ها نیست . حتی در کتابت امروز نیز گاهی شناسه را حذف 

ه معموالً براي جلوگیري از تکرار شناسه، فعل می کنیم و حتی براي آن دستورالعمل نیز داریم به این نحو ک
اول را به صورت صفت مفعولی آورده، پس از آن ویرگول قرار می دهیم: 

» .  بردند و « به جاي » ، تحویل کتابدار دادند. بردهآنها کتاب ها را با خود « 
ن ها به عنوان واژه بست هاي فعلی تنها در این ویژگی با وندهاي تصریفی تفاوت دارند که: آ« -3

رأس هاي خودمختار نظام مطابقه به کار برده می شوند و لذا انتظار می رود تمام ویژگی هاي گروه هاي 
) شناسه ها هم برخالف وندهاي صرفی، 107: 2000، 1(رابرتس» اسمی را در ویژگی هاي خود جاي دهند.

آن ها را در خود جلوه گر می کنند .به عنوان مرجع، یک گروه اسمی مستقل در جمله دارند که ویژگی هاي
لذا از این پس نگارنده به جاي شناسه، از لفظ واژه بست هاي فعلی (ضمیري) استفاده می کند .  

ــَـم، « دیگر واژه بست ها در زبان فارسی، ضمایر متصل مفعولی و اضافی هستند که عبارت اند از: 
» . ــِـشانــَـت، ــَـش، ــِـمان، ــِـتان و 

در گویش تاتی خراسان شمالی نیز همان الگوي واژه بستی ( شناسه) و مطابقه ي زبان معیار فارسی، با 
تفاوت هایی  برقرار است و نگارنده بر آن است تا با توضیح این الگو و تفاوت ها و شباهت هاي آن با 

این گویش که یک گویش تاریخی است فارسی معیار، نظام مطابقه و کاربرد واژه بست هاي ضمیري را در 
بررسی کند. پژوهش هاي محدودي درباره ي این گویش صورت گرفته است. نگارنده فقط یک کتاب و یک 
مقاله در این موضوع دیده که هردو نوشته ي آقاي دکتر حبیب صفرزاده هستند که خود ایشان از گویشوران 

وهش حاضر هستند. این در حالی است که در مورد این گویش و هردوي این آثار هم از جمله مآخذ پژ
گویش تاتی آذربایجان (خلخال) و تاکستان قزوین، پژوهش هاي بسیاري صورت گرفته و همایشی هم در 

این موضوع در دانشگاه آزاد تاکستان برگزار شده است.   

1 Roberts
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اما آن چه در این مقاله بررسی می شود، موارد ذیل است : 
هاي گویش تاتی شهرستان جاجرمبررسی واژه بست-
بررسی واژه بست هاي ضمیري در این گویش و شباهت ها و تفاوت هاي آن با فارسی معیار -
بررسی نظام مطابقه در این گویش -
در این گویش » نظام مطابقه«بررسی کاربرد واژه بست هاي ضمیري در -

*****
تات ها و گویش تاتی : 

و کلمه تات به معنی « ... تات را به معنی تازیک و تاجیک دانسته اند. استاد ملک الشعراي بهار لفظ 
دیده ]منظور کتاب طبقات ناصري یا منهاج السراج است[تازیک و تاجیک یعنی فارسی زبانان در این کتاب 

ر (زی» تات«را مرکب از دو جزء » تاجیک«) . هنینگ و ماکوارت آلمانی واژة 58: 3: 1381بهار، » ( می شود. 
یا » زیر دست حقیر«(نشانۀ تصغیر در زبان ترکی به معنی کوچک) که روي هم به معنی » چیک«دست) و 

241) و (فارسی در آذربایجان، بی تا: صص 455کسی که تابع ترکان است می دانند. ( برهان قاطع، بی تا: 
) 70: 1386(صفرزاده، )»  242–

احی مرکزي و غربی) را متعلق به زبان هاي غربی ایرانی می احسان یار شاطر گویش تاتی (البته تاتی نو
داند و در این مورد، از تاکستانی، هرزنی، خلخالی، سمنانی، سنگسري، کرینگان و تاتی باکو و ... نام می برد. 
ایشان این زبان ها و لهجه ها را به هم پیوسته و با لهجه هاي سواحل دریاي خزر از یک سو، و لهجه هاي 

) البته ایشان 36ایران از سوي دیگر، مرتبط می داند. (ر.ك. یارشاطر، مجله دانشکده ادبیات، ص مرکزي
وسایر محققان از گویش تاتی در خراسان یادي نکرده اند.   

گویشوران تاتی شهرستان جاجرم از توابع خراسان شمالی، در بخش سنخواست این شهرستان به مرکزیت 
هر و روستاهاي اطراف آن به این گویش تکلّم می کنند. این بخش در حدود شهر سنخواست، و در همین ش

شصت کیلومتري شرق شهر جاجرم واقع است .  
می توان به سنخواست اندقان، خراشا، « از جمله مهم ترین روستاهایی که به این گویش تکلم می کنند 

ست و پنج هزار نفر را تشکیل می کرف، جربت، دوبرجه، جوشقان و ... اشاره نمود که آماري حدود بی
) 22: 1382(صفرزاده، » دهند... . 

واژه بست هاي گویش تاتی شهرستان جاجرم: 
واژه بست هاي ضمیري این گویش بر دو دسته هستند: فاعلی و اضافی . این گویش از واژه بست هاي 

را « برد و گاهی نشانه ي مفعولیِ مفعولی استفاده نمی کند و به جاي آن، ضمایر منفصل مفعولی را به کار می
در زبان will, am, is & areرا تخفیف داده و به مفعول می چسبانند، عین آن چه براي افعالی مانند » 

) . مثال : he’ll, I’m, she’s & you’ reانگلیسی پیش می آید و شکل آن ها را تغییر می دهد: ( 
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است که نشانه ي مفعول به صورت مخفف به آن چسبیده » این را « ایر، همان »  تو ایر بکار دري یانه؟ « 
است.  

واژه بست هاي ضمیري :  
واژه بست هاي ضمیري این گویش به دو دسته ي فاعلی و اضافی تقسیم می شوند : 

واژه بست هاي ضمیري فاعلی: که هدف اصلی این پژوهش هستند و شرح آن در ذیل می آید و در -1
، ضمایر شخصی نامیده شده اند : »اتی شمال خراسانگویش ت«کتاب 

ضمایر شخصی در گویش تاتی عبارتند از: « 
» جمع»                                                  «مفرد«
-em–ایم om-ام

-eid-اید-I-اي
ا--ان-an- «،81: 1382(صفرزاده(

را به عنوان اشکال دیگر واژه بست فاعلی » ــِـد«یا » ــَـد«و » ــِـت«یا » ـَـت«به این جمع، باید اشکال 
اژه بست دوم شخص مفرد اضافه کرد. ادامه ي مقاله این را به عنوان شکل دیگر و» ـِـن« دوم شخص مفرد و 

امر را به اثبات خواهد رساند. 
چنان که می بینیم این شناسه ها، بسیار شبیه شناسه هاي فارسی معیار هستند و شناسه ي سوم شخص 

ضی نقلی مفرد همان شکل محاوره اي آن در فارسی معیار است که به شکل ـه نمودار می شود و در زمان ما
به کار می » ــَـ د« ) یا در زمان هاي مضارع اخباري و التزامی به جاي هاو از این جا رفت» ( است«به جاي 

) . این گویش، مانند فارسی معیار در سایر زمان ها، هیچ شناسه اي براي سوم هرود: ( او کتاب و می خون
شخص مفرد ندارد. 

در فارسی معیار به کار می » ــَـند«شکل محاوره اي است که به جاي همان » ـِـن« یا » ـَـن«شناسه ي 
در این مورد، یک قاعده ي واجی است که » د«و به نظر می رسد حذف . » ناونا تو دستشون کتاب دار« رود: 

ي و گاه در لهجه ها» ندبرد«به جاي .» ن اونا کتاباشونو برد« در لهجه ي معیار فارسی هم اتفاق می افتد: 
زیرمعیار، فتحه ي آن به کسره بدل می شود . 

: 1و اینک مثال هایی از واژه بست ضمیري فاعلیِ این گویش براي زمان هاي مختلف
واژه بست هاي افعال غیرربطی : واژه بست ها در این افعال، با اختالفاتی، مانند همتایان خود در -الف

ر صیغه ي دوم شخص و به طور محدودتر در سوم شخص فارسی معیار هستند. این واژه بست ها، بویژه د

بیش که در زبان فارسی معیار به کار نمی روند تا بلکه آشنایی بیش تر خواننگان را با این گویش موجب شود . صرف براي این قسمت سعی شده است بیش تر، فعل هایی مثال آورده شوند.١
است.گویش نوشته شدهبا گویشوران این صرف صیغه هایی که بدون استفاده از حروف آوانگار نوشته شده، در مکالمه ي نگارنده برگرفته شده است. » گویش تاتی شمال خراسان«افعال از کتاب تر 
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در افعال و زمان هاي مختلف، تغییر می کنند. سعی ما بر این است صرف صیغه هایی را بیاوریم که تفاوت 
هاي بیش تري را نسبت به فارسی معیار دارند و بیانگر تبدیل هایی که ذکرش در سطر باال رفت، باشند .  

افعال زمان حال: 
ساده (اخباري) : حال 

به معنی داشتن: » دردن« فعل تام 
: داریمdarim: دارم                                     دریم / daromدرم / 

: دارید dared: داري                                       درـِد / dariدري / 
 / ردdara                                  رِن / : دارددdaren دارند :

در سنخواست و کرف و بعضی دیگر از روستاهاي داراي این گویش، در دوم شخص جمع، به 
کاربرد دارد. » ـِـن«، »ید«جاي واژه بست 

مضارع اخباري از همین فعل: ساختار این فعل، مضارع اخباري است؛ اما کاربرد آن براي زمان آینده 
است: 

م / مردmedarom / می دارم                          مدریم :medarim می داریم :
: می دارید medarid: می داري                             مدرید / medariمدري / 

 / مدرmedara / می دارد                                 مدرن :medaren : می دارند
درآمده است . این ساده ترین شکل a» ــَـ« چنان که می بینیم شناسه ي سوم شخص مفرد به شکل 

تبدیل واژه بست ضمیري فاعلی در این گویش است. شکل پیچیده تر آن معموالً در بعضی زمان ها در دوم 
شخص جمع در شخص مفرد روي می دهد. عالوه بر این، چنان که ذکر شد، شکل واژه بست دوم 

سنخواست، کرف و جربت با آن چه دکتر صفرزاده ذکر کرده و قبل از این آمده و بعد از این نیز خواهد آمد، 
است. » ـِـن« متفاوت است. این واژه بست 

مضارع التزامی از فعل خوردن: 
بخرُم                    بخریم

بخرِنبخري                  
بخرَه                    بخرِن 

است. » ـِـن « و دوم شخص جمع، » ي«می بینیم که واژه بست فاعلی دوم شخص مفرد، 
افعال زمان گذشته : 

گذشته ي ساده از فعل داشتن : 
یم : داشتderdim: داشتم                         دردیم / derdomدردم / 

: داشتید derdid: داشتی                        دردید / derdatدردت / 
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: داشتند       derden: داشت                               دردن / derdدرد / 
ه است . تبدیل شد» ــَـت« به » ي«چنان که مشهود است واژه بست فاعلی صیغه ي دوم شخص مفرد، از 

و شناسه ي سوم شخص بسان فارسی معیار، تهی است. صرف صیغه ي دوم شخص جمع این فعل در 
است. نکته ي دیگر، تغییر شکل بن فعل و اضافه شدن » دردن« گویش سنخواست، کرف و جربت به شکل 

به انتهاي آن است که در مجال بحث ما نیست . » د « صامت
دوم شخص مفرد، بیش از هم دسته هاي خود دچار تبدیل می شود، به در این گویش، واژه بست فاعلی

درمی آید. نکته ي جالب این است که این » ــِـد«یا » ــَـد«و » ــِـت«یا » ــَـت«، »ي«گونه اي که به اشکال 
اشکال متفاوت، تنها در یک زمان، براي افعال مختلف پیش می آید. براي روشن شدن مطلب به مثال هاي زیر

توجه کنید: 
گذشته ي ساده از خوردن: 

: خوردي . xardi/ يخوارد
گذشته ي ساده از فعل رچستن به معنی نشستن: 

: نشستی .recestad/ درچستَ
گذشته ي ساده از فعل دردن به معناي داشتن: 

تدرد /derdat داشتی :
ن مشترك، کامالً متفاوت است. البته می بینیم که واژه بست دوم شخص مفرد سه فعل مختلف، در یک زما

به دلیل نزدیکی واجگاه این دو باشد و احتماالً یکی صورت تغییر »  د«و » ت«به نظر می رسد اختالف در 
است؛ نه یک قاعده ي دستوري » ابدال«یافته ي دیگري است و در حقیقت، عامل اختالف، فرایند واجی 

دستور. نمونه هاي دیگري از همین دست در زمان گذشته ي خاص و لذا مربوط به علم فونتیک است، نه 
استمراري: 

از فعل خوردن: 
: می خوردي mexardetمخواردت / 

از فعل رچستن به معنی نشستن: 
: می نشستی remcastedرِمچستد/ 

از فعل وپشتاین به معنی پرسیدن : 
: می پرسیدي vampustayadومپشتاید/ 

به معنی ایستادن :از فعل رِپیِن 
: می ایستادي rempaydرمپایِد/ 
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چنان که می بینیم شکل واژه بست فاعلی دوم شخص مفرد در چهار فعل مختلف در زمان گذشته ي 
نیست. آن گونه که پیش از این نیز گفته شد، دلیل این امر می تواند » ي«استمراري متفاوت است و هیچ کدام 

» مـ«باشد. نکته ي دیگر، آمدن » د « به » ت«واج به دیگري، و به احتمال زیاد، ابدال ابدال یکی از این دو 
(می) استمراري بعد از اولین واج بن فعل در افعال دوم تا چهارم است .  

گذشته ي استمراري از خوردن در گویش سنخواست و کرف: 
مخواردم                             مخواردیم

مخواردندمخواردت   
مخوارد                               مخواردند

» د « شده و » ـِـند«است و دوم شخص جمع که » ـَـت« نکته، اختالف واژه بست دوم شخص مفرد که 
ه یک قاعده ي در انتهاي این واژه بست، بسته ب» د « به آن افزوده شده است. به نظر می رسد این بود و نبود 

است، به نظر می رسد شکل محاوره اي در آن تأثیر » ــِـن«واجی باشد. از آن جا که بسامد بیش تر با 
شده است. » د « گذاشته و بسان لهجه هاي فارسی معیار، باعث حذف 

اختالف همین واژه بست را در صرف افعال در زمان گذشته ي نقلی نیز شاهد هستیم؛ با این تفاوت که 
است: » ــَـد«و » ي«این تفاوت محدود به 

گذشته ي نقلی از فعل رچستن به معناي نشستن : 
: نشسته اي recastiرچستی/ 

گذشته ي نقلی از فعل رِپیِن به معنی ایستادن : 
: ایستاده اي repayadرِپید / 

قلی بودن آن مشخص شود. کشیده شدن صوت ناگزیر باشد تا ن» ي«که به نظر می رسد به ویژه در مورد 
:1گذشته ي نقلی از فعل خوردن در گویش تاتی کرف

خواردم                 خواردیم
خواردت                خواردن  
خوارده                 خواردن 

واژه بست دوم شخص مفرد در این فعل با دو فعل باال متفاوت است. 
گذشته ي بعید از خوردن: 

رده بیم                   خوارده بییم            خوا
خوارده بیت                  خوارده بییِن

می شود، در گفتگو با آقاي روح اله آن چه از گویش تاتی سنخواست نقل می شود، در گفتگو با آقایمحمدرضا عبدي، فرهنگی ارجمند اهل و ساکن این شهر و آن چه از گویش کرف نقل.١
است.به دست آمدهقاسمی، فرهنگی ارجمند اهل کرف 
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خوارده بـُ  (با)               خوارده بییِن    
زمان آینده : 

در افعال زمان آینده، واژه بست هاي فاعلی همان عناصر فارسی معیار هستند با این تفاوت که بسان 
بن مضارع خواستن با ادغام در واژه بست هاي ضمیري خوانده نمی شود :» ه«رسمی و معیار،لهجه ي

آینده از خوردن: 
: می خواهم بخورم   mexam buxromمخوام بخروم / 

: می خواهیم بخوریم mexayim buxrimمخواییم بوخریم / 
: می خواهی بخوري           mexah buxriمخواه بوخري / 

: می خواهید بخورید mexayid buxridایید بوخرید / مخو
: می خواهد بخورد               mexah buxraمخواه بوخرَه/ 

: می خواهند بخورندmexayen buxrenمخوایِن بوخرن / 
در دوم و سوم شخص به طور کامل و با هواي بازدم ادا نمی شود؛ بلکه ادامه ي همان » ه«در مورد باال، 

است و لذا هویت مستقلی ندارد. البته در گفتار کرف و سنخواست، در صیغه ي » ا«برخاسته از اداي هواي 
کاربرد » بوخرِن« ، »بوخرید«و در دوم شخص جمع، به جاي » مخواي« ، »مخواه« دوم شخص مفرد، به جاي 

کاربرد دارد. » مخَیم، مخین و مخین« دارد. و در صیغه هاي جمع، اشکال 
دیگر این که ساختار فعل آینده ي این گویش با فارسی معیار تفاوت دارد. فعل کمکی خواستن به نکته ي

جاي مضارع التزامی، به صیغه ي مضارع اخباري آمده و فعل اصلی، به جاي گذشته ي ساده به صیغه ي 
مضارع التزامی آمده است. مثال: 

فارسی معیار :  خواهم خورد 
گویش تاتی: مخوام بخروم

واژه بست هاي افعال ربطی : در این گونه افعال، واژه بست ها همان هایی هستند که در بررسی -ب
« به یک شکل و با بن » باشیدن«و » بودن«افعال خاص بحث شد. نکته ي مهم در این نوع این است که افعال 

وت، ناشی از تفاوت در تلفظ به کار می روند؛ اما واژه بست هاي فاعلی آن ها متفاوت است و این تفا» بـ 
است. اما واژه بست هاي فاعلی دوم و سوم شخص مفرد در آن ها فرق می کند : 

فعل بودن (گذشته ي ساده) در گویش خراشا : 
: بودیم biyim: بودم                        بییم / biyomبیم / 
: بودید biyid: بودي                         بیید / biyadبید/ 
: بودند biyen: بود                                  بییِن / baبا / 

در گویش کرف، صرف این فعل به اشکال زیر است: 
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بم               بیم (بییم)
بت              بیِن (بییِن)

به               بِن 
فعل باشیدن (کمکی گذشته ي التزامی) : 

: باشیم       bimاشم                         بیم / : بbumبوم / 
: باشید bid: باشی                              بید / biبی / 
: باشند ben: باشد                               بِن / beبه / 

ده، متفاوت نقل ش» گویش تاتی شمال خراسان« صرف این فعل در سنخواست و کرف با آن چه در کتاب 
است: 

و بیم (خوارده وبیم: خورده باشم)                     و  بیم (خوارده و بیم: خورده باشیم) 
و بیت (خوارده وبیت: خورده باشی)                   و بیِن (خوارده و بین: خورده باشید)

ن (خوارده و بیِن: خورده باشند) و بو (خوارده و بو: خورده باشد)                        و بیِ
است که در قدیم بر سر فعل گذشته ي » ب«این فعل، برابر یا تغییریافته ي » و « به نظر می رسد حرف 

التزامی و دیگر صیغه ها، به جهت تأکید می آمده و در متون ادب فارسی هم سابقه دارد.  
خص است که پیش از این توضیح داده آن چه که مشخص است تفاوت واژه بست هاي دوم و سوم ش

شد. این افعال به همین شکل، به عنوان فعل کمکی زمان هاي ماضی بعید و التزامی به کار می روند. نکته این 
در صیغه ي ماضی استمراري شدن (می شد) هم به همین شکل براي سوم شخص مفرد » â« که واژه بست 

» شدن«ربرد آن فعل کمکیِ افعال دیگر یا دوجزئی و یا فعل ربطی می شد که کا» : ممبا « به کار می رود: 
به کار می رود و فعل تام » می رفت«است که در معناي  » مشا«، »می شد«است. اما شکل دیگر همین فعل 

است.
) : اگر براي لباس شستن می رفت، 138: 1382صفرزاده، »(دگه آزاد بامشااگر به لباس شیشتن « ... مثال:  

ر آزاد بود. دیگ
) : اگر توضیح بدهی، ممنون می شویم. (ربطی)133(همان: .» ممبیماگر توضیح بتی ممنون «... 
) : بایستی از روي تشت رد می شد. (جزء فعلی)   136(همان: » ممبابایست از باالي تشت رد «... 

است در » استن « عل از دیگر واژه بست هاي قابل بحث در افعال ربطی، واژه بست سوم شخص مفرد ف
است. به » ي « فارسی معیار که کامالً با آن متفاوت است . این واژه بست » است « کاربرد ربطی و برابر با 

عنوان مثال: 
(طول می کشد)؟ استاگر کسی بمیرد، مراسمش چند روز » : ؟ ياگر کسی بمیره مراسمی چن ریز« 

) 141:1382(صفرزاده، 
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. است: هوا سرد يده به کرات از گویشوران تاتی شنیده است: هوا سردمثال دیگري که نگارن
صرف فعل ربطی است در این گویش این گونه است: 

ـَـم (هستَم )                       یم (هستیم) 
ـَـت (هستی)                      ـِـن (هستید)    

ي (است)                           ـِـند (هستند) 
حولی تا عجب حولی « است: » ــَه « واژه بست سوم شخص مفرد، شکل دیگري هم دارد که همانا 

) 108حیاط شما عجب حیاط بزرگی است. (همان: » : بزرگی یه 
واژه بست هاي ضمیري اضافی : این واژه بست ها که معموالً به انتهاي اسم می چسبند و بیش تر -2

مورد مطالعه عبارتند از: بار معنایی مالکیت دارند، در گویش
مفرد                              جمع

ــُـم : کتابم                     ــِـما : کتابِما  
ــِـت : کتابِت                   ــِـتا : کتابِتا 
ـــی : کتابی                    ـــیا : کتابیا 
ص مفرد همان واژه بست هاي فارسی معیار است و مشخص است که دو واژه بست اول و دوم شخ

کسره ي دوم شخص ناشی از شکل محاوره اي آن است. در مورد اول و دوم شخص جمع نیز همین مسأله 
آخر آن حذف شده است . اما واژه بست هاي سوم شخص شکلی کامالً » ن«به نظر می رسد با این تفاوت که 

ایی براي این نوع واژه بست: متفاوت با فارسی معیار دارند. مثال ه
دکایه : کتابم کجاست؟ م کتاب
دستم نیه : کتابت دستم نیست . تکتابِ
گم بیه: کتابش گم شده . یکتاب
وِدي نَقَه : کتابمان پیدا نشد . ماکتابِ
د کایه : کتابتان کجاست؟ تا کتابِ
) 62دیا نیه : کتابشان این جا نیست . (همان : یاکتاب
طابقه در این گویش : نظام م

عین قوانین حاکم بر نظام مطابقه ي زبان فارسی، بر این گویش نیز حاکم است. از جمله این قوانین، به 
کار بردن واژه بست مفرد براي فاعل مفرد و واژه بست جمع براي فاعل جمع است، یعنی مطابقه ي فعل با 

رفت. محورهاي مطابقه در این گویش به شرح فاعل که محور آن واژه بست هاي فاعلی است که ذکرشان
ذیل است: 

الف) وقتی که نهاد جمع باشد، فعل نیز جمع می آید. مثال: 
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بچو  اقین : بچه ها آمدند. 
زنو رچستن : زن ها نشستند. 

ب) وقتی که نهاد از چند اسم معطوف به یکدیگر تشکیل شده باشند فعل جمع می آید. مثال : 
: مادر و پدر رفتند . ممه و بابا شین

ج) براي احترام به مخاطب فعل جمع آورده می شود. مثال: 
پیرت هستن : پدرت هستند.  

د) در مورد اشیاي بی جان فعل با نهاد مطابقت ندارد؛ یعنی براي نهاد جمع، فعل مفرد می آورند. مثال: 
پِتّو سوزي : بوته ها سبز است . 

مفرد آورده می شود. مثال : ه) براي اسماء جمع نیز فعل 
گله شا : گله رفت . 

) 110-109... یک گرّي اقه : یک لشکر آمد . (همان : 
چنان که مشهود است این گویش در مطابقه ي بین فعل با فاعل، همان قواعد و احکام زبان فارسی 

برعهده دارند. معیار را داراست و تنها تفاوت در واژه بست هایی است که وظیفه ي مطابقه را
نتایج: 

نظام مطابقه در گویش تاتی شهرستان جاجرم با فارسی معیار تفاوتی ندارد. در این گویش هم این -1
وظیفه، بر عهده ي واژه بست هاي ضمیري فاعلی (شناسه ها) است. این واژه بست ها به انتهاي فعل می 

چسبند و شخص و شمار فاعل را نشان می دهند . 
بر این واژه بست ها، همان قواعد حاکم بر واژه بست هاي فاعلی فارسی معیار است. قواعد حاکم-2

از جمله این که همیشه به انتهاي فعل می چسبند. از فعل جدا نمی شوند. هریک از آن ها، یک معادل 
مستقل در جمله دارند که جایگاه فاعل را پر می کند. 

عیار است و لذا جایگاه واژه بست ها هم در آن در زمان آینده، شکل فعل متفاوت با فارسی م-3
تفاوت دارد به این شکل که هم فعل کمکی خواستن و هم فعل اصلی، واژه بست می پذیرند در حالی که 

در فارسی معیار فقط فعل کمکی داراي واژه بست است. 
باري در فارسی معیار زمان آینده در این گویش ساختار دیگري هم دارد که برابر با ساختار مضارع اخ

است. 
نوع دیگر واژه بست ضمیري در این گویش، واژه بست اضافی است که در نقش مضاف الیه به -4

کار می رود و بسان فارسی معیار، به انتهاي اسم می چسبد. این نوع، تمام مشخصات واژه بست ها را 
.  دارد؛ زیرا یک اسم، گروه اسمی یا ضمیر می تواند جایگزین آن شود
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واژه بست مفعولی در این گویش کاربرد ندارد و به جاي آن، ضمیر شخصی به کار می رود و در -5
شمارما غرامت قچ « ... ي مفعولی، مخفف می شود و به لحاظ آوایی به مفعول می چسبد: »را«عوض، 

می دهیم. راشما) برابر با : ما غرامت قوچ 152: 1382(صفرزاده، .» مکشن... مارهمتیم. شما گیسفند 
نکشید.ما راشما گوسفند 

استفاده می شود که » ــَه« یا » ي«، از واژه بست هاي »است« در این گویش، به جاي فعل ربطیِ -6
می تواند بهترین نمونه ي واژه بست ضمیري در این گویش باشد. 

به معناي بسان فارسی معیار در دو کاربرد فعل معین و ربطی و گاه» شدن«در این گویش، فعل -7
رفتن و در کاربرد فعل تام به کار می رود. واژه بست هاي این فعل در هردو کاربرد یکسان است. 

یک نکته ي مهم در مورد این گویش، آشفتگی واژه بست ها است. به طوري که براي بعضی -8
واژه بست واژه بست ها، بویژه در دوم و سوم شخص، تعدد مصداق وجود دارد. عجیب تر این که این 

ها، در یک صیغه ي فعلیِ چند فعل مختلف با زمان و شخص یکسان، فرق می کنند.  
این تعدد مصداق ها، در بین گویشوران آن در روستاهاي مختلف نیز فرق می کند. به عنوان مثال، واژه 

است. » ید« و در خراشا، » ـِـن« بست دوم شخص جمع در سنخواست، کرف و جربت 
آشفتگی و تعدد مصداق واژه بست ها می تواند به این دلیل باشد که این گویش، بسیار کهن و این

ریشه دار است و به مرور زمان، در رویارویی با زبان ها و لهجه هاي متفاوت، عناصري از آن ها را گرفته و 
دچار این آشفتگی و تعدد مصداق ها شده است .  

منابع فارسی : 
، چاپ بیست و دوم، »2دستور زبان فارسی « )، 1382حسن احمدي گیوي، (انوري، حسن و -1

تهران : انتشارت فاطمی .
، تهران: انتشارات 3، ج »سبک شناسی یا تاریخ تطور نثر فارسی« )، 1381بهار، محمدتقی، (-2
زوار .

، تصحیح و توضیح دکتر»نفثه المصدور« )، 1389خرندزي زیدري نسوي، شهاب الدین محمد، (-3
امیرحسین یزدگردي، تهران: انتشارات توس .

، دوفصلنامه »شیوه نشان دادن فاعل و مفعول در زبان فارسی « )، 1385راسخ مهند، محمد، (-4
.  42، شماره پیاپی 21پژوهشی زبان شناسی، سال 

پژوهشی در گویش تاتی شمال خراسان و کاربرد آن در تصحیح و « )، 1386صفرزاده، حبیب، (-5
- 159پژوهشی)، شمارة - مجلۀ دانشکدة ادبیات و علوم انسانی مشهد (علمی، »ن ادب فارسیشرح متو

. 1386زمستان 
، مشهد : انتشارات سخن گستر . »گویش تاتی شمال خراسان « )، 1382صفرزاده، حبیب، (-6



5699 هامجموعه مقاله

، تهران : انتشارات سخن . »دستور مفصل امروز « )، 1388فرشیدورد، خسرو، (-7
واژه بست و روابط دستوري معنایی آن با « )، 1387زینب و فاطمه دانش پژوه، (محمد ابراهیمی-8

.  168–145، صص 58پژوهشنامه علوم انسانی : » فعل در زبان کردي  (گویش سورانی) 
از واژه بست تا وند تصریفی، بررسی تحول تاریخی بعضی واژه «)، 1389نغزگوي کهن، مهرداد،(-9

99–77، صص 6دستور (ویژه نامه فرهنگستان) شماره ، »بست هاي فارسی جدید 
، مجله ي دانشکده ادبیات دانشگاه »زبان ها و لهجه هاي ایرانی« یارشاطر، احسان، (     )، -10

. 48-11تهران، سال پنجم، شماره اول و دوم، صص 
منابع انگلیسی : 

1- Hopper P. J. & Traugott (1993:2-4), “ Grammaticalization” ,
Cambridge: Cambridg University press .

2- Kramer, Ruth,(2012), “differentiating Agreement and doubled clitics:
Object Markers in Amharic”, Selected Proceedings of the 41st Annual
Conference on African Linguistics, ed. Bruce Connell and Nicholas Rolle, 60-
70. Somerville, MA: Cascadilla Proceedings Project.

3- Richards, Jack C. & John Platt and Heidi Platt, (1992), “dictionary of
language teaching & applied linguistics” , second edition, Harlow : Longman

Group UK Limited .
4- Roberts, Taylor, (2000), “Clitics and Agreement” , Submitted to the

Department of Linguistics and Philosophy in Partial Fulfillment of the
Requirements for the Degree of

Doctor of Philosophy in Linguistics at the Massachusetts Institute of Technology .
5- Tallerman, Maggie.  ( 2011 ), “Understanding  Syntax”, third edition,

Hodder  Education .
Trommer, Jochen & Andreas Opitz (2007), “Clitic - agreement doubling in Yurok”,

Linguistische Arbeits Berichte 85, Universit¨at Leipzig 2007



مللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایراننهمین همایش بین ال5700

بررسی بازتاب آثار سعدي در ادبیات جهان
1بهنام قاسمی

دانشجوي دکتراي زبان و ادبیات فارسی
دکتر حسن نیا
استاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد سوادکوه
2سمیه موسی پور

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
چکیده

ختسعدیا خوشتر از حدیث تونیست     تحفۀ روزگار اهل شنا
)353،ص1369که چنین شور در جهان انداخت  (همایی، آفرین بر زبان شیرینت    

سعدي زبان فصیح خود را تنها وقف مدح و احساسات عاشقانه نکرد، بلکه به خدمت ابناء بشر گماشت 
و در راه سعادت آدمیان و موعظه آنان به کار گرفت.

بلند که به عظمت و اهمیت کار سعدي در جهان پی برده بودند در سایۀ همت و اراده هاي استوار و 
جماعتی از پژوهشگران و محققان با نگرشی نیک به آثار ایشان حتی با اعتقاد بر این نکته که وي از الهۀ شعر 

ي بلند اجتماعی الهام پذیرفته در صدد کاوش در آثار ایشان و معرّفی آن در ممالک مختلف برآمدند تا اندیشه
حقیقت نگر و پرواز احساسات و ظرافت ها و ارزش هاي اخالقی، هادي راه همگان شود. به همین سبب و

هایی شاخص و اهل عشق و خاورشناسی از درخت حکم و اخالق و تمثیل شیخ اجل میوة ادب و چهره
میان داستانها و ها و کلمات درمندي از آثار به شکل ترجمه و شرح و کاربرد واژهمعرفت چیدند و روند بهره

بهترین و معتبرترین آثار 19و 18خلق شعر و کتاب مشابه در زمان هاي متفاوت بوده است. که در قرن 
ماندگار از باغ گلستان و بوستان با ساختاري استوار و منتخب و تفسیر یافته و با نام هاي ارزشمندي چون 

اي از تفکر سعدي متولد گردید تا چراغ  ه با رایحهنگارستان و سنبلستان و بلبلستان چون دسته گلی پرچاذب
هدایت زندگی همگان باشد.

بررسی، بازتاب، آثار سعدي، ادبیات جهان. ها:کلیدواژه
مقدمه:

هایی است که براي تشخیص مقام و مرتبۀ ایشان و نویسندگانی شیخ اجل سعدي از جملۀ کبار و شاخصه
اي عامه و پسند خواص و دانشمندان بدان دست یافت. جهاندیدهتوان از نفوذ کلمه و قبول چون او می

مجرب که سرشار از تجاربی گرانبها بود و از عنصر مواعظ و حکایت و تمثیل و بذله گویی و جدیت و 
تلخی اندرز او اصري درخشان و فراسویی در حیات انسان ها بر جاي مانده است.
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صیت ایشان به عنوان انسانی مایل به نظم و از زیباترین موضوع در خصوص سعدي، شناخت شخ
سازشگر و معتدل و داراي طبعی آرام و انسان دوست، در جهان غرب، بوده است که او را در کنار اکابر 

کتاب برتر تاریخ ادبیات جهان بر 100علماي متعلق به بشریت قرار داده اند و بوستان او را در فهرست 
شمردند.

هاي آثار سعدي سبب گردیده که ادب دوستانی از فرانسه و انگلیس، آلمان، صهگستردگی امتیازات و شاخ
چکسلواکی، هلند، هندوستان، عرب، ترك، افغان، رومانی، و ... درصدد ترجمه و شرح آن برآیند و از تفکر و 

بینش نو و عامه پسند و حق گرا توشه و اندوخته معرفت بچینند.
و در اولین بار در پاریس فرانسه یعنی در اوایل قرن 1636ر سال در راستاي این فرایند و اهمیت د

هفدهم، گلستان سعدي ، توسط آندره موریه ترجمه و به چاپ رسید و این توجه و عمل ماندگار سبب 
گردید تا فوانسویان بیش از هر شاعري با صاحب سخنی چون سعدي آشنا شوند که به دنبال آن بزرگ نیز در 

ت به چنین همت و کار عظیمی زده اند.سایر کشورها دس
از نمونه هاي برجسته و برگزیده که در خوشه چینی از آثار سعدي و یا به مدد آن خالق آثار جاوید شده 
از فرانسه آبه گودن، آندره، شنیه، گی یودوسه، باربیه دومینار، و از آلمان ، اکسن باخ، کارل، گراف، اوله 

فالووگاردون و جیمز روسی، آدیسون ، ادوارد استویک و در میان عرب آریوس و از انگلیس گالدوین و
زبانان یعقوب بن سید علی، مصطفی بن شعبان، جبریل بن یوسف، محمد الفراتی و در زبان ترکی سروري 
مصطفی بن شعبان و سودي و هوایی پرسوي و در چکسلواکی آدام دي آریوسی دووراکس، ژان ریبکا و در 

پیر و دونیسبرگ و به زبان ایتالیایی ژراردو دووین و لهستانی کازي مرس کی و اوتا وینوسی هلند کرامر ري 
کی و نمونه هایی دیگر چه در این ممالک و سایر کشورها قابل ذکر و اشاره است.

به علل دامنه وسیع رویکرد و شناخت علما و دانشمندان از آثار گرانبها و شخصیت سعدي چه در غرب و 
نظیري گردید. چرا که با دارا بودن مطالب انتقادي و ق به گلستان و بوستان ایشان استقبال بیچه در شر

اجتماعی توانست پاسخ گو و درمان کننده ضعف اخالق بشري باشد.
نگریستند و آن را در شعبات به طوري که اهل رمانتیک آثارش را به دیدة اناجیل و کتاب مقدس می

ي تفکر اي از نمایش ، سرود عشق او را به کار بسته و از بوي عطر و رایحهدر پردهالهامات قرار داده اند و
آن اسلوب زندگی آموخته و سوز و گداز عاشقانه یافته و اشعار و کتاب و کالم گرانبها آفریده و همواره در 

به عدد شاعران آرزوي خلقی چون گلستان بودند و از پیوندخیال و حقیقت آثار او درس انسانیت آموختند و
و عالمان ایرانی شهرة آفاق گشته و در زبان آوري و حسن تعبیر و خوش آوایی کالم، با زبان فارسی همراه 

گردیدند تا نهال عشق و دوستی و حیات روحی همراه با انسانیت را در میان خواص و عوام زنده نگه دارند.
بیان موضوع: بررسی بازتاب آثار سعدي در ادبیات جهان
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ذکر جمیل سعدي در اخواه عوام افتاده وصیت سخنش در بسیط زمین رفته است.(مینوي، مجتبی، 
) و همچنین در جامعه غرب، سعدي به عنوان شخصیت انسان دوست، داراي طبیعت آرام، 333،ص1367

وده و معتدل، سازشگر و مایل به انتظام معرفی شده است. بنابراین سعدي شاعر جهانی و متعلق به بشریت ب
در ادبیات جهان بیشتر بوستان و گلستان او تأثیر گذاشته است و اما سعدي شناسی سه قرن و نیم در غرب از 

روي ترجمه هاي گلستان و بوستان صورت پذیرفته.
ي سعدي و شعر او نوشته شده است. دو شاهکار ماندگار ادبیات ایران در فهرست و ذکر جمیل درباره

ادبیات جهان مثنوي موالنا و بوستان سعدي هستند. کتاب برتر تاریخ100
کشور این فهرست را منتشر نموده 54انجمن کتاب نروژ  با نظر خواهی از یکصد نویسنده سرشناس از 

است و این دو اثر پرچم دار ادبیات کهن ایران شده اند.(خبرگزاري دانشجویان ایران ایسنا)
دولت عثمانی سبب گردیده بود که اهل دانش در پی شناختن سرکار داشتن مردم غرب قاره اروپا با 

سعدي برآیند، زیرا گلستان و بعضی آثار دیگر سعدي کتاب درسی نوجوانان و کتاب خواندنی همه اهل 
فرهنگ بوده است.

رویکرد و ترجمه آثار سعدي در زبان فرانسه :
سعدي برآمدند  ودر این راستا زحمات در فرانسه کسانی که اراده و همت بلند داشتند در صدد شناسایی

طاقت فرسایی کشیدند و آنها کسانی بودند که به مسئله شناخت اندیشمندان جهان ارزش و اعتبار قائل 
گردیده و در جهت ترجمه سعی و تالش نموده به طوري که در مواردي دیگر هم تالش مضاعف داشتند به 

تر و ممتازتر گردیده  به نحوي که در نمایشنامه ها و طنزها همین خاطر ترجمه آنان یکی پس از دیگري زیبا
گرفتند. و از آنجا که نمودند و همچنین نام شخصیت را گلستان میاز شخصیت و کالم سعدي استفاده می

هاي نیک بوده و مورد توصیف و ستایش اهل رمانتیک قرار گرفت به آن رغبت کتاب گلستان داراي ویژگی
نمودند.

اي از )  و در هاله429ص1371دانستند(افشار،انسانی  سعدي را مختص به تمام عالم میآنها عشق 
نگریستند و بینانه کتاب گلستان را به چشم مقدس و در طراز کتب دینی قرار داده و میبرداشت هاي روشن

آفریدند.یابی علمی و حکمی از سعدي و تالیفاتش ، آثاري نیکو میدر اثر بهره
در ردیف صوفیان می دانستند. و گاه در نگاهشان وي را به دیده شبانی دانسته که بر بط زن بوده و آن را 

کردند. و در موضوع یابی میگیرد و آنان در خلق داستانها، از گلستان الگو و نمونهو از الهه شعر الهام می
بزرگ می دیدند.گرفتند و وي را همچون روانشناس و اقتصاد دان انسانیت ا سعدي تأثیر می

گیري گرفتند این جماعت افرادي بودند که از دوستان دانا بهرهاز کتاب بوستان درس زهد و پارسایی می
کردند و از این حیث ، بسیاري به وسیله ي سعدي به درجات عالیه رسیدند و در مطالعه داستان و می

و سعی از مجموعه مطالب اجتماعی و حکایات شرقی، سوز و گداز عاشقانه پیدا نمودند. و در این سیر
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اي توسط نویسنده» خانه و مدرسه«انتقادي سعدي افاضۀ معنی نموده و اشعاري گفته که به نمونه آن، شعر 
خوش ذوق بوده است.

این دسته از ادبا، با تأثیر پذیري از سنگ مزار سعدي در شیراز درآرزوي خلق گلستان دیگر بودند و 
هان و ایران گردیدند. و در آثار خود خیال و حقیقت را به هم اتصال داده و آن را با هاي اصفمجذوب جاذبه

الفاظ لطیف و دلنشین سعدي درآمیختند و از میان آنان برخی  از دوران کودکی با گلستان زندگی کرده و 
دیدند.تربیت یافتند به طوري که همه آسیا را در آن کتاب می

رتباط برخی از نویسندگان بزرگ با سعدي شدند و در ادامه با رهبر اتحادیه و بعضی از این بزرگان سبب ا
طرفداران حقوق بشر به اختالف نظر پرداختند که فرایند و بازتاب آن بر بسیاري از مکاتب ادبی قرن بیستم 

نان گاه به اثر گذاشت و در میان آنان، تعدادي از چندین شاعر بزرگ ایران تأثیر گرفتند و آثار و تصنیفات آ
بوده است. ایشان در » غرق در گل«نام بوستان و گلستان و گاه برگرفته از واژه هاي داخل آن کتابها مثال 

ها یافته اند.ابتکارات خود از حکایت هاي سعدي بهره
شناسی و تربیت نفس ظرافت طبع، نکته سنجی، رقیق بودن  احساسات، حکایات و ارزش اخالقی و حق

)  این نوع از ادیبان عقیده 121، ص1385امل جذبه و کشش در آثار سعدي است.(معبودي، از مجموعه عو
رود و در میان آنان داشتند سعدي سراینده آواي عشق است و ایران نیز سرزمین گل و زیبایی به شمار می

ه گونه اي به تدوین اند و بافرادي که اصالت فرانسوي نداشتند با آثار سعدي الفت یافتند و به ادراکاتی رسیده
گلستان پرداختند که با نگاه به مضامین آن، کامال شبیه به شیوه سعدي بوده و هیچ گاه زوال نپذیرفت و به 
قول سعدي گردش زمان عیش ربیعش را به طیش خریف مبدل نکرد. همانند آراگون در نگارش الزا. به 

ر آن یافت.طوري که بوي خوش تفکر سعدي و رایحه ایران را می توان د
جهانگردان بزرگ هم مطالب و گزارش هایی در خصوص ایران دارند همراه با مضامین تاریخی نه به 

ي صحیح .شیوه
مند برخی از مترجمان گلستان را لفظ به لفظ ترجمه کردند که از یادداشت هاي تاریخی و دستوري بهره

طلبند. و برخی نیز اشتباهات برخی معنویت میگردید که امروزه معاصران به آن ترجمه ها نیازمندند ومی
ترین ترجمه را نوشتند. همچون ترجمه هانري اند . سه موله از گران و بعضی نیز کاملدیگر را رفع نموده

که با صفحات زیاد و توضیحات تاریخی و جغرافیایی و دستوري 1858ماسه و ترجمه دفرمري در سال 
ي زیادي داشت و افرادي هم در تبدیل گلستان فرانسه که جاذبه و خوانندهبندي مطابق اسلوبهمراه با جمله

به شعر کوشیدند.
مثل دسته گلی از باغ سعدي و یا براي انتشار زبان فارسی مجاهدت نمودند و خود دلبسته و دلداده این 

زبان شدند همانند ویلیام جونز که کتاب دستور زبان فارسی را تالیف نمود.
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ي از توجهات او به آثار سعدي و تأثیر پذیري از آن است که عالقه مندان ادب و فرهنگ از که دستاورد
هاي اخالقی و ادبی را در بطن کتاب همراه با ترجمه حکایاتی ها کردند. و پاره هایی از جنبهآن کتاب استفاده

ان آنان افرادي در صدد از سعدي قرار دادند همانند فرانسیس گلدوین در تالیف پندنامه و همچنین از می
ترجمه آثار فارسی و عربی سعدي برآمدند که زحمات آنان مجموعه اي را در برداشت که دستور زبان را 

پرداختند. به اي دیگر به ترجمه اشعار سعدي به طور منتخب و گلچین شده میکرد. ویا از جنبهکامل می
که در برقراري عدالت در نظام حکومتی صاحب اثر داندعنوان مثال جیمز مولین گلستان سعدي را کتاب می

گذاري است.
در اوایل قرن نوزدهم با گسترش رویکرد به آثار سعدي تحلیل و تفسیر گفتارهاي گلستان افزایش یافته و 

اي چون سعدي را ترجمه گزیده اي از گلستان نیز صورت پذیرفت تا شعاع شناساندن صاحبان اندیشه
بیارانید.

یعنی در اوایل قرم هفدهم براي اولین بار گزیده اي از گلستان سعدي 1636در سال » دره دوریهآدریه آئ«
را در پاریس ترجمه کرد و به چاپ رسانید و این ترجمه سبب شد تا فرانسویان پیش از  هر شاعر دیگر با 

م را داراست سعدي آشنا شوند. از این رو فرانسه در مقام شناساندن سعدي به مردم مغرب، فضل تقد
و آندره » هزار و یک شب «سال پس از ترجمه گلستان، گاالن 68) . 201ص1364(کمیسیون ملی یونسکو 

دوریه پس از گلستان سعدي ، قرآن مجید را ترجمه کرد. مطالب یاد شده اهمیت سعدي را در اروپا و خاصه 
بیات جهان).کند. (آذر، اسماعیل،ادبیات ایران در اددر کشور فرانسه مشخص می

گلستان سعدي را براي سومین بار در فرانسه ترجمه و منتشر کرد. ترجمه » آبه گودن«1789در سال 
به اتفاق ژنرال گاردان سمله ترجمه کاملی از 1807تانکوانی نیز از ترجمه هاي مطرح بود؛ چرا که او در سال 

شاعر و مترجم » آندره شنیه«رجم آن بود. گلستان ارایه کرد که برتري آن بر ترجمه هاي پیشین ، دقت مت
اي از گلستان به دست گیرد که درگیر و دار مسایل سیاسی به قتل خواست ترجمهبدفرجام هم می

)442، ص1344رسید.(عمید، 
یا » گلستان«نمایشنامه منظومی به نام » پواسن دوالشابوسی یر«اي به نام در آغاز قرن نوزدهم ، نویسنده

نوشت. نمایشنامه در سه پرده بود و لحن طنز گونه داشت. این نمایشنامه تحت تأثیر  » محمل سمرقند«
گاهی مستقیم آنها را ترجمه » پواسن«خورد که گلستان سعدي نوشته شده بود و در آن مفاهیمی به چشم می

کرد و در ضمن نمایشنامه خود آورده است. می
دارد که این گلستان به عنوان شخص سعدي مورد نام » گلستان«شخصیت نخست در این نمایشنامه 

توصیف و ستایش قرار می گیرد. این نمایشنامه بر ذهن و زبان نویسندگان و شاعران بعد از خود تأثیر 
) 12331،ص1345اي) را به خود جذب کرد. (دهخدا، گذاشت و توجه شیفتگان رمانتیک (شاعرانه و افسانه
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ورزید کنتس دونوآي است.(انوري، ه به ایران و به سعدي عشق میشاعر و نویسنده دیگر فرانسوي ک
)88،ص1384

ها از اوایل قرم هفدهم با سعدي آشنا شدند و شاعران فرانسوي با سعدي انس یافتند و تحت فرانسوي
ورزید. امرسان تأثیر او قرار گرفتند. به طوري که امرسون درباره سعدي گفت: سعدي به تمام جهان عشق می

اب گلستان را یکی از اناجیل و کتاب مقدسه دیانتی جهان خوانده است. چاپ اولین ترجمه گلستان سعدي کت
گفتاري از امرسون منتشر شد و او تا پایان عمر خویش عالقه خود را به ادبیات به انگلیسی در آمریکا با پیش

ایران حفظ کرد.
که » سعدي« نشان می دهد یکی، شعر طوالنی دو اثر امرسون به طور روشن تري برداشتش را از سعدي 

اول بار در مجله دیال(آفتاب نما) چاپ شد و دیگري پیش گفتار او به اولین چاپ گلستان در آمریکا بود. 
سعدي امرسون، آدم گوشه نشینی است که از هر گونه رفت و آمدي با مردم پرهیز می کند. این خود 

اش را بر دامن کوهی وفی است ولی شبانی هم هست که گلهرفتاري است که مناسب حال و وضع یک ص
سراید و از الهه شعر الهام نگهداري می کند که مشرف بر دریاست و شعرش را همراه با صداي بربط می

)15-19ص 1364گیرد. (کمیسیون ملی یونسکو، می
ست. ایشان از بوستان و ویکتور هوگو گفت که شخصیت ژان والژان را از نوشته هاي سعدي تأثیر گرفته ا

گلستان سعدي به وفور درباره انسانیت تأثیر گرفته است. وي گفت: سعدي اقتصاد دان و روان شناس بزرگی 
بوده چنانکه در آثارش این موضوع نمایان است. ویکتور هوگو، زهد را از بوستان اقتباس کرده 

هنري)است.(صالحی مقدم، سایت بازگویه(سخنرانی هاي فرهنگی، ادبی،
ویکتور هوگو قائد رمانتیک هاي فرانسه از اولین شخصیت هایی بود که تحت تأثیر سعدي و دیگر 

خود را به رشته تحریر درآورد.» شرقیات«شاعران و نویسندگان شرق ، خاصه ایران، کتاب 
که دانست اما دوستانی مانند ژول مول و ارنست فونینه داشتبا وجودي که هوگو زبان فارسی نمی

تحت تأثیر » آلفرد دوموسه«می برد. پس از هوگو، تجربه ها و اطالعات آنها را در کار می کرد و از آنها بهره
منتشر کرد. در قرن 1853نام نهاد و در سال » سرگذشت سار سفید«یکی از بهترین آثار خود را » سعدي«

کردند تا داستان ها و ورد والمور سعی مینوزدهم، رمانتیک ها از جمله آلفرد دو موسه، ویکتور هوگو و دب
حکایت هاي شرقی را در آثار خود نقل کنند و از سوز و گدازهاي عاشقانه پرهیز نداشته باشند.

سرود. » گل هاي اصفهان«سعدي قطعه اي به نام » بوستان«و » گلستان«با توجه به » لوکنت دولیل«
ان هایی را به نام شعرهاي خانه و مدرسه به رشته تحریر داست1888در نیمه دوم قرم نوزدهم، یعنی سال 

درآورد . مانوئل در داستان هاي یاد شده خیلی روشن و شفاف از سعدي یاد می کند و سیرکارش نشان می 
دهد که او سخت تحت تأثیر سعدي است.
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یده تفکر سعدي نیز یکی دیگر از نویسندگان و شاعران البته نه چندان مطرح است که چک» آندره بلسور«
را در گلستان اخذ کرد و مطالب اجتماعی و انتقادي خود را بر اساس آن مطرح کرده است.

شاعر دیگري است که سفري به شیراز کرده و سخت تحت تأثیر مطالب قرار گرفته که بر » میریام هاري«
یایی که در کشور از شاهزادگان رومان» پرنس بیسبکو«روي سنگ مزار سعدي نوشته شده است. همچنین 

فرانسه بالیده بوده با شور و شیفتگی روانه ایران می شود.
رود و تحت تأثیر جاذبه هاي ایران قرار می گیرد . از شاعران دیگري که به طور عمیق و به اصفهان می

او است. » کنتس دونوآي«کند که بتواند چون او گلستانی دیگر خلق کند. تحت تأثیر سعدي است و آرزو می
خلق نمود، چنان به » هاشگفت زدگی«در پاریس به نام 1907هم اهل رومانی بود و در کتابی که در سال 

سعدي پرداخته و از او و آثارش سخن به میان آورده که گویی روحش با او آمیخته است. او خیال و حقیقت 
کالم خود در هم آویزد.هاي گلستان سعدي را بارا به هم پیوند داده و توانسته است شیرین کاري

اندیشد. او که از روزگار کودکی در گلستان نویسنده بلند آوازه عصر حاضر نیز چنین می» موریس بارس«
کرد.(.... هنوز هم من گل سعدي پرورش یافته بود، چندان که به گفته خودش همه آسیا را در آن تنفس می

هانري دومونترالن و «)، توانست بر نویسندگانی چون سرخ را بسیار دوست دارم؛ زیرا از شیراز آمده است
اتحادیه وطن «نیز رهبر » موریس بارس«تأثیر بگذارد و پیوند فکري آنها را با سعدي برقرار کند. » برادران تارو

که در اصل » اتحادیه طرفداران حقوق بشر«بود که در ارتباط با ماجراي دریفوس با رهبر » پرستان فرانسه 
درگیر تعارضانی شدند. البته فرایند آن بر بسیاري از مکتب هاي ادبی قرم بیستم تأثیر گذار بود. از زوال بود،

است. او در آثار خود از چند » لئون گی یودوسه«شاعران و نویسندگان دیگري که تحت تأثیر سعدي بوده ، 
ایرانی یاد می کند. که خود نشانگر تأثیر افکار ایرانی بر شاعر است.

ن حدود نیم قرن شعرهایی سرود و داستان هایی نوست که در همه آنها از نام و آثار سعدي بهره لئو
منتشر شد و شامل داستانهایی بود که وي از 1959داشت. آثار او به شرح زیر است: در گلستان سعدي که در 

گ و گل و خار؛ سعید یا دیگر سخنوران ایرانی خوانده بود، دیگر حصار گل ها در دو بخش عشق و مر
برده است. حکایت سعدي بهره50همچنین راه سعدي که در این کتاب از حدود 

که بعدها در کتاب اصلی او در گلستان » گلزار سعدي«که داراي هفت باب است؛ » سوتان غرق در گل«
بوستان «صورت کامل تري از کتاب » بوستان سعدي«سعدي ادغام شد. از آثار این نویسنده  است، همچنین 

منتشر شد و شامل حکایاتی برگرفته از سعدي و برخی 1959؛ قصه هاي الفونتین من  که در » غرق در گل
داستان سرایان اروپایی است.

کرد، ارزش اخالقی حکایات او و نیز رقّت احساسات را مجذوب می» گی یودوسه«آنچه در آثار سعدي -
را سراینده سرود عشق و ایران را سرزمین گل و زیبایی و نکته سنجی و ظرافت طبع او بود. شاعر سعدي

بلژیکی یاد کرد. او توانست تا حد زیادي » ژان کبس«داند. بین شاعرانی که اصالت فرانسوي ندارند باید از می
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با آثار سعدي الفت بگیرد و آنها را درك کند. ولی سعی کرد به شیوه سعدي و با همان مضامین ،گلستانی 
که هیچ گاه زوال نپذیرد و به قول سعدي، گردش زمان بخش ربیعش را به طیش خریف مبدل تدوین کند 

نکند.
جایگاه خاصی دارد. او کتابی به » آراگون«در بین شاعران فرانسه که تحت تأثیر آثار سعدي قرار گرفته اند. 

است. در رورگار قرون وسطا، دارد و در سراسر این اثر، بوي عطر ایران و رایحه تفکر سعدي آشکار» الزا«نام 
در بازگشت به وطنشان مطالبی راجع به ایران ارائه » مارکوپولو و سرجان ماندیل«دو جهانگرد به نام هاي

دادند. اصوالً گزارش هاي ایران گردان بیشتر متوجه مضامین تاریخی، آن هم نه به شیوه اي صحیح بوده است 
ي یک شرکت روسی به ایران آمد.از سو1516و سرآنتونی جنکینسون در سال 

هاي گلستان را لفظ به لفظ به زبان فرانسه بازگردانید و با یادداشتsemeletم سه موله 1834در سال -
تاریخی و دستوري ، آنرا تحشیه کرده استو هانري ماسه مشترق معاصر به این ترجمه نظر داردسه موله در 

موده است.مقدمه کتاب خویش اشتباهات گودن را باز ن
به سال Seltermeryکاملترین ترجمه فرانسه که مورد توجه هانري ماسه قرار گرفته ترجمه دفرمري 

بالغ شده و توضیحات تاریخی و جغرافیایی و دستوري آن از هر 358باشد که صفحات آن به می1858
ا خوانندگان بسیار دارد.جهت ارزنده است و چون جمله بندي آن مطابق اسلوب زبان فرانسه است در اروپ

قسمتی از گلستان را Duhomeدر زبان فرانسه، چندین ترجمه دیگر از گلستان در دست است و دو هوم 
)70-71،ص1375به شعر فرانسه درآورده است.(خزائلی، » دسته گلی از باغ سعدي« تحت عنوان 

م1858ترجمه فرانسوي گلستان از ش. دفرمري، پاریس 
.(یوسفی، 1880، پاریس ، A.C.Barbier de meynardبوستان باربیه دو منار ترجمه فرانسوي،

)21،ص1373
شخصیتی که براي نشر زبان فارسی تالش بسیار کرد و خود عاشق این »سرویلیام جونز«، 1771در سال 

ر گرفت؛ به برداري قراتالیف کرد که بسیار مورد توجه و بهره» دستور زبان فارسی«زبان بود. کتابی با نام 
طوري که شیفتگان زبان فارسی از این کتاب به عنوان مآخذ معتبري استفاده می کردند.

فرانسیس «1791در این کتاب، شعرهایی از سعدي نیز ترجمه شده بود. در اواخر قرم هیجدهم سال 
ترجمه » پندنامه«را که جنبه اخالقی داشت. در قلب کتابی به نام» سعدي«پاره هایی از حکایت هاي » گلدوین

تصمیم گرفت تا آثار فارسی و عربی سعدي را ترجمه کند. در » هاوینگتون«کرد. بعد از او، شخصی به نام 
» ساموئل روسو» زحمات بسیاري در این راه متحمل شد.» مولوي محمد رشید«مسیر این کار شخصی به نام 

)801،ص1391کرد. (شریفی،را کامل می» نزولیام جو«مجموعه اي را فراهم آورد که ظاهراً دستور زبان 
آورده بود که » سعدي«ولی در این مجموعه، ترجمه اشعاري را به طور منتخب از شاعران ایرانی از جمله 
گلستان » جیمز دمولین«البته همه ترجمه ها از خود او نبود و به اصطالح و به احتمال قوي گلچین شده بود. 
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» روالندسون«هاي حکومتی می تواند مؤثر واقع شود. ر برقراري عدالت در نظام داند که دسعدي را کتابی می
منتشر کرد.(روزنامه تحلیل روز)1828نیز تحلیل گفتارهاي گلستان را در اوایل قرن نوزدهم یعنی سال 

گزیده اي از گلستان را ترجمه کرد و در اختیار انگلیسی زبان ها قرار داد و در » استفن سولیوان -
متن فارسی را با ترجمه التین منتشر کرد.» ژانتیوس«آمستودام 

هاي مختلف ترجمه شده که یکی از مهمترین آن:بوستان به زبان
که هانري ماسه به آن توجه فراوان 1870ترجمه فرانسوي از باربیه دومنار (طبع پاریس) سال -

)29-30، ص1375دارد.(خزائلی، 
زبان انگلیسی:رویکرد و ترجمه آثار سعدي در

در راستاي معرفی سعدي تالش هایی نیز در انگلستان صورت پذیرفت و ترجمه هایی از آثار سعدي در 
اسدآباد و کلکته و لندن انجام گردیده و مجموعه آثار تجدید چاپ شده است. در این ممالک نیز اهل ادب 

نمودند تا اصالحاتی ان ایران تقدیم میي دیگري داشته و در صورت نقص، موارد را به شاعراتکا به ترجمه
ي خویش را ارائه انجام پذیرد. این نوع از نویسندگان همراه با ترجمه اي از بوستان سعدي، سفرنامه

نمودند.می
که ارادت و توجه او را به سعدي نشان می دهد مثل ژوزف آدیسون و از تالشهاي دیگر آنان ترجمه 

دادند و آن را به متن که پس از تکمیل آن را در اختیار انگلیسی ها قرار میگزیده اي از گلستان بوده است 
آوردند.فارسی و ترجمه التین در می

در قرن هجده و نوزده اوج ترجمه ها صورت پذیرفت و در کمال شهرت خود واقع شد و از میان 
اخت افسانه هاي اخالقی و نمودند. سخاورشناسان، در نثر آثار و افزایش شهرت به شکل سه نفري عمل می

) نیز در 694،ص1363دار،هایش که عامیانه بود(جربزهها افزایش یافت و اشعار سعدي و ضرب المثلتمثیل
گی کنار آنها ترجمه گردید. این اشعار بوستان به همراه ترجمه نثر گلستان بوده است این عمل به تبحر و خبر

ته است.شاعري هنرمند و مترجمی تیز هوش نیاز داش
را نام 1888از ترجمه هاي معتبر و ممتاز در آثار سعدي می توان از مجمع آسیایی در بنارس در سال -

برد. که به دنبال آن گلستان شیخ، توسط شعرا نیز به نظم درآمد.
در اینجا نویسنده با کمال دقت و توجه و رعایت اصول و معیار فنی سعی در تولید اثر نمود که حتی

ب آکادمی انگلستان نیز بر ترجمه آثار سعدي قابل ذکر است که از این میان ترجمه هاي کالرك، تصوی
نامه فارسی انگلیسی هارتفرد را می توان ریچارد برکی، ادوارد رهاتسک، ا.ج، آربري، فرانسیس جانس یا واژه

نام برد.
Gladاصل کتاب گلستان با ترجمه انگلیسی آن به وسیله 1806در سال  win گالدوین در کلکته منتشر

شده و این ترجمه انگلیسی چندین بار در اهللا آباد و کلکته و لندن تجدید طبع شده است.
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براي 1820در سال James Rissاي است که جیمز روسنام ترجمهFlower Gardenفالورگاردن 
ي بر ترجمۀ التین ژن تیوس  گلستان ترتیب داد و به همراه متن گلستان به چاپ رسانیده است. ترجمۀ و

Gentius ا اینمتکی است و از این روي نقایص بسیار داشته که سه موله به آن نقیصه ها اشاره کرده است. ام
م مورد تجدید نظر قرار گرفته. اخیراً هم در ایران از آن تجدید چاپ شده و به استاد معظم 1890در ترجمه

ها و افتادگی هایی دارد.ت. نسخه مطبوع در ایران حذفجناب آقاي صورتگر تقدیم گردیده اس
از ایران دیدن کردند. و گزارش آنها هم مورد توجه بسیاري از شاعران و » شرلی«در قرن هفدهم ، برادران 

نویسندگان انگلیسی از جمله توماس هربرت قرار گرفت.
یاد شده در نیمه اول قرن هفدهم اولین دستور زبان در کشور هلند و در شهر لیدن تدوین شد. کتاب 

قرار گرفتند. سرجان شاردن سفرنامه خود را همراه با » سعدي«تحت تأثیر » ولتر«و » دیدرو«منتشر شد. 
» ژوزف آدیسون«به زبان انگلیسی و همچنین فرانسه منتشر کرد. حتی 1687اي از بوستان در سال ترجمه

نوشت که توجه او به سعدي در این کتاب، » ستان کوتاه فارسیدا«تحت تأثیر ترجمه یاد شده، کتابی به نام 
ارادت او را به این شاعر ایرانی روشن می کند.

استفن سولیوان گزیده اي از گلستان را ترجمه کرد و در اختیار انگلیسی زبان ها قرار داد و در آمستردام 
ترجمه هلندي » دونیسبرگ«هاي یاد شده ژانتیوس متن فارسی را با ترجمه التین منتشر و همزمان با ترجمه

اوج گرفت و در کمال شهرت خود واقع 19و 18آن را منتشر کرد. اما باید دانست که آثار سعدي در قرون 
شد.

تمثیل فارسی قطره آبی که به مروارید «اولین خاورشناس بود که مقاله اي به نام » آدیسون «در انگلیسی 
ه نفر از خاورشناسان آثاري را از سعدي منتشر کردند که همچنان بر شهرت س1774نوشت. سال » مبدل شد

تمثیل هاي منتخب از «دوم » آبه بال نشه«توسط » افسانه هاي اخالقی و داستان هاي شرقی«او افزود: نخست 
توسط استفن سولیوان و سرانجام اشعاري متضمن ترجمه هایی از زبان هاي » گلستان یا بستري از گل ها

یایی اثر سرویلیام جونز.آس
گلستان را به صورت آمیخته از نثر و نظم Fd ward .B-Eastwichم ادوارد استویک 1852در سال 

انگلیسی ترجمه کرده لکن پیدا است که یک نفر بیگانه نمی تواند نسبت به اثر زبان دیگر هم شاعري هنرمند 
داً به زیور طبع آراسته شده است. وي استاد م مجد1880و هم مترجمی امین باشد. ترجمه استویک در 

وابسته به دانشگاه آکسفورد و عضو مجمع آسیایی و معلم زبان هاي شرقی و کتابدار دانشکده هند شرقی بوده 
است.

1888بهترین و معتبرترین ترجمه انگلیسی گلستان به وسیله مجمع آسیایی در بنارس انجام گرفته که در 
ده است.م در لندن منتشر گردی
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گلستان شیخ را به انگلیسی منظوم ساخته rogersم یکی از شعراي انگلستان به نام راجرز 1889در سال 
م 1907(هیات) تحت عنوان برگهاي گل از باغ سعدي در سال H.Hyattو شاعر دیگري از انگلستان به نام 

بر گلستان لباس انگلیسی پوشانیده است.
(گرامر برگ) با کمال دقت و رعایت L.crammer-Byrgلیسی دیگري به نام م نویسندة انگ1905در سال 

18(روز گاردن) ترجمه کرده و این ترجمه در Rose Gardenاصول فنی ، کتاب گلستان را تحت عنوان 
م به تصویب آکادمی انگلستان رسیده و از این جهت بسیار ارزنده است. (خزائلی، 1905نوامبر 

رجمه هاي دیگر عبارتند از :)  و ت70-71،ص1375
) 29-30، ص 1375) (خزائلی، 1879-1877ترجمه انگلیسی از کالرك (طبع لندن -

م.1928نرجمه انگلیسی ریچاردبرتن، لندن 
م، تجدید چاپ به کوشش محمدحسین تسبیحی، 1888ترجمه انگلیسی ادوارد رهاتسک، هندوستان؛ 

ش.1346تهران 
م.1945، ج، آربري، لندن 1گلستان از ترجمه انگلیسی دو باب اول 

م1825در تصحیح گلستان، چاپ کلکته، 
چاپ فرانسیس جانس، یاواژه نامه فارسی، انگلیسی

م.1863هارتفرد 
)21، ص1373.(یوسفی،1974تورنتو .M.Wickensترجمه بوستان به انگلیسی ویکنز 

رویکرد و ترجمه آثار سعدي در زبان آلمانی:
هایی صورت گیري، هم، همانند دیگر کشورها نسبت به گلستان بذل توجه و بهرهدر کشور آلمان

وطنان پذیرفت و جماعتی از بزرگان و اهل ادب با پی بردن به اهمیت این آثار، کوشیدند تا آن را براي هم
و اوله توان به آندره دوریهخود ترجمه نموده و در دسترس همگان قرار دهند که در بین اندیشمندان می

آریوسی اشاره کرد که در خالقیت ادبی خود با ادباي ایران همکاري و ارتباط تنگاتنگ و مطالعات عمیقی در 
اند ودر ردیف آنان برخی نیز با سفراي ایران مشورت و ادبیات و زندگی شیخ سعدي شیرازي داشته

اند که می توان از گراف و ترجمه هاي او نام برد.هماهنگی داشته
که از روي نگاشته Oxen Bachزبان آلمانی سه ترجمه گلستان اهمیت دارد: اول ترجمه اوکسن باخ در

میالدي است. این مرد 1654در سال Oleariusهاي آندره دوریه تدوین شده . دوم ترجمه اوله آریوس 
ر شیخ باالخص و ادبیات سیاستمدار آلمانی که به عنوان سفیر مدتی در دربار ایران به سر برده و راجع به آثا

ایران  باالعم مطالعه کرده است. چون به کشور آلمان بازگشت با مشورت حق وردي سفر ایران  در دربار امیر 
ترجمۀ خود را ترتیب داده است. گراف هم یکی از مترجمان گلستان به زبان آلمانی Hoistensهولشتاین 

)70-71، ص1375است.(خزائلی، 
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ي گلستان به زبان هاي دیگر عبارتند از: ترجمه آلمانی گلستان به توسط کارل هـ. برخی از ترجمه ها-
به طبع رسیده است.1850مجري که در 795-793م؛ یا 1982م، 1846گراف، الیپزیگ 

رویکرد و ترجمۀ آثار سعدي در زبان عربی :
یابی به حکمت سعدي دستیابی وبه نقل از حاج خلیفه در کشف الظنون شارحان عرب نیز براي بهره

اند که می توان یعقوب بن سیدعلی و موال مصطفی بن شعبان معروف به سروري را شرحی بر آثار او داشته
نام برد و همچنین از گلستان شیخ اجل سعدي شیرازي ترجمۀ ارزشمند دیگر نیز وجود دارد که مترجم آن 

رات نیز آن را ترجمه کرده است.جبرئیل بن یوسف مشهور به مخلّی است و شاعر معاصر ف
در برگردان عربی گلستان سعدي امتیازي که مد نظر است توجه به سجع ها و صنایع بوده همۀ مساعی در 

راستاي رعایت این شیوه به کار رفته است.
شرح هایی که بر گلستان نوشته شده است.

شود:نون در اینجا یاد میمهمترین شروح گلستان به عربی برحسب نقل حاج خلیفه در کشف الظ
931از شرح هایی که به عربی نوشته شده یکی شرحی است که یعقوب بن سید علی متوفی در سنه 

هجري نوشته و اول کتاب نامبرده این است : الحمد اهللا علی ما اولینا من النعم
و آخر کتاب ترتیب داده958دیگر، شرحی است که موال مصطفی بن شعبان معروف به سروري به سال 

آخر سنه سبع و خمسین و تسعمائه فی بلده اما سیه خفت با عبارت ذیل ختم می شود. تم شرح گلستان فی
)73،ص 1375عن البلیه. (خزائلی، 

در زبان عربی دو ترجمه مهم از گلستان شیخ ترتیب یافته است. یکی ترجمه جبریل ین یوسف مشهور -
)70-71، ص 1375هجري. (خزائلی، 1263م مقارن با 1846به مخلی منطبع در بوالق به سال 

دیگر ترجمه فرات شاعر معاصر عرب تحت عنوان روض الورد.
این مترجم اشعار گلستان را به شعر عربی برگردانیده و در نثر آن هم سجع و صنایع دیگر را رعایت کرده 

)29-30، ص 1375است. (خزائلی، 
1403هـ.ق؛ ترجمه عربی دکتر امین عبدالمجید بدوي قاهره 1381ترجمه عربی محمد الفراتی، دمشق

)21، ص 1373هـ.ق (یوسفی، 
بوستان به زبان هاي مختلف ترجمه شده که عمده آن به عربی بدین قرار است.

ترجمه عربی بوستان که قسمت دوم آنرا دکتر محمد خزائلی دیده و تقریبا ترجمه تحت الفظی است . -
به طبع رسیده است. و با یادداشت هایی از طرف » وین«شرح فارسی به وسیله گراف در با 1850بوستان در 
در لندن انتشار یافته است و همچنین در کلکته، کانیور، لکنهو، 1838و منتخبی از آن در 1891راجرز در 

است.بمبئی، الهور ، دهلی، تبریز و تهران منتخبانی از بوستان به نام خالصه بوستان تالیف شده 
)29-30ص1375(خزائلی ) 
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کلیات سعدي، تصحیح فصیح الملک شوریده.
هـ.ق1327چاپ بمبئی 

، هـ.ق.1340چاپ کاویانی، برلین 
)21، ص1373.(یوسفی،1959چاپ رستم، علی یف، مسکو،

رویکرد و ترجمه آثار سعدي در زبان ترکی :
یابی به مفاهیم آثار سعدي ش آنها براي دستبه زبان ترکی نیز شارحانی وجود داشتند که همه تکاپو و تال

هم براي خود و هم براي دیگران بوده است. در این حیث همت بعضی از بزرگان و ادبا در خور توجه و 
تحسین است. در ایران و هند و ترکیه ترجمه هاي منظومی از گلستان سعدي به عمل آمده است که از 

، شمعی، سودي، هوایی پرسوي و مترجم منظوم دیگر سعد الدین شارحان به نام می توان مصطفی بن شعبان
سعدابن عمر تفتازانی را می توان نام برد.

الدین علی خان شرح هاي دیگري نیز از فارسی بر گلستان به عمل آمد که از مجموع آنها می توان سراج
سعد تنوي و شرح محمد تاج آرزو، هندوستانی موسوم به خیابان گلستان، شرح میرنوراهللا احراري، شرح مال

الدین هندي(حجت) چمنستان، شرح قاضی فتح محمد و شیخ ولی محمداکبر آبادي را ذکر کرد.
م مقارن با 1873اي که به سال در زبان ترکی عثمانی سه ترجمه از گلستان موجود است. یکی ترجمه

گلستان «و عنوان آن چنین استهجري در مطبعۀ شیخ یحیی واقع در شهر قسطنطیه منتشر شده است 1290
»تورکچه ترجمه سی

دیگر ترجمه اسعد افندي که آن هم از انتشارات شهر قسطنطنیه است.
)72، ص1375اي که همراه با شرح سودي است.(خزائلی، سوم ترجمه

آمده است. به ترکی و بوستان شیخ، مدت ها در ایران و ترکیه و هند، از کتاب هاي درسی به شمار می
رسی بر آن شرح ها نوشته اند. به طوري که سروري مصطفی بن شعبان متوفی به سال نهصد و شصت و نه فا

هجري قمري وشخص متوفی حدود سال هزار هجري قمري و سودي در گذشته در هزار هجري قمري و 
اند.هوایی پرسوي (متوفی در هزار و هفده هجري قمري) بوستان را به ترکی شرح کرده

)1871کی (طبع استانبول ترجمه تر-
)791-712ترجمه منظوم به ترکی از سعدالدین مسعود بن عمر تفتازانی -

هجري کرده و 1000هایی که به ترکی نوشته شده یکی شرحی است که شمعی متوفی در سنه از شرح
)29-30، ص1375دیگر شرحی است که سودي متوفی در همان سال نوشته است. (خزائلی، 

مختلف گلستان ، قدیم و جدید ، نیز بهره هنري حاصل شده است. بخصوص شرح سودي، از شرح هاي 
،ص 1373ش (یوسفی، 1349العابدین چاوشی و علی اکبر کاظمی، تبریز، ترجمه حیدر خوش طینت، زین

21(



5713 هامجموعه مقاله

از شرح هاي که به فارسی بر گلستان نوشته شده یکی شرحی است که سراج الدین علی خان آرزوي -
در 1267نگاشته و آن را به خیابان گلستان موسوم نموده و این شرح به سال 1196نی متوفی به سال هندوستا

دهلی به طبع رسیده شارح نامبرده، از شرح هاي دیگري نیز نام می برد که قبل از وي نوشته شده و از جمله 
نگاشته آنها شرحی است که میرنوراهللا احراري ترتیب داده و شرحی که مال سعد تتوي 

دیگر شرحی است که محمد تاج الدین هندي متخلص به حجت پرداخته و آنرا چمنستان موسوم ساخته -
قمري به طبع رسانده. دو شرح دیگر از مصنفان هند در دست است یکی را قاضی فتح محمد 1298و به سال 

شیخ ولی محمداکبر آبادي تهیه کرده که در مطبعه حیدر آباد به زیور طبع آراسته شده دیگري از مصنفات
)70-74،ص 1375است که در لکنهو به چاپ رسیده است. (خزائلی، 

رویکرد و ترجمه آثار سعدي در زبان چکسلواکی :
به بعد گسترش یافته است 17در کشور چکسلواکی هم گرایش به زبان فارسی و آثار شیخ سعدي از قرن 

ز گلستان سعدي را بیانگر تمایل و رغبت اقوام آنجا دانست. به طوري که می توان ترجمه ي آدام دیاریوسی ا
در مجله اي صورت پذیرفت. عنوان آن خرد سعدي بوده 1820در ترجمه کوچکی که از گلستان در سال 

بیت از ادبیات هفتم گلستان را ترجمه نموده است.250است و به دنبال آن پروفسور دووراك 
جنگ اشعار فارسی آورده است وي شاگرد پروفسور جري پچگا ژان ریبکا نیز اشعار سعدي را در 

منتخبی از بوستان و گلستان است که » کتاب باغ گل سرخ«باشد. در موضوع ترجمه کتاب و آثار سعدي می
نام آن از واژه ها و کلمات متن کتاب انتخاب گردیده است. از این میان اوا استو بودا نیز آثار سعدي را 

موعه زحماتی را در این حیث بر دوش کشیده است.ترجمه نمود و مج
به زبان چک، شخصیت و اعتبار سعدي شاعر را از 1914فرانز توسانت با ترجمه آثار سعدي در سال 

مرگ رمانتیک تبلور و درخشش مجدد بخشید.
1974با عنوان ساختار استوار نثر مسجع سعدي که در سال Veroslava SENJUBOVAرساله دکتراي 

ي بلند شاعر ایرانی در چک باشد.وین یافت می تواند جدیدترین اثر در خصوص ارائه هویت و اندیشهتد
از قرن هجدهم به بعد که آثاري چون نگارستان و سنبلستان و بلبلستان تدوین شد اشعاري از فارسی 

SEMCHوسیله ي چون کتاب بوستان و گلستان را در بردارد و در ادامه ي استفاده از کتب شیخ اجل به 

تفسیري از گلستان نیز تدوین گردیده است.
از قرن هفدهم به بعد توجه اروپا به سعدي جلب شده و اولین ترجمه آثار وي در این دوره به چاپ 

از گلستان سعدي در میان کتب کتابخانه هاي تاریخی منطقه ADAM DLEARIUSرسیده است. وجود ترجمه 
قوام چکسلواکی به این شاعر است.چکسلواکی ، نشانگر عالقه ا

در یک مجله چاپ شده و شش سال بعد تحت عنوان 1820اولین ترجمه کوچک به زبان چک در سال 
تجدید چاپ گردید.SACIDS Wisdomخرد سعدي 
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و نیز باب هفتم گلستان را ترجمه 1914بیت از بوستان را در سال 250نیز خود DVORAKSپروفسور 
کرد.

شاگرد پروفسور جري بچکا بخش اعظمی از اشعار سعدي را  درجنگ اشعار 1948JANRYPKAدر سال 
نامبرده کتابی تحت عنوان باغ گل سرخ، تدوین کرد که منتخبی از اشعار بوستان 1954فارسی آورد و در سال 

و گلستان را که به صورت بسیار جالبی تنظیم شده بود، عرضه داشت.
EVAاز شاگردان دیگر او  STOLBOVA.نیز آثار سعدي را ترجمه کرده است

به زبان 1914از مرگ رومانتیک شاعر، که در سال FRANZ TOUSSANTشخصیت سعدي، توسط ترجمه، 
چک انجام شد، تبلوري مجدد یافت.

در مورد ساختار «تحت عنوان VEROSLAVA SENJUBOVAجدیدترین اثر در مورد سعدي رسالۀ دکتراي 
تدوین شده است.1974در سال » جع سعدياستوار نثر مس

نویسنده رساله خود را به دانشکده فلسفه دانشگاه چارلز پراگ ارائه نموده و نتیجه تحلیل وي براي مثال، 
عبارت است از اینکه با وجود آنکه سعدي در انتخاب واژه هاي خود از اصول حسن تعبیر و خوش آوایی 

م چنان داراي مفهومی منطقی بوده و به طریقی ساده پاالیش شده لغایت سودجسته است، اما زبان وي ه
است.

کتاب بلبلستان شجاع الدین 1556/964سلیمان کمال پاشازاده به تاریخ (A.B)الدین نگارستان شمس
که اشعاري نیز Fouzl mostariو دو نسخه از کتاب بیلستان اثر شاعر یوگسالو 1578/986گورانی به تاریخ 

ی دارد که از قرن هجدهم باقی مانده است نام برد.به فارس
در مورد گلستان نوشته شده SEMCIیکی از گنجینه هاي این مجموعه تفسیري است که توسط شاعر ترك 

)210، ص1364است.( کمیسیون ملی یونسکو، 
رویکرد و ترجمه آثار سعدي در زبان هلندي :

) به عنوان یک 612،ص1373گردي کرده بود(صفا، در کشور هلند سعدي بلند مرتبه  که مدتی جهان
جهانگرد معرفی شده بود و در قرن نوزده و بیست مخلصان سعدي اندك بوده اند که با تشخیص اهل ادب و 
دوستداران آن و کسانی که به اهمیت آثار و تالیفات سعدي واقف بودند و در زمان جهانگردي خود افق 

پی برده و شنیده بودند و حتی در ایران به عظمت واالمقامی سعدي در روشن دیدگاه و مرتبه علمی او را 
) و به ترجمه آثار او همت گماشتند که کرامر 67،ص1364اخالق و ادب و حکمت واقف گردیدند(یونسکو،

نگارش سعدي را بر عهده گرفت.1934در چاپ اول دایره المعارف اسالمی نگارش در سال 
رود قلم  ري پیر بوده است که خالصه اي از اثر بزرگ سعدي به شمار مینخستین ترجمه از گلستان به 

که پر از غلط همراه با مجعوالت است.
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دونیسبرگ نیز از جمله دانشمندانی است که به ترجمه هلندي گلستان سعدي همت گماشت و کوشید تا 
اثر ارزشمندي با قابلیت تفهیم در اختیار مردم قرار دهد.

اندرزها و مواعظ سعدي ورد زبان عامه مردم بوده است و در این کشور آثار سعدي و در هندوستان نیز
پذیرفت.کتاب درسی و مکاتبات رسمی به زبان فارسی صورت می

هاي صلیبی، شیخ سعدي پرچمدار دانش و عقیدي مسلمانان ، همان جهانگردي بود که در زمان جنگ
گاهگاه ، صاحبدلی پیدا شده که با قرن و نیم ، در جهان غرب هماجداد غربیان امروز او را اسیر کرد. طی سه

چند دیناري و گاهی هم با دل هوشیار، خریدار سعدي بوده است.
(و تا حدي در قرن بیستم) مخلصان پاکدل شیخ سعدي را با انگشتان می توان شماره کرد.19در قرن 

آید اس هلندي از بزرگان شرق شناس به شمار میشنکنند. براي مثال کرامر شرقبدبینان هرجا ظهور می-
به وي سپرده بودند و در » دایره المعارف اسالم«به حدي که نگارش بخشی از مقاله سعدي را در چاپ اول 

چنین می نویسد:1934آن سال 
مند مظاهر مطالب اخالقی سعدي این را براي ما دشوار می سازد که به راستی و صداقت سعدي عقیده

. خاصه اینکه این مطالب اخالقی را با کلمات رکیک آلوده کرده است.شویم
اي است پر که ترجمه نیست بلکه خالصه» ري پیر«نخستین ترجمه سعدي، ترجمه گلستان است به قلم-

از غلط که گاهی هم از مجعوالت مبري نیست.
نش و اهل اداره آن دیار را به سعدي در هندوستان گسترش یافت هرجا اهل دا»  برتانویان«عالقه مندي 

دیدند، دریافتند که اندرزهاي سعدي ورد زبانشان است. زیرا در آن سرزمین نیز آثار سعدي کتاب درسی و 
، 1362شده است. (کمیسیون ملی یونسکو، راهنماي نگارش بوده و مکاتبات رسمی به زبان فارس نوشته می

)175ص
ترجمه هلندي گلستان را منتشر کرد.» دونیسبرگ« همزمان با ترجمه هاي یاد شده 

هاي دیگر:رویکرد و ترجمه آثار سعدي در زبان
در کابل افعانستان سعدي از اثر گذارنده ترین شاعران  در بعد از خود بوده به طوري که آثار او به دلیل 

شد.جامع معلومات بودن مورد تدریس واقع می
بان فارسی که مفتاح تفکر ایرانی است در تربیت فرزندان همان گونه که اروپاییان از طریق سعدي با ز

وري و شناخت نتیجه انتخاب ) آشنایی یافتند و در این بهره575، ص2536ایرانی نقش اول را دارد (یوسفی،
گذاري فرزندان بوده است. دریانوردان چینی نیز طبق روایت ابن بیتوته غزل سعدي را می سعدي  براي نام
می نمودند و این ها گواه بر سادگی و روان بودن کالم سعدي و عامه پسند بودن همراه با خواندند و حفظ 

)87، ص1388گنیجنه هاي درونی است که آن مجموعه عظیم دارا بوده است.(دانش پژوه، 
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هاي  بوستان و گلستان است که به از افتخارات افغانیها فراگیري کودکانشان در مراحل کودکی ازاندوخته
شدند.گشته و آنان از بدو زندگی بادریاي معرفت شیخ بزرگ آشنا مینیکی تدریس میروال

گوید زبان مردم ایران و تاجیک و داند و میعبدالحی حبیبی جدایی فارسی و دري را امري غیر مسلم می
تان دري، فارسی دري گزیده ترین ترجمه هاي گلس-افغان هرسه یک زبان است به نام هاي مختلف فارسی

به زبان هاي دیگر، ترجمه سن المبر فرانسوي، ترجمه گودن یا آلگر، گوته، روکرت، ولتر، مادام رولند، 
ارنست رنان، هانري ماسه، گارس دوتاي، باربیه دومینار، ترجمه التینی، ترجمه به زبان ایتالیایی ، از ژراردو 

به زبان علی اوف، ترجمه گلستان به زبان دووین نستیسی، ترجمه روسی با مترجمی نامعلوم، ترجمه گلستان
لهستانی، کازي مرسی کی، اوتاو یتوسی کی.

دانند که نه تنها بر شاعران بعد از خود اثر گذاشت بلکه آثار او از جمله در کابل، سعدي را شاعري می
و با کند کند، شاعرانه نصیحت میشود. سعدي نصیحت گر وقتی نصیحت میکتاب هاي تدریس محسوب می

شود که شیفتگان علم و ادب می توانند سعدي نصیحت گر را شعرهاي روح نوازش به قلب مردم داخل می
در گلستان و بوستان جستجو کنند و سعدي شاعر را در غزلیات سعدي، سعدي نه تنها در حوزه فرهنگی از 

آشنا شدند و شهرت سعدي شهرت فراوانی برخوردار است بلکه اروپاییان از طریق سعدي با ادبیات فارسی 
در اروپا به جایی رسید که یکی از سیاستمداران بزرگ فرانسه در اواخر سده هجدهم اسم پسر خود را 

سعدي گذاشت.
این مرد که به سعدي کغنو شهرت یافت بعدها یکی از فیزیک دانان مشهور فرانسه شد.

نود که دریانوردان غزل سعدي را می شکند میوقتی به چین سفر می» ابن بتیونه«بعد از مرگ سعدي 
خوانند و این نشان دهنده آن است که شعر و شهرت سعدي در جهان همان روز با چه سرعتی منتشر شده 

هاي کالم سعدي سادگی آن است که هر کسی به آسانی می تواند کالم سعدي را چه است. یکی از ویژگی
منثور و چه منظوم به آسانی دریابد و بفهمد.

همین روست که در گذشته ها در مساجد و مدارس افغانستان تدریس با کتابهاي سعدي به ویژه از 
آموختند.شنیدند و میشد و کودکان از همان آغاز سخن سعدي را میگلستان و بوستان آغاز می

که گفت: عده اي بدون آن عبدالحی حبیبی ، شاعر ادیب و نویسنده مشهور افعان بارها این جمله را می
اند که زبان فارسی و دري به زبان مختلف هستند. به درك عمیقی از زبان فارسی و یا دري داشته باشند گفته

هیچ وجه معتقد نیستم که این دو جدا از هم هستند، زبان مردم ایران، تاجیکستان و افغانستان هر سه یک 
عدي را با کالم خود او باید توصیف زبان است به نام هاي مختلف مانند فارسی، درس و یا فارسی دري، س

کرد: من آن مرغ سخنگویم که در خاکم رود صورت، هنوز آواز می آید ك سعدي در گلستانم. (خبرنگار 
فارس ، رهنورد زریاب... نویسنده و پژوهشگر افغان)

گزیده ترین ترجمه هاي گلستان به زبان هاي دیگر اینهاست.
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زبان هاي دیگر بسیاري از نویسندگان اروپایی تحت تأثیر افکار شیخ عالوه بر نقل مستقیم گلستان به -1
اجل قرار گرفته، یا با اندیشه هاي بلند شاعر فرزانه ایران آشنایی تمام یافته اند چنانکه در قرن هیجده سن 

ر الگر را زیر نظAIegreالمبر فرانسوي داستان هاي سعدي را به شعر فرانسه درآورد. و ترجمه گودن یا 
داشته و در اوایل قرن نوزدهم هم گوته مضامین شعر سعدي را در دیوان شرقی و غربی خود آورده و 

Ruckert.(روکرت) افکار سعدي را با اشعار آلمانی مطابقت داده است
از سعدي یاد می Rolandولتر آثار سعدي را خوانده و مسامحات مذهبی او را پسندیده است. مادام رولند 

(ارنست رنان) سعدي را از ادباي همگانی شناخته زیرا سعدي سبک فصیح و موجز دارد و renanکند. حتی 
هانري ماسه) آثار سعدي را «اخالق عملی و فلسفه ذوقی او مورد میل و رغبت اروپاییان قرار گرفته است.

ا به دست آورده قبول عامه اي را که سعدي در اروپ» گارس دوتاسی«کند و میراث ادبی انسانیت معرفی می
ستاید. می

Barbier domeynard (باربیه دومینار) می نویسد: در آثار سعدي ظرافتHorace (اوراس) و سهولت و
و سعدي هر دو Horace(اروید) و روانی طبع را بوله و سادگی  بیان الفونتن را می یابیم. Orideفصاحت 

تقدند که فقط باید دم را غنیمت شمرد. حکیم در نظر هم خواص با نصیحت می کنند و هم عوام را هر دو مع
)73، ص1375سعدي، پادشاه حیات روحی است و در نظر اوراس، پادشاه ، پادشاهان است.(خزائلی، 

م که همراه با متن گلستان به خط نسخ است و مترجم آنرا به 1651در سال Centiusترجمه التینی -2
امیر ساکس اهداء کرده است.

م چاپ ناپل 1873ژراردو دووین نستیس در سال Cherado de Vincentiisان ایتالیایی توسط در زب-3
که با مراجعه به تفسیرها و با رعایت انتقاد و اصول ادبیات تطبیقی نگارش یافته است.

م که مترجم آن معلوم نیست. در سال جاري ترجمه دیگري از گلستان 1882ترجمه روسی در سال -4
نظم روسی با رعایت سجع تهیه شده لکن نگارنده هنوز آن را ندیده و از زبان علی اوف متشرق به نثر و

روسی این بشارت را دریافته است.
(کازي مرس کی) و دیگري در سال Kazimirskiم توسط 1876ترجمه در زبان لهستانی یکی در سال -5
و دومی در ورشو به طبع رسیده است.او تاوینوسی کی، که اول در پاریس Otvinowskiتوسط 1879
کتاب گلستان به زبان هاي هلندي و اسالو و رومانی وارد و پشتو و چند بار به زبان هندوستانی ترجمه -6

)72،ص1373شده است.(خزائلی، 
نتیجه:
آنچه موجب شکوفایی و جهانی شدن اندیشه و بینش شیخ اجل گردیده، حکمت ها و حکایت ها و -1
ي اوست که به مدد کالم وحی از طراوت انسانی و طبعی آرام و منظم و معتدل هاي ارزندهپیامها وتمثیل

برخاسته است.
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100به لطف سخن و کرامات حاصل از آثار سعدي، بوستان او با نظر انجمن کتاب نروژ در فهرست -2
اري ماندگار از دو دانشمند کتاب برتر تاریخ ادبیات جهان همراه با مثنوي قرار گرفته که به عنوان شاهک

ایرانی، پرچمی افراشته در ادبیات کهن ایران زمین هستند.
هاي حاصل از آن به عنوان کتاب درسی ي انسان گرایانه سعدي موجب شد تاحکمترشد اندیشه-3

نوجوانان و کتاب خواندنی همه اهل فرهنگ قرار گیرد، به نحوي که بسیار آن را مقدس شمردند.
نسه دانشمندانی با ترجمه آثار شیخ اجل از قرم هفدهم به بعد و نگارش نمایشنامه هایی متاثر از در فرا-4

گلستان سعدي سبب توجه شیفتگان رمانتیک گردیده که آثاري چون شرقیات و گل هاي اصفهان و شعرهاي 
... گردیده است.خانه و مدرسه، غرق در گل، دسته گلی از باغ سعدي و دستور زبان فارسی و پندنامه و

هاي بزرگان آن مرز و بوم چه ادیب و چه سیاستمدار رویکرد صحیح آلمانی ها به آثار سعدي با ترجمه-5
ي آنان به فرهنگ زبان و ادبیات فارسی است.بیانگر عشق و عالقه

اخالقی و آوران ادب انگلیسی نشان از تأثیر پذیري آنان از حکَمترجمۀ گلستان و بوستان از سوي نام-6
حکایت هاي شرقی دارد که مهمترین دست مایه هاي آن خلق داستان کوتاه فارسی، تمثیل فارسی قطره آبی 

تمثیل هاي منتخب از گلستان یا بستري از -که به مروارید مبدل شد، افسانه هاي اخالقی و داستان هاي شرقی
گل ها و ... بوده که تأثیر فراوان در عامه مردم داشته است.

در میان عربی زبانان نیز گرایش و توجه به سعدي و آثارش به وضوح دیده شده است. نام آورانی از -7
نویسندگان و شاعران عرب جهت برخورداري از فهم و معرفت این آثار گرانبها همت به خرج داده و به 

قرار داده که نمونه هایی از ترجمه و شرح آثار منظوم و منثور پرداختند و در نثر هم سجع و صنایع را مد نظر
آنان ذکر گردیده است.

بوستان شیخ مدت ها در ترکیه به ترکی و فارسی همراه با شرح و توصیف از کتاب هاي درسی به -8
شمار آمده و در میان ادب دوستان ترك نیز انسان هاي برجسته اي در صدد ترجمه و شرح کتب سعدي 

ل معرفت چینند.برآمدند تا از چمنزار اخالق و ادب گ
بزرگترین مرد شاخصی که در چکسلواکی به ترجمه آثار سعدي پرداخت پروفسور دووراکس است که -9

شاگردان او یکی پس از دیگري اشعار سعدي و ترجمه آن را به عنوان جنگ اشعار فارسی و با نام باغ گل 
خویش قرار دادند و در اثر تأثیر پذیري ي دکترايسرخ به مردم هدیه کردند و یا بخشی از اشعار او را رساله

از آثار سعدي کتابهاي زیبایی آفریدند.
از مخلصان پاکدل شیخ سعدي 20و 19ها که نقش وسیعی در جهانگردي داشتند در قرن هلندي-10

مند گردیده و در تولید کتابهایی با محتوا و برگرفته از آثار سعديبوده اند و از مطالب اخالقی او بهره
برآمدند.
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به غیر از کشورهاي ذکر شده به عنوان جویندگان آثار سعدي کشورها و ممالک دیگري نیز رویکرد -11
توان افغانستان، پاکستان، هندوستان و صاحبان زبان هاي خوبی از تالیفات سعدي داشته اند که از جمله می

را نام برد. که میراث دار اندیشه بزرگ و التین پشتو، لهستان و دولت هاي اسالمی و رومانی و هندي و غیره 
بلند صاحب نامی چون سعدي بوده و از سبک فصیح و موجز و اخالق عملی و فلسفه ذوقی او استقبال 

کردند.
کتابنامه

.1جلد 204-210، ص1364کمیسیون ملّی یونسکو، ذکر جمیل سعدي، -1
در قلمرو جهان).آذر، اسماعیل، ادبیات ایران در ادبیات جهان (بخش سعدي -2
.2، جلد15-19، ص1364کمیسیون ملّی یونسکو، ذکر جمیل سعدي، -3
.88،ص1384قرار، انوري، دکتر حسن، شوریده و بی-4
.29-30، ص 1375خزائی، محمد، شرح بوستان، -5
.21، ص1373یوسفی، غالمحسین، شرح گلستان، -6
.70-71، ص1375خزائلی، محمد، شرح گلستان، -7
، جلد اول.353،ص1369الدین، مقاالت ادبی، جاللهمایی، -8
زریاب، رهنوردگزارش، نویسنده و پژوهشگر افغان، سایت.-9

.801، ص1391شریفی، محمد، فرهنگ ادبیات فارسی، -10
.429،ص1371مهدوي یحیی، افشار ایرج، هفتادمقاله جلد دوم، -11
.333، ص1367مینوي، مجتبی، نقد حال، -12
.612،ص 1373هللا، تاریخ ادبیات ایران، صفا، ذبیح ا-13
.67، ص1364کمیسیون ملی یونسکو، ذکر جمیل سعدي، -14
صالحی مقدم، سهیال، سایت بازگویه(سخنرانی هاي فرهنگی ادبی هنري).-15
سایت ایسنا (خبرگزاري دانشجویان ایران).-16
ن، سایت نگاهی به آوازه و تأثیر آذر، اسماعیل،ادبیات ایران در ادبیات جهان، سعدي در قلمرو جها-17

سعدي در جهان.
سایت روزنامه، تحلیل روز.-18
سایت خبرگزاري فارسی، -19
.442، ص1344عمید، حسن،فرهنگ عمید، -20
.12231، ص1345دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، -21
.87،ص1388دانش پژوه، منوچهر، استاد سخن سعدي،-22
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.121،ص1385در آثار سعدي،شناسی معبودي، زهرا، جامعه-23
، جلد سوم.694، ص1363جربزه دار، ع، مقاالت قزوینی، -24
، جلد دوم.575، ص 2536یوسفی، غالمحسین، برگه هایی در آغوش باد، بهمن -25



5721 هامجموعه مقاله

بررسی و تحلیل کاربرد صفت هاي گل ها و گیاهان در ادبیات منظوم کودك
معصومه قاسمی

رسی دانشگاه پیام نورکارشناسی ارشد زبان و ادبیات فا
1دکتر حمید رضایی

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور 
چکیده

گیاهان،گلها ودرختان از جهات مختلف می تواند مورد توجه شاعران کودك قرار گیرند یکی گستردگی 
ل انگیزي به خصوص براي آنها، دوم تنوع موضوعات و پدیده هایی که در آنها وجود دارد. سوم زیبایی و د

روانی کودك با آنها وجود دارد. در نظر –کودك و چهارم تناسبی که میان تمایالت و ویژگی هاي روحی 
کودکان مرز میان جاندار و بی جان از بین می رود. آن ها اصل را بر جاندار بودن همه چیز می گذارند و 

پیرامون خود نسبت می دهند.توصیف گلها،گیاهان و زندگی و عوارض آن را به کلیه ي اشیاء و پدیده هاي
پدیده هاي آن از موضوعات همیشگی در شعر کودك بوده و هست و به دلیل نزدیکی روح لطیف و زالل 
کودکان به طبیعت، از دیرباز جلوه هاي طبیعت دست مایه ي شاعران کودك براي سرودن شعر بوده است. در 

ودرختان وانواع آن در قالب ساختار صفت و موصوف در  آثار پنج شاعر پژوهش حاضر کارکرد گیاهان،گلها 
معروف ادبیات کودك در حوزه ي نظم از لحاظ مفهوم  و بسامد بررسی شده است.

ادبیات کودك، صفت، شعر، گلها، گیاهان، درختانها:کلیدواژه
مقدمه:

خالف سایر جانداران دیگر در دل خاك گیاهان، گروهی از جانداران کره ي زمین هستند که ثابت اند و بر
گیاهانی که گل می دهند، معموالً اندام هاي بسیاري دارند: ساقه، ریشه، برگ، جوانه و دانه. هر « چسبیده اند. 

اندامی کاري ویژه به عهده دارد. براي نمونه، برگ ها براي گیاه غذا می سازند. ساقه ها محافظ برگ ها 
اندام هاي گیاه می رسانند. ریشه ها آب و مواد کانی را از زمین می گیرند و به اندام هستند و غذا را به تمامی 

هاي باالیی گیاه می فرستند همچنین ریشه ها گیاه را بر زمین استوار نگه می دارند. خود گل ها نیز دانه می 
ر زندگی همه ي اندام هاي سازند. تمامی اندام هاي گیاه با یکدیگر همکاري دارند. اگر اندامی آسیب ببیند، ب

دیگر تأثیر می گذارد. اگر جوانه ها به وسیله ي پرندگان، حشرات یا سرما آسیب ببینند، ممکن است گیاه تا 
)192: 1382(سیلی، » سال بعد گل ندهد. حتی ممکن است بپژمرد و بمیرد. 

درخت نماد هستند.دگار عالماي از تجلیات آفرییکی از زیباترین مظاهر خلقت و جلوهان و گیاهاندرخت
آبادانی و شاخص سبزي و خرمی و مظهر زندگی و باعث تلطیف هوا و موجب آسایش و رفاه مردم و صفا و 

1 . faanid2003@yahoo.com
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در دین مقدس اسالم،بنابرآیات و روایات و سیره معصومین(ع) می توانیم به نقش و . پاکی طبیعت می باشد
.بریماهمیت این نعمت و موهبت عظیم پروردگار عالم پی ب

روح جستجوگر کودك، عطشی سیري ناپذیر براي شناخت، دانستن و کشف رازهاي هستی دارد و شاعر 
این شناخت را در پوششی از واژه ها و تصاویر هنرمندانه و با زبانی شاعرانه، در اختیار او قرار می دهد؛ به 

اي کودك هر چیز ساده می تواند همین دلیل است که شاعر کودك، مشکلی براي یافتن موضوع شعر ندارد. بر
)36: 1384موضوع شعر قرار گیرد. ( موسویان، 

شعر کودك و نوجوان باید سرشار از تجسم و عینیت باشد، براي این منظور، شاعر باید کنش ها و 
تصاویر شعري را به کودك نشان دهد و این عملکرد در تصاویر او تجلی یابد، صور خیال عینی و ملموس، 

ر کودك را بارور می سازد. شعر کودك در فراسوي واقعیت هاي روزمره و ملموس، در جستجوي روح شع
چیزي نیست در حقیقت ارائه ي کار هنري براي کودك و نوجوان به صورت عام، تالش ظریف، آگاهانه و 

قعیت دقیق است؛ در دو قلمرو واقعیت و خیال آن هم در بستر زمانی خاص. کودك ونوجوان همواره به وا
هاي که در دسترس و قابل لمس و حس است، بیشتر عالقه نشان می دهد تا اینکه راز آلود باشد. زیرا این 
گونه واقعیت ها حس کنجکاوي اورا بر می انگیزد، از طرف دیگر کودکان در بعد تخیل فعالند و اغلب در 

ل پی می گیرند؛ تخیل، راهی است رویا و خیال فرو می روند و کمبود ها و نیاز هاي خود را در عالم خیا
براي گریز از یک نواختی، تنگی و محدودیت و حتی روزمرگی است. خیال است که دست کودك را در بر 
می گیرد؛ و از کوچه پس کوچه هاي خستگی و ماندگی و محدودیت، به دنیاي سراسر تازگی رهنمون می 

ن پناه ببرد و خود را با طراوت و تازگی درون گره کند. تخیل، هدیه اي خدادادي است تا کودك بتواند به آ
)  به همین دلیل شاعر کودك ونوجوان باید در عالم واقعیات کودك کاوش 1388:47زند ( خسرو شکیب، 

کند و آنچه را کودك با حواسش به دست می آورد، عمق و وسعت بخشد؛ در عالم تخیل که ظرف خیال 
ع نگري نامحدود تر است، شاعر نیز امکانات بیشتري در این دنیا در کودك نسبت به ظرف واقع بینی و واق

مقایسه با عالم واقعیت دارد؛ اما این وسوسه که دست شاعر در عالم خیال باز است؛ نباید به ابزاري مبدل 
)  48شود که کودك را به سمت و سوي ضد واقع بکشاند. ( همان: 

گلها
د که به خاطر تنوع رنگ و شکل، طرفداران زیادي دارند و توجه دسته اي از گیاهان را تشکیل می دهن

زیادي را به سمت خود جلب می کنند. گلها، جلوه ي خاصی را به طبیعت بخشیده اند و زیبایی دو چندانی 
را به ارمغان می آورند. گلها را می توان از نظر تزیینی و دارویی از هم جدا کرد. بسیاري از گلها، جزء گیاهان 

رویی محسوب می شوند و آدمی از آن ها بهره می برد. اما اکثر گلها، جزء گیاهان تزیینی هستند و به منظور دا
زیبایی بخشیدن به شهر، خانه و باغچه مورد استفاده قرار می گیرند. گلها، معموالً بوته دار و علفی هستند. اما 

طبیعت را جلوه ي خاص می بخشند.بسیاري از درختان هم در فصل بهار به گل می نشینند و دامن
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گلها، عالوه بر استفاده هایی که در زندگی انسان ها دارند، براي جانوران دیگر هم حائز اهمیت اند. برخی 
از جانوران از گلها براي تغذیه استفاده می کنند.

. از آن جمله گل در ادب فارسی معناي بسیار دقیق و شاعرانه دارد و تعبیرات مختلفی از گل شده است« 
)12: 1389(رنگ چی، » است چهره ي سرخ و خوش آب و رنگ محبوب یا هر چیز دیگر. 

هنگامی که در شعري از گل براي کودکان سخن می گوییم نباید انتظار داشته باشیم که ذهن کودك هم 
داراي تمام تصاویري باشد که یک بزرگسال می تواند از گل در ذهن خودش داشته باشد. 

گل
گل از نظر گیاه شناسی عبارت از عضو تولید مثل و تکثیر گیاهان که از برگ هاي تغییر شکل یافته به 

وجود آمده است، به عبارت دیگر در گیاهان دانه دار اندام تولید مثل به شکل گل فراهم آمده است. 
شده است. از آن گل در ادب فارسی معناي بسیار دقیق و شاعرانه اي دارد و تعبیرات مختلفی از گل

)11-12: 1389جمله است چهره ي سرخ و خوش آب و رنگ محبوب و یا هر چیز دیگر. ( رنگ چی، 
(همان ، ناز) / پریده رنگ برگاي گل 10باشم ( رسولیان، ماه ومن: کوچکیا در آن باغ بزرگ گل 

)6مادرانه ها: 
ببند سرخم) / گل 5(همان،نمکی و ...: رنگارنگگالي ) / با این12(همان، پسرانه ها: نازمالالالال، گل 

توي فصل بهارون بشیم ( همان، عید اومد بهار خندون) / یک گل 3چشم و الال کن ( همان، دخترانه ها: 
است، قرمز و سرخ) / این گل 10!  ( رحماندوست، از آسمون تا اینجا: قشنگی) / چه گل هاي 1اومد: 

)8و وارنگ: خوشبوست ( همان، رنگ
) /  سرش، دانه ي خشک است 13( همان، گل چی شده: خوشبوونازوقشنگرو  خوشگلییک گل 
وزرد م، گلسرخ( همان  ) /  گل باز) /  بده، ده تا گل11است ( همان، بابا آمد نان آورد: نازو آخر، گل 

م (کودك) ( همان ) / بخواب شیرین زبان، گل ) / الال، الال19م (کودك) ( همان،الال، الال، گل شب بو: سفید
( قاسم نیا، دست کوچولو پا نازقرمز) / دنبال گل می گرده، یک گل 20(کودك) ( همان: زیبااي گل، گل 

( همان، زیبا) /  الال الیی گل 8( همان، خاله ریزه وگنج بزرگ: قرمزي) / قوري گل 25کوچولو: 
راستکی)  /  این گل4داره ( همان، خاله سوسکه وآقا موشه: ریز ریزگلهاي ) / 8الال،الال،گل شب بو: 

بخواب حاال ( کشاورز، الالیی هاي مامان زري: نازم) / گل2نیست ( همان، حسنی می خواست بازي کنه: 
) / اون غنچه س و9( همان، گنجشک و پروانه: قشنگو شاد) /  یک عطر خوشبو هم زده، مثل گلی 15

(همان، زیبا) / آن باغ کوچک داشت گل هاي 6مامان ( همان، مامان پري یه نی نی: قشنگتو هستی گل 
)2آسمان دریاشد:

توي لونه دوتا کفتر (همان، صد پر،) /  الال الال گل 5( همان، کالغی و کالغی بود: زیبازن النه، گلی
( همان، الالیی هاي شب بو) /  الالالال، گل 10( همان: چینی) / الالالال گل 9الالیی هاي نی نی کوچولو: 
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) / دیدم 12یک شب صورتش اخمو بود ( کشاورز، الالیی هاي مامان زري: شب بو) / گل 5مامان زري: 
م و زیبا  عروس همه گل ها ( یمینی شریف، سرود سرخ)/ گل 6( همان، باغ رنگارنگ: زردآنجا یک گل

) / نبینی چو من، 10نبینی چو من (همان، سرود گلها: خوشبوو نازنین بدنخوشرنگی ) / اما نوگل8گلها: 
)11( همان: خندان( همان ) / در باغ و بستان، نوگلیبی خاریک گل 

خوش ) / گل شب بو، 12گلها  ( همان: مهربان( همان ) /  به به از شما، خوشبونبینی چو من، یک گل 
) / 6ه، اتاق شده مثل باغ ( همان، عید اومد بهار اومد: قشنگ) /  بس که گالش 9من: ( رسولیان، ماه ورنگ

) / جایی که گل 2( همان، دخترانه ها: بهتره، ز روي هر گلیکمیابعزیز دردونه ام دختر، گل روي تو 
)6ه ( رحماندوست، گل چی شده: فراوون

شد، مامان خسته) / گل اگه 21یه که اون کیه که: نمی شن ( همان، اون چبزرگ ترو کوچیکگلهاي او 
شد، مامان  برام یه آب پاش می خره( تشنه) / گل اگه14برام یه گلدون می آره ( همان، ترانه هاي مامانی: 

) / خواب از سرم پر زد، گل نیز 8ست ( همان، رنگ و وارنگ: خوشبووقرمزهمان) / این گل سرخ است 
خوب) / گلم، 30شد با هزارها امید ( همان: پرپر) / گل چی کرد؟24ابا آمد نان آورد: شد ( همان، بپرپر

است (بچه) ( همان ) / ، دور) / گلم از خانه11ست(بچه) ( قاسم نیا، الال، الال گل شب بو: خوشرواست و 
و دلم پروانه ي اوست (بچه) ( همان )نازگلم، 

ست ( همان ) / گل رو کشیده، خوشبو( همان ) / گلم شب بوست، گلهاي دنیاست (بچه)زیباترینگلم، 
س که مونده ریزه میزه   ( همان، گرسنه) /می گم گلم، 8( کشاورز، نی نی کوچولو یه گاو داشت: بی رنگ

)10چاقاله با یک عروسک: 
بود  ( همان، فروشینمی شه؟  ( همان ) /  غمگین شد از اینکه گل ها، بزرگولی می گه گل من چرا 

) / شد 3( همان، الالیی هاي بابایی: ناراحت) / بیا کاري کنیم این گل نشه یک لحظه 2آسمان دریا شد: 
( همان: زیباعروس همه گل ها) / گل سرخم و 7( یمینی شریف، سرود گلها: زیباوخوشرنگباز گل ها، 

) / 9ید و هستید گلستان را سزاوار ( همان: خوبهمهبی خارو چه با خار) / شما گل هاي گلزار  چه 8
شد گلم در این بین (همان، ما بچه خوب) / 12( همان: با وفا، همه مهربانهمه زیبائید، زیباهمه اي گلها، 

) / 6ه؟(گل) ( رحماندوست، اون چیه که اون کیه که: قشنگه  هر چی باشهرنگارنگه، صد جور) / 4ها: 
)9ما بچه هاست؟ (گل)   ( همان: ه، دوستقشنگخیلی 

ست(گل) ( عالی) / داد می زنه: چه 21نمی شن؟(گل) ( همان: پر پرو خراببا اینکه آب نمی خورن  
، بود آنجا توي صحرا  ( گل ) ( کشاورز، باغ تنهاي تنها) / او ولی 2قاسم نیا، حسنی می خواد بازي کنه: 

)12(گل) ( یمینی شریف، سرود گلها: ما خوشنو همه خوشبو) / همه 6رنگارنگ: 
اطلسی

)10( یمینی شریف، سرود گلها: زیباوخوشرنگمن اطلسی ام، 
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بنفشه
بنفشه، معرب آن بنفسج و پهلوي آن ونفشک گیاهی است از تیره ي بنفشه، داراي گل هاي نامنظم و برگ 

ت. بنفشه را همه می شناسند. گل هاي آن هاي متناوب. در حدود یکصد گونه از این گیاه شناخته شده اس
بود رنگارنگ)/ الله و رز قشنگ بود بنفشه، 59: 1389کوچک و خوشبو و بنفش رنگ است ( رنگ چی، 

)15(رسولیان، ماه و من: 
پیچک
)9دور گل می رقصد  ( همان: رقصندهپیچک 

رز
)15بود  بنفشه رنگارنگ بود   ( همان: ، قشنگالله و رز

لسنب
سنبل بر وزن بلبل که به صورت هاي زنبل و زونبول آمده است. در لغت به معنی خوشه ي جو، گندم و 
مانند آن است؛ ولی در اصطالح گیاه شناسی، گیاهی است از تیره ي سوسنی ها، جزو تک لپه اي ها با جام و 

زیبا و خوشرنگ و کاسه ي رنگین و داراي گل هاي بنفش خوشه اي است. چون زود گل می دهد و گلش
خوشبوست مورد توجه است و جزو گیاهان مرغوب زینتی است، و پیاز آن را در گلدان ها می کارند. بهترین 
نوع آن هلندي است. برگ هاي سنبل دراز و نوك تیز است و گل هاي آن به شکل خوشه هاي بلند و به هم 

)2215: 1389رد است. ( رنگ چی، فشرده و معطر و به رنگ هاي قرمز، آبی، ارغوانی، سفید و ز
)8نشان دارم ز گیسو   ( یمینی شریف، سرود گلها: خوشبومنم سنبل
شاه پسند

)11( همان: زیباوخوشرنگمن شاه پسندم، 
شب بو

شب بو یا شب بوي، گیاهی است از تیره ي صلیبیان که زینتی است و به سبب دارا بودن گلهاي معطر و 
در باغچه ها کشت می شود، برگهایش سبزِ روشن و گلش معطر و زرد و به الوان دیگر نیز می زیبا غالباً 

: 1389باشد. شب بو داراي گونه هاي مختلف از قبیل: سلطانی، هراتی، درختی و زرد است. ( رنگ چی، 
243(

خوش ب بو،) /و گل باغ من، مثل ش11( یمینی شریف، سرود گلها: زیباو خوشرنگمن هستم شب بو،
( گل شب بو )( بیداروغصه دار) / تا سحر بود آن شب، 10( رسولیان، ماه و من: دوست داشتنیو ناز، بو

)14کشاورز، باغ رنگارنگ: 
شکوفه
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)1( رسولیان، اتل متل توتوله: خندونقصه ي قند و قندون، شکوفه هاي 
)   3لباس عید گنجشک: گلها هزار هزار رنگ   ( رحماندوست،قشنگقشنگشکوفه ها

غنچه
حسنی چشاشو دسته دسته) / غنچه ي 1( رسولیان، الالیی هاي شبانه پسرانه: بستهبخواب اي غنچه ي

داد ( کشاورز، گربه به قشنگ) / قالی به من رنگ داد یه غنچه ي 2بسته ( قاسم نیا، حسنی کالس چنده؟: 
) / می چینه از گل رویت، 6( همان، الالیی هاي نی نی کوچولو: زیبا) / بخند اي غنچه ي15من میو داد: 

شد   ( همان، نی نی توپولی یکی یه زیبا) / نی نی با این روسري  غنچه اي 8( همان: زیبایه دونه غنچه ي
)8دونه: 

قاصدك
)9( رسولیان، ماه ومن: زرنگقاصدك ها، چه 

نسترن
از گونه هاي وحشی و خودروي گل سرخ است که پایه ي پیوند براي نسترن یا نستر و یا نسترون، یکی 

انواع گل سرخ قرار می گیرد. گلی است از انواع گل سرخ و در هر شاخه چندین گل با هم می شکفد، 
)2416: 1389نسترن عموماً به گل سرخ هاي وحشی و گل سرخ هاي باال رونده گفته می شود. ( رنگ چی، 

)9( رسولیان، ماه و من: بود خوش بونسترن، 
نیلوفر

نیلوفر یا نیلوپر و نیلوپل و یا نیلوفل، از تیره ي نیلوفریان نزدیک به تیره ي آالله هاست. رستنی هاي این 
تیره در آب می روید، از انواع معروف آن گل نیلوفر است که داراي گل هاي زرد یا سفید است و ماده ي 

)423: 1389لین به کار می رود. ( رنگ چی، لعابی بسیار دارد و به عنوان م
است  ( رحماندوست، آبی) /  نیلوفر، 10( یمینی شریف، سرود گلها: زیبا و خوشرنگمن نیلوفرم، 
)4رنگ و وارنگ: 

یاس
)5من  ( رسولیان، پسرانه ها: سپیدتویی یاس
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گلهاجدول بسامد صفت در ترکیبات وصفی و مسند مربوط به
تعدادمسندتعدادترکیب وصفینامردیف

__2خوش رنگ، زیبااطلسی1

1رنگارنگ__بنفشه2
__1رقصندهپیچک3

1قشنگ__الله و رز4
__1خوشبوسنبل5

__2خوشرنگ، زیباشاه پسند6

خوشبو، ناز، دوست داشتنی، 2خوشرنگ، زیباشب بو7
غصه دار، بیدار

5

__3)، خندون2قشنگ (شکوفه8

)، بسته، دسته دسته، 3زیبا (غنچه9
قشنگ

6__

1زرنگ__قاصدك10
)،  4)، زیبا (4) ، سرخ (6ناز (گل11

)، زرد 3)، خوشبو (4قشنگ (
)، 2)، شب بو(2)، قرمز (2(

سفید، شیرین زبان، ریز ریز، 
چینی، شاد، صد پر، نازنین، 
راستکی، بی خار، خندان، 

ون، مهربان، کوچک، خند
خوش رنگ، رنگارنگ، باز، 

خوشگل

)، خوشبو 3)، قشنگ(5زیبا (43
)، 2)،  خوشرنگ(3)، پرپر (3(

)، خوشرو، 2)، خوب (2بزرگ (
دور، ناز، بی رنگ، گرسنه، 
فروشی، ناراحت، عروس همه 
گل ها، با خار، بی خار، مهربان، 
باوفا، کمیاب، بهتر، فراوون، 

قرمز، کوچیک،  خسته، تشنه، 
تنهاي تنها، صد جور، رنگارنگ، 

عالی، خراب، خوش نما

45

1خوشبو__نسترن12
1آبی2خوشرنگ، زیبانیلوفر13
__1سپیدیاس14

گلهاجدول بسامد صفت مربوط به
تعدادصفتردیفتعدادصفتردیف

1بسته1628زیبا1
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1دسته دسته1129قشنگ2
1گزرن930خوشبو3
1باز831ناز4
1خوشگل732خوشرنگ5
خندان/ 6

خندون
1خوشرو333

1بی رنگ334قرمز7
1گرسنه335رنگارنگ8
1فروشی336پر پر9

1آبی237بزرگ10
1ناراحت238خوب11
عروس همه گل 238زرد12

ها
1

1با خار240سفید / سپید13
1با وفا241شب بو14
1شاد242بی خار15
1چینی243مهربان16
1ریز ریز144رقصنده17
1شیرین زبان145فراوان18
1صد پر146کوچیک19
1نازنین147خسته20
1راستکی148تشنه21
1کمیاب149دور22
دوست 23

داشتنی
1بهتر150

1صد جور151تنهاي تنها24
1خراب152عالی25
1غصه دار153خوش نما26
1بیدار27

نمودار بسامد صفت مربوط به گلها
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درختان
از نگاه کودك، درخت شاید موجودي بلند باال باشد که ایستاده و تنه اي قهوه اي و باال تنه اي سبز رنگ 

ا به همراه دارد و برگ برگ آن خیال انگیز است. ي ما هزار و یک ظرافت و معندارد. اما درخت مورد استفاده
درخت 

درخت که عربی آن شجر است، عبارت از گیاه بزرگ و ستبر است که داراي ریشه و ساقه و شاخه است 
)143: 1389که چوب آن به مصارف مختلف می رسد. ( رنگ چی، 

توت خوب)  / اي درخت 16، یک هلو مانده تنها  ( رحماندوست، خانه ي خاله: زیباروي درخت 
گردوست ( پیر) / در حیاط کوچک آن یک درخت5( کشاورز،  مرا یک دایناسور درسته...: مهرباننازنین

)8همان، سیب جان سالم: 
) / سر تا پاي درخت، 7( یمینی شریف، آواز سوسک: کوچکیپر می زنه یواشکی، روي درخت 

)1د بهار اومد: می شه( رسولیان، عید اومشکوفه بارون
چنار

ي گزنه ها که یکی از درختان زیبا و پر دوام و بی بار و پر شاخ و برگ و چنار، درختی است از تیره
تنومند است که عمر آن زیاد است و در بعضی مناطق معتدل و سردسیر ایران کاشتن آن از قدیم معمول بوده 

ان اقسام کهن سال این درخت موجود و معروفند. ( است و هم اکنون در بسیاري از شهرها و ییالقات ایر
)225: 1389رنگ چی، 

)12ست   ( کشاورز، سیب جان سالم: زیباو سبز او یک چنار
سرو

سرو درختی است که همیشه سبز است و در خزان برگ نمی ریزد و از رسته ي بازدانگان و تیره ي 
گونه ها زرد رنگ یا کمی مایل به قرمز است و مخروطیان محسوب می شود. چوب سرو سفید و در برخی 

بوي مطبوعی دارد و بسیار محکم و گران بهاست. میوه هاي آن شبیه میوه ي کاج ولی به مراتب کوچکتر از 
آن و به اندازه ي یک فندوق است که مخروطی شکل و داراي بوي تند و مطبوعی است و در مناطق 

(رسولیان، داستان بلند) /  قامتش شبیه سرواي201: 1389چی، کوهستان ایران فراوان می روید. ( رنگ 
)11انقالب: 
کاج

)4، ناگهان چیزي دید   ( کشاورز، هادي و گله ي آبادي: بلندزیر یک کاج
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درختانجدول بسامد صفت در ترکیبات وصفی و مسند مربوط به
تعدادمسندتعدادترکیب وصفینامردیف

__2باسبز، زیچنار1

زیبا، خوب، مهربان، نازنین، درخت2
کوچک، پیر

1شکوفه بارون6

__1بلندسرو3

__1بلندکاج4

درختانجدول بسامد صفت مربوط به
تعدادصفتردیفتعدادصفتردیف

1نازنین26زیبا1
1کوچک27بلند2
1پیر18سبز3
1شکوفه بارون19خوب4
1بانمهر5

درختاننمودار بسامد صفت مربوط به
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گیاهان
عالوه بر درختان و گلها، گیاهان نیز در شعرهاي کودکان حضور دارند، ولی حضور آنها مانند شعرهاي 

بزرگساالن نمادین نیست.
اسفند

فت در در اوستا سپنته صفت است (در تانیث سپنتا ) یعنی پاك یا مقدس، برابر سانکتوس التینی. این ص
اوستا براي خود اهورمزدا و گروهی از ایزدان و مردمان و جز آن آورده شده است از آن جمله براي ارمیتی. 

یا سپند گیاهی که در التینی روتا نام اسفندسپنته در بسیاري از کلمات بسیط ومرکب فارسی بجا مانده مانند: 
(دهخدا، ذیل مدخل)داردو دانه آن بخوري است معروف. 

)2، حسن کجاست تو خونه       ( قاسم نیا، حسنی کالس چنده: دونه دونهفند اس
برگ

زایید نو) /  بوته، کار خود را کرد، برگ هاي10( رحماندوست، بابا آمد نان آورد: پر از چینشش برگ 
)29( همان: 

/ افتاد روي یک ) 7( کشاورز، پاییز خانم: زردوقرمز جاجیم خوب و خوشگلی بافت، با برگهاي 
می آره  نو) / براي این درختت برگ هاي 14( همان، پرواز سخت الك پشت: پهنو نرمدرخت، با برگ هاي

، از شاخه شد کنده ( همان، گنجشک و زردوخشک) / یک برگ3( همان، نی نی کوچولو یه گاو داشت: 
) / برگ 24اندوست، بابا آمد نان اورد: بود ( رحمحناییو سبز) / برگی که با خود داشت، 12پروانه: 

ه برگهاش، چون آخر پاییزه  ( همان، نی نی زرد) / درخته، 14است ( کشاورز، رنگ و وارنگ: سبزدرخت، 
)3کوچولو یه گاو داشت: 

پنبه
)19است  ( همان، پر زرد قناري: عجیبیپنبه هم چیز

تیغ
)3ي چاه ( رسولیان، نمکی و ...: ، اونو سر و ته کن توسیاهو تیزبا تیغ هاي 

)12گل ها ( همان، نی نی چه مهربونه: تیزنزن تو دست و پا تو، به تیغ
خار

تیز) / خارهاي خیلی8گل ها  ( رسولیان، نی نی می خواد بدونه: تیزاما گازش می گیرن، خارهاي
)6نش بود ( کشاورز، باغ رنگارنگ: ، دکمه ي پیراهکوچک)/ پنج شش تا خار 3همان، نمکی و ...: (داري

داغ
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)12است   ( قاسم نیا، الال، الال گل شب بو: خوببه الله داغ 
دانه

)11است و آخر، گل ناز است  ( رحماندوست، بابا آمد نان آورد: خشکسرش، دانه ي 
رنگ سبزه

)14است رنگ سبزه  ( همان، رنگ و وارنگ: سبز
ریشه

)13ش سنگ ها را هم شکست ( همان، من کجا و زور کجا: نرمریشه هايکنار بوته اي که با 
داري  ( همان )ناجورچرا چنین زور داري؟ ریشه ي 

سبزه
شدند ( رسولیان، شاد) / سبزه ها 13( همان، من کجا زور کجا: مهربانمن،ناز ناز، جان، سبزه سبزه قبا
)2ماه و من: 

آباد) / از سر لطف خدا همه9ستان ( یمینی شریف، سرود گلها: ، منم زیور بخندانمنم سبزه ي 
)2شدند(سبزه) ( رسولیان، ماه و من: 

شاخه
)3جوونه ها   (همان، داستان انقالب: خشکیدهسوز و سرماي ستم تو خونه ها، روي شاخه ي 

)7و چوبیم  ( رحماندوست، پنج تا غذا...: خشکسومی گفت: ما همه مون شاخه ي 
)24( همان، بابا آمد نان آورد: زیباتر از زیباآن شاخه ي گل بود، 

علف
علف در لغت به معنی گیاه و هر گیاه سبز خودروست. ساقه ي آن ها سست است و چوبی نشده است، 
چنین گیاهانی ارتفاع زیادي پیدا نمی کنند و اگر رشد زیادي کنند به تکیه گاه هاي اطراف خود می پیچند و 

)287: 1389به روي زمین می خزند. ( رنگ چی، یا 
تر) / علف هاي 13ی، رو دامنم  نمی رست  ( رحماندوست، من کجا و زور کجا: ظریفعلف با آن 

بودم، بزي مرا نمی خورد(علف)  ( رحماندوست، من پر زور) /  اگر که 5بخوره( قاسم نیا، ماه و ماهی: 
)15کجا زور کجا: 

غوزه
)19بودند   ( کشاورز، پر زرد قناري: سفتوخشک خشکر عکس پنبه، غوزه ها ب

گلبرگ
)24بود  ( رحماندوست، بابا آمد نان آورد: طالییوزردگلبرگهاي گل 
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گندم
واژه ي گندم در پهلوي و پازند گنتم و معرب آن جندم است. 

د و تو خالی بر گهاي بی دمبرگ گندم گیاهی است از تیره ي غالت، یک ساله با ساقه ي نازك، بند بن
ولی نیام دار که تمام فاصله ي بین دو بند را می پوشاند و از طرف مقابل شکافی دارد، گل گندم از سنبله 

)353: 1389هایی تشکیل یافته است که شامل سنبله هاي کوچکترند. ( رنگ چی، 
دونه ) / شام عروسیشونه، گندم 6اومد: ، سبز شده تو سینی ( رسولیان، عید اومد بهار دونه دونهگندوم 

شده توي سینی  ( رسولیان، عید اومد سبز ) / گندوم دونه دونه، 16( رحماندوست، عروسیه عروسیه: دونه
)6بهار اومد: 

گیاه 
)1می پیچه توي هوا ( همان: تازهبوي گیاه 

هسته
(دهخدا، ذیل مدخل)دارد.مجموعه دانه و درون بر برخی گیاهان که در داخل میوه قرار

)1( قاسم نیا، به خاطر خروسه: کوچولوروي زمین افتاده یه هسته ي 
گیاهانجدول بسامد صفت در ترکیبات وصفی و مسند مربوط به

تعدادمسندتعدادترکیب وصفینامردیف
__1دونه دونهاسفند1

)، پر از چین، قرمز، 2)، زرد (2نو (برگ2
، خشکپهن، نرم

4)، حنایی، زرد2سبز (9

1عجیب__پنبه3
__3)، سیاه2تیز (تیغ4

__)، کوچک2تیز (خار5

1خوب__داغ6
1خشک__دانه7
1سبز__رنگ سبزه8
__2نرم، ناجورریشه9

3شاد، خندان، آباد4سبزه قبا، جان، ناز ناز، مهربانسبزه10
1زیبا تر از زیبا2کیده، خشکخششاخه11
1پر زور2ظریف، ترعلف12
3)، سفت2خشک (__غوزه13
2زرد، طالیی__گلبرگ14
1سبز2)2دونه دونه (گندم15
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__1تازهگیاه16

__1کوچولوهسته17

گیاهان جدول بسامد صفت مربوط به-60
تعدادصفتردیفتعدادصفتردیف

1ناجور517خشک1
1سبزه قبا418سبز2
1جان419زرد3
1ناز ناز420تیز4
1مهربان321دونه دونه5
1شاد222نو6
1خندان223نرم7
1خشکیده224کوچک/ کوچولو8
1زیبا تر از زیبا225عجیب9

1ظریف126پر از چین10
1تر127قرمز11
1سفت128نپه12
1طالیی129حنایی13
1تازه130سیاه14
1پر زور131آباد15
1خوب16

نمودار بسامد صفت مربوط به گیاهان
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نتیجه:
هاي چشم نواز طبیعت هستند، که نه تنها براي بزرگساالن، بلکه گلها،درختان و گیاهان از جمله زیبایی

اشتنی هستند؛ ولی نباید انتظار داشت کودکان همان برداشتی را از گلها و براي کودکان نیز جذاب و دوست د
درختان داشته باشند که بزرگساالن از آن دارند، زیرا کودکان قادر به درك نمادها و یا معانی ثانویه ي کلمات 

نیستند.
برده شده گل نام14این قسمت شامل سه بخش گلها، درختان و گیاهان می شود، که در قسمت اول از 

16صفت، که بیشترین تکرار با زیبا( 53بار به همراه 7بار و شب بو 98است، که بیشترین تکرار با گل با 
بار ) است. قسمت بعد درختان، که بر 7بار ) و خوشرنگ( 8بار )، ناز( 9بار )، خوشبو( 11بار )، قشنگ( 

رخت نام برده شده است و بیشترین تکرار نیز با د4خالف گلها از تنوع کمتري برخوردار است و تنها از 
بار ) است. قسمت بعد 2بار ) و بلند( 2صفت که بیشترین تکرار با زیبا( 9بار به همراه 7کلمه ي درخت 

31بار به همراه 7بار و سبزه 13گیاه مختلف نام برده شده است، که بیشترین تکرار با برگ 17گیاهان، که از 
بار ) است.4بار )، سبز، زرد، تیز هر کدام( 5ن تکرار با خشک( صفت که بیشتری

گلها، گیاهان و درختان در ادبیات فارسی به غیر از معنی اصلی هرکدام در معنی نمادین نیز به کار رفته 
شود که در ادبیات کودك صفاتی که در این بخش آورده اند. ولی با توجه به جدول ها و نمودار  مشخص می
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ي گلها زیبا، خوشبو، خوشرنگ و ناز هستند، و این هاي ظاهري آنهاست؛ زیرا همهست، بیانگر ویژگیشده ا
شود.      ویژگی منحصر به یک گل یا گیاه خاص نمی

کتابنامه
) لغت نامه ، مؤسسه ي انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم 1377دهخدا، علی اکبر، (-1
ابا آمد، نان آورد، کانون پرورش فکري کودکان و ) ب1385رحماندوست، مصطفی ، (-2

نوجوانان، چاپ سوم 
)  من کجا و زور کجا؟، انتشارات مدرسه، چاپ اول1386، (________-3
) اون چیه که، اون کیه که، کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، 1386، (________-4

چاپ اول
غذاها، انتشارات پیدایش ، چاپ سوم ) پنج تا انگشت بودند که...1388، (________-5
) رنگ و وارنگ از همه رنگ، انتشارات مدرسه، چاپ دوم1389،(________-6
) لباس عید گنجشک، انتشارات حوا، چاپ اول 1389، (________-7
) گل چی شده؟ قیچی شده، نشر افق، چاپ اول1389، (________-8
آسمون تا اینجا، کانون پرورش فکري ) از1385رحماندوست، مصطفی، قاسم نیا، شکوه، (-9

کودکان و نوجوانان، چاپ اول 
) ترانه هاي مامانی، کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، چاپ 1386، (________-10

اول
) ترانه هاي خواب و خیال، کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، 1387، (________-11

چاپ اول 
سی، کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، چاپ ) عروسیه عرو1385، (________-12

اول
) عروسی خاله سوسکه، انتشارات فرهنگ مردم با همکاري 1390رسولیان بروجنی، بنفشه، (-13

انتشارات رعنا، چاپ چهارم 
) اتل متل توتوله گاو حسن چه جوره؟، انتشارات فرهنگ مردم با 1390، (________-14

م همکاري انتشارات رعنا، چاپ چهار
) داستان انقالب، نشر نوشته، چاپ اول، 1387، (________-15
) نی نی می خواد بدونه، انتشارات آمیس، چاپ اول1388، (________-16
) عید اومد بهار اومد، انتشارات آمیس با همکاري انتشارات فرهنگ 1388، (________-17

مردم، چاپ اول
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ت آمیس، چاپ اول)  نمکی و دیو بد زبون، انتشارا1387، (________-18
) ماه و من، انتشارات هشت بهشت، چاپ اول1375، (________-19
) الالیی هاي شبانه دخترانه ها، انتشارات هشت بهشت، چاپ دوم1388، (________-20
) الالیی هاي شبانه پسرانه ها، انتشارات هشت بهشت، چاپ دوم1388، (________-21
رانه ها، انتشارات هشت بهشت، چاپ دوم) الالیی هاي شبانه ماد1388، (________-22
) گل و گیاه در ادبیات منظوم فارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و 1389رنگچی، غالمحسین، (-23

مطالعات فرهنگی، چاپ دوم
) دست کوچولو، پا کوچولو، کانون پرورش فکري کودکان و 1386قاسم نیا، شکوه، (-24

نوجوانان، چاپ سوم
الال، الال، گل شب بو، کانون پرورش فکري کودکان و )1389و دیگران، (________-25

نوجوانان، چاپ چهارم
) غذا ها جورواجورند، انتشارات پیدایش، چاپ اول1386، (________-26
) حسنی می خواست بازي کنه، انتشارات پیدایش، چاپ سوم1378، (________-27
رم) حسنی کالس چنده، انتشارات پیدایش، چاپ چها1389، (________-28
) ماه و ماهی، انتشارات قدیانی، چاپ اول1387، (________-29
) خاله سوسکه و آقا موشه، انتشارات قدیانی، چاپ دوم1388، (________-30
) خاله ریزه و گنج بزرگ، انتشارات قدیانی، چاپ دوم1388، (________-31
) به خاطر خروسه، انتشارات قدیانی، چاپ دوم1388، (________-32
) چاقاله با یک عروسک رفته به مهد کودك، انتشارات قدیانی،چاپ 1388اصر، (کشاورز، ن-33

دوم
) مرا یک دایناسور درسته قورت داده، انتشارات قدیانی، چاپ دوم1388، (________-34
) آب، بابا، ماما، انتشارات قدیانی، چاپ دوم1388، (________-35
دیانی، چاپ دوم) هادي و گله ي آبادي، انتشارات ق1388، (________-36
) آسمان دریا شد، انتشارات قدیانی، چاپ دوم1388، (________-37
) کالغی و کالغی بود، نشر افق، چاپ دوم1387، (________-38
) گربه به من میو داد، نشر افق، چاپ نهم1388، (________-39
) الالیی هاي مامان زري، انتشارات رویش، چاپ هفتم1389، (________-40
) الالیی هاي بابایی، انتشارات رویش، چاپ هفتم1389(،________-41
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) نی نی کوچولو یه گاو داشت علف تو باغچه می کاشت، انتشارات 1389، (________-42
رویش، چاپ نهم

) نی نی توپولی یکی یه دونه خوشگل و ناز و دردونه، انتشارات 1389، (________-43
رویش، چاپ چهارم

ولی می دونه مامان چه مهربونه، انتشارات رویش، چاپ ) نی نی توپ1389، (________-44
چهارم

) سیب جان سالم، انتشارات پریمان کانون پرورش فکري کودکان و 1386، (________-45
نوجوانان، چاپ چهارم

) پاییز خانم، کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، چاپ چهارم1382، (________-46
آواز قشنگ، کانون پرورش فکري کودکان و ) باغ رنگارنگ، 1378، (________-47

نوجوانان، چاپ دوم
) پر زرد قناري، کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، چاپ اول1383، (________-48
) گنجشک و پروانه، کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، چاپ 1385، (________-49

اول
نهم، شماره ي سوم، کتاب ماه کودك و سال » درخت ما، خانه ي ما) « 1384موسویان، انسیه(-50

نوجوانان، دي ماه
)  آواز سوسک، نشر روش نو، چاپ اول1387یمینی شریف، عباس، (-51
) سرود گلها، نشر روش نو، چاپ اول1387، (________-52
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هاي رمان شوهر آهو خانمشناختی دلبستگی در شخصیتبررسی روان
1ملیحه قاسمی

ات فارسی کارشناس ارشد زبان و ادبی
یداهللا جاللی پندري

دانشیار و عضو هیأت علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد 
چکیده

گیري و ساخت آن به شمار تواند مبناي شکلترین مسائلی که در رمان شوهر آهو خانم، مییکی از اساسی
که فغانی بیش از آنعشقی که از منظر علی محمد ا-آید، مسألۀ عشق و دلبستگی سید میران به هماست
شباهتی با عشق داشته باشد، برخاسته از هوس است. 

دانند، اما با توجه به سن، عقاید شناسان اجتماعی شباهت میان افراد را انگیزة اصلی عشق و عالقه میروان
شناختیو رفتار سید میران که به طرز مشهودي متفاوت با شخصیت هماست؛ در این مقاله به بررسی روان

شود.عشق سید میران به هما پرداخته می
ها به شباهت بر اثر ابتدا بر اساس شکل پیشنهادي لوك بدار، میزان تفاوت این دو شخصیت و تبدیل آن

شود. سپس، طبق نمودار رشد روابط صمیمی لوینگر، روند رابطۀ سید گذر زمان و زندگی با یکدیگر، بیان می
ود؛ که با توجه به آن استمرار تقریباً ثابت روابط سید میران و آهو، پس از شمیران با آهو و هما مقایسه می

دهد و در نتیجۀ رفتن هما، به پایان رابطۀ این دو از ثبات و پر نوسان تغییر شکل میحضور هما، به شکلی بی
است؛ اما پس از شود. اگرچه استمرار رابطۀ سید میران با هما از همان ابتدا رو به افزایشطریق مرگ منجر می

رود و برعکس نمودار اصلی لوینگر که براساس آن، این نوع از مدتی (هفت سال)، رو به زوال پیش می
گیري پایانی از طریق جدایی شود، قطع این رابطه موجب شکلاستمرار به مرز پایانی از طریق مرگ ختم می

گردد.می
ر نگارندگان، علت اصلی پیدایش دلبستگی شدید بحران میانسالی بخش دیگر این مقاله است که از نظ

بحرانی که در نتیجۀ فراهم نشدن موقعیت مناسب براي برآورده شدن نیازهاي افراد -سید میران به هماست 
چنین، زندگی هما در کنار سید میران ناشی از فرصت گیرد. همتوسط جامعه، در نیمۀ دوم زندگی شکل می

فشار اجتماع بر زنانی مطلقه چون اوست.طلبی وي به منظور رهایی از 
شناسی اجتماعی، عشق و دلبستگی، علی محمد افغانی، شوهر آهو خانمروانها:کلیدواژه

مقدمه
استکسینخستین،)1340(»خانمآهوشوهردرباره«عنوانباايمقالهدرندوشن،اسالمیمحمدعلی

شاهکاریکعنوانبهاجتماعی،وتاریخیادبی،لحاظازارآنوپردازدمیخانمآهوشوهررماننقدبهکه
رمان،ایناساسبررا،)1347(»خانمآهوشوهرفیلم«مالپورداوود. کندمیمعرفیفارسیزباندر

فارسیمعاصررمانشناسیجامعه«عنوانباپژوهشیدرنیز،مقدمتوکلیصفیه. استکردهکارگردانی

1.malihe1986ghasemi@gmail.com
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فرعیوکلیویژگیتحلیلوتوصیفبا،)1383()»سلوچخالیجايوهاهمسایهخانم،آهوشوهر(
ایرانیجامعهاجتماعیساختارتواندمیچگونهفارسی،معاصرکهرماندهدمینشاناثر،هرشناسیجامعه

بادیگرپژوهشیدرقربانیورکالییمعصومههمچنین،. کندمنعکسخوددرتاریخیمختلفهايدورهدررا
راتأثیراتیاست،کوشیده،)1389(»افغانیمحمدعلیاثرآهوخانمشوهررمانبرشناسیجامعهنقد«انعنو
اجتماعی،اموررونددرخوداثرخلقبهتوجهباکهراتأثیراتیمتقابالًوپذیردمیجامعهازنویسندهکه

انجامتحقیقاتاینازهیچکدامدرکهاستالزمنکتهاینبیان.سازدروشنگذارد،میفرهنگیوسیاسی
.استکه این مقاله براساس آن شکل گرفته، نشدهاجتماعیروانشناسیبهايشده،اشاره

براىوگذراندشهرآندررامتوسطهتحصیالتوشدزادهکرمانشاهدر1305سالدرمحمدافغانىعلى
تحصیلىبورساخذبهموفقبودن،ممتازلتعبه. شدافسرىدانشکدهواردوآمدتهرانبهتحصیلادامه
آمریکا،ازبازگشتهنگام1333سالدر. گردیدآشناورمانادبیاتباکهبودهمانجادروشدامریکابراى

او،ذهن،درخانم،آهوشوهررماننگارشهاىجرقهنخستینزنداندر. شدمنتقلقصرزندانبهودستگیر
. گرفتدرخشیدن

در این راکرمانشاهیخانوادهیکزندگى) از1313-1320سال(هی تیزبین و البته ریزبین هفتوي با نگا
چنان از مسائل کشف حجاب، نظام حکومتی، برخوردهاي صنفی تا روابط کشد. وي آنمىتصویررمان، به

دمیران یاسیبزرگگوید که خواننده، خود را میان حیاطزن و شوهر، دو هوو و دعواي کودکان سخن می
. کندمیاحساسنانواییصفمیانحتیوبردرشکهسوار

ها ها زیسته و با روحیات تمام آنها با آنکند که گویی سالها را معرفی میافغانی به گونه اي شخصیت
فهمد و از تالطم درونیش آگاه است. بغض فروخورده آهو را حس آشناست. او احساسات سید میران را می

داند چگونه غم نهفتۀ چشمانش را براي خواننده توصیف کند. سرکشی و جسارت هما را ب میکرده و خو
دهد در این میدان، چه خوب و چه بد، بتازد. کند و به او اجازه میدرك می

هاي رمان سپید و سیاه نیستند؛ گاهی خاکستري متمایل به سپید و گاهی متمایل به سیاه. اما در شخصیت
دارند. این انگیزند و او را به همذات پنداري وامیاي حس ترحم خواننده را برمیدام به گونههر صورت، هر ک

ها نویسی افغانی در این رمان است که به شناخت و فهم او از تک تک شخصیتهاي داستانیکی از ویژگی
در قالب واژگانی نرم ها، بیان اعتراضی آتشین گردد. انگیزه اصلی مظلوم و غمدیده نشان دادن شخصیتبرمی

-و ترحم انگیز است. اعتراضی پنهانی به اوضاع سیاسی و اجتماعی آن زمان که هیچ کس را راضی نگه نمی

دارد. 
شود که اي آرام، همراه با امواجی کوتاه و همیشگی تصور میزندگی سید میران با آهو به صورت دریاچه

- پی دارد؛ اما لذت و هیجان آن را با جان و دل میحضور هما در زندگی وي، اگرچه دریایی طوفانی در
پذیرد.
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سید میران در میانۀ عمر خویش، با ارزیابی زندگی گذشتۀ خود، خسته از تکرار عادي روزها، وجود هما 
که به آهو، چهار فرزند و تمام تالش سازنده و فداکارانۀ وي توجهی آنکند؛ بیاي نوین، قلمداد میرا حادثه

ها شاید از روي اجبار جامعه و یا شود که سالو وفاداري آهو خانم، قربانی تعهد مردي میکند. صبر 
هاي شخصیِ وي که تمام گمانش بر صحیح بودن آن است؛ به انجام اعمالی پرداخته است.خواسته

ن هاي همسرش را در خود جاي داده بود؛ خار چشم سید میراافکار سنتی آهو خانم که روزي تمام آرمان
خورد. سالح جاذبه  و شود و تجددگرایانه به نوآوري هوو که جسم و جان شوهر را ربوده، غبطه میمی

هاي دلفریب هما در قالبی از افکار مدرن، به طرزي زیرکانه پیشۀ سنتی سید میران را مورد هدف قرار عشوه
کند.دهد و او را بنده و اسیر خود فرض میمی

کشد که کوچک ترین اعضاي بل سنت و مدرنیته را آن چنان به تصویر میرمان شوهر آهو خانم، تقا
خیزد. سنتی که با نگاه زنی با چادر جامعه نیز، متأثر از آن، گاهی اشک شوق و گاهی آه از نهادشان برمی

-چنان کوچک و حقیر مییابد، همسر و فرزندان و عقاید خود را آنسفید در یک کوچه، تحولی ژرف می

بیند. هاي پیشین را خیالی بیش نمیکه مخاطب، تمام وابستگیپندارد 
»ایرانکتابانجمن«سوىاز،1340سالدرکهاستایرانکالسیکهاىرمانمهمترینازیکىرماناین

آنازکهرساند،چاپبههایىکتابنیزبعدهاىسالدرافغانى. شدانتخابسالبرگزیدهرمانعنوانبه
.استکردهجذبخودبهرابیشتريخوانندگانشوهرآهوخانم،میان، رمان

پردازیم:ها به خالصه رمان شوهر آهو خانم میاینک براي فهم بهتر تحلیل
سید میران مردي نانوا، معتقد و دست به خیر است که با آهو وچهار فرزندش در یک خانه نسبتاً بزرگ با 

کند و این آغاز در سفید و هما نام در نانوایی او را مالقات میکند. زنی با چاهمسایگانی متعدد زندگی می
شدید سید میران به اوست. مدتی بعد هما به عنوان مستأجر وارد خانه آهو خانم دلرحمی و سپس دلبستگی

کند. اما تغییر رفتار شوهر، زنگ خطري شود. آهو زن مهربان و سازگار سید، با محبت از او استقبال میمی
شود هایش تعبیر میکه یک روز صبح کابوسدهد تا اینبه تدریج ترسی ناشناخته به قلب او راه میاست که

بیند و این آغاز سرنوشت دهند، میو میران و هما را کنار هم در حالی که خبر عقدشان را به اهل خانه می
ما هر چه بیشتر دست و پا تلخ آهوست. آغاز صبر و دست و پا زدن براي حفظ زندگی و برگرداندن شوهر. ا

شود که جا که آهو تبدیل به زنی میرود؛ تا آنزند، شوهر بیشتر در این باتالق عشق و دلبستگی فرو میمی
پرستد و از آن سو هما با سالح توجه به آهو، شیفته وار هما را میتنها نامش در شناسنامه میران است. وي بی

کند تا حدي که تمام ثروتش را به شکل هدایاي گوناگون به پاي یل میجمال و زیرکی، عقل سید میران را زا
چندساله) و دیگر آشنایان هیچ اثري در او ندارد.ریزد. اعتراضات آهو، میرزانبی(رفیقهما می

شود که ریشش را براي سید میرانِ متعهد و مذهبی در مسیر این عشق هوس آلود، تبدیل به مردي می
-خورد ومست در کوچه بر زمین میکند و حتی شراب میزند، موهایش را رنگ میمیاولین بار در عمرش 
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برد و بدین ترتیب گامی در روند حجاب به جمع بزرگان شهر میافتد. وي با تمام تعصبات پیشین، هما را بی
دارد.کشف حجاب نیز، برمی

دهد، دست از با فرزندانش ادامه میدو به زندگی توجه از آنتفاوت و بیدر این میان آهو که گاهی بی
هاي شوهر او را کند. اگرچه پاسخدارد و از هر فرصتی براي آگاه کردن سید میران استفاده میتالش برنمی

کند و از نادانی و شکند؛ اما گاهی میران خود اعتراف میکند و هر لحظه بیش از پیش درهم میخوار می
رود که آهو را اي پیش میکند.  این شیدایی و بیخودي به گونهدرددل مینالد و براي زن اولش ناتوانیش می

اوضاع سید میران، تنها اینکند. درزند و او را از خانه بیرون میها کتک میدر مقابل چشمان کنجکاو همسایه
دعوا او داند. سفر با هما که چندي پیش به خاطر یک راه نجات خود را فروش خانه و سفر به شهري دور می

را سه طالقه کرده اما شیفته تر از آن است که از او دست بکشد. هنگام کرایه کردن ماشین و سوار شدن بر 
رسد و با خواري آن، آهو که به هر قیمتی به دنبال حفظ زندگی از دست رفته خود و فرزندانش است، فرا می

شود خبري از هما نیست؛ چرا که با وجه میگرداند. به محض ورود به خانه متتمام سید را به خانه بر می
- کند که رفتن هما مرا از دودلی و بی. سید میران اعتراف میها و وسایل، رفته بودراننده ماشین و تمام پول

)؛ 800: 1390افغانی، »(این چراغ را هم بیا روشن کن«ها که آورد و با صدا زدن یکی از بچهارادگی در می
زند. یاد میبازگشت به خود را فر

شناسی اجتماعینقد روان
ادبی،متونبهروانکاويعناصروهاشیوهکردناعمالباکهادبیاست،نقدانواعازیکیروانشناسینقد

ذهنبهجدیدايدریچهادبی،آثارشناختیروانتحلیل.کردآنازشگفتونوتفسیرهاییوهاتحلیلتوانمی
: شودمیبررسیجنبهچندازتحلیلاین. انجامدمیادبیاثرترمتفاوتوبهترفهمبهکهگشایدمیمخاطب

هاي هاي ناخودآگاه و کشمکشانگیزه«که طی آن هاشخصیتازتنچندیایکاثر،گاهیکلمحتوايگاهی
اوايهانگیزهونویسندهشخصیتاوقاتبرخی) و84: 1380صنعتی، »(گیردها مورد توجه قرار میدرونی آن

.گرددمیآشکارمخاطببراي
کند که شناسی این امکان را براي منتقد فراهم میهاي یک رمان در پرتو معلومات روانبررسی شخصیت

توان نظریات جدید را دانیم، میها مؤید چیزهایی باشد که در باب دقایق، فکر و ذهن بشر میاگر رفتار آن«
)528: 1335دیچز، »(یر ادبی به کار برداي براي توضیح و تفسبه عنوان وسیله

افراداجتماعیرفتاربر«کهاستشناسیروانعلمپرکاربردونوهايشاخهازیکیاجتماعیشناسیروان
شناختدیگران،ظاهرورفتارشاملتواندمیکهاستاجتماعیاندیشهورفتارعللدنبالبهواستمتمرکز

(بارون و دیگران، .»باشدژنتیکیوزیستیعواملحتیوفرهنگیهايارزشمحیطی،عواملاجتماعی،
ریزد و کرد، فرو میشناسی و جامعه شناسی را از هم جدا میهایی که روان) این دانش نوین، دیواره19: 1388

هاي گوناگون زندگی اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد. تواند در جنبههاي آن میبا توجه به قابلیت
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توجهباوآنهاستروابطبیانوداستانهايشخصیتتحلیلروانشناختی،نقدبررسیهايجنبهازیکی
روانشناسینقدازآنبررسیبرايگیرد،میقراراجتماعیهايرمانجزوآهوخانم،شوهررماناینکهبه

یل عشق و دلبستگی سید میران به شود. و با توجه به این نوع از نقد در این مقاله به تحلمیاستفادهاجتماعی
شود.هما (دو شخصیت اصلی رمان) پرداخته می

عشق و دلبستگی در رمان شوهر آهو خانم
ها، مسئله مهمی که عالوه بر مسائل اجتماعی، سنت  چند همسري، و توصیف اعمال و رفتار شخصیت

عشقسید میران به هماست. .دهد، میتقریباً تمام اتفاقات رمان شوهر آهو خانم را تحت الشعاع خود قرار 
پیشازپرداختنبهبررسی عشق و دلبستگی سید میران و ریشه یابی آن در این رمان، به این موضوع که ابعاد 

تواند از ضعیف تا چنین میزیر بنایی عاطفه وي، با توجه به مثبت یا منفی بودن شامل جهاتی است که هم
شود.قوي متغیر باشد، پرداخته می

گیري ابق با جدول صفحۀ بعد، زندگی آرام و محبت خالصانۀ سید میران به آهو، اگر چه در جهتمط
گیرد اما شدت آن نسبت به عالقه سید میران به هما ضعیف است. پس از آشنایی با هما و مثبتی قرار می

شود که روبرو میاي مثبت همراه با شدتی فراوان حضور وي در خانه، ابعاد عاطفی سید میران، با تجربه
گیرد و در پایان، اي منفی با شدتی فراوان قرار میمتقابالً بحث و جدل با آهو بر سر عشق تازه، در درجه

گاه سید میران نزد آهو که مبتنی بر گالیه کردن از هماست، در جهتی منفی اما ضعیف هاي گاه و بیدرددل
گیرد.قرار می

که شباهتی با عشق داشته باشد، عشق آتشین سید میران به هما، از دید علی محمد افغانی بیشتر از آن
میران به هما تحت عنوان عشقی پاك یا هوس آلود، تغییري برخاسته از هوس است. مطرح کردن محبت سید

کند. چرا که به عنوان انگیزه اصلی عشق، ایجاد نمی» هاشباهت«شناسان اجتماعی مبتنی بر ایجاد در نظر روان
(بدار، ». را به عنوان عامل جذابیت نشان داده است» شباهت«تحقیقات بسیار متعدد و فراوان، بارها قدرت «

چنین توجه به نظریه توازن شناختی (که فرتیز هیرو و سپس نیو کامب، نمایندگان اصلی آن ) هم1380:197

منفی
د آهوگالیه سید میران از هما نز

مثبت
زندگی با آهو پیش از ازدواج با هما

ضعیف

سربرآهوباسیدمیرانجدالودعوا
همابهعشق

همابازندگی
قوي
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ما تمایل «دهد. براساس این نظریه هستند)، نیز شکل دیگري از ارتباط میان پیوندجویی و جاذبه به دست می
هی همسان و متوازن از دنیا کمک هاي خود را از بین کسانی انتخاب کنیم که ما را در حفظ نظرگاداریم طرف

)262: 1373فرگاس، ».(کنند
که عقاید، اعمال و رفتار سید میران به طرز مشهودي متفاوت با باوجود تمام این موارد و علی رغم آن

شود. عشق سید میران به هما عشقی آتشین است شخصیت هماست. مانعی براي احساس شور انگیز وي نمی
هیجانی شدید، تمایل به نزدیک بودن فیزیکی و نیاز شدید به دوست داشته شدن شامل برانگیختگی «که 

، عامل ایجاد آن باشد، ضدها »هاشباهت«که )،  عشقی که بیش از آن465: 1388بارون و دیگران، »(است
کنند اما به گاهی ضدها همدیگر را جذب میشود. اگرچه گهانگیزة اصلی دلدادگی سید میران محسوب می

شود.گردد، مربوط میر نگارنده این عالقه به مسئله اي که ریشۀ آن به اجتماع باز مینظ
ها با محبت در کنار آهو و فرزندان، لحظات آرامش بخشی را طی کرده، محبتی سید میران روزها و سال

در آن دو مبتنی بر یک دوستی بسیار نزدیک است که «دانست، عشقی که » اُنس مشفقانه«توان آن را که می
شوند، اشتراکات زیادي با هم دارند، به رفاه و آسایش یکدیگر اهمیت فرد از لحاظ جنسی جذب یکدیگر می

وي به آهو به اندازة عشق » اُنس«جا که ) اما از آن468همان: »(کننددهند و محبت و احترام متقابل ابراز میمی
گذارد و دریچه قلب و ه همسر اول و فرزندان میآتشین هما مهیجنیست، پا را فراتر از وجدان و تعهد ب

گشاید. در این میان، رضایت رو به تنزّل آهو گاهی به صورت ابراز زندگی خود را به سوي جاذبه هما می
(مورد بحث قرار دادن مسئله، جستجوي کمک بیرونی، سعی براي تغییر) که با کمک خواستن از کربالیی 

کند، و گاهی نیز به صورت اهمال و غفلت از طرف د میران، خودنمایی میعباس به منظور تغییر عقیدة سی
زن و شوهر چه شام خود را در بیرون خورده و چه )«307: 1373(فرگاس، . نمایدمقابل و مشکالت رخ می

بیند و ملتفت وضع شوریده و ها را نمینمود که آننخورده بودند کاري به کارشان نداشت. اصالً چنین می
)500، 1390افغانی، ».(خراب آنان نیستحال 

تر دهند که از خودشان جذابزنانی را ترجیح می«چون اکثر مردان چرا که سید میران نیز هم
پسندند که از نظر مردانی را می«) و از آن سو هما چون زنان دیگر که 460: 1373فرگاس، ».(باشند

همانجا) به ازدواج با سید میران »(ودشان برتر باشنددرآمد،...اعتماد به نفس....و موقعیت اجتماعی از خ
افغانی، »(شد، از نظر هما حکم رسمی اعادة حیثیتش بودعقد موقت با هر مدت زمانی که می«دهد.رضایت می

چه این گونه ارزیابی کرد که آنتوان آن را ایندهد که می) و در این هنگام اتفاق نادري رخ می168: 1390
شود که از یک زن هایی دیده میاین حالت در زوج«کنند، مکمل یکدیگر است. نند عرضه تواها میزوج

)200: 1380(بدار، » شوندجوان و از یک پیرمرد ثروتمند تشکیل می
هاها به شباهتتبدیل تفاوت
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زمان، دوستان و عاشقان، حتی اگر در ابتداي آشنایی متفاوت باشند، به تدریج و با گذشت«جایی که از آن
-)؛ سید میران و هما نیز پس از مدتی شبیه به هم می199(همان: » بیشتر به یکدیگر شباهت خواهند داشت

نگرش سید میران وهما، نسبت Xشخصیت هما و Oبه شخصیت سید میران، Pشوند. مطابق با اشکال زیر،
) و سپس تبدیل آن به 1مارة هاي سید میران با هما (شکل شبه مسئلۀ حجاب اشاره دارد. ابتدا تفاوت

شود.) براثر گذشت زمان، نشان داده می2ها (شکل شمارة شباهت
دهد بدین ترتیب، طبق شکل شمارة یک، سید میران ابتدا نگرشی مثبت به مسئلۀ حجاب از خود نشان می

هاست که ما فرنگیچادر قلعۀ زن است، و این نقشۀ «گذارد. و این مسئله را به طور صریح با هما در میان می
)  و از 204: 1390(افغانی، » ناموسی بکشانند؛ که قرآن را از دست ما بگیرند و اسالم را ضعیف کنندرا به بی

زن «آن سو وضع ظاهري هما در همان اوایل آشنایی، بیانگر تحمل وضع جدید وي به سبب وابستگی است. 
».نگریست چادر از سرش لغزید و روي دوشش افتادیها را موار سر باال کرده و عکسکه با ظاهري شیفته

)204: 1390(افغانی، 

طوري که به گیرد. بهها را می، جاي تفاوت میان آناما پس از گذر زمان و زندگی با یکدیگر، شباهت
-شود و با همراهی کردن هما به طرزي بیتدریج نگرش سید میران، تا حدودي نسبت به حجاب، منفی می

زن جوان و زیبا با شرم و دستپاچگی خارج از توصیف به «کند. تحمل این وضعیت را اعالن میحجاب، 
؛ که با این اوصاف ضلع باالي مثلث، جهتی »آمدآهنگ سالن شهرداري همراه شوهر از در حیاط بیرون می

ه سید میران گیرد و در واقع ظهور شباهت میان این دو شخصیت است. بیان این نکته الزم است کمثبت می
گیرد، بسته به زند. هنگامی که فرد در این شرایط قرار میدر این وضعیت، میان عقل و عاطفه دست و پا می

گیرد و وي را در قالب عقاید جدیدي به اندازة دوست داشتن فرد مقابل، هیجانات بر عقل او پیشی می
توان استفاده کرد؛ اما به منظور تغییر آن، نیز میگذارد. از این شکل، براي دیگر عقاید سید میران و نمایش می

شود.عدم تکرار، به همین یک مورد اکتفا می
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نمودار رشد روابط صمیمی
آید، اما با عشق رمانتیک سید میران به هما، اگرچه شدیدترین شکل درگیري عاطفی وي به حساب می

دیگر از اشکال درگیري نزدیک سید میران توجه به نوع زندگی و ازدواج مجدد، رابطه با آهو نیز یکی 
شود.محسوب می

هاي شاخص میان این دو نوع رابطه، از مدل کلی روابط صمیمی اثر لوینگر، یاري براي توصیف تفاوت
اي را پیشنهاد کرد که با حروف جوییم. این پژوهشگر دربارة روابط دراز مدت، یک مدل پنج مرحلهمی

به دورة استمرار (که Cبه بناي رابطه، Bبه جاذبه مرحلۀ اولیه، Aشود. داده مینشان A.B.C.D.Eاختصاري 
-چند شکل دارد: الف. رشد مستمر تا وابستگی رضایتبخش، ب. همزیستی سازگارانه و آرام، پ. رابطه بی

ارد.(پی به قطع رابطه بر اثر مرگ یا سایر اشکال جدایی اشاره دEبه زوال رابطه و Dثبات و پر نوسان)، 
)303: 1373فرگاس، 

اي که استمرار رو به افزایش با توجه به نمودار رشد روابط صمیمی که در زیر رسم شده است، رابطه
- به خود می» جدایی«ثبات، پایانی از طریق شود و استمرار ثابت و بیدارد، به پایانی از طریق مرگ منجر می

گیرد. 
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استمرار «بایست به صورت و را از حالت طبیعی خارج نکرده بود؛ میدر واقع اگر حضور هما، رابطۀ آن د
ادامه پیدا کند. اما پس از حضور هما و ازدواج سید میران با وي، تغییراتی در روند این نمودار » رو به افزایش

از خانه گیرد. همچنین پس از رفتن هما ثبات و پرنوسان به خود میها استمراري بیشود و رابطۀ آنایجاد می
سید میران، رابطۀ زن و شوهر از حالت زوال به پایانی از طریق مرگ (البته با در نظر گرفتن این موضوع که 

دهد. چون پایان رمان، ادامه یابد)، تغییر شکل میها همزندگی آن
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کند. اما پس د میها ایجاازدواج مجدد سید میران با هما و عالقۀ وي به او، استمرار رو به افزایشی میان آن
رود و بر عکس  نمودار از گذر زمان و خروج ناگهانی هما از خانۀ وي، رابطۀ آن دو رو به زوالی پیش می

شود؛ قطع رابطۀ اصلی رشد روابط صمیمی لوینگر که استمرار رو به افزایش، به پایانی از طریق مرگ منجر می
خیلی خودمانی «پردازد: مسایۀ آهو خانم) به بیانش میاي که خورشید(هاین دو از طریق جدایی است. جدایی

کاره جاي خود را از عقب ماشین سواري به جلو، پهلوي گونه شرمی از مسافرین و مردم بیو بدون هیچ
هاي شوفر چشم کبود برد. با دست براي من بوسۀ خداحافظی فرستاد و در لحظۀ پیش از روشن شدن چراغ

) 799: 1390(افغانی، ». هاد و ماشین حرکت کردخیابان، مردك پا روي گاز ن

بحران میانسالی
نماید که گویی وي جامعه سنتیِ جوانی سید میران، آن چنان در هم تنیده و فشرده، افکار او را تعقیب می

اقبالی و موفقیت در نانوایی بهدهد. چرا که سید میران با خوشبه اجبار، رفتاري متعهدانه از خود نشان می
کار و زندگی «کند. رخاست میرسد که به سرعت با بزرگان و صاحب منصبان، نشست و باي مینقطه
-هاي تازهاي که رئیس صنف شد سکۀ دیگري پیدا کرد. مسئولیت ریاست صنفی، دوندگیمیران از لحظهسید

و ادارة غلّه و نان باز اي برایش به وجود آورد؛ پاي او را به جاهایی از قبیل بلدیه، ارکان حزب، حکومتیه
افغانی، ».(اي، ولو آنکه با آنها دمخور نباشد، گرم بگیردکرد که با اشخاص تازهکرد. مسئولیت تازه ایجاب می

1390 :78(
بایست گیرد که میشود و در موقعیتی قرار میگویی فرصت افکار متناسب با جوانی از او گرفته می

ۀ زندگی را از سر بگیرد. اما حضور هما، احساسات مچاله شدة وي را که بزرگوار و محترم با دیگران، ادام
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اولینبرايراصورتشکرده،رنگراسرشموهايسیدمیران«کند. ور میچون آتشفشانی پنهان است، شعله
مهر ها و نه مظلومیت آهو و اي که نه سرزنش) به اندازه427: 1390(افغانی، »بودتراشیدهتیغباعمرشدربار

تواند کند که تنها دوري و رفتن هما میفرزندان، قدرت خاموشی آن را ندارند. او چنان بحرانی را تجربه می
رسد بحران میانسالی یکی از عوامل این ماجرا باشد، مجدداً سرپوشی بر احساسات نهفتۀ وي شود. به نظر می

شود.که به بررسی آن در شخصیت سید میران پرداخته می
بندي کرد: ها را در سه رده تقسیمتوان آناقشار بزرگ جوامع، گروه سنی بزرگساالن است که مییکی از

سال به باال) 65سالگی) و بزرگسال سالخورده (65تا40سالگی)، بزرگسال میانسال (40تا20بزرگسال جوان (
)205: 1386.(منصور، 

- امسال وارد پنجاهمین سال تولد خودم می«ه کند کبا توجه به سن سید میران که هنگام نجوا اعالن می
گیرد. افراد اگر چه در بسیاري از ابعاد ) در ردة سنی بزرگسال میانسال قرار می181: 1390؛(افغانی، »شوم

اي از مسائل با تغییر روبرو هستند که این تحول تا آخرین مانند؛ اما در پارهشخصیت در میانسالی پایدار می
که او را دوست بدارند هنوز نیاز به دوست داشتن و نیاز به این«یابد، به طوري که مه میهاي زندگی اداسال

)1386:220منصور، ».(در وجود او بیدار است
جا که اگر اجتماع بستر مناسبی براي توان نادیده گرفت. از آنتأثیر و نقش جامعه بر این افراد را هرگز نمی

اهم نکند، موجب اختالل و بروز بحران در میانسالی خواهند شد. بحرانی برآورده شدن نیازهاي این افراد فر
همانجا) و میل به رجعت در »(دهنداز افراد ساخت زندگی چهل سالگی را تغییر می«که با تأثیر از آن برخی 

کنند.نمایی و حتی مرمت خیالی را در خود احساس میگذشته، جوان
اند یا نه؟ هاي گذر عمر، به کامیابی رسیدهبرند که آیا در این سالمیاین افراد دائم در این اندیشه به سر

اگر فردي آن را در زندگی خود گسترش نداده باشد از فقدان «آیند یا نه؟ که انسانی پدیدآورنده به حساب می
)217: 1386(منصور، ». بردآن به منزلۀ راکد ماندگی رنج می

توان به آسانی برچسب خیانت بر او و اعمال قیِ سید میران، نمیبا توجه به تعهد و ر عایت اصول اخال
ناخوشایندش زد. شخصیت سید میران، شرایط اجتماع، ردة سنی و رفتارهاي سنتی آهو خانم، مسائلی هستند 

شود، قرار داده است.که به تدریج او را در بحرانی سخت، که گاهی اوقات از بحران بلوغ شدیدتر می
از آشنایی با هما و تجربۀ هیجان عشق به او، گویی متوجۀ راکد بودن زندگی خویش در سید میران پس

جایی که در برخی از افراد، آید. از آنشود و با ازدواج با هما در صدد جبران آن برمیهاي گذشته میسال
سید میران با تمام )،218: 1386گیرد(منصور، فعالیت جنسی در میانسالی، فراوانی و تنوع بیشتري به خود می

هاي نیمۀ اول زندگی و برخورد با گردد. گویی خسته از تالششور و احساس جذب جوانی و جاذبۀ هما می
کند. زنی که خود نیز مسئولیت شوهرداري را در ها، آرامش را در کنار هما تجربه میمشکالت و سختی

هانیم. براي آن که عشق خود را تیره نکنیم از مطلق عشق یکدیگر را خوا«بیند. ورزي و با هم بودن میعشق
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: 1390افغانی، ».(ایمحشو و زواید زندگی پیش پا افتادة معمولی و حتی گفتگوي در اطراف آن روي برتافته
486(

هاي پیشین است. هرچند سید میران پس ها و تالشاما بر عکس حضور آهو و فرزندان، تکرار مسئولیت
ورزي، جوانی و آید؛ اما حریصانه در جستجوي عشقها به حساب میآور آننانچنان از ازدواج دوم، هم

هاي گذشتۀ حضور آهو به وي چنین موهبتی نبخشیده است.اعمالی است که در سال
ورزي را در ازدواج اول خود که اگر طعم عشقبسیاري از افراد در این برهه از زندگی با توجه به این

آیند که این موضوع گاهی با محبت به به صورت ناخودآگاه در جستجوي آن برمیچنان نچشیده باشند، هم
کند.دختران جوان در قالبی پدرانه و گاهی به صورت ازدواج مجدد و گذشتن از همسر اول بروز می

رسد، نیاز ازدواج سنتی و بدون عشق پیشین سید میران با آهو که از همان آغاز زنی پخته به نظر می
ورزي به سري همسر) را به عشقهاي جوانی و سبکدة مرد (به عشق پیش از ازدواج، ناز و عشوهسرکوب ش

هنگامی که دست دختر را در دستش نهادند، دیگر نخواست در سراب بماند؛.... آهو با «کند. هما مبدل می
گی یک زن جا که در لحظۀ عقد سالش شانزده، به معنی کمتر از نصف مال شوهر بود از هوش و پختاین

)71: 1390(افغانی، » افتاده بهره داشت؛ کارکشته و پرتکاپو بود
توانست هاي آهو بهترین خصوصیاتی بود که یک زن، آن هم در اجتماع زمانۀ خود، میاگرچه خصلت

داشته باشد؛ اما علی محمد افغانی براي به تصویر کشیدن تأثیر مدرنیته بر جامعه، تغییر عقیدة شخصیت مرد 
گزیند. و با توصیف برآورده نشدن احساس جوانی وي که شرایط رمان خود را در انتخاب همسر دوم برمی

دهد.جامعه، بستر مناسبی براي آن فراهم نکرده، بحران میانسالی سید میران را توضیح می
ا عنوان شناسی باي روانبدین ترتیب عشق و عالقه سید میران در نیمۀ دوم زندگی، تحت تأثیر پدیده

بحران میانسالی است. بحرانی که ناتوانی جامعه در ایجاد شرایط مناسب براي برآورده کردن نیازهاي فرد در 
آن، تأثیر بسزایی دارد.

فرصت طلبی هما
اي چون علی محمد افغانی با خلق رمان اجتماعی شوهر آهو خانم، از تأثیر اجتماع بر زنان مطلّقه

ها و اضطراب تنهایی هما، حوادث جامعه را یکی از ا به تصویر کشیدن دغدغهشخصیت هما غفلت نکرده و ب
چنان نگران از دست کند. هما حتی بعد از ازدواج با سید میران همدالیل ازدواج وي با سید میران، معرفی می

-دلهرة ناشناس و شومی در دلش موج می«دادن شوهر و بازگشت او به سمت همسر اول و فرزندانش است.
همان: (.»زد....احساس تنهایی و نومیدي، بعد از سید میران و اسباب آرایشش مونس جدایی ناپذیر او شده بود

397(
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داند. هاي پنهان و گاهی آشکار با جامعه را در تمام اتفاقات رمان، دخیل میافغانی به طرزي زیرکانه دست
ست که با وجود برخورداري از  شخصیتی جسور شرایط زندگی هما بعد از طالق نیز از این قاعده مستثنی نی

داند.هاي کنجکاو جامعه، دلسوزي مرد متعهدي چون سید میران را غنیمت میو آزاد، خسته از برخورد و نگاه
جا کند، تا آننیاز هما به وجود کسی که او را از فشار اجتماع رها سازد و امنیت خاطري براي وي فراهم 

یک عقد موقتی که تعهدات سنگینی براي «دهد. نهاد صیغه کردن را به سید میران میرود که خود پیشپیش می
هاي ) و در این راه عشوه167: 1390(افغانی، » شما در بر نداشته باشد همۀ مشکالت فعلی را حل خواهد کرد

محسوب دلفریب هما نیزة محکمی براي ویران کردن دیوار ایمان و مسئولیت پذیري وي نسبت به خانواده
توان رقص آن شب هما مقابل حسین خان مطرب را آخرین تیر وي براي جذب سید میران شود. حتی میمی

داند اما بعید نیست که او با نیاز به سرپناه و داشتن مردي که در دانست. اگرچه هما آن را وداع با رقاصی می
زده باشد.اش را بهتر عملی کند، دست به این عملکنار وي افکار متجددانه

توان ازدواج هما با سید میران را ناشی از عالقه و محبت خالصانه دانست. وي با توجه به این مسائل، نمی
گذارد. برخالف عشق آتشین سید میران به خود، فرصت طلبانه پا به زندگی او می

نتیجه گیري
ائل رمان شوهر آهو خانم را با توجه به عشق و صمیمیت سید میران نسبت به هما که تقریباً تمام مس

شناختی آن پرداخته شد.دهد؛ به بررسی روانتحت الشعاع قرار می
ها به طور محسوسی به عنوان عامل اصلی محبت میان افراد، در این عشق  تفاوت» شباهت«با وجود 

رشد روابط شود. نمودارآشکار است که پس از ازدواج به تدریج شباهت سید میران با هما جایگزین آن می
چنین به نمایش گذاشت که صمیمی لوینگر نیز نوع استمرار  زندگی سید میران با آهو و سپس با هما را این
ثبات و پرنوسان تبدیل نمود؛ حضور هما،  استمرار ثابت رابطۀ سید میران با آهو را از حالتی ثابت به حالتی بی

چنین رابطۀ سید میران با هما که از آغاز تعریف نمود. همو ترك وي نیز پایان روابط این دو را از طریق مرگ
بایست تا پایان زندگی ادامه داشته باشد، با رفتن هما به استمراري رو به افزایش دارد و به طور معمول می

شود.منجر می» جدایی«پایانی از طریق 
احتی برچسب خیانت بر او و توان به ربا توجه به تعهد و رعایت اصول اخالقی شخصیت سید میران، نمی

اعمال ناخوشایند وي زد؛ چرا که انگیزه و علت اصلی اعمال صمیمانۀ وي به هما برخاسته از بحران میانسالی 
شود.است که گاهی شدیدتر از بحران بلوغ در افراد دیده می

تغییر عقیده شخصیت که علی محمد افغانی به منظور نمایش تأثیر مدرنیته بر افراد جامعه، و سرانجام این
گزیند. از این رو با برآورده نشدن احساس جوانی وي که در گذشته، مرد رمان و انتخاب همسر دوم را برمی

کند. و از آن سو فرصت جامعه بستر مناسبی براي آن فراهم نکرده، بحران میانسالی سید میران را توصیف می
-عنوان انگیزة اصلی ازدواج با سید میران، به خواننده القا میطلبی هما به منظور رهایی از فشار اجتماع را به 
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اي هاي پنهان و گاهی آشکار جامعه را در اکثر اتفاقات رمان، به شیوهکند؛ که بدین ترتیب دخالت دست
دهد.زیرکانه شرح می
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آباديدولتکلیدر زنان روستایی در شناسی جامعه
1پورقدرت قاسمی

استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
محبوبه خلیلی

کارشناش ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز  
چکیده 

ت؛ ي آثار ادبی آن جامعه اساي، آشنایی از طریق مطالعههاي شناخت و آشنا شدن با هر جامعهیکی از راه
ي خود را در بر هاي خاص اقلیمی و آداب و رسوم و فرهنگ جامعهاي که در آن برخی از ویژگیآثار ادبی

، رمانی است که به سبب دربرداشتن بسیاري از کلیدرگیرد. در میان آثار ادبی ایران نیز رمان اقلیمی می
ي ایلی و روستایی، حایز جامعهي خراسان و نیز خصوصیات فرهنگی و اجتماعی هاي اقلیمی خطّهویژگی

سازد. یکی از این موارد، آگاهی از ي روستایی آشنا میاهمیت بوده و مخاطب را با بسیاري از ظرایف جامعه
جایگاه زن و نگرش جامعه به زن و به طور کلّی، آشنا شدن با فضاي زندگی زنان روستایی در این گونه 

ي روستایی یکی از عناصر کار و فعالیت در کنار مردان ر جامعه، زن دکلیدرجوامع است. بر اساس رمان 
پردازد. به طور شود و عالوه بر رسیدگی به امور منزل، به کارهاي دستی و کشاورزي نیز میمحسوب می

ها ي روستایی براي آنکلّی، زنان روستا بیش از مردان موظّف به رعایت اصول و قوانینی هستند که جامعه
ده است و در مقایسه با مردان، زنان روستا در جایگاه دوم اهمیت در میان اعضاي خانواده و مشخّص کر

ها اشاره نموده به آنکلیدرآبادي در رمان ي خود قرار دارند. موارد مذکور از مواردي هستند که دولتجامعه
و کامالً منطبق بر فرهنگ حاکم بر زندگی روستایی است. 

آبادي، زنان جامعۀ روستایی، مارال، زیور.   ، دولترکلیدها:کلیدواژه
مقدمه 

شود، ادبیات داستانی هایی که در آن به نحو بارزي به شخصیت زن پرداخته میدر عصر ما، یکی از عرصه
اي سعی داشته که در حد هاي بسیاري به زنان پرداخته شده است و هر نویسندهها و رماناست. در داستان

و به زبان قلم خویش شخصیت زن را به نمایش گذارد و ترسیم کند. از میان نویسندگان معاصر، توانایی 
سنجی و ظرافت به این موضوع داشته آبادي کسی است که در آثار خود، نگاهی توأم با نکتهمحمود دولت

سیار برجسته شده و نمود ترین آثار ادبیات داستانی معاصر ـ این نگاه بـ از ارزندهاست و در رمان عظیم کلیدر
هاي اقلیمی ادبیات فارسی معاصر از آن یاد پیدا کرده است. در این رمان فاخر، که البته به عنوان یکی از رمان

ي روستایی و ایلی آشنا شد. به توان با بسیاري از نکات ریز و درشت موقعیت زنان در جامعهشود، میمی

1.gh.ghasemipour@yahoo.com
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ي روستایی و ایلی از نظر برخی از آداب و رسوم و فرهنگ و سنن خاطر قرابت فرهنگی تنگاتنگی که جامعه
ي ایلی هم همان با یکدیگر دارند، در پژوهش حاضر این دو واژه با یکدیگر ادغام شده و منظور از جامعه

ي روستایی است. جامعه
هیچ کدام به آبادي چاپ و منتشر شده است،ها و مقاالت فراوانی که در مورد آثار دولتدر میان کتاب

ي نوشتن این پژوهش گردید، عدم چه که انگیزهرمان کلیدر او از این منظر نگاهی نداشته است. بنابراین آن
شناسی جانبه در مورد زندگی و شخصیت زنان اصلی کلیدر از منظر جامعهوجود پژوهشی جامع، دقیق و همه

قعیت زنان با توجه به فضاي اجتماعی و روستایی بوده است. در تحقیق حاضر قصد بر این است که مو
ها و مقاالتی که به فرهنگی حاکم بر روستا بر اساس رمان کلیدر بررسی و بازشناسایی شود. از میان کتاب

آبادي از محمدرضا قربانی توان به نقد و تفسیر آثار دولتآبادي پرداخته است، میموضوع زنان در آثار دولت
-تر به دیدگاه دولتآبادي نگاهی کلّی داشته است و بیشز آن به زن در آثار دولتاشاره کرد که در بخشی ا

آبادي هاي دولتهایش توجه کرده است تا این که به خود زن و موقعیت او در داستانآبادي به زن در داستان
ها نگاهی داشته باشد. با توجه به فضاي اجتماعی و فرهنگی داستان

ي آبادي در زمینههزار ریشه از کتایون شهپرراد نیز مؤلف پس از بررسی آثار دولتدر کتاب رمان، درخت 
هاي مرد پردازد و بعد از معرفی شخصیتبلند و رمان، به شرح و تفسیر کلیدر نیز میهاي کوتاه، نیمهداستان

ر حقیقت، کلّیتی دهد که دهاي مارال، زیور، بلقیس و شیرو به دست میرمان، شناختی کلّی در مورد شخصیت
ها ي اجتماعی و فرهنگی موقعیت آندهد و به بررسی جنبهاز این اشخاص را در اختیار خواننده قرار می

زن در آثار «ي سارویی هم در مقالهپردازد. ثریا جعفريمتناسب با فضاي حاکم بر زندگی روستایی نمی
چنین در کلیدر دست آبادي و همدر آثار دولتهاي اصلی زنبه معرفی کلّی از شخصیت» آباديمحمود دولت

ي روستایی جا هاي مختلف زندگی این اشخاص بر اساس فضاي جامعهزند که باز هم از پرداختن به جنبهمی
ي کلیدر غافل شناسانهي جامعهمانده است. به عبارت دیگر، تمامی منابع ذکر شده، از بررسی و توجه به جنبه

اند. مانده
هاي اجتماعی که در بطن توان با برخی از پدیدهي رئالیستی قوي دارند میاي که جنبهر داستانیدر آثا

ي رئالیسم در حین بازگو کردن داستان خود، رو شد. درحقیقت، نویسندهجامعه جاري است، آشنا و روبه
آبادي نیز در مود دولتدهد. محشناسانه را هم در اختیار مخاطب خود قرار میاطّالعاتی با رویکرد جامعه
ي انسانی است، خواننده را با ي بسیاري از حقایق و اتّفاقات جاري در جامعهرمان کلیدر، که دربردارنده

اي با عنوان سازد. دکتر احمد محسنی نیز در مقالههایی که خاص این جامعه است، آشنا میبرخی از ویژگی
ویسد:ندر این خصوص می» نهایت رئالیسممرز بی«

خواهد انسان را آنگونه که نویسنده رئالیست موضوع کارش انسان است. انسانی اجتماعی، چون می
هاي گوناگون زندگی در پیوندي عمیق و دائمی است و از هست، پیش چشم ما بگذارد، بنابراین با تمام جنبه
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زندگی و حیات مردم مایه گرفته از » کلیدر«آبادي چنین است گیرد. رمانهاي دولتیکایکشان بار و توشه می
است. درواقع اهمیت کلیدر در گرایش آن به مردم و زندگی و تصویر کم و بیش قابل تصوري است که از 

). 79: 1383کند (محسنی، عالم واقع، از آدمهاي بیابان و خطه بکر و ناشناخته کویر ارائه می
هایش موضوع داستان«آبادي دولت«است؛ چرا که شناسی در آثار او یک اصل برجسته به هر حال، جامعه

ي اجتماعی ما موافقت و مجانست دارد و و با زمینه» ها زیسته استکند که با آنرا از میان مردمی انتخاب می
).9: 1387سارویی، (جعفري» کشدي اجتماعی به تصویر میزن را به عنوان بهترین شاخص پدیده

هاي آن روایت رنگ رئالیستی که بر آن سایه انداخته است، بسیاري از بخشي پررمان کلیدر به سبب جنبه
آبادي خود برخاسته از این نوع جامعه بوده است ي روستایی است که دولتاي از واقعیات جامعهمستندگونه

مان، اي این رهاي مستندگونه و مشاهدهبخش«و این واقعیات را از نزدیک دیده و درك کرده است. بنابراین، 
چادرها، روند زندگی روستایی و گستراند که از زیستن در سیاهاي را فرا روي خواننده میافق بسیار گسترده

ایلیاتی، دام و چرا و درو خرمن گرفته تا نوع لباس و پوشاك، نوع خوراك و پخت و پزها، انواع آداب و 
هاي مختلف (مانند چنین مشاغل و نیز مکانرسوم (مراسم عروسی، حنابندان، عزاداري، قربانی کردن، ...) هم

). 257: 1387(گرجی، » گیردهاي جزئی دیگر را در بر میها و ...) و بسیاري صحنهخانهکشها، شیرهخانهقهوه
از این رو در این مقاله، سعی بر این است که با نگاهی به زندگی، موقعیت و جایگاه زنان رمان کلیدر، 

ي روستایی براي زندگی افراد اجتماع خود معین نموده است، بازگو کند و بر اساس چهارچوبی را که جامعه
ي مذکور، شرح و بیان این چهارچوب، موقعیت زنان روستایی به خودي خود و نیز در مقایسه با مردان جامعه

شود. 
ذاشته شده است خوبی به نمایش گگرا بودن رمان کلیدر، تصویر زنان روستایی هم در آن بهبه دلیل واقع

هاي زنی که ي زنان در داستان نیز در خصوص شخصیتتوان افزود که نویسندهکه در تأیید این سخن می
آبادي در آفریدن زنان روستایی و ترسیم زندگی آنها و نشان دادن دولت«گوید: کند، میآبادي خلق میدولت

: 1387(باقري، » زن در روستاهاي ایران استکند نمونۀ واقعی دردهایشان موفق است، زنی که او خلق می
288 .(

- ي نخست با چهارچوب یک خانوادهشناسی باید در مرحلهبراي پرداختن به زنان روستایی از منظر جامعه
شود، پرداخت. براي هایی که در این جامعه به زنان مربوط میي روستایی آشنا شد و پس از آن به بخش

ي روستایی آشنا شد. ي روستایی الزم است ابتدا با ساختار کلّی یک خانوادهههاي یک خانوادشناخت ویژگی
ي روستایی است. شویم ساختار یک خانوادهرو میي اجتماعی که در رمان کلیدر با آن روبهاولین پدیده

که ما را با ساختار کند، بلي داستانی آشنا نمیي کلمیشی، ما را تنها با یک خانوادهدرواقع آشنا شدن با خانواده
ي روستایی ها، فرهنگ و آداب و رسوم حاکم بر جامعهي روستایی و نیز با قوانین، سنّتو نظام یک خانواده

ساختار خانواده بر روابط میان زن و شوهر و پدر و مادر و فرزندان نهاده «اي که در آن سازد. جامعهآشنا می
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هاي ایلی ایران نظام خویشاوندي بر در جامعه«، همان طور که چنین). هم57: 1382(بلوکباشی، » شده است
» هاي نَسبی و سببی استوار است و اصل پدرتباري شکل غالب در ساختار خویشاوندي استرابطۀ میان گروه

ها و در کنار بینیم که در خانوار کلمیشی، پدر و مادر به همراه فرزندان و عروس) در کلیدر نیز می60(همان: 
ها به صورت ي روستایی، خانوادهکنند. به عبارت دیگر، در جامعهموي خانواده با هم در یک جا زندگی میع

ي شهري که هاي جامعهکردند، درست برخالف خانوادهگسترده و در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر زندگی می
کنند. به صورت منفرد و جدا از هم زندگی می

در این ساختار، «ي روستایی، پدرتباري است. بدین معنی که انوادهاز دیگر خصوصیات بارز یک خ
یابند و عضو دودمان و تیره یا طایفۀ پدر برند و در پیوند با پدر هویت اجتماعی میفرزندان از پدر نَسب می

محمد گل«گیرد: محمد مورد اشاره قرار می(همان). این امر در جایی از رمان نیز از زبان گل» شوندشناخته می
آبادي، (دولت» کنندخوانند. به نام بابایم من را صدا میکنند؟ به نام غیر و غریبه که نمیرا به نام کی صدا می

آبادي با علم بر این ي جالبی که در این رابطه در رمان وجود دارد این است که دولت)، اما نکته189: 1390
خوانَد و این امر براي ها را پسران بلقیس میآورد آنمحمدها میموضوع، در اکثر موارد هر جا که نامی از گل

برانگیز است. شاید نویسنده خواسته است که با این کار خود توازنی میان جایگاه باارزش هر خواننده سؤال
ي روستایی مبنی بر پدرتباري و دو شخص پدر و مادر برقرار سازد و به نوعی از تیزيِ نگاه جامعه

ري بکاهد و با برجسته کردن شخصیت بلقیس بدین طریق، نقش کلیدي و حایز اهمیت مادر را نیز پدرساال
آبادي که با فضاي زندگی ایلی و روستایی غریبه نیست یادآوري کند، زیرا به طور قطع، کسی مانند دولت

). چند 59: 1382بلوکباشی، » (در جامعۀ ایلی اقتدار در درون خانواده و بیرون از آن با مرد است«داند که می
شود: مورد به عنوان شاهد مثال براي انتساب فرزندان به بلقیس آورده می

). 981: 1390آبادي، (دولت» اياي بایست، پسر بلقیس. اندیشههر دریچه و در، قفل. اندیشه«ـ 
). 982(همان: » ستار تا امروز چشمهاي پسر بلقیس را چنین ندیده بود«ـ 
). 2462(همان: » حالل، پسر بلقیس!شیرت «ـ 
شناسی زنان روستایی در کلیدر  جامعه

. کار و فعالیت زنان روستا در کنار مردان 1
هاي مختلف و البته فراوانِ افراد این جامعه و تقسیم کاري ي ایلی، فعالیتاز جمله خصوصیات جامعه

هاي ایلی تقسیم در جامعه«است. به عبارت دیگر است که میان دو جنس زن و مرد، مشخّص و پذیرفته شده 
هاي هر هاي شهري است ...قلمرو فعالیتتر از تقسیم کار در جامعهها به طور کلی مشخصکار میان جنس

). در همین راستا باید 53: 1382(بلوکباشی، » جنس معین و میان کار مردانه و زنانه تفاوت مشهود است
دهد، یعنی مانند سایر وظایف خانوادگی و تولیدي را با هم انجام می«...ه جوامع اضافه کرد که زن در این گون

). 63: 1386(وثوقی، » دار است، ولی در عین حال نقش تولیدکننده را نیز داردزنان، زوجه، مادر و خانه
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به عبارت دیگر، ي زنان در کنار مردان هستیم. ي ایلی و روستایی شاهد حضور فعاالنهبنابراین، در یک جامعه
کنند. مرد نیروي خود را عموماً در تولید کاال و زن نیرویش ها هر دو جنس، زن و مرد کار میدر این جامعه«

) و این 53: 1382(بلوکباشی، » بردرا در جنب کارهاي تولیدي مرد و براي رفاه خانواده و مردش به کار می
کلیدر کامالً مشهود است: ـ فعالیت زنان در کنار مردان ـ در رمان امر

اي ما است. زیرا آنها از زیر بال و پر مادر خود بدر خوگیري به کار، جزء سرشت پروردة زنان عشیره«ـ 
بانی و چرا، خرید و دهند. بیشترین سهم کار دامداري با ایشان است. گلهاند، که دست و تن به کار مینیامده

زدن، ماست و کَمه، قیماق و مسکَه و روغن گرفتن، با زن. افزون بر لُمچینی با مرد. دوشیدن و تُفروش و پشم
چادر، بخشی دیگر از کار زنان است. زن به جاي و در کار این، بافتن گلیم و جاجیم و شال و کاله و سیاه

). 105: 1390آبادي، (دولت» خود خبره و پخته است؛ سرد و گرم چشیده
ل زمین دیم را درویده، خرمن کرده، کوفته و باد داده، کاه از دانه جدا بلقیس و شویش به یاري مارا«ـ 

-گشت و به پختبافت، زیور میان چادرها میکرده و هر چه را سر جاي خود انبار کرده، ...ماهک جاجیم می

). 219(همان: » کرد...ودوز بود، بلقیس خوراکی را براي مردها فراهم میوپز و دوخت
ر قشالق، در راه و در خانه و چادر، ...همۀ کارهاي خانه به مخت بلقیس بود: دوشیدن، در ییالق و د«ـ 

انداختن، خانوار را تر وخشک کردن و سرانجام چرخ چادر بافتن، بچه پسقیماق گرفتن، ...نان پختن، ...سیاه
).83-84(همان: » خانواري پر شاخ و برگ را چرخاندن. بارها همه بر دوش بلقیس بود

محمد راست را گرفته، پیش از دیگران رفت. گلدروید و میاي را پیش گرفته، میپس، هر کدام تکه«ـ 
(همان: » تراشید، ...چپ را زیور گرفته بود و قدمی از شوي دنبال بود. در پی زیور بلقیس بود...زمین را می

86 .(
. عدم حضور زنان در جلسات و شوراهاي مردانه 2

گیرد و به ي زنان انجام میرغم این که بسیاري از امور منزل به وسیلهوستایی و ایلی علیي ردر جامعه
-توان نقش پررنگ زنان را در زندگی جاري ایل به وضوح مشاهده کرد، لیکن در تصمیمعبارت دیگر، می

شود. در حقیقت، شود، حضور زنان امري غیرمعمول تلقّی میهاي مهمی که براي ایل یا روستا اتّخاذ میگیري
جایی که زنان بیش از محیط شهري به عنوان جنس دوم و شهروند درجه دو پذیرفته در این گونه جوامع از آن

شود، نوعی تابو به اند، بنابراین حضورشان در جلسات مردانه که براي اتّخاذ تصمیمات مهم انجام میشده
حضور و شرکت زنان دي و سیاسی ایلی عموماً بیهاي قضایی، اقتصامجمع«رود. در این جوامع شمار می

) و این، در حالی 53: 1382(بلوکباشی، » شودمشاوره و راي آنان اتخاذ و اجرا میتشکیل و تصمیمات مهم بی
گیرد و در جریان تمام است که بلقیس در کلیدر تنها زنی است که در امور مردان مورد مشورت قرار می

اي برخالف فرهنگ آبادي نقش بلقیس را به گونهابراین از دیگر مواردي که دولتباشد. بنکارهاي آنان می
-دهد و او را در جایگاهی باالتر از عرف جاري در این جامعه میي روستایی و ایلی نشان میحاکم بر جامعه
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ستند و زنان هایی از رمان است که مردان در حال مشورت با یکدیگر هشکند، قسمتنشانَد و این تابو را می
شود: ها باعث اعتراض هیچ یک از مردان نمیدهند، اما حضور بلقیس در جمع آنرا در جمع خود راه نمی

محمد را روي زین نشاند، دستی به پشت طفل و دستی بر زانوان او، بلقیس نزدیک شد و پسر گل«ـ 
محمد را گفت: خان

). 2218: 1390آبادي، (دولت»دانی!ـ بگو؛ برایم بگو هر چه را که می
مارال ...پسرش را از میان دست و پا برگرفته و به درون چادر برده بود؛ و بلقیس اکنون ...پشت شانۀ «ـ 
عمو ...نشسته بود. ...او با سماجتی صریح، یکزانو نشسته بود، ...و چشم به چشم و دهان مردها واداشته خان

). 2225(همان: » ایشان را ...بشنود و دریابدکوشید تا جوهر گفت و شنودبود و می
(همان: » محمد به زنها نگریست. زنها، مگر بلقیس، بیرون رفتندمحمد وانگریست؛ ...گلعمو به گلخان«ـ 
2273 .(

باشد از طرف دیگر، صمیمیت بلقیس با پسرانش نیز دلیلی بر مورد مشورت قرار گرفتن او با پسرانش می
زنان در «توان مشاهده کرد. در واقع، هر چند در این جوامع که در جاي جاي رمان میو از مواردي است 

» کنند و سهم و نقشی ندارندهاي سیاسی و اجتماعی که به کل جامعه مربوط است شرکت نمیفعالیت
ه اتّفاق گیرند، اما پسران بلقیس، هر آن چه را ک) و در جریان کارهاي مردان قرار نمی53: 1382(بلوکباشی، 

محمد دانند. به عنوان مثال، هنگامی که خانگذارند و او را محرم خود میافتد با مادر خویش در میان میمی
کند شود تمام آن چه را که پیش آمده است براي مادر بازگو میرو میپس از بازگشت از مشهد با بلقیس روبه

نها ...نبایست بازگو کرد. در عین این یقین اما، از عمق پنداشت هر سخنی را براي زمی«... رغم این که و علی
تفاوت توانست در جاذبۀ آن، خاموش و بیمحمد نمیکشید که خانچشمهاي بلقیس نیرویی به طلب زبانه می

). 2217-2218: 1390آبادي، (دولت» بماند
. ارجحیت جنس مذکّر بر جنس مؤنث در میان روستاییان 3

-طلبد، خواه ناخواه ارزشفرساي روزانه، که این نوع زندگانی میي سخت و طاقتزندگی ایلی و کارها
گیرد؛ به عبارت دیگر، در زندگی ایلی و گذاري متفاوتی براي فرزندان دختر و پسر خانواده در نظر می

چون: همها بسیاري از امور منزل ي دختران و زنان قرار دارد و آنعشایري هر چند که کارهاي خانه بر عهده
-دوشیدن شیر، درست کردن پنیر و کره و دوغ، بافتن جاجیم و گلیم و چادر، پختن نان و غیره را انجام می

تري دارند بر دوش مردان قرار دارد؛ از جمله: ي خطرپذیري پررنگدهند، ولی بسیاري کارهاي دیگر که جنبه
ر مقابل هجوم جانوران وحشی و متجاوزان و داري و مراقبت از دام، شکار کردن، حفاظت از خانواده دگلّه

تري کارهایی از این قبیل. بر این اساس، در این نوع زندگانی فرزندان پسر بر فرزندان دختر ارجحیت بیش
گیرند. البته شاید بتوان گفت این دارند و بیش از دختران مورد احترام و محبت دیگر اعضاي خانواده قرار می

ي روستایی و عشایري، فرزند دختر به سبب ازدواج گردد که از نظر یک خانوادهر برمینوع نگرش به این باو
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گیرد، ولی فرزندان پسر حتّی ي خود جدا شده و تحت سرپرستی مرد دیگري قرار میبا فرد دیگر، از خانواده
شوند؛ ي خویش میهمانند و باعث گسترش خانوادي خود باقی میچنان در خانوادهبا ازدواج با فرد دیگر، هم

ها، خود، در زندگی مشترك نقش سرپرست خانواده را بر عهده دارند. در رمان اقلیمی کلیدر نیز چرا که آن
شاهد این نگاه متفاوت میان فرزندان دختر و پسر هستیم. دکتر شهال اعزازي نیز در کتاب خود با عنوان 

گوید: دهد و میمیشناسی خانواده این مطلب را مورد اشاره قرار جامعه
تر است. برطبق اي است با سنتهاي قدیمی که در آن معموال فرزند پسر مطلوبجامعه ایران، جامعه

ماند و از لحاظ رود و این پسر است که در خانواده میسنتهاي موجود دختر در نهایت به خانه شوهر می
). 195: 1387کند (اعزازي، افتصادي و معنوي به خانواده کمک می

ترجیح فرزندان پسر بر فرزندان دختر در جاي جاي رمان کلیدر قابل مشاهده است. در این رمان، بلقیس 
دهد ي خود را آن اندازه که در ارتباط با پسرانش بروز میبه عنوان مادر چهار فرزند، عشق و محبت مادرانه

ز مهر و عطوفت بلقیس با پسرانش در ي سرشار اسازد. رابطهدر مورد تنها دختر خود، شیرو، آشکار نمی
ـ زمانی محمدجاهاي مختلفی از رمان نمایان است؛ به عنوان مثال، شعف و شادمانی مادر در هنگام دیدن گل

خندة نرم و پرغروري شیارهاي دو سوي «کند: چمن بازگشته است ـ نظر خواننده را جلب میکه از قلعه
به پسر خود، برقشی و حظّی بود. پنداري اشک عشق در چشمها صورت مادر را پر کرده بود و در نگاهش

ترین امید معموالً مادر حریصانه«... ). به هر حال، این یک واقعیت است که 56: 1390آبادي، (دولت» داشت
محمد، آن ي بلقیس براي گلشورهچنین، نگرانی و دل). هم487: 1380(دوبووار، » کندخود را متوجه پسر می

آبادي، نماید (دولترود، توجه خواننده را جلب میي چارگوشلی میاش به قلعهکه به همراه پسرخالههنگام
دارد تا جایی که کند که بلقیس، پسر خود را بسیار عزیز می) و این پیام را به مخاطب القا می124-120: 1390

). لیکن جاي 124(همان: » سپارمش!به تو میـ پروردگارا «گیرد: او تنها بعد از دعا کردن براي پسرش آرام می
ي این دو موقعیت با گریزد، کامالً هویداست و مقایسهخالی این نگرانی مادرانه، وقتی که شیرو از خانه می

ي تفاوت نگاه مادر به فرزندان پسر و دختر خود و نیز عزیزتر دانستن فرزند پسر است. در دهندههم، نشان
نگرانی بلقیس براي پسرانش بود؛ در جایی که مدیار کشته شده و بلقیس با ان شاهد دلتوجاهاي دیگر نیز می

ـ ...من «توان مهر سرشار او را نسبت به پسرانش دریافت: گوید میاش سخن میهمسر خود از ترس درونی
ارد. من سه تا خواهم خون، خون بیخواهم ایلجارکشی بشود. نمیترسم. از خون. نمیزبان میهاي بیاز کینه

). 185(همان: » پسر دارم
توان در عصیانی که هر کدام از دو جنس دختر و پسر نگاه متفاوت جامعه به این موضوع را حتّی می

هاي جامعه بروز دهند و مجازات شوند هم مشاهده کرد. در جوامع ایلی و روستایی ممکن است علیه سنّت
هاي کسی که مقررات اجتماعی و میثاق«بسیار پررنگ است ها و آداب و رسومکه در آن حاکمیت سنّت

). در کلیدر نیز شیرو 67: 1382(بلوکباشی، » شدکرد به طرق مختلف تنبیه میعرفی را در جامعه رعایت نمی
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محمد هم بدون گریزد و گلدرویش از خانه میشوند؛ شیرو به همراه ماهمحمد دچار چنین لغزشی میو گل
کند و او اي با مارال ازدواج میهاي مربوط به ازدواج، به صورت کامالً غیرمنتظرهآوردن سنّترعایت و به جا

هاي درویش، به سبب عصیانی که علیه سنّتآورد. بنابراین شیرو پس از ازدواج با ماهرا به همسري خود درمی
محمد به دهد. بیگمحمد، انجام میبیگتر او، ایلی روا داشته است، باید تنبیه شود و این کار را برادر کوچک

یابد. ها را میشتابد و باالخره آنها میوجوي آندرویش، به جستمحض آگاه شدن از فرار شیرو به همراه ماه
شود، زیرا در این جا الزم به ذکر است که شیرو به خاطر اشتباهش از سوي برادر تنبیه می

گر را مانند بیماران جذامی کند تا زنان عصیانمردان فراهم میتصاحب نامشروع قدرت این امکان را براي
گاه ها در جايي جامعه محو کنند تا خطر سرایت و انتقال آگاهی به حداقل کاهش یابد. آناز چرخه

کنند در حالی که گرفتن زمام امور به دست ها را به شدت کنترل میابرقدرت، براي محدود کردن زنان، آن
). 76: 1388شود (واصفی و ذوالفقاري، سلم تلقی میمردان حقی م

افتد؛ در حالی محمد به خاطر ازدواجش با مارال نمیو تنبیه شدن دقیقاً همان اتّفاقی است که در مورد گل
محمد توسط داند مارال نامزدي به نام دالور دارد. لیکن، آن چه که مانع از مجازات گلمحمد میکه گل

شود، فقط جنسیت او و به عبارت دیگر، برتري جنس مرد و عزیزتر دانستن پسر در میان اعضاي خانواده می
-ي وجود میشود و طعم تلخ ترس و خفّت را با همههاي روستایی است. به هر حال، شیرو تنبیه میخانواده
چشد: 

محمد ت، بیگدختر، آهویی در تیررس، خود را هم آورد، فشرد و به دیوار چسباند. کارد بر دست راس
پنجۀ چپ پیش برد و گیلۀ گیسوان خواهر به چنگ آورد، آن را به دور دست پیچاند و تیزي کارد بر گلوي 
خواهر گذاشت و از او خواست همچنان الل بماند. پس به تندي آذرخش، ... گیلۀ چپ گیسو را برید ... 

اي از پر کمر برکشید و گهان تازیانهمحمد با پوزة پا به سینۀ خواهر کوفت، او را پس انداخت و نابیگ
هاي پی در پی محمد ... بار دل خود را با ضربهفروکوفت. شیرو چون مار حلقه زد و جیغ کشید. ... اما بیگ

اي از آن به گوش هاي شیرو فرو ریخت، تن له شدة خواهر را که زنجمورهشالق بر پشت و سرین و شانه
). 212-213: 1390آبادي، بیرون آمد، ... (دولترسید بر کف خانه به جا گذاشت ومی

ي ارباب ها شیرو را در خانهچنین در همین راستا باید گفت بلقیس نیز هنگامی که پس از مدتهم
- کند و او را موردسرزنش قرار میبیند دختر خود را متوجه عملکرد اشتباهش میآالجاقی در حال خدمت می

کند، در حالی که حتّی ها در برابر شیرو طرفداري میدهد و از آندران شیرو میدهد و به نوعی حق را به برا
دهد: محمد را به خاطر ازدواجش با مارال مورد سرزنش قرار نمییک بار، گل

شان شدي. تو آنها را واگذاشتی و با ـ هنوز هم ... اما تو حق خواهري به جا نیاوردي! مایۀ سرشکستگی
تقصیر کنی! بابایت، من، ـبرهنه گریختی. بعدش هم ...خبرت نیامد. اقالً برنگشتی توبهموالي لخت و یک گل

). 834...ما، در حق تو چه بدي کردیم؟ (همان: 
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ها ي صمیمانه و نزدیکی با آندارد و رابطهها را عزیز میبه هر حال، بلقیس عاشق پسران خویش است، آن
دارد. 

ي دهد، براي این که به کار خود جنبهزار رخ میظره با مارال که در درمنهمحمد پس از ازدواج غیرمنتگل
هنگام که به آورد و شبرود و مارال را به عقد خود در میشرعی ببخشد، به همراه مارال نزد ملّامعراج می

توجه در بي جالکند. نکتهرسند با لحنی قاطعانه مارال را به عنوان همسر دوم خود معرفی میچادرها می
برعکس آن «پذیرد؛ یعنی محمد و مارال این است که خانواده به راحتی این اتّفاق را میمورد ازدواج گل

انتظاري که به طور طبیعی وجود دارد، هیچ یک از اعضاي خانوار کلمیشی ... او را از آن چه کرده است، 
یراخالقی بودن ازدواج آن دو از سوي اعضاي ) و هیچ واکنشی مبنی بر غ32: 1368(بهارلو، » کندشماتت نمی

گیرد. در حالی که حتّی اگر وجود دالور را هم به عنوان نامزد مارال در این جریان نادیده خانواده صورت نمی
شود؛ چون از آداب و رسوم ایلی که ي غیرعادي و غیراخالقی بودن این امر کاسته نمیبگیریم، باز هم از جنبه

محمد است و از آن ها به دلیل پسر بودن گلاید رعایت گردد، تخطّی شده است. تمام ایندر هر ازدواجی ب
محمد هیچ گاه به خاطر جا که پسر در میان روستاییان از منزلت باالتري نسبت به دختر برخوردار است، گل

یک کالم باید گیرد. به عبارت دیگر، در سرپیچی از آداب ایل در خصوص ازدواج، مورد مؤاخذه قرار نمی
دهند و توجه خانواده به فرزندان ذکور بیش از در جوامع روستایی پسر را به دختر ترجیح می«گفت که 

). 155: 1390(بهروان، » دختران است
ي چندزنی در روستا . ازدواج و پدیده4

ی ازدواج بیشتر ي ایلی و عشایري هم باید گفت که در میان افراد عادي ایلیاتدر مورد ازدواج در جامعه
جنبۀ طبیعی و اقتصادي داشته و براي فرونشاندن غرایز جنسی، فرزند آوردن، بویژه آوردن فرزندان پسر 
جهت تولید و ازدیاد مثل و توسعۀ نسل و نیز باال بردن توان کار با نیروي انسانی کارآمد و مددرسانی به 

).  62: 1382خانواده بوده است (بلوکباشی، 
محمد شاهد این امر هستیم که مارال هم پس از ازدواج، پا به پاي ه در ازدواج مارال و گلهمان طور ک

پردازد. زار میهمسر به کار در درمنه
ها و معیارهاي اجتماعی و فرهنگی رایج در جامعۀ ایلی اي از مالكها ازدواج تابع مجموعهدر این جامعه«

-ي درون(همان) و یکی از این معیارها ازدواج به شیوه» استو متناسب با نظام اجتماعی مستولی بر آنه
شود. در میان ایالت و عشایر همسري است، بدین معنی که فرد موردنظر از درون تیره و طایفه انتخاب می

هاي ترجیحی به زادگان؛ از ازدواجزادگان و با داییزادگان، ازدواج با عمهازدواج با عموزادگان و با خاله«
(همان). بنابراین در کلیدر نیز شاهد این موضوع هستیم که یکی از عواملی که زیور را در نظر » رودمیشمار 

ها نیست. این امر از زبان ي میشکالیسازد، غریبه بودن اوست؛ او از تیرهارج و قرب میي همسر بیخانواده
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ها نیستی. یعنی از ما نیستی. از میشکالییکی هم اینکه تو از خودشان «شود: ماهک به زیور این گونه بیان می
). 288: 1390آبادي، (دولت» نیستی. عوضش مارال از خودشانه. از ما است

ي ایلیاتی و روستایی وجود دارد و در رمان کلیدر هم از دیگر مواردي که در رابطه با ازدواج در جامعه
زنی و چندزنی هر دو معمول بوده رسم تک«...ي چندزنی است، زیرا در این جوامع شود، پدیدهدیده می

هر «باشد و ). امري که در این گونه جوامع حایز اهمیت است فرزنددار شدن می64: 1382(بلوکباشی، » است
زن و شوهري که فرزندان بسیار، به خصوص پسر بیاورند، در جامعه احترام و اعتبار بیشتر دارند. چون هدف 

). از آن جا که 58(همان: » ترین هدف آن در جامعۀ سنتی ایران تولید نسل استاصلی ازدواج و یا الاقل مهم
خانواده جزیی از شبکۀ خویشاوندي و وابسته به همه اعضاي شبکۀ خویشاوندي به «در میان ایالت و عشایر 

ار بکند و شوهر تنها کسی نیست که از زنش انتظار دارد ک«اي (همان)، بنابراین در چنین جامعه» رودشمار می
(همان). از این رو » فرزند بیاورد، بلکه افراد گروه شبکۀ خویشاوندان نیز عموماً همین انتظار را از او دارند

محمد، به دلیل ناباروري، نه تنها ارزش و اعتبار خود را در میان افراد است که زیور پس از ازدواج با گل
شود: ز مهر او در قلب شوهر نیز کاسته میدهد، بلکه به تدریج اي شوهر از دست میخانواده

محمد به او روي خوش داشت. ...زیور تنها در نگاه او تیزي در این خانوار که زیور بود، تنها باباي گل«ـ 
). 52: 1390آبادي، (دولت» کردتحقیر را حس نمی

د و آرزوي فرزندي را کنبه گمانش پسر من موهاي سرش را به پاي یک مادینۀ قسر سفید می«ـ بلقیس: 
). 114(همان: » سیاهبخت پیشانیبرد! ...حرامزادة سیاهبا خود به گور می

). 289(همان: » محمد به من سرد شده. میان دل دیواره کشیده. همین غصه من را بسهگل«ـ زیور: 
ي روستایی . جایگاه و موقعیت دختران مجرّد در خانواده5

ي پدر و نشان داده شده است در مورد جایگاه دختر و موقعیت او در خانهي دیگري که در کلیدرنکته
ي کلمیشی ي شوهر است، که این امر در شخصیت و زندگی شیرو به عنوان دختر خانوادهسپس در خانه

رازي در قلب هر دختر بیابانی نهفته «گوید: آبادي در کلیدر میلحاظ شده است. در واقع، در جایی که دولت
) به این دلیل است که براي یک دختر 60(همان: » داردشت. یک مرد. پندار یک مرد. مردي که عزیز میاس

ترین مراحل زندگی او به شمار ترین و مهمایلی، ازدواج و زندگی در کنار یک مرد به عنوان همسر، از اساسی
رود. پیرو این مطلب باید دانست می

از این که زندگی پرزحمت یا تفریحی داشته باشند، اعم از این که به براي اغلب دختران جوان بزرگ، اعم 
ـ ـ یا اضطراراً معشوقکانون خانوادگی محدود باشند یا تا حدودي از آن بگریزند، به دست آوردن شوهر

). 149-150: 1380شود (دوبووار، اقدامی بیش از پیش فوري می
درویش را در دل خود برَد و عشق ماهنوجوانی به سر میشیرو نیز به عنوان دختري که در سنّ بلوغ و 

براي دختر ازدواج «دارد از این قاعده مستثنا نیست. به هر روي در این گونه جوامع، به خصوص در گذشته 
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کرد به نقش کدبانوي منزل اي بود که از نقش دختر مجردي که در خانه پدر یا خانه برادر زندگی میمرحله
درویش و بیرون آمدن ) و شاید به این دلیل شیرو خواستار ازدواج زودهنگام با ماه27: 1387، (اعزازي» برسد

پایگاه اجتماعی دختر مجرد چه در «ي خود است که در آن زمان و در میان ایالت و عشایر ي خانوادهاز حلقه
تر از پایگاه کدبانوي تم پایینخانه پدر یا خانه برادر، نامشخص بود، احتماال باالتر از خدمه، اما به طور ح

بر اثر استحکام اعتقادات دینی و اخالقی بویژه در میان روستاییان و عشایر تنها «(همان) و از آن جا که » خانه
قبول رابطۀ جنسی، رابطۀ زن و شوهري است. این نیز خود یکی از علل عمومیت و نوع ممکن و قابل

زنان ازدواج را راهی براي «...). بنابراین در گذشته 78: 1386قی، (وثو» زودرسی ازدواج در این مناطق است
). به همین دلیل در کلیدر نیز شاهد 181: 1390(بهروان، » کردندشان محسوب میباال بردن منزلت اجتماعی

تمایل دخترانی نظیر شیرو، مارال و صوقی به ازدواج زودهنگام و قرار گرفتن در جایگاه کدبانوي خانه 
اي که در آن ها مربوط به نگرش جامعه و فرهنگ حاکم بر آن است، زیرا در جامعهي این، که همههستیم

» کنند...اي براي به دست آوردن پایگاه اجتماعی نگاه میزنان به ازدواج و فرزندآوري بیشتر به عنوان وسیله«
پدر از ارج و منزلت او در نزد ي ي تجرّد دختر و ماندن در خانه(همان) به طور حتم، طوالنی شدن دوره

شود دچار هایی که در این مسیر به او میکاهد و چه بسا به سبب اهانتخانواده و دیگر افراد جامعه می
ي خود هاي روحی نیز خواهد شد. بنابراین، دختران با نگرشی که از جامعهافسردگی و برخی از بیماري

کنند، چرا که ارزشی و حقارت میا مادر نشدن احساس بیکنند، در صورت ازدواج نکردن و یدریافت می
(همان). » در بسیاري از این جوامع ازدواج و فرزندآوري زودهنگام با افزایش ارزشمندي زنان مرتبط است«...

تمام این موارد در رمان کلیدر به عنوان یک رمان اقلیمی به خوبی نشان داده شده است. همان طور که در 
کند و سرانجام هم با شکست مواجه زده عمل میدرویش شتاببینیم که شیرو براي ازدواج با ماهرمان نیز می

گیرد و مارال هم با فرزند آوردن احترامی خانواده قرار میچنین زیور به دلیل نازایی مورد بیشود، هممی
گردد. ي همسر میموجب استحکام جایگاه خود در خانواده

ملی براي گریز دختران از خانواده . خشونت و تعصب عا6
ي خشونت مردان در این گونه جوامع، دختران به دلیل قرار داشتن در قیود متعصبانه و نیز بودن در سیطره

افتند. شاید بتوان گفت فضاي خانواده، به فکر گریز از فضاي سنگین و آکنده از آداب مردساالرانه می
ـ به عنوان دختري به خصوص براي کسی که در موقعیت شیرو قرار داردي روستایی و ایلی،مردساالرِ جامعه

ـ بیش از ها قرار داردهاي متعصب آنبین نگاهکه در کنار سه برادر دیگر خود رشد و نمو یافته و زیر ذره
ز باشد. در حقیقت، اي شهري، مستعد ایجاد روابطی توأم با ترس و گریز و به دور از صمیمیت میجامعه

ي توأم با ترس و گریز او با توان به رابطهشود میوگویی که میان شیرو و مارال انجام مینخستین گفت
آمیز برادرهایش پی برد. شیرو به عنوان دختري سر به هوا و بازیگوش، خیلی تاب و تحمل رفتارهاي تعصب
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- دوري نماید. وقتی شیرو با مارال از گلهاکند از آني برادرانش را ندارد و به نوعی سعی میمندانهو غیرت
زند، این ترس و گریز او نسبت به برادر نمایان است: محمد حرف می

شیرو، شوخی و جدي، گفت: 
ـ خدا نیارد که تو همچین براري داشته باشی. 

ـ از چی؟ 
ش کنی. ـ از اینکه نتانی جلو روش سرت را بلند کنی. نتانی نگاه به چشمها

ترسی؟! ـ تو به گمانم از او خیلی می
ـ بسیار! ... 

ـ به چی سختگیر است؟ 
کند. ـ به همه چیز. یک بار نگاه مردي بکنی تو را زیر چوب کبود می

ـ تا حاال کی را کبود کرده؟ 
). 59: 1390آبادي، ـ خودم را، خودم را (دولت

تر دخترانی همانند شیرو به گریز از آن یقت، این فضا، خود عاملی براي میل و گرایشِ هر چه بیشدر حق
شود. این فضاي مردساالرِ آکنده از ـ محسوب میـ هر کسی غیر از خانوادهمحیط و پناه بردن به دیگري

باید به ران و پدرش میدهد که زندگی بدون وجود مردانی نظیر برادتعصب، شیرو را به این باور سوق می
بینیم او که وجود آیندتر و بهتر از زندگی کنونی او باشد. بر همین اساس، در ابتداي رمان میمراتب خوش

پسند، اکبر حاجراه علیمحمد به همپندارد، با رفتن گلمحمد را مخلّ احساس آزادي و سرخوشی خود میگل
غم رفتن برادر نبود، سهل است از این پیشامد خرسند هم بود. زیرا ـ اصالً در ـ شیرواو«کند: حس رهایی می

محمد، کوهی از سر راهش برداشته شده بود ... احساس آزادي. بی آقاباالسر. بند از با دور شدن گل
ي پدري ). شاید یکی از دالیل این امر، نداشتن آزادي الزم براي شیرو در خانه98(همان: » بالهابرداشته شده

کند و به گمانش زندگی خارج از چهارچوب خانواده او در میان خانواده احساس بندگی و اسارت میاست. 
سوزد، به او عرضه خواهد داشت. اي را که در حسرتش میگرد آزاديدرویشِ دورهو در کنار ماه

ها مربوط به شخصیت و منش آدمی است و یکی را در چشم دیگري هاي دیگر و خصلتبرخی جاذبه
آید. این که درویش، شیرو را خوش میپروایی ماهپروایی است. جسارت و بیآراید. نخستین آنها بیمی

ده به محمدها را شبانه از سوزنجل، به خود اجازه دهد خواهر گلاي و آسمانکس و ناشناختهدرویش بی
درویش از این خصیصه از ماهچمن فراري دهد، البته خالی از خطر کردن نیست. ...شیرو خود بیشسوي قلعه

).  72: 1371برخوردار است (اسحاقیان، 
این سوي بندگی و بستن. آن «کند: در همین راستا نویسنده، شبِ گریزِ شیرو را این گونه توصیف می
). او در 126: 1390آبادي، (دولت» سوي رهایی و رستن. شب، امشب در این میانه درنگی مشکوك دارد
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هاي کشیرغم آن که به کینهگریزد و علیدرویش میو در عین حال، ناسنجیده به همراه ماهعملی جسورانه 
دهد که به این سفر تن بسپارد. برادران پس از فرار خود آگاه است، اما خوي سرکشش این جرأت را به او می
خشک و به دور از شود، فضايدلیل دیگري که باعث گریز شیرو و دخترانی همانند او از محیط خانه می

اي دارد و نه با زیور، و نه هیچ ي صمیمانهباشد. شیرو نه با مادر خود رابطهعاطفه و صمیمیت خانواده می
داند تا راز دل خود را با او در بیند. او در خانه و خانوار کسی را محرم نمیکس دیگري را به خود نزدیک می

ن محیط سنگین و عاري از عاطفه، خیلی زود به افراد غریبه متمایل میان گذارد. بنابراین او براي فرار از ای
شیرو، با این همه به «اندیشد: بندد و در نهان به او میدرویش دل میشود؛ اول این که خیلی زود به ماهمی

د تا اي بیش نبودرویش. هر چه در چشم بود آیینهدرویش. نگاه به بیرون داشت و جان به ماهخود بود. به ماه
). دوم این که از فرط تنهایی، خیلی زود با مارال 63(همان: » درویش خود را در آن نظاره کندشیرو ماه

ـ حاال هفت شب هم بیشترست که چشم به راهش « سازد: شود و او را از راز دل خود آگاه میصمیمی می
هایم نگاه مکن. دلم آید. ...به خندهیشمارم. اما هیچ خبري از او نمدارم. به انتظار قاصدش، پیغامش دم می

توجه در این ي جالب). نکته69(همان: » خونست. ...تو که آمدي دلم واشد. گفتم مونسی و همدمی یافتم
کنند تا قادر به تحمل زندان ها براي هم رفقاي اسارتند، به هم کمک میزن«خصوص این است که هر چند 

: 1380(دوبووار، » هم آورند: اما رهاننده، از دنیاي مردان خواهد آمدباشند، حتی مقدمات فرارشان را فرا
آبادي دور نمانده است. اي است که ازنظر دولت) و این نکته433-432
» گیردرا به ریشخند می» ايهاي طایفهبت«اي و بهتر بگوییم شیرو در گریز خود از خانه، نهادهاي طایفه«

ي این اتّفاق در رمان کلیدر و شباهت آن با دیگر ر همین راستا و درباره). البته د74: 1371(اسحاقیان، 
آبادي، باید این نکته را هم یادآور شد که هاي دولتداستان

- هایش از جایی به جاي دیگر تشکیل میآبادي را جرت شخصیت...یکی از ارکان اصلی داستانهاي دولت
د تا تضاد خود را با محیط، جامعه، خانواده و یا طبقۀ کوشنهاي داستانیش میدهد و بسیاري از شخصیت

دلیل نیست که این گونه هجرتها اغلب نسبت به متخاصم از طریق هجرت خود به دیاري دیگر حل کنند. بی
).  128: 1373یابند (قربانی، آمیز میوجود این گونه تضادها حالتی اعتراض

شکنی است. چون در در برابر قوانین حاکم، عصیان و سنّتبنابراین، در این جا نیز مکانیسم دفاعی شیرو
-توانست با هر مردي که دوست دات یا میزن در گزینش شوهر آزادي عمل نداشت و نمی«ي ایلی جامعه

» اش یا انتخاب او ... دربست تابع نظر و میل پدر و مادر بودپسندید ازدواج بکند... دختر ...دربارة شوهر آینده
ها و خواست«...) و شیرو هم که با این فرهنگ موافق نیست؛ فرهنگی که در آن 65: 1382، (بلوکباشی

ها و معیارهاي فرهنگی و اجتماعی رایج در ـ احساسی زن در برابر مالكنیازهاي جسمانی، طبیعی و روانی
درویش به همراه ماه(همان)، با فرار خود » شدجامعه و مصالح اجتماعی و اقتصادي خانواده نادیده گرفته می

خیزد. به مقابله با سنّت برمی
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گیرد و بدین سبب مجبور خوش خشونت وتعصب قرار میهاي زنی که در کلیدر، دستاز دیگر شخصیت
ي حاج حسین چارگوشلی که به دلیل از دست شود، صوقی است. صوقی، خواهرزادهبه گریز از خانه می

مند است؛ در حالی که نادعلی، پسر حاج ی کرده است، به مدیار عالقهدادن پدر و مادر نزد دایی خود زندگ
ي پدر خواستگار اوست. مدیار به خاطر صوقی با مردان خانوارش به چارگوشلی حسین، نیز بنا به توصیه

ي مردان کلمیشی از پاي رود تا او را برباید، اما در این ماجرا حاج حسین چارگوشلی به ضرب گلولهمی
پوشِ سپارد.در پی این اتّفاق، نادعلی که سیاهاي به دست نادعلی جان میید و مدیار نیز با شلیک گلولهآدرمی

پردازد. از این رو صوقی به وجوي قاتل پدرش یا همان عاشق صوقی میشود؛ به جستاز دست دادن پدر می
بات قومی بوده باشد؛ چرا که ها تعصگیرد. شاید علّت این شکنجهي نادعلی قرار میشدت مورد شکنجه

شان ها در داستان کلیدر بیشتر ریشه در تعصبات قومی دارد. مردان براي نمایش تسلط و تواناییخشونت«
(واصفی و ذوالفقاري، » شوند تا موقعیت خود را در انظار تثبیت کنندهاي نمایان میدست به دامن تعرض

خشونت خانوادگی خشونتی است که «شود؛ ادگی واقع می). در نتیجه، صوقی مورد خشونت خانو82: 1388
دهد که به سبب صمیمیت، ارتباط خونی پیوندد و عموماً میان افرادي رخ میدر محیط خصوصی به وقوع می

). در این جا نیز دو مورد به عنوان شاهد مثال آورده 34: 1379(کار، » اندیا قانونی به یکدیگر پیوند خورده
شود: می

اش تیرگی را درید و بر در این هنگام پیکر نادعلی در هم شکست، همراه تاب و تبی در تن، تازیانههم«ـ 
اي از قلب صوقی برکنده شد و او به گونۀ کبوتري بال بال زد و پیچ و تاب سر و پشت دختر فرود آمد. نعره

آبادي، (دولت» نفس بریدتنش چند تازیانۀ دیگر را واگرفت، جیغهایش در دل خانه پیچید و دمی دیگر 
1390 :258 .(
نادعلی روي دختر خیمه زد و تازیانه را به دور گردن او قالب کرد، پس قد برآورد و به بند تازیانه سر «ـ 

). 259(همان: » و گردن و سینۀ صوقی را باال کشاند و صرت او را به باد سیلی گرفت
ي کند، یادآور این جملهدعلی بر صوقی اعمال میهایی که نادر این جا الزم به ذکر است که خشونت

)، گویی 78: 1382(نیچه، » روي؟ تازیانه را فراموش مکن!به سراغ زنان می«گوید: معروف نیچه است که می
یابد تا ها ادامه میکند. به هر روي، شکنجهي خود، نادانسته، از این سخن تبعیت میاو در این رفتار وحشیانه

گیرد او را در چاه آونگ کند: علی تصمیم میجایی که ناد
تر از پیش، او را به کف خانه انداخت، جوالی از بیخ دیوار برداشت و دختر را میان تابپس نادعلی بی

پیچ کرد و ... جوال تپاند و دهنش را با چارقد بست و جوال را ریسمان
اي روي دهنۀ چاه ماند. ... ن بقچه...صداي خشکی از چرخ برخاست و صوقی از زمین کنده شد و چو

...سرانجام چیزي مانده به ته چاه، ریسمان را به پایۀ چرخ پیچاند، گره زد و صوقی در میانۀ راه آونگ 
). 260: 1390آبادي، ماند (دولت
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(واصفی و ذوالفقاري، » شوندزنان اغلب به علت تعصب مردان گرفتار خشونت خانگی می«در واقع، 
باشد. در این جا نیز صوقی نه هاي جسمانی و هم روانی میاما این خشونت شامل هم خشونت)،73: 1388

شود. نادعلی با هر دشنامی که به او ي روحی نیز میگیرد، بلکه شکنجهتنها مورد اذیت و آزار جسمی قرار می
-بر روان او بر جاي میآورد و زخمی از زبان زهرآلود خودي روح او وارد میاي بر پیکرهدهد ضربهمی

گذارد: 
اي، ـ چه خیالی داري، پتیاره؟ که خانه خرابم کنی؟ ...تو، اي دل به هر جا، با نان سفرة پدر من بزرگ شده

-اي میبند تا بند استخوانت از نان و روغن حاج حسین چارگوشلی قوت گرفته، اما حاال که به قد رسیده

گوشتی به تنت بماند که تو آن را به رختخواب دگري سوغات ببري؟ گذارم خواهی بروي...؟! به خیالت می
). 258: 1390آبادي، ... (دولت

گذارد. لیکن چیزي که در این رابطه هاي سخت پا به فرار میصوقی پس از پشت سر گذاشتن شکنجه
شود. ن دخترانی میگیر این چنینباید از نظر دور داشت اتّفاقات شومی است که به دنبال این گریزها گریبان

دهد و در مورد همان طور که در مورد شیرو به صورت مورد اهانت قرار گرفتن او توسط شیدا بروز می
انجامد. گري او میصوقی به روسپی

. موقعیت زنان نازا و مطلّقه(بیوه) در روستا 7
آیند، وجود وي کار به حساب میدر میان روستاییان به این علّت که فرزندان نیز در کنار زنان به عنوان نیر

-اصوالً خانواده«ها برخوردار است. بر همین اساس، در این جامعه فرزند از اهمیت دوچندانی در نزد خانواده
شأن نیست، بلکه آیندة آن خانواده نیز متزلزل سنگ و همفرزند است نه تنها با خانوادة فرزنددار هماي که بی

). از طرف دیگر، در این گونه جوامع اگر زن نازا باشد، در شرایط 59: 1382، (بلوکباشی» ثبات استو بی
نزد عشایر، سرنوشت زنی عقیم کامالً مشخص «گیرد، چون در بدتري نسبت به مردي که عقیم است قرار می

و مبرهن است: چنین زنی از داشتن موقعیتی استوار محروم است، چرا که همسرش هر آن ممکن است با زنی 
). در همین راستا باید اضافه 267: 1382(شهپرراد، » مند شودیگر ازدواج کند تا بدینسان از نعمت اوالد بهرهد

دار نشدن زن و شوهر را ناشی از هاي ایلی، سترونی و بچههاي سنتی ایران، از جمله جامعهدر جامعه«کرد که 
در جامعۀ ایلی خانوادة فرزنددار از «از طرف دیگر ) و 71: 1382(بلوکباشی، » پندارندبیماري و ناتوانی زن می

). در کلیدر نیز شوهر زیور 58(همان: » فرزند برتري دارداي برخوردار است و بر خانوادة بیاعتبار و ارج ویژه
کند؛ همسري که با به دنیا آوردن فرزندي، تمام توجه و محبت افراد به همین دلیل، همسر دیگري اختیار می

کند. کند و زیور با این اتّفاق، بیش از گذشته احساس حقارت و تنهایی میرا به سوي خود جلب میخانوار 
هایی که در این جامعه، با ها و اضطرابي ایلی و روستایی را مورد توجه قرار دهیم و به تنشاگر یک جامعه

شویم نیم متوجه این نکته میشود دقّت کخصوص جنس زن وارد میپوششی کامالً طبیعی، بر افراد آن و به
بالین داشته باشد دردي نیست، ـ این که مردش بیش از یک همـ از آن دست که زیور استکه براي زن ایلیاتی
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). همین امر، خود، دلیلی براي دامن زدن به 720: 1390آبادي، (دولت» ستاما این که زن نازا باشد، دردي«
ي این درد در وجود ور و زنان همانند اوست. ترسی که به واسطهاحساس ترس و عدم امنیت در وجود زی

-گیرد. تداوم احساس ترسِ ناشی از نازایی و بدبینیزیور ریشه دوانیده است، اعتماد به نفسِ الزم را از او می

شود: افکند، در کلیدر این گونه بیان میاي که به دنبال آن بر وجود زن سایه می
دارند. پاي در ست. دردي هست. میش نازا را هم بیش از دو بهار نگاه نمیشد، دردياما اینکه زن نازا با

نشیند؛ نه صد بار، در هر دم. بار بر گلوي میش میسپارند. اما کارد یکسومین بهار ننهاده، به کاردش می
ا چشمهایی دم به سوختن ناي یک بار و یکباره است. نه سوختن جان و قلب، هزار بار و هرباره. میش قسر ر

شود. روي اگر از او، از زیور بربتابند، آزارند. فرقی است میان آدم و میش. آدم، دم به دم آزرده میدم نمی
کنند! چرا این جور نگاهش کند. شک در اینکه چرا نگاهش میشود. روي اگر از او برنتابند، شک میخوار می

همان). کنند؟! (کنند؟! چرا جور دیگري نگاهش نمیمی
ي همسر چندان مورد احترام نیست، بینیم که زیور در میان خانوادهبر این اساس، در رمان کلیدر نیز می

ماند در شوهر میدر فرهنگ ایالت و عشایر، ...زنی که بی«شاید به این دلیل که او یک زن بیوه بوده است و 
). از 67: 1382(بلوکباشی، » باري قایل نبودندجامعه جا و مقامی نداشت و مردم جامعه براي او ارزش و اعت

شود که او به هیچ وجه در دل مادرشوهر خود، بلقیس، جایی نداشته باشد طرف دیگر نازایی او باعث می
محمد است چرا که با وجود اهمیت بسزاي باروري و زایش در ایل، زنی عقیم و موردتنفر بلقیس، مادر گل«

). در اوایل رمان این موضوع بیان شده است: 10: 1387سارویی، (جعفري...» 
محمد در نیامده بود، بلقیس به او هم دست داشت. شاید اگر زیور به زنی گلزیور را بلقیس دوست نمی

زد. ...بلقیس چید. سرکوفتش میکرد. اما حال چنین نبود. دم به دم نوکش را میکم مثل زنهاي دیگر نگاه می
).     49-50: 1390آبادي، دید (دولتمیزیور را الیق پسر خود ن
-ي رمان همانند یک جامعهآبادي، خود، به عنوان نویسندهتوان اضافه کرد که دولتپیرو این مطلب می

شناساند. در شناسد و به خوبی نیز به مخاطب خود میي ایلیاتی و روستایی را به خوبی میشناس، جامعه
کند، پر ي ایرانی زندگی میچون جامعهمحور همي سنّتی و خانوادههواقع، براي هر کسی که در یک جامع

ي پسري هم باشد به خصوص اگر این نوه، نوهاش را دارد و بهواضح است که هر مادري آرزوي دیدن نوه
ي پسري فرزند خود از نظر پدربزرگ نوه«تر است. به عبارت دیگر در این جوامع عزیزتر و خواستنیمراتب

هاي پسري عالقه و توجه بیشتري ت و نوه دختري فرزندان دیگران است... مادربزرگ هم نسبت به نوهاوس
خانوادگی ایل و تبار خویش ي نام). به این دلیل که این نوه، بر جاي گذارنده159: 1390(بهروان، » دارد

کند: لیدر بازگو میي کآبادي بسیار روشن این مطلب را براي خوانندهخواهد بود. بنابراین دولت
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بخت است. امید مادرِ شوي، به پسر است. زن فرزندش وقتی ـ ...زن ایلیاتی اگر نازا از کار دربیاید سیاه«ـ 
آبادي، (دولت» زایید باز چیزي...اندازد. دختر هم اگر مینتواند مرد به خانوار بدهد مثل کهنه دورش می

1390 :78 .(
خواست روي دید، او میاي که بلقیس در پیوند میان فرزند و عروس خود میيافزون بر همۀ نابهنجار«ـ 

ـ آرزویی بر حق است. اما زیور هرگز نتوانسته بود ـ هر مادرياش را ببیند. همان چه براي هر مادر ایلیاتینوه
جاي پایی در قلب اي در خانمان میشکالی بدواند، و نیز نتوانسته بود فرزندي بزاید. پس نتوانسته بود ریشه

- 120(همان: » بلقیس بیابد. از این رو نه فقط بیگانه، که حضوري مزاحم، به چشم بلقیس، مخل زندگانی بود
119 .(

برَد، اما ناخوش داشته در واقع، هر چند حضور زیور بسیاري از کارهاي خانه و خانواده را پیش می
دهد: ـ تنزّل میـ و نه یک عروس مورد احترام و عزیزیزشدنش از سوي افراد خانواده، او را در حد یک کن

محمد به او روي خوش داشت. تنها کلمیشی. زیور تنها در نگاه او در این خانوار که زیور بود، تنها باباي گل«
). 52(همان: » کردتیزي تحقیر را حس نمی

ممکن است در معرض آن قرار اي که این گونه زنانهاي روحی و روانیدر این میان، نباید از آسیب
اي که چنین نگرشی به این گونه زنان دارد، خواه ناخواه، شخصیت بگیرند، غافل بود. چون زندگی در جامعه

- بینیم زیور در پی موقعیت نابهسازد. همان طور که در کلیدر میآیند میاین افراد دستخوش تغییراتی ناخوش
-کند و نویسنده به خوبی این احساس خأل و عدم امنیت را بیان میسامان خود در خانواده، احساس خأل می

کند؛ عدم امنیتی که برخاسته از نازایی زیور است و در وجودش رسوب کرده است: 
شود. دلش شکسته است. اش روز به روز افزون میاز هرکس و هرچیز، پرهیز دارد. اطمینان ندارد. بیزاري

کند. خود کند. احساس ناامنی میزي بیمناك است. ...احساس ناتوانی مینگاهش دور و خسته است. ...از چی
ـ به دورش پیچیده است. ـ ماري باریکبیند. وجودش یکپارچه خفت است. تنهاییرا چالنده شده می

). 720چیزي، ناچیزي (همان: شود. ...احساس بیتنهاست زیور. کاهیده می
محمد و به دنبال آن باردار شدن مارال، به زدواج مارال و گلهاي درونی زیور با ادر حقیقت، اضطراب

وار عاشق اي دیوانهگیرد. زیرا زیور به گونهرسد تا آن جا که زیور به کشتن مارال تصمیم میاوج خود می
در دنیاي روانی یک زن، عشق را پایانی نیست و اگر براي آن به هر دلیل نقطه پایانی «...محمد است و گل

شود این مساوي است با حضور نامطبوع انواع نابسامانیهاي روانی، فکري، اجتماعی و به راستی پایان تعیین
)؛ درنتیجه زیور با در خطر دیدن موقعیت خود قید همه چیز را 32-33: 1382(رافعی، » همه چیز براي او

حی زیور و خود نامطلوب شود. نویسنده ناخوشی اوضاع روزند و با افکاري پریشان دست به گریبان میمی
دهد: کند، نشان میاو را، هنگامی که مارال باردار است، با بیان افکار شیطانی و پلیدي که به ذهنش خطور می
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اي به گذارم بچهگذارم عمر به کمال بکند مارال! ... نمیاش بخیزانم. ...نمیمار...! باید ماري به زیر شلیته
گی بردارم... چشمهایم را ببندم و سنگ را با همۀ قوتم روي شکم باالآمدة او دنیا بیاورد... سنگ! باید سن

اش، ...به جهنّم برود! ...هر بالیی که خواستند سرم دربیاورند. ...دنیا را بی بکوبم. ...شاید هم خودش با کرّه
). 722و721و719: 1390آبادي، خواهم چکار؟ بود و نبودم دیگر چه ثمر دارد (دولتمحمد میگل

توان گفت این گونه کنند میشان زنِ دیگري اختیار میدر مورد موقعیت زنانی که همانند زیور، همسران
شوند. همان طور که در کلیدر نیز ویژه در جوامع روستایی و ایلی، فشار روحی زیادي را متحمل میزنان، به

کند که دنیاي این نیاز را حس می«...اکثر زنان کند، چون همانندزیور در برابر این اتّفاق هیچ اعتراضی نمی
مردانه را محترم بشمارد؛ اگر این دنیا را دربست مورد اعتراض قرار دهد، احساس خواهد کرد که در خطر 

) و سهم او به عنوان یک زن در این زندگانی تنها اطاعت و 515: 1380(دوبووار، » است، سرپناهی ندارد...
اعتنایی توجهی و بیمحمد براي ازدواج مجدد و به دنبال آن، بی). در واقع، اقدام گل504احترام است (همان: 

به زیور و مبذول کردن تمام عشق و محبت خود به مارال و به طور کلّی، فراموش کردن زیور به عنوان همسر 
ها این گونه ازدواجآورد. چون اغلب دراول خود، ضربات روحی سخت و سنگینی را بر جان زیور وارد می

شوند. در توانند عدالت را میان همسران خود رعایت کنند و بدین طریق مرتکب همسرآزاري میمردان نمی
این خصوص باید افزود که 

گیرد. آزار لفظی و روانی نیز از انواع آن است. همسرآزاري تنها آزار فیزیکی و جسمانی را دربرنمی
گی نسبت به زن از انواع آزار است که حتی عالقهتوجهی و بیمسر دیگر، بیتحقیر، توهین، اختیار کردن ه

). 20-21: 1379تواند تأثیري به مراتب بیش از آزار فیزیکی داشته باشد (کار، می
خصوص زنان روستایی که فرزندآوري از ارکان اصلیِ ثبات جایگاه آنان در بنابراین، نازایی براي زنان، به

توجهی همسر و خانواده را نیز در پی دارد؛ همان طور که زیور در این رمان اعتنایی و بیبیخانواده است، 
گیرد که در توضیح آن باید گفت: مورد آزارگري از طریق عدم توجه قرار می

شناسان طبق تحقیقات برند.روانها و فراموش شدن بسیار رنج میتوجهی به آنافراد در این آزارگري از بی
اعتنایی است، زیرا در زاترین نوع آزارگري، آزار دیدن از طریق بیعمل آمده، دریافتند که بدترین و آسیببه 

ترین تمام آزارهاي دیگر به نوعی شخص در کانون توجه است، در حالی که در این نوع آزارگري فرد از کم
).   43: 1391شود (یونسی، اعتنایی اعمال میتوجه نیز محروم است زیرا این آزارگري از طریق بی
در فرهنگ مردم ایلیاتی طالق «ي روستایی هم باید گفت در مورد طالق و موقعیت زنان مطلّقه در جامعه

به «) و از سوي دیگر 71: 1382(بلوکباشی، » دهد...شود و کمتر رخ مییک پدیدة زشت و ناپسند انگاشته می
طلقه و یا شوهرمرده منزلت و شأن و اعتبار زیادي ندارد و طور کلی در فرهنگ سنتی ایالت و عشایر زن م

ي ). از این رو زنان در جامعه72(همان: » دهندمردان به ازدواج با زن بیوه کمتر میل و رغبت نشان می
دهند با کنند و ترجیح میروستایی حتّی اگر زندگی بسیار سختی را داشته باشند باز هم به طالق فکر نمی
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در مناطقی که طالق به «ندگی خود کنار بیایند و خود را با آن شرایط وفق دهند. در واقع، شرایط سخت ز
را سرلوحه زندگی » بسوز و بساز«آید ...افراد همان جمله معروف عنوان یک ننگ اجتماعی یه حساب می

ی که در خانوار بینیم که زیور با وجود شرایط سخت). بنابراین می302: 1390(بهروان، » دهندخود قرار می
کند، شاید به این دلیل که او، آن روي کلمیشی دارد، حتّی از اندیشیدن به موضوعی چون طالق پرهیز می

زنان مطلقه، در ساختار قانونی و سنتی ایران، مورد حمایت «بیند. بدین معنا که از یک طرف سکّه را نیز می
دهند تا مطلقه و بیوه ی از خود انعطاف و پذیرش نشان مینیستند و زنان تا جایی که بتوانند در زندگی زناشوی

آورد، بدلیل اینکه ریشه بار میفرهنگ بومی ما، زن ایرانی را، بی«) و از طرف دیگر 18: 1379(کار، » نشوند
(براهنی، » تواند استفاده کندزن ایرانی در گذشته فرهنگ نداشته است واکنون فقط از فرهنگ مردان ایرانی می

به «). بنابراین، پر واضح است که فرهنگ مردان، به سود مردان و براي مردان تبیین شده است. 32: 1363
برند و بعد از طالق دچار فقر و موجب قوانین ایران، زنان در صورت وقوع طالق از دارایی شوهر سهم نمی

چنین، ). هم18: 1379(کار، » شوندفاقه می
شوند، زیرا برخورد اکثریت مردم اي میزنان مطلقه مواجه با مصایب عدیدهنظر از تنگناهاي اقتصادي،قطع

دانند. این نگرش عمومی موجب با این اشخاص منفی بوده و این گروه را ناالیق، غیرقابل اعتماد و مطرود می
شود که دست کم به مدت یک سال پس از طالق زنان گرفتار خشم، اضطراب، نفرت و افسردگی شوند می
).   109: 1380اید، (ه

سیادت «ي جامعه را نسبت به چنین زنانی نادیده گرفت. چرا که توان نگاه سودجویانهاز طرفی هم نمی
» تاریخی مرد، زن را تنها بعنوان یک انسان درجه دو، انسانی شیئی شده و از انسانیت افتاده، خواسته است

انِ مورد خشونت بعد از طالق و بعد از خروج از چرخۀ در اغلب موارد زن«)؛ از این رو 28: 1363(براهنی، 
). 26: 1379(کار، » بار استشوند که بسیار مصیبتخشونت خانگی تازه وارد چرخۀ خشونت اجتماعی می

گذارد، به مراتب بنابراین، براي زیور زندگی کردن در خانوار کلمیشی با تمام بارِ حقارتی که بر جان او می
ـ ي کوچک روستایی و در فضاي ناامن اربابزندگی کردن به تنهایی است؛ آن هم در جامعهتر ازبهتر و ایمن

رعیتی. 
دهد. به عبارت دیگر، شیرو که پس از ازدواج متوجه اي دیگر رخ میدر مورد شیرو هم این اتّفاق به گونه

دلیل وجود عوامل مختلفی که گردد بهي خود بازمیشود و در نهایت به نزد خانوادهانتخاب اشتباه خود می
گیرد، بلکه او را ذکر شد و براي این که به او برچسب مطلّقه نخورد، از شوهرش به طور رسمی طالق نمی

جامعۀ ما نسبت به زنان مطلقه «...آورد. چون همان گونه که گفته شد کند و به طالق پنهان روي میترك می
). در تعریف طالق پنهان در 81: 1386(ستوده و بهاري، » پذیردمیپیشداوري منفی دارد و چنین زنانی را ن

مقیسه با طالق آشکار یا نوع اول آمده است که: 
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طالق پنهان، طالقی است که از همه نظر ویژگیهاي طالق نوع اول را دارد؛ ولی به دلیل وجود موانع 
افتند، در واقع این گونه طالقها اتفاق میشوند. فرهنگی، ارزشی، معنوي، موقعیتی و قانونی خاص، آشکار نمی

). 83بدون اینکه ازدواج باطل شود (همان: 
یابد و در عوض میزان طالق میزان آمار طالق کاهش می«...به همین دلیل است که در این گونه جوامع، 

است. )، که این امر در کلیدر به خوبی نشان داده شده302: 1390(بهروان، » یابدعاطفی افزایش می
. وفاداري و احترام به شوهر در میان زنان روستایی   8

ها زنان، احترام هاي روستایی به سبب فضاي پدرساالري و مردساالري حاکم بر خانوادهدر میان خانواده
هاي بارز باشند. بر این اساس، یکی از ویژگیها وفادار میاند و بسیار به آناي براي شوهران خود قایلویژه

خوبی ک زن ایلیاتی و روستایی وفاداري به شوهر است که این خصیصه در وجود بعضی از زنان کلیدر بهی
کند تا دم مرگ خود را وابسته به شوهر زن ایلیاتی وقتی که شوهر می«بازنمایی شده است. به عبارت دیگر، 

(بلوکباشی، » را از شوهر جدا کندتواند زن داند و بنا بر یک مثل کردي فقط گور و بیل و کلنگ گورکن میمی
1382 :68 .(

بینیم که زنان حتّی شویم و میرو میدر کلیدر نیز ما با این خصیصه در برخی از زنان داستان روبه
پوشی کنند تا مبادا موقعیت خود را در نزد حاضرند براي جلب رضایت شوهران خود از برخی چیزها چشم

، از چشم شوهر خود بیفتند. به عنوان مثال، اولین تصویري که از مارال در همسر به خطر بیندازند و به نوعی
محمد، بینیم بخشش و ایثار است. او پس از ازدواج با گلمحمد، میجایگاه همسر، پس از ازدواج با گل

یاز را ها را بفروشد و براي کار خود اسباب و لوازم مورد نسپارد تا آنمحمد میهاي خود را به گلگوشواره
خریداري کند: 

هایش را از گوش بدر آورد و ...گفت: مارال...جفت گوشواره
ـ براي تو. بفروششان و براي کارت ریسمان و بیل و چمبر بخر. اگه چیزیش زیاد آمد براي خودت 

رویم به چادري برا خودمان ببافم. ...فردا هم با هم میزخمی بخر. بعد هم برایم موي بز فراهم کنتا سیاهچشم
). 402: 1390آبادي، هیزم! (دولت

ـ را ـ برادر بلقیستوان شاهد چنین امري بود؛ در جایی که خبر کشته شدن مدیاردر مورد بلقیس هم می
آزرده کشد تا او را بیش از پیش دلدهند، بلقیس آگاهانه از ناله و زاري در حضور همسر، دست میبه او می
یش باري بر دل مردش افزون کند. پذیرفته بود که تنها و در تنهایی خاك غم بر سر هانباید با مویه«نسازد: 

آبادي در ي ظریف دیگري که دولت). نکته187(همان: » اي باید بپیچد و کناري بگذاردکند. اندوه دل در بقچه
انند دیگر زنان کند این است که بلقیس، در راستاي احترام به همسر هماین خصوص، در مورد بلقیس بیان می

ي خود، آموخته است که مطابق میل همسرش رفتار کند و از هرگونه رفتاري که خالف میل اوست، جامعه
دهد که بلقیس، کلمیشی و مارال، ي ظریف را در جایی مورد اشاره قرار میپرهیز نماید. نویسنده، این نکته
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ي کنند و مارال متوجه تغییرات رفتاري عمهري میده، روزها را کنار هم سپتنها افراد باقی مانده در سوزن
توان علّت این تغییر رفتاري بلقیس را بر اساس کتاب انقیاد زنان این گونه توجیه کرد که شود. میخود می

داند آنچه را خالف آسایش و زن نه تنها تحت سیطرة مرد است، بلکه چنان تربیت شده که وظیفۀ خود می«...
) و 37: 1379(میل، » یابد و اجازه ندهد از او به مرد چیزي برسد که مخالف میلش باشدلذت مرد است در

خواهم. شادکامی مرد این است: من می«گوید: این سخن یادآور یکی از جمالت معروف نیچه است که می
). شاهد مثال: 78: 1382(نیچه، » خواهدشادکامی زن این: او می

اي بود تا بیشترین فرصت بلقیس وقف کار و رفتار با ود. اما بودنش انگیزهمهر نبپیرمرد به خودي خود بی
اش را در زد که برادرزادهدید. ...گویی از مردش چشم میاو بشود. مارال در این رفتار عمۀ خود رمزي هم می

نگاه او عزیز بدارد. 
خواهد مردش... ببیند که ن نمیاي از آن دارد. زست و هر زن بهرهچنین حالتی انگار در آدمیزاد طبیعی

کند بخشد، یا آنچه را که از اوست دارد با دیگري تقسیم میزنش سهم مهربانی او را دارد به دیگري می
). 199: 1390آبادي، (دولت
چنین، در کلیدر این وفاداري و احترام زن ایلی به شوهر در وجود زیور نیز بروز یافته است و باعث هم

تا پاي جان در کنار شوهر خود باقی بماند. شاید هم یکی از دالیلی که زنان در چنین جوامعی شود که او می
آیند و تر موارد، در زندگی زناشویی کوتاه میبینند و به نوعی در بیششان میبسیار خود را فروتر از همسران

شمارند این است که در چنین میاختیار خودشان را صاحب دانند و مردانشان میخود را مطیع اوامر همسران
شناسند ناشی از زور مردهاست؛ ها میآفریند، زیرا حقوقی که زنها، حق را زور میدر نظر زن«...هایی فرهنگ

ها ) و نیز در این گونه فرهنگ509: 1380(دوبووار، » پذیرندها، چیزي را که هست می...به طور کلّی، زن
(همان). شاید بتوان گفت که » ها استکند، تسلیم و رضاي آنرا مشخص میها هایی که زنیکی از ویژگی«

ـ هرچند این عرف، ي رفتاري زنان روستایی، نوعی ناچاري از پذیرش عرف جامعهدر پشت این شیوه
ـ قرار دارد و به دنبال آن صبر بر نامالیمات زندگی زناشویی است. در توضیح این مطلب آمیز باشدخشونت
ت که زنان در این راه، راه وفاداري و احترام به شوهر، غالباً ناچارند خشونتی را که در فرهنگ شفاهی باید گف

ي عمومی علیه آنان وجود دارد، بپذیرند و تحمل کنند. به عنوان مثال، و کتبی و به طور کلّی، در حوزه
روستاها جزیی از آداب و شود و حتّی در برخیي روستایی امري طبیعی تلقی میچندهمسري در جامعه

باشد و رسوم مردمان می
زند، اصطالحات و آمیز علیه دختران و زنان میعالوه بر آداب و رسومی که مهر تأیید بر رفتار خشونت

چرخد نیز حامل پیام خشونت نسبت هایی که در فرهنگ شفاهی ما رایج است و دهان به دهان میالمثلضرب
به معناي آن است که باید » گربه را درِ حجله باید کشت«به انجام آن است. اصطالح به زنان و ترغیب مردان 

). 42: 1379بار مرعوب و مطیع کرد (کار، زن را از همان شروع زندگی با رفتار خشونت
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نیز » گرددرود و با کفن سفید برمیي شوهر میزن با چادر سفید به خانه«چنین، این سخن معروف هم
هایی که از ها و خشونتهایی است که پیام نهفته در آن، زن را به سوي تحمل رنجالمثلز ضربیکی دیگر ا

دهد. بر همین اساس، چنین آید و سکوت در برابر تمام این آالم، سوق میجانب همسر بر او وارد می
طلبد و انتظار دارد. فرهنگی از زنان، وفاداري و احترام به شوهر را می

گیري نتیجه
کند که ي روستایی آشنا میآبادي در رمان کلیدر مخاطب خود را با بسیاري از اصول و سنن جامعهدولت

ي اي آشنا شد و دانست که جایگاه زنان در جامعهتوان با موقعیت زنان نیز در چنین جامعهدر این میان می
ي ، به مراتب از جایگاه زنان در جامعهدهندرغم کارهاي فراوانی که بر عهده دارند و انجام میروستایی، علی

آبادي در تر است و این افراد در جایگاه دوم اهمیت قرار دارند. به عبارت دیگر، دولتتر و نازلشهري پایین
ها افراد را مقید به رعایت اصول و چهارچوبی کشد که در آن آداب و سنّتاي را به تصویر میکلیدر جامعه

شود از راحتی میصورت تخطّی از این آداب و سنن، اگر فرد خاطی مرد باشد بهخاص کرده است و در 
پوشی کرد و اگر فردي که این سنن را زیر پا گذاشته است زن باشد، قطعاً مجازات خواهد شد. خطایش چشم

ابرابر گذاري نافتد و این امر، خود، دلیلی بر ارزشمحمد و شیرو این اتّفاق میهمان طور که در مورد گل
باشد. بر همین اساس، جامعه در مورد زن و مرد و نیز ارجحیت جنس مرد بر زن در چنین جوامعی می

کند شود، بازگو میي روستایی وارد میهایی را که به جنس زن در جامعهنویسنده در این رمان برخی از ظلم
دهد. به این سبب که در این ارایه میخوبی ي ایلی و روستایی آن زمان بهو جایگاه نازل زن را در جامعه

شود، گویی که زندگی به تمام از آنِ مردان ي مردان انجام میرمان، تمام امور زندگی بر اساس میل و خواسته
کند اي که نویسنده در این کتاب ترسیم میبرَد. در جامعهاي از زندگی آنان به سر میاست و زن هم در گوشه
گذرانی هستند، در حالی که زنان در چهارچوب خانه گ، سفر، معامله و خوشمردان مدام در حال جن

برَد، اند و آن جا که زن خارج از چهارچوب و اصول خانواده به سر میداري محکوماند و به خانهمحبوس
دي ها که حاصلی جز بدنامی، رسوایی و مورد تعبندوباريها و نیز اسیر بیمتحمل انواع آزارها و خشونت

ي زنان را بیان شود. بدین ترتیب، نویسنده زندگی تلخ و آمیخته به اضطراب و دلهرهقرار گرفتن ندارد، می
دارد. به این معنی که اگر جنس زن در جایگاه دختر قرار داشته باشد باید تحت نظارت پدر و برادر و می

ود فراتر نهد، که اگر چنین شود متحمل ي جامعه رفتار کند و مباد که پاي از گلیم خفرهنگ مردساالرانه
هاي ناشی از آن خواهد شد. و اگر در جایگاه همسر ظاهر شود، مدام با اضطراب از خشونت و اضطراب

برَد که این امر یا معلول ناباروري اوست و یا معلول ورود دست دادن جایگاه خود در نزد شوهر به سر می
باشد. به طور اش است و گاهی نیز به علّت هر دوي این موارد میزنی دیگر به عنوان هووي او در زندگی

شناختی ورزیم این است که موقعیت زنان در کلیدر به لحاظ جامعهکلّی، امري که در این مقاله بر آن تأکید می
ي موارد جز یک مورد (عدم حضور زنان در جلسات و ي آن بوده است و در همهبسیار مورد نظر نویسنده
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ي روستایی و ایلی است. نویسنده بسیار ظریف و موشکافانه این هاي مردانه) منطبق بر واقعیات جامعهشورا
ي روستایی را با تمام نکات ریز و درشتش، براي شناساند و فضاي جامعهجامعه را به مخاطب خود می

کند.   مخاطب، شرح، تفسیر و تعریف می
کتابنامه

. 8ي ي نو، شماره، تکاپو، دوره»سخن عشق در کلیدرصداي ) «1371اسحاقیان، جواد (-
شناسی خانواده، چاپ ششم، تهران: روشنگران و مطالعات زنان. ) جامعه1387اعزازي، شهال (-
) زنان در داستان، چاپ اول، تهران: مروارید. 1387باقري، نرگس (-
) تاریخ مذکّر، چاپ اول، تهران. 1363براهنی، رضا (تابستان -
) جامعۀ ایلی در ایران، تهران: دفتر پژوهشهاي فرهنگی. 1382شی، علی (بلوکبا-
، چاپ اول، تهران: نگاه. »شدهکلیدر، سرگذشت نسل تمام) «1368بهارلو، محمد (تابستان -
شناسان. شناسی روستایی، تهران: انتشارات جامعه) جامعه1390بهروان، حسین (-
هاي ، رودکی، تهران، شماره»آباديزن در آثار محمود دولت«)1387سارویی، ثریا (تیر و مرداد جعفري-

. 26و25
) جنس دوم، ترجمه: قاسم صنعوي، جلد دوم (تجربه عینی)، چاپ 1380دوبووار، سیمون (زمستان -

چهارم، توس. 
وسوم، تهران: فرهنگ معاصر. ) کلیدر، چاپ بیست1390آبادي، محمود (دولت-
شناسی خانواده، چاپ اول، تهران: نداي آریانا. ) آسیب1386بهاري (اهللاهللا و سیفستوده، هدایت-
آبادي از آغاز تا رمان درخت هزار ریشه: بررسی آثار داستانی محمود دولت) «1382شهپرراد، کتایون (-

شناسی فرانسه در ایران. ـ انجمن ایرانزاده، چاپ اول، تهران: انتشارات معین، ترجمه: آذین حسین»کلیدر
آبادي، چاپ اول، تهران: آروین. ) نقد و تفسیر آثار محمود دولت1373ربانی، محمدرضا (ق-
) پژوهشی دربارة خشونت علیه زنان در ایران، چاپ اول، تهران: روشنگران و 1379کار، مهرانگیز (-

مطالعات زنان. 
ترین رمان بزرگبررسی و تحلیل عناصر بومی (دینی و ملی)) «1387گرجی، مصطفی (پاییز و زمستان -

. 11ي ، پژوهش زبان و ادبیات فارسی، شماره»فارسی
، فصلنامه تخصصی ادبیات فارسی دانشگاه »نهایت رئالیسممرز بی) «1383محسنی، احمد (بهار و تابستان -

. 2و1ي آزاد اسالمی مشهد، شماره
اول، تهران: هرمس. ) انقیاد زنان، ترجمه: عالءالدین طباطبایی، چاپ1379استوارت (میل، جان-
کس، ترجمه: کس و هیچ) چنین گفت زرتشت: کتابی براي همه1382نیچه، فریدریش ویلهلم (بهار -

، تهران: آگاه. 4داریوش آشوري، چاپ نوزدهم، ویرایش 
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، پژوهش »آباديخشونت علیه زنان در آثار محمود دولت) «1388واصفی، صبا و حسن ذوالفقاري (بهار -
. 1ي ، شماره7ي زنان، دوره

شناسی روستایی، چاپ دوازدهم، انتشارات کیهان. ) جامعه1386وثوقی، منصور (-
) روانشناسی زنان، ترجمه: بهزاد رحمتی، چاپ اول، ویراست دوم، تهران: 1380شیبلی (هاید، جانت-

نوربخش. 
) مدیریت روابط زناشویی، چاپ دوم، تهران: قطره. 1391یونسی، سید جالل (پاییز -
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هاي نمایشی داستان پیر چنگی بررسی تطبیقی قابلیت
در مثنوي و اسرارالتوحید

1گزیکسمیرا قاسمی

دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه زابل
2دکتر محمد میر

وادبیات فارسی دانشگاه زابلاستادیار گروه زبان
چکیده

هاي تاریخی، ویدادهاي برجستۀ کتاباي امروزي، براي بازآفرینی رمان، داستان، راقتباس ادبی شیوه
نظیري در شاهنامه، هاي کمهاي منظوم و منثور در حوزة تئاتر و به ویژه سینما است. روایتعرفانی، حماسه

هاي نمایشی را براي اقتباس در خود دارند. مثنوي معنوي، تاریخ بیهقی و اسرارالتوحید وجود دارد که قابلیت
ت که عناصر نمایشی قصۀ پیر چنگی در دفتر اول مثنوي و منبع آن در در این مقاله، سعی شده اس

دهد که موالنا و محمد بن منور هر دو از اسرارالتوحید، بررسی و مقایسه گردد. این پژوهش نشان می
او یک اند ولی، هر چند موالنا قصه را از منابع دیگري در مثنوي آورده است، اماهاي نمایشی بهره بردهقابلیت

مقلّد صرف نیست؛ بلکه با افزودن عناصري، نه تنها آن را زیباتر کرده بلکه با به کار بردن این عناصر در 
هاي امروزي نزدیک کرده و قابلیت نوشتن یک نمایشنامه یا فیلمنامه را از داستان پیر چنگی، آن را به داستان

از: ها پرداخته شده، عبارتاین مقاله به بررسی آنروي این قصه فراهم نموده است. عناصر نمایشی که در 
.،استيپردازقوصحنهیوگو،بحران،تعلها،گفتتینه،شخصیزمشیپ

هاي نمایشی.مولوي، محمدبن منور، داستان پیر چنگی، مثنوي معنوي، اسرارالتوحید، قابلیتها:کلیدواژه
مقدمه

شد که براي تئاتر، و به شکل نمایشنامه نوشته شده باهاي دراماتیک منحصر به آثاري نمیدرام و ویژگی
)، بلکه آثار فراوانی در ادبیات وجود دارد که جنبۀ داستانی و نمایشی دارند؛ ادبیات 114: 1377باشد(داوسن، 

هاي فارسی سرشار از رویدادهاي دراماتیک است که قابلیت اقتباس ادبی را دارا هستند. با بررسی قابلیت
هاي ادب فارسی را به هایی از توانمنديتوان گوشهها به نمایشنامه، مین آثار و تبدیل آننمایشی در ای

باشدو بزرگان مخاطبان امروز نشان داد. کتاب اسرارالتوحید از این دسته است که قابلیت اقتباس رادارا می
) و 41-40: 1365پور، وزیناند(هاي خود را از این کتاب برداشت کردهبسیاري مانند مولوي برخی از داستان

1.m38_mir@yahoo.com

2.ghasemisamira68@gmail.com
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ها داستان پیر جنگی است که در این پژوهش اند، از جملۀ آنتر نمودهبا عناصر دیگري آن را گیراتر و جذاب
پردازیم.به تحلیل آن می

ه.ق) عارفی است که نامش با تصوف و عرفان ایرانی چنان آمیخته شده است 440-357ابوسعید ابوالخیر (
ام با شعر فارسی و فردوسی با ایران. کتاب اسرار التوحید زندگینامۀ اوست و یکی از که نام حافظ و خی

هاي خالقیت هنري و ادبی در زبان فارسی و یکی از اسناد درجۀ اول تاریخ اجتماعی ایران و ترین نمونهعالی
ین تصوف و عرغان ). آنچه در طول چهار قرن نخست5: 1366تاریخ تصوف و عرفان ایرانی می باشد(میهنی، 

وجود -که در دوران زرین این پدیدة روحانی و فرهنگی است، یعنی دوران زهد و عشق و مالمت-ایرانی 
).23داشته در گفتار و رفتار بوسعید خالصه و گلچین شده است(همان: 

بیان نکات ها، قصدپردازان عرفانی ادب فارسی است که، از آوردن این داستانمولوي از بزرگترین داستان
شود که چرا وي جا مشخص میگویی نیست و از همینتعلیمی و عرفانی سودمند را دارد و هدفش قصه

هاي پر ارج خود را در جامۀ حکایت سرایی روي آورده است و اندیشهپردازِ مبتکر نیست، بلکه به داستانقصه
). تیزهوشی او در درك 40: 1365پور، زینگنجانده است، آن هم از باب تأثیري که داستان در مردم دارد(و

دستی وي در به کارگیري ها و زوایاي روح آدمی و آشنایی او با رفتارهاي اجتماعی مخاطبان و چیرهدغدغه
پردازي، باعث شده است که مثنوي او به عنوان یک اثر مشهور، در جهان زنده و اصول دقیق فنون داستان

پایدار بماند.
باشد. که اصل این هاي مشترك در کتاب مثنوي معنوي و اسرارالتوحید میکی از قصهقصۀ پیر چنگی ی

هاي دیگري بر کاريداستان همان است که محمد بن منور در کتاب اسرارالتوحید آورده، اما مولوي با ریزه
ارزش و تأثیرگزاري آن افزوده است.

کتاب مثنوي و اسرارالتوحید، قابلیت نمایشی را که قصۀ پیر چنگی در هر دواین تحقیق با فرض براین
باشد:  کدام یک از نویسندگان در آوردن عناصر نمایشی در این میدارا است، به دنبال پاسخ به این دو پرسش

هاي مثنوي و اسرارالتوحید بیشتر اند؟ داستان پیر چنگی در کدام یک از کتابتر عمل کردهحکایت موفق
باشد؟ همچنین روش انجام را براي یک نمایشنامه دارا می-ساختن فیلم از متن اولیه-ی ظرفیت اقتباس ادب

اي صورت آوري اطالعات به صورت اسنادي و کتابخانهتحلیلی است و جمع-این پژوهش به شیوة توصیفی
گرفته است.

پیشینۀ تحقیق 
ستانی مورد بررسی قرار گرفته است ولی هاي نمایشی و عناصر داهاي مثنوي، قابلیتدر بسیاري از داستان

اي در دو کتاب هاي نمایشی در قصۀ پیرچنگی، به ویژه به صورت مقایسهتاکنون بررسی در خصوص قابلیت
مثنوي و اسرارالتوحید انجام نشده است. به همین دلیل هدف از نگارش این مقاله این است که با مقایسۀ 

هاي مولوي در داستان پردازي پی برده شود.شتر به ظرافت کاريحکایت پیر چنگی در هر دو کتاب، بی
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خالصۀ داستان پیرچنگی در اسرارالتوحید محمد بن منور
هاي دهد تا براي هزینهاي زر به حسن مؤدب، پیشکار شیخ ابوسعید میپیرزنی در شهر نیشابور کیسه

شود اما آن زر، به اشارت شیخ وشحال میصوفیان مصرف شود، حسن مؤدب که خود به این پول نیاز دارد، خ
کند.شود و آن طنبور زن، بعد از این التفات شیخ توبه میبه طنبور زن پیري که در گورستان است، داده می

خالصۀ داستان پیرچنگی در مثنوي معنوي مولوي
نوازي،کایت چنگحآنباشد ومیموالنامثنوياولدفترهايداستانترینمعروفازچنگیپیرداستان

قوايانحطاطوضعفوسبب پیريبهکهخطاببنعمردومخلیفۀعهددراي استپیشهمطربوپیر
ممرّتنهاعلتاینبهونیستويهنرخواستاردیگر کسیخوش،صدايدست دادنازوهنريوجسمی
کهرسدمیبدانجاتااوتیصالاسدرجۀشود.میدچارمعیشتتنگیاست و بهدادهدستازراخوددرآمد

به اجابتاوالتماسبیابد.حقازبهاابریشموبنوازدخدابرايتابردیثرب پناه میگورستانشبی بهاضطراراً
سالمکهیابدمیمأموریتشنود،خواب میدرکهحقندايخطاب به واسطۀبنعمروگرددمیمقرونحق

برساند. مالقاتپیرنوازچنگبهگورستاندربهاابریشمبه عنوانردیناهفتصدهمراهبهراحقحضرت
و مسلمین،مایۀ تنبهخلیفهواسطۀبهخداوندالتفاتیِابریشم بهايوپیامو دریافتالهیاجابتمالحظۀعمر،

» راقاستغمقامبهاستهستیکهاو را از مقام گریهنظر«شود. لیکن عمر، شرمندگی و گریۀ چنگی پیر می
غیرقابلمقامیوفضابهگشتهپیر چنگی مستولیوجودبرشگرفحیرتیخلیفه،ارشاداینباگرداند ومی

پیوندد.میبیانوشرح
پردازیم و در ادامه به بررسی عناصر نمایشی داستان پیر چنگی، در دو کتاب مثنوي و اسرارالتوحید می

هاي نمایشی شاهنامه از محمد این عناصر، کتاب قابلیتقابل ذکر است که مبناي این پژوهش و بررسی 
باشد. حنیف می

زمینه.پیش1
تر از وقایع جاري ها در طرح و توطئۀ درام کمشوند و نقش آنسلسله وقایعی که به گذشته مربوط می

- را به شمار میساز ماجزمینه، روایتها یا رخدادهایی هستند که زمینهتوان گفت: پیشنیست. به همین دلیل می
توان برخی از ها میباشند که از راه آنروند، در واقع این رخدادها عامل مهمی براي پیشبرد داستان می

ها و بازگشت به گذشته است که هاي عوامل داستان را بازگو کرد. با مرور این روایتها و ویژگیموقعیت
یا طرح و توطئه را ترتیب منظم و سببی حوادث زمینهشود. ارسطو پیشرفتار اکنون اشخاص رمزگشایی می

). که این همان چون و چرایی در طول داستان است.210: 1362داند(براهنی، تراژدي یا قصه می
هاي اصلی که در هر دو کتاب، مثنوي و اسرارالتوحید مانند هم زمینهدر داستان پیر چنگی یکی از پیش

باشد. از دیگر شود، ناتوانی وي از نواختن طنبور و طرد کردن وي میساز توبۀ چنگی پیر میهستند و زمینه
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شود که به هاي این حکایت در مثنوي، خواب دیدن عمر، خلیفۀ سوم است که به او الهام میزمینهپیش
اي پول به کسی که آنجاست، بدهد:قبرستان برود و در آنجا کیسه

ش از خواب نتوانست داشتتاکه خویآن زمان حق بر عمر خوابی گماشت
کـآمـدش از حـق نـدا جانـش شنیــدسر نهاد و خواب بردش خواب دید

سـوي گـورستان تـو رنـجه کن قـدماي داریــم خـاص و مـحترمبـنـده
هـفتـصد دیــنـار در کـف نـه تـمـامالـمالِ عـاماي عمر بـرجِـه ز بـیت

)2104-1/2164: (مولوي
اي و در اسرارالتوحید نیز به صورت کلّی همین گونه است که طنبور زنِ پیر در گورستان است و کیسه

دهند، با این تفاوت که شیخ ابوسعید به دلیل کرامات خود از این فرد آگاه است و به حسن پول به او می
شو تا به گورستان حیره. جا بننه، بردار و میآنشیخ گفت:«دهد که پول را به آن فرد برساند: مؤدب دستور می

جا خفته. سالم ما بدو برسان و این زر به جا شو، پیري است در آنجا چهارطاقی است نیمی افتاده. در آنآن
).    107: 1366میهنی، »(وي ده

هاي اصلی.تقسیم اشخاص و تعیین شخصیت2
ترین عنصري است که تم شود؛ زیرا شخصیت مهممیترین عناصر داستانی شمردهشخصیت یکی از مهم

اي (مخلوق) را که در داستان اشخاص ساخته شده). «331: 1369کند(یونسی، داستان را به خواننده منتقل می
نامند. شخصیت در اثر روایتی یا نمایشی، فردي است که کیفیت شود، شخصیت میو نمایشنامه و... ظاهر می

).83: 1376میرصادقی، »(کند، وجود داشته باشدگوید و میاو، در عمل او و آنچه میروانی و اخالقی 
هاي داستان را با توجه به نقشی که پرداخت. شخصیتآناننقشتقسیموبازیگرانتعیینباید بهدر ابتدا 

). 72: 1385ند(جمالی، امایۀ داستان دارند، به دو دستۀ اصلی و فرعی تقسیم کردهدر داستان و در انتقال درون
در کتاب مثنوي فقط دو شخصیت اصلی و پویا در سرتاسر داستان وجود دارد و آن عمر و پیر چنگی است، 

توان خود مولوي را به دلیل حضور فعالی که در طول داستان دارد و براي تأکید به بیان نکاتی ولی می
دهد نیز یکی از نین هاتفی که به عمر ندا میهاي این داستان دانست، همچپردازد، یکی از شخصیتمی

هاي اصلی هاي بیشتري وجود دارند، شخصیتهاي فرعی است؛ اما در اسرارالتوحید شخصیتشخصیت
آورد شخصیت فرعی است و نیز محمد ابوسعید، حسن مؤدب و طنبور زن پیر است و پیرزنی که پول را می

بن منور که راوي داستان است.
سیم سیماي اشخاص. تر3

هاي اثرش بستگی تام دارد. اینسیماي آدمو ترسیمتوصیفدرتوانایی نویسندهبهدرامیکموفقیت
که تنها از راه روایت راوي، گفتار و اعمال اشخاص بازي صورت گیرد، نه اینطریقازبایستمیالبتّهترسیم
پردازند، بلکه موقعیتّی فراهمنمیاواحوالتوصیفبهبازي،معرّفی شخصبراياثر دراماتیک،یکدر«زیرا 
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باچهارچوب آن داستاندرخود،خويوخلقاقتضايبهبازيتا شخصسازندداستانی مییعنیآورند،می
توان گفت که هدف اصلی ). به همین دلیل می28: 1366مکّی، »(دهد، خود را معرّفی کندمیانجامکهاعمالی

).86: 1380ها است(میرصادقی، نشان دادن خصلت و طبیعت شخصیتهابیشتر داستان
مخاطب و نزدآنانپذیرشموجباشخاصهنريهستند. پرداختبازياشخاصنمایشی،اثرهربنیاد
رفتن هدربهسیماي اشخاص، باعثنادرستترسیمهمچنینشود.با شخصیت میپویاارتباطبرقراري

در خصوص سیماي دیگرعبارتبهانجامد.با تماشاگر میدر تعاملآنوفیقتعدمواثرالقایینیروي
وخوي خویش در چارچوب آن داستان، با اعمالی که انجام اشخاص باید گفت: شخصِ بازي به اقتضاي خلق

با ها نفوذ کنیم و توانیم به درون آنها میدهد. با گفتار و رفتار آدمدهد، خود را به تماشاگر نشان میمی
واکاوي شخصیتی و روانی افراد به مبانی اندیشه، آرزوها و آمال و دردهاي آنان دست یابیم و تجربیات ذهنی 
خود را گسترش دهیم. ترسیم سیماي اشخاص از راه توصیف سیماي ظاهري، رفتار، طرز حرف زدن و لباس 

آید.ت میپوشیدن، حرکات، اعتبار و نحوة داوري کردن آنان دربارة دیگران، به دس
ها شاید دشوارترین جنبۀ هنر داستان نویسی باشد، به دلیل کثرت در بحث فنّی، معرّفی شخصیت

هایی که از درون هاي اصلی و فرعی، تک بعدي و چندبعدي، شخصیتها: شخصیتهاي بازنمایی آنشیوه
). به همین دلیل تنها 127: 1391شوند(الج، شوند و یا از بیرون از نگاه دیگران مشاهده میشان معرفی میذهن

اي مجزّا تبدیل کرد.توان به مقالهپردازي یک حکایت را میشخصیت
در داستان پیر چنگی در کتاب مثنوي، نحوة حرف زدن عمر آرام و سنجیده است و به دلیل جایگاه دینی 

أن اجتماعی وي است. پیر پردازد و این نشان دهندة شکه دارد، به پند و اندرز و راهنمایی طنبور زن می
گیرد و این نوع، رفتار وي نیز گوید و تحت تأثیر محیط قرار میچنگی نیز عموماً کوتاه و سریع سخن می

برخواسته از شخصیت او است.
در اسرارالتوحید، حکایت پیر چنگی، طرز سخن گفتن شیخ ابوسعید با اطرافیانش آرام و کوتاه و گزیده 

او، او را شخصی عارف و آگاه از اسرار درونی و داراي کرامت دیدن احوال دیگران است و تمام این رفتار
گیرد و سخنانش کوتاه است. همچنین حسن دهد. طنبور زنِ پیر نیز فردي است که سریع تصمیم مینشان می

به دلیل که در سخنانش انتظارات دیگري دارد ولیکه از پیشکاران ابوسعید است، با اینمؤدب به دلیل این
باشد و این نشان دهندة این است که وي پیرو واقعی مرشد گوید و مطیع محض میاحترام به شیخ هیچ نمی

باشد.خود می
وگو. گفت4

ها خطاب به یکدیگر ذکر کلمات واقعی شخصیت«ترین عناصر داستانی است که وگو یکی از مهمگفت
اجزايمیانمنطقیارتباطایجاددرام،در» وگوگفت«عنصرکاربردهايجمله). از132: 1380کنی، »(است

ها،آدمروابطاشخاص،فکريمنزلتواندیشهنماییبازگویندگان،و منشویژگیداستان، تبیین
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گردد(مکّی، میمنتقلمخاطببهوریزيطرحمکالمهقالبکه دراستفضاسازي داستانوتصویرسازي
العمل اشخاص داستان که ما از نحوة عکسداستان را به جلو ببرد، آن چنانوگو باید ). گفت108-105: 1366

). قابل ذکر 13: 1377ها آشنا گردیم(فرد، رویی با محرّکات خارجی، با شخصیت و خصوصیت آندر روبه
باید گفت: وگو یکی از شگردهاي داستان نویسی نوین است. و میبرد داستان با کمک گفتاست که پیش

). 183: 1390میرصادقی، »(وگو، شاه کلید نمایشنامه استگفت«
وگو در این داستان، در هر دو کتاب چندان نمودي ندارد. در مثنوي معنوي، اکثراً خود مولوي به نقل گفت

گویی، بیشتر در وگو وجود ندارد و عنصر تکپردازد و گفتداستان و بیان نکاتی که مورد نظر وي است، می
وگو در این داستان باشد، اما با این وجود، انواع مختلفی از گفتو طرف مقابل ساکت میآن وجود دارد

وجود دارد:
وگوي پیر چنگی با خداوند:ا. گفت

هـا کـردي خـدایـا بـا خســیلـطـفگـفـت عمـر و مـهلتـم دادي بسـی
نَــوالبـاز نـگـرفـتـــی ز مـن روزيام هـفتـاد سـالمـعـصیـت ورزیـده

)2083-1/2084(مولوي: 
مـحـتَسـب بر پیـرکـی چنـگـی فـتـادگـفـت در بـاطـن خدایـا از تو داد

)1/2177(همان: 
گوي هاتف غیبی با عمر:همچنین گفت

خــربـنــدة مــا را ز حــاجـت بــازبانـگ آمـد مـر عـمر را کـاي عـمر
سـوي گـورستـان تو رنـجه کن قـدماي داریـم خـاص و مـحـتـرمبـنـده

)2162-1/2163(همان: 
وگوي درونی عمر با خودش:. گفت2

ایـن ز غیب افتاد بـی مقصـود نیـستدر عجب افتاد کیـن معهـود نیـست
)1/2105(همان: 

مانـده گشت و غیـر آن پـیـر او ندیـدفت ایـن نبـود، دگـر بـاره دویـدگـ
صافـی و شایستـه و فـرخنـده ایـستگـفت حـق فرمود ما را بنده ایـست
حــبـــذا اي ســرّ پنـهـان حــبـــذاپیـر چنـگـی کی بـود خـاص خدا

وشـن بسیـستگـفت در ظلمت دل ریقین گشتش که غیر پیر نیستچون
)2170-1/2174(همان: 

وگوي پیر چنگی با چنگ خود:. گفت3
چنـگ را زد بـر زمـیـن و خُـرد کـردوازحدرفت دردچون بسی بگریست
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اي مــرا تــو راه زن از شـــاهــــراهگـفـت اي بــوده حـجـابـم از الـه
اي ز تـو رویــم سیــه پیــشِ کـمالاد سـالاي بـخورده خـون من هفتـ

)2186-1/2188(همان: 
وگوي عمر با پیر جنگی:. گفت4

)1/2179ام(همان: ها ز حـــق آوردهکـت بـشـارتپس عـمر گفتش مترس از من مرَم
)   1/2199تـو (همان: هسـت هـم آثـارِ هـشـیـاريپس عمر گفتش که ایـن زاري تـو

کند و اسرارالتوحید نیز بیشتر بر نقل قول استوار است که محمد بن منور از حسن مؤدب ماجرا را نقل می
گیرد: وگو بین پیرزن و حسن مؤدب شکل میگویی را دارد و کوتاه است. اولین گفتبیشتر همان حالت تک

اي گرانسنگ به من داد و گفت: صد دینار زر دیک وي شدم صرّهدرآمد. به نزپیرزنی دیدم از در خانقاه می«
).  دومی بین حسن و شیخ ابوسعید 107: 1366میهنی، »(است، پیش شیخ بر و بگو تا دعاي در کار ما کند

پیش شیخ بردم و بنهادم.«است: 
جا ی افتاده. در آنجا چهارطاقی است نیمشو تا به گورستان حیره. آنجا بننه. بردار و میشیخ گفت: آن

ترین، که هر دو نفر در آن به سخن وگو و طوالنی). سومین گفت107همان: »(جا خفتهشو، پیري است در آن
آن مرد فریاد در گرفت و گفت: مرا پیش شیخ «پردازند، بین حسن مؤدب و پیر طنبور زن در جریان است: می

). و دیگر، 107-108همان: »(بینیام چنین که میيبر. من پرسیدم که حال تو چیست؟ پیر گفت: من مرد
آن پیر در دست و پاي شیخ افتاد و توبه کرد. شیخ گفت: اي «وگوي پیر چنگی با شیخ است: گفت

پس روي به من کرد و گفت: اي «باشد: وگو بین حسن و ابوسعید می). در انتها، گفت108همان: »(جوانمرد!
یان کرده است. آن از براي او پدید آمده بود. از آن تو نیز پدید کس در کار خداي زحسن! هرگز هیچ

).108همان: »(آید
. بحران5

شود؛ اما در دار است که موجب مرگ یا بهبودي وي میبحران در لغت، تغییر حالت ناگهانی بیمار تب
د خود رسیده باشد، جا تنش به باالترین حاي از داستان یا نمایش است که در آناصطالح ادبی بحران نقطه

). این 63-64: 1384پس اساس بحران بر دگرگونی و تغییر وضعیت در داستان نهاده شده است(حنیف، 
عنصر با تعلیق پیوندي استوار دارد، زیرا در این مسیر است که احساسات مخاطب بیشتر شده و میل او براي 

هاي حکایت در بخش اصر بحران و تعلیق، بحرانیابد. به دلیل آمیختگی عنپیگیري ادامۀ داستان افزایش می
گردد.بعد مرور می

. تعلیق6
رسد که تعلیق ها و فزونی گرفتن کنجکاوي خواننده، داستان به شرایطی میبا افزایش کیفی و کمی پرسش

)suspenseل: تحریک میل به دانستن ادامۀ داستان، ) خوانده میم: شود. ارزش تعلیق به دو نکته است: اودو
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هایی در توان با طرح کردن پرسش). پس می32: 1392نیاز، بینی ادامۀ داستان(بیعدم توانایی خواننده در پیش
ها به کشش مخاطب تداوم بخشید. در تعلیق قهرمان بارها در ذهن مخاطب و با به تعویق انداختن جواب آن

: 1391شود(الج، تبعات آن موقعیت برانگیخته میگیرد و خواننده از بینی قرار میهاي غیر قابل پیشموقعیت
» بعد چه خواهد شد؟«کند و در حقیقت همان ). تعلیق عنصري است که بعد از بحران در داستان ظهور می43

).66: 1384حوادث است(حنیف، 
که پردازیم هاي مثنوي و اسرارالتوحید میهایی از این حکایت در کتابحال به بررسی و نشان دادن بخش

اند. در مثنوي در ابتداي شروع وجوهی از بحران و تعلیق را در خود دارند و به گیرایی و پویایی آن انجامیده
کند، مخاطب منتظر است که بداند چه ماجرایی در انتظار این چنگ داستان که مولوي از چنگیِ پیر تعریف می

گشایی آورد که باعث گرهاند، میو را طرد کردهنواز است و در ادامه، سرنوشت وي را که ناتوان شده و همه ا
شود:از تعلیق ابتدایی می

رـوفَرّـکَاـبــیربـمطــیگـچنودـبرـمعدـعهدرهـکــیدستیـنـشآن
يشددـصشـخوبزآوازِطربکیـيدـشودـخَــیباوآوازازلــلبــب
ـــیاستــختـامـیــقاويواـــنوزــیآراستشـدمعـجمـمولسـجـم

)1913-1/1915(مولوي: 
رشدیــگهشّـپزـجـعازشـانـجازـبدـشریــپوارـروزگدـرآمـبونـچ

دمـالـپونــچـهممـشـچرـبروانـابمخُشتپهمچونگشتخماوپشت
الشـه بيدیـرزـیـنکسونزدزشتزاشـــفانـجفیـطـلآوازِتـشـگ

فیـغرکینِیـرهـیبکســیبزشدفیوضعرترگشتیپطربکمچون
)2074-1/2082(همان: 

رود و شروع به نواختن براي شود که پیر چنگی به قبرستان میبحران دیگر زمانی براي مخاطب ایجاد می
رسد اش میماند که آیا وي به خواستهاید و مخاطب منتظر مینمبها میکند و از او در خواست ابریشمخدا می

یا نه:
ماوـــتنِآمــزنوـترِـهــبگـــنـچماوـتانِـمـمهامروزسبـکستیــن

وــگآهربـثیانــورستـــگيِوـــسوــجَهللاداـشورداشتـبراگـنـچ
اـهلبـقردیـپذیــیکویــنهـبوــکاــهـبشمیابرقـحازواهمـختـگف

)2085-1/2087(همان: 
گوید و کند از عمر سخن میکه جوابی به مخاطب بدهد، شروع میهمچنین بعد از این بحران و بدون این

وند کند، از بحران قبلی که یعنی خداگشایی میرود و در دل این ماجرا که گرهکه وي به خواب میاین
تواند او را بیابد و پول را به او گیرد که آیا عمر اصالً میخواهد مزد او را بدهد، بحران دیگر شکل میمی
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نواز پیر نیز توبه دهد و چنگکند و کیسۀ پول را میشود که او را پیدا میبدهد که در ادامه مشخص می
کند:می

داشتنتوانستازخوابشیخوتاکهگماشتـیرخوابمبرعحقزمانآن
درعستیـنودـمقصـیبادـافتبیغزنیـاستیـنودـمعهنیـکادـافتبج
دیــشنانشـجداـنقـحازمدشـآکدیـدخواببردشخوابونهادسر

رـــخازــبتـاجــحزرااـمةدــبنرــمعياکرارـمعرـمآمدگـانـب
قدمنـکجهـرنتوورستانـگيوِــسحترمـمواصـخمیداريادهـنـب
امــتمهفنـکدرارـنیــددـصـفتـهامـعالمالِتیـبزهـرجِـبرـمعيا
تـببسخدمتنیـارِـبهراانیــماـتستجآوازِبتیهنآزرـمعسـپ

وـجوستـجاندردوانیملهدربغورادـبنهرـمعورستانــگِيوــس
ستـجریــپوادـتفُسهـرعطـمعبرنشستجاـبآندادـاصـباودـآم
انــوآسمنیــزمازدـشرونـبهـکانــزمآنشـدروندـآمــیرتیـح

وـبگــیدانــیموـتمـدانــینمنـمجووجستيراازوییجووجست
)2104- 1/2211(همان: 

تعلیق آمیزِ بسیار کمی وجود دارد. تنها تعلیق کوتاهی که براي مخاطب در اسرارالتوحید نقاط بحرانی و
دهد و مخاطب فکر اي پول به حسن مؤدب میشود، همان ابتداي حکایت است که پیرزن کیسهایجاد می

دهد ولی چندي هایش میزمینۀ قبلی که آمده، این پول را شیخ به حسن براي پرداخت وامکند با پیشمی
فرستد: شود، اینگونه نیست و شیخ پول را براي طنبورزنِ پیر در گورستان میکه مشخص میگذرد نمی

اي گرانسنگ به من داد و گفت: صد دینار زر درآمد. به نزدیک وي شدم صرّهپیرزنی دیدم از در خانقاه می«
جا بننه. بردار و ناست، پیش شیخ بر و بگو تا دعاي در کار ما کند، پیش شیخ بردم و بنهادم. شیخ گفت: آ

جا خفته. سالم جا شو، پیري است در آنجا چهارطاقی است نیمی افتاده. در آنشو تا به گورستان حیره. آنمی
).107: 1366میهنی، »(ما بدو برسان و این زر به وي ده

پردازي. صحنه7
انتخاب درست مکان دهد واند: زمان و مکانی را که در آن عمل داستان رخ میدر تعریف صحنه گفته

). عنصري که در ادبیات داستانی 192: 1377کند(میرصادقی، وقوع داستان به حقیقت مانندي آن کمک می
شود و حوادث در کند، صحنه یا موقعیت داستان نامیده میمحل و زمانِ وقوع حوادث داستان را مشخص می

).71: 1384، افتند(حنیفهاي آن صحنه اتفاق میاي از زمان و مکانبرهه
الف) زمان
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گردد و در از نظر زمانی وقوع حادثۀ این داستان در مثنوي به قرن اول هجري (دوران خالفت عمر) برمی
باشد، اما تاریخ صحیح اسرارالتوحید مربوط به حیاط شیخ ابوسعید ابوالخیر است یعنی قرن پنجم هجري می

ده مشخص نیست، زیرا مولوي فقط قصد دارد که معانی و که در چه سال و ماهی دقیقاً رخ داآن یعنی این
مفاهیم مهم عرفانی را در داستانی زیبا و گیرا براي مخاطب ملموس سازد و به همین دلیل چندان به تاریخ 

ها را از جاي دیگري برداشت کرده و به شکل دلخواه خود و به زمانی دهد و معوالً داستانجزئی اهمیت نمی
دانسته، بیان کرده است. محمد بن منور نیز بیشتر، توجه به داشته و مناسب با مقصودش میکه خودش تمایل 

خواسته ها نیز برخاستۀ ذهن خود وي باشد؛ به هر روي نمیبیان کرامات جد خود داشته و شاید برخی از آن
است کتابی تاریخی بنویسد

ندازة این که بگوید روز گذشت و چند روز ماندند فقط قصد ذکر احوال و کرامات شیخ را داشته، اما به ا
آورده است، به عنوان مثال: روزي شیخ ما ابوسعید در نیشابور، از مجلس فارغ گشت...، دیگر روز شیخ از 

مجلس فارغ شد... .
ب)مکان

ترین تواند تا حدود زیادي به ساختن شخصیت کمک کند، عمدهتوصیف فضاي پیرامون شخصیت می
هاي عرفانی، خانقاه است که محل گردهمایی صوفیان یا حتی محل زندگی داد وقایع در حکایتمکان رخ
هاي عرفانی آورده هاي دیگري که در حکایت). همچنین مکان206-207: 1389باشد(رضوانیان، آنان می

خود خواننده است شوند وشود، مانند: کشتی، بازار، گرمابه، مسجد و بیابان و ... فقط در حد نام ذکر میمی
).210که باید از البالي داستان فضا را تصور کند(همان: 

افتد، قبرستان یثرب است و در اسرارالتوحید در حکایت پیر چنگی در مثنوي مکانی که این اتفاق می
شود، خانقاه شیخ ابوسعید است.باشد و نیز مکان دیگري که از آن نام برده میگورستان حیره می

ن موازي. تدوی8
روش دیگري که مولوي در مثنوي خود اعمال کرده و در داستان پیر چنگی نیز براي تأثیرگذاري بیشتر در 

اي مدرن در سینما است که کارگردان با شیوه» تدوین موازي«باشد. پیش گرفته است، تدوین موازي می
حتوایی با هم دارند، به هاي معنایی و مچینش چند خرده روایت در درون داستان اصلی، که قرابت

سؤال کردن عایشه از حضرت مصطفی «پردازد. در داستان پیر چنگی قصۀ سازي یک اندیشه میبرجسته
هایی است ، از جمله داستان»ریزه در دست ابوجهلبه سخن آمدن سنگ«و » نالیدن ستون حنّانه«، »السالمعلیه

استان اصلی پیر چنگی آورده و در کل به زیبایی و که وي براي آسان شدن فهمِ نکتۀ مدنظرش در طول د
گیرایی آن افزوده است. 

نتیجه
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محمد بن منور، حکایات را در اسرارالتوحید بیشتر براي نشان دادن کرامات ابوسعید آورده، اما با این 
ده که با پوشی کرد. وي تالش کرهایی که در این کتاب به کار برده است، چشمتوان از ظرافتوجود نمی

تر نشان دهد؛ ولی مولوي در مطاوي این داستان که در افزودن عناصر نمایشی به این حکایت،آن را جذاب
هاي بینامتنی جهت ها و روایتها، حکایتاسرارالتوحید یک واقعۀ کوچک و ساده است، با افزودن قصه

دوام فیض الهی، تبدیل امثال و موضوعات مهم عرفانی چون: معنی قیامت، نفخ صور، اتحاد ظاهر و مظهر،
موضوعات محوري دیگر و عناصر نمایشی که در راستاي تفهیم معناي اصلی وجود دارند، به صورت یک 

افزاید؛ به همین دلیل کند و بر تأثیرگذاري آن نیز میداستان زیباي عرفانی با معانی و مقاصد متعدد تبدیل می
تر عمل کرده است و بیشتر صر نمایشی در داستان پیر چنگی موفقتوان گفت مولوي در به کار بردن عنامی

باشد. هر چند که میهنی از عناصر نمایشی به خوبی استفاده نامه دارا میقابلیت اقتباس را براي یک نمایش
تواند با مولوي برابري کند، با این وجود در این حکایت در تقسیم اشخاص بهتر عمل کرده و کرده، ولی نمی

هایی کوتاه در بین هاي بیشتري را در آن جاي داده است ولی این عیب را مولوي با آوردن داستانصیتشخ
وگو و بحران نیز در مثنوي گردد. عنصر گفتداستان اصلی پوشانده است و نقطۀ ضعف محسوب نمی

باشد. تر از اسرارالتوحید میمتنوع
کتابنامه

چاپ سوم، تهران: نشر نو.).  قصه نویسی 1362براهنی، رضا. (-
شناسی. چاپ سوم. تهران: افراز.نویسی و روایت). درآمدي بر داستان1392اهللا. (نیاز، فتحبی-
). سیري در ساختار داستان. تهران.1385جمالی، زهرا، (-
هاي نمایشی شاهنامه. تهران: سروش.). قابلیت1384حنیف، محمد. (-
رام. ترجمۀ فیروزه مهاجر. تهران: مرکز.). د1377داوسن، س.و. (-

المحجوب، اسرارالتوحید، هاي عرفانی(کشف). ساختار داستانی حکایت1389رضوانیان، قدسیه. (-
االولیاء). تهران: انتشارات سخن.تذکره

). بحر در کوزه. چاپ دوم، تهران: سخن.1367کوب، عبدالحسین. (زرین-
وزش داستان کوتاه. تهران: امیرکبیر.). فنون آم1377فرد، رضا. (-

نژاد و ). چگونه ادبیات داستانی را تحلیل کنیم. ترجمۀ مهرداد ترابی1380کنی، ویلیام پاتریک. (-
محمد حنیف. تهران: زیبا.

هاي کالسیک و مدرن. ترجمۀ رضا هایی از متن). هنر داستان نویسی: با نمونه1391الج، دیوید. (-
م. تهران: نشر نی.رضایی. چاپ دو

). شناخت عوامل نمایش. تهران: سروش.1366مکّی، ابراهیم. (-
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). مثنوي معنوي. به اهتمام رینولد الین نیکلسون. چاپ دهم. تهران: 1366الدین محمد. (مولوي، جالل-
امیرکبیر.

). ادبیات داستانی. چاپ سوم. تهران: سخن. 1376میرصادقی، جمال. (-
). عناصر داستان. چاپ چهارم، تهران: سخن.1380ـ، ــــــ. (ــــــــ-
). راهنماي رمان نویسی. تهران: انتشارات سخن.1390ـــــــــ، ــــــ. (-
نامۀ هنر داستان نویسی. تهران: کتاب مهناز.). واژ1377میرصادقی، جمال و میرصادقی، میمنت. (-

سعید. تصحیح محمدرضا وحید فی مقامات الشیخ ابی). اسرارالت1366میهنی، محمدبن منور. (-
کدکنی تهران: انتشارات آگاه.شفیعی

). آفتاب معنوي چهل داستان از مثنوي. تهران: امیر کبیر.1365پور، نادر. (وزین-
). هنر داستان نویسی. تهران: نگاه.1369یونسی، ابراهیم. (-



5791 هامجموعه مقاله

ا و خاطرات یک بی عرضهمقایسه ي ساختار طنز در جزیره ي بی تربیت ه
بهاره قانع نیا
دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه امام رضا مشهد
مریم جاللی
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده
امروزه ادبیات کودك و نوجوان یکی از جذابترین گرایش هاي مطالعاتی در جهان شده است و توجه 

ران عرصه ي ادبیات  و دیگر رشته هاي علمی را به خود جلب بسیاري از هنرمندان، نویسندگان و صاحب نظ
کرده است. طنز یکی از مباحث مطرح و کاربردي در ادبیات کودك و نوجوان است و در سال هاي اخیر 

به عرصه ي ادبیات -اعم از تالیف و ترجمه-مولفان و مترجمان کوشش هاي فراوانی براي وارد ساختن طنز 
ین جستار تالش شده مقایسه ا ي میان دو اثر مهم و پر طرفدار کودکان در ژانر طنز، کودك کرده اند. در ا

یعنی جزیره ي بی تربیت ها به قلم شهرام شفیعی (به عنوان یک اثر داخلی) و خاطرات یک بی عرضه به قلم 
اوت جف کینی (به عنوان یک کتاب خارجی) انجام شود. بررسی انجام شده، نشان می دهد، با وجود تف

موجود میان ادبیات بزرگسال و کودك،  برخی تکنیک هاي طنزساز در ادبیات بزرگسال، مانند بزرگ نمایی، 
کوچک نمایی، تقلید، طنز موقعیت در این دو کتاب کارآمد بوده است. در عین حال طنز با قیاس مع الفارق 

تکنیک هاي طنزپردازي براي کودك و نیز در هر دو اثر مصداق هایی دارد و این تکنیک را می توان به جمع 
نوجوان افزود. به عالوه طنزهاي تمثیلی در کتاب شفیعی موجودیت دارد اما در کتاب جف کینی از این 

ساختار استفاده نشده و بیشتر به طنز متناقض نما و متضاد پرداخته شده است. 
بی عرضهادبیات کودك، طنز، جزیره ي بی تربیت ها، خاطرات یکها: کلیدواژه

مقدمه:-1
ارزنده اي را براي جامعه ي کودکان و نوجوانان  به ارمغان آورده است. دستاوردهايجهان مترقی امروز 

هر ساله سمینارهاي بی شماري در سطح جهان برگزار می شود که تالش آنان بیش تر در جهت معرّفی و 
کودكمختص به بی گمان در آیینه ي آثار .تتهیه ي خواندنی ها براي کودکان و نوجوانان متمرکز شده اس

ودر مجموعه ي این آثار ادبیات سهم  خاص تماشا نشست، می توان نمودهاي مختلف زندگی را به ونوجوان
ادبیات براي برآورده کردن نیازهاي خاص گروه هاي خاص از خوانندگان در یک زمان خاص «خود را دارد. 

» از زیبایی خواهد بود و این همان چیزي است که منظور ادبیات است عرضه می شود و نتیجه آن لذت بردن
).1382:17(حجازي ،
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ادبیات کودك عبارت است از هر گونه متنی که با چارچوب و طرح مشخص به طور عمد یا غیر عمد «
بر انگیختن براي کودکان آفریده شده باشد به صورتی که کودك با آن ارتباط برقرار کند و این رابطه منجر به 

احساسات و عواطف او گردد و لذت زیبا شناختی اش را بیدار کرده و سبب درك و شناخت او را فراهم 
هاي ي وسیعی از تئوريادبیات کودك همچون مفهوم کودکی گستره«)و با این که 13:1387(محمدي،» آورد 

ي ذهن خود اندیشمندي از دریچهتوان گفت هر خود اختصاص داده است و به نوعی مینظران را بهصاحب
کودکان با احساسات « اگر بر این باور باشیم که )،14: 1393جاللی، »(به تعریف این مفهوم پرداخته است

لطیف، به نوعی از زیبایی نیاز دارند که به رشد روانی و عاطفی آنان کمک کند. زیبایی در ادبیات کودکان نیز 
ها هاي مناسب و هنري در نوشتهر واقع ادبیات کودك به کارگرفتن واژهشکل خاصی از زیبایی هنري است؛ د

هایی است که بتواند در خور فهم، درك، عواطف و نیازهاي ذهنی، گفتاري و شنیداري کودکان باشد و سروده
با نگاهی به آثار پر فروش سال هاي اخیر در وادي کتاب هاي )16همان: »( و زیبایی هنري را انتقال دهد

ادبیات کودکان و نوجوانان می توان به موفقیت نسبی آثاري با رگه هاي طنز پی برد. این استقبال پر شور از 
طرفی بیانگر نیازمندي ذاتی کودك و نوجوان به نشاط و سرگرمی است و از سویی دیگر نشان می دهد که 

ی در آیینه ي ادبیات کودك و طنزاغلب ابزاري مهم درجهت تامین برخینیازهاي کودکانه است و توان  تجل
نوجوان  را دارد.

اثر شهرام جزیره ي بی تربیت ها هدف در این جستار بررسی  مقایسه اي ساختار طنز در دو کتاب 
اثر جف کینی است. این انتخاب به سبب شباهت هاي بسیاري است که خاطرات یک بی عرضه شفیعی و 

می رود در پایان این مبحث به پرسش هاي زیر پاسخ هایی منطقی این دو اثر به یک دیگر درمتندارندو انتظار 
داده شود.

شباهت و تفاوت هاي  این دو در چیست؟-
از منظر نقد ساختارگرایانه کدام یک از این دو اثر جایگاه بهتري نسبت به دیگري دارد؟-
آثارمعرفی-2

ندان قطور حاوي هفت داستان کوتاه با اثر شهرام شفیعی ،کتابی است نه چ1جزیره ي بی تربیت هاکتاب
محوریت خودخواهی ها و زورگویی هاي شخصیتی ضد اجتماع و آسیب رسان به نام پادشاه و در پی آن 
وقایعی که براي دیگر افراد خانواده در جریان دخالت هاي مداوم شخصیتاتفاق می افتد. این کتاب مناسب 

ه داستان هاي دنباله دار جاي می گیرد و در کتاب خانه هاي می باشد و در گرو"د -ج "براي گروه سنی   
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان با استقبال بی مانندي روبرو شده است. کتاب مورد بحث 

اثر جف کینی و با ترجمه ي ندا شادنظر است که شامل خاطرات روزانه ي 2خاطرات یک بی عرضهدیگر،

- جلد اول١
-جلد اول٢
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بدشانس به نام گرگ هفلی است .او که با حماقت هاي پی درپی اش یک سال تحصیلی پسري بازیگوش و
دایم در حال آسیب دیدن و آسیب رساندن به اطرافیان است ؛توانسته دل از مخاطبین کودك و نوجوان 

"د -ج"سرتاسر دنیا برباید و موجبات سرگرمی و لذت بردنشان را فراهم آورد. این کتاب مناسب گروه سنی

ري داستان هاي دنباله دار است.بوده و شامل س
ارتباط مخاطببا طنز شفیعی و جف کینی -3

به عنوان یک ژانر ادبی یا یک لحن پیشرفته و تاثیر گذار بر ساختار متون به سبب ماهیت 1طنز
هنجارشکن و پیچیده اش، توانسته فضاي عبوس و تلخ داستان هاي کودکانه که همواره منتج به نتایجی 

د را تغییر دهد. در این میان آثار ترجمه به دلیل تازگی محتوا و شخصیت پردازي هاي جذاب اخالقی می ش
گاه بیش تر از آثار داخلی مد نظر قرار گرفته است. با این حال در سال هاي اخیر توجه نویسندگان داخلی نیز 

به تولید آثار طنز کودکانه و نوجوانانه بیش تر شده است.                    
از نظر محتوا هم داستان لطیفه وار به « گاه به جاي واژه ي طنز داستان لطیفه وار را استفاده کرده و آورده اند:

جست و جوي لطیفه ها شبیه است و همان غرض و هدفی رادنبال می کند که لطیفه ها. یعنی بیش تر در
). هیرمندي در 224: 1376میر صادقی،»(جلب اذهان خوانندگان و سرگرم کردن و انبساط خاطر آن هاست

ما براي طنز کودکانه احتیاج داریم به فضاي کودکانه و «باره ي تفاوت طنز بزرگساالن و کودکان معتقد است: 
دك، حداقل یکی از شخصیت ها ي زبان کودکانه و نزدیکی حوادث و رویدادهاي قصه به تجربه ي کو

داستان کودك باشد.راوي هم دیگر نکته ي مهم است و بچه ها دوست دارند شیطنت ها از زبان یکی از 
).  11: 1391(هیرمندي،» قماش خودشان بیان شود.

داستان هاي این دو اثر با محوریت حادثه اي سرگرم کننده و گاه حوادث غیر منتظره نوشته شده است. 
وع داستان ها از منظر جذابیت تاثیري قوي بر مخاطب کودك و نوجوان داشته و تواتر چاپ تالیف و موض

توسط چهار مترجم متفاوت خاطرات یک بی عرضهتعدد ترجمه  این دو اثر بیانگر چنین آماري است. کتاب 
ره ي بی تربیت جزیترجمه شده و به بیش از چاپ پنجم رسیده است. طبق آمار کانون پرورش فکري کتاب 

نیز جزو پرطرفدارترین کتاب ها در بخش کتابخوانی کودکان بوده است.   حوادث این دو کتاب طوري ها 
طراحی شده است که مخاطب را در ورطه ي هم ذات پنداري با شخصیت کودك و نوجوان داستان می 

و اجتماعی با بزرگترها می شود و اندازد و می بیند که تنها او نیست که دچار بی عدالتی در زندگی دوستانه 
از جانب آنان کنترل می شود .در حقیقت طنز این آثار چون یک ورزش ذهنی به کمک مخاطب می آید تا 
بتواندکمی با تضاد هاي رفتاري و شخصیتی خود در قبال بزرگساالن کنار بیاید. در این میان به سازه هاي طنز 

١ -Satire
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آن را دربیابیم و راهی تازه براي نگاه به طنز کودك و نوجوان ارائه در این دو اثر پرداخته ایم تا مختصات 
دهیم.
تکنیک هاي طنزدر ادبیات کودکان-4

طنز بر هنجار شکنی استوار است. طنز نویس کلیشه هاي پذیرفته شده را می « در تعریف طنز گفته اند:
که طنزيدکان و نوجوانان بهترین کوبراي).1391:11(صدر،» شکند و در سطح یک اثر ادبی ارایه می دهد

بر همین محور استوار است. مطلبی است که شبیه  کلیشه ها، تجویزها و کشد را به سمت خود میآنان
چارچوب هاي از پیش تعیین شده ي بزرگساالن براي آنان  نیست، جذاب تر خواهد بود خصوصا اگر با

.آمیغ شودحادثه 
در طنزنویسی عمل کرده اند. در ساختار طنز این گونه نیست که نویسندگان طنز به شیوه هاي مختلف

گاهی نویسنده پیش از شروع کتابش مخاطب را انتخاب می کند و گاهی در حین نوشتن و گاهی پس «صرفا 
). طنزکودك و نوجوان از آن 1391:38سیدآبادي،»(از آن وگاهی حتی انتخاب به مخاطب واگذار خواهدشد.

خود را دارد و تکنیک مند است بی تردید با برنامه ریزي اولیه ي نویسنده همراه است.جا که ساختار خاص 
با وجود کثرت انواع طنز، شیوه ها یا تکنیک هایی که در آن به کار گرفته می شود نسبتا محدود اند، «

دن، بزرگ کر-2کوچک کردن، -1شاید بتوان قسمت عمده ي آن ها را تحت پنج عنوان مختلف خالصه کرد:
ایجاد موقعیتی در داستان که خود به خود طنز آمیز است و - 4تقلید مضحک از یک اثر ادبی شناخته شده، -3

به کار بردن عین کلمات -5است، 2و استفاده از گوشه و طعنه1یا به اصطالح نقد ادبی غربی موقعیت کنایی
).مورد دیگري که 1384:17ادي،جو»(کسی که مورد طنز قرار می گیرد و ایجاد چارچوبی مضحک براي آن

بر به وفور در طنز کودکانه دیده می شود ساختار قیاس مع الفارق است که می توان به موارد فوق افزود.
، گوینده و یا نویسنده از داده ها و مطالبی که هیچ ارتباط منطقی بین آنها وجود ندارد قیاس مع الفارقاساس 

استخراج می نماید و تالش می کند که این نتایج را به عنوان یک نتیجه ي مطلوب و مورد نظر خود را 
به شنونده و خواننده القاء نماید ."حقیقت"

تکنیک هایمطرح شده ممکن است تماما در طنز کودك و نوجوان کارآمد نباشد. این که چه چیزهایی 
یتواند صرفا در موضوعات سبب ایجاد التذاذ و بیدارشدن حس لذت از متن در کودك و نوجوان می گردد نم

فوق خالصه شود ومی توان با توجه به توانش متن موارددیگري به آن افزود.
نگاه تطابقی به تکنیک هاي طنز در دو اثر-5
کوچک نمایی5-1

١-Ironic Situation.
٢-Irony
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کوچک کردن یکی از عمده ترین تکنیک هاي طنز نویسی است. به معنی که نویسنده شخصی را که می «
دهد از تمام ظواهر فریبنده عاري می سازد و او را از هر لحاظ کوچک می کند . این خواهد مورد انتقاد قرار

کار می تواند به صورت هاي مختلف صورت گیرد و میتواند از لحاظ جسمی و یا معنوي و یا شیوه هاي 
ر این تکنیک بسیار پخاطرات یک بی عرضه وجزیره ي بی تربیت ها). در17: 1384جوادي، »(دیگر باشد.

کاربرد بوده است.
نمونه هایی از کتاب جزیره ي بی تربیت ها:

)18: 1389الغر و مردنی است. (شفیعی،مثل بالل کال،برایش اسم انتخاب نکردم.فعال-
آشنایی ات با موسیقی در این حد است که یک بار به خود تو به عنوان ملکه ي کاخ چه هنري داري؟-

)31! (همان: ايخاطر کمر درد، به پیانو تکیه داده
من از رنگ این آب می فهمم اگر کسی تویش شنا اسم این مرداب بو گندو را گذاشته اید استخر؟...-

)46کند مثل کدوي قلمی، پر از لکه هاي سفید می شود. (همان:  
فکر نکنید من از اول یک پیرزن چاق بودم...پادشاه گفت:راست می گوید...زن مرا این جوري نبینید...-

).81اول الغر بودواز سن چهار سالگی به این شکل درآمد! (همان:  من
:خاطرات یک بی عرضهنمونه هایی از کتاب 

وقتی پاي عقل سلیم به میان می آید، گاهی به او شک می بابا در کل آدم باهوشی است، اما -
)29: 1389.(کینی،کنم

؟حاال واقعا می خوایین پوالتون دست مارتی پرتر سرش پر از شپش بودیادتون هست تو کالس دوم، -
)51مارتی باشه؟(همان: 

که مامان باالي یخچال می و سرم را با چند شیرینی بد مزه فکر کنم هالوین سال بعد خانه بمانم-
)79گذارد، گرم کنم. (همان:  

مروز دیروز خانوم نورتون یک بچه ي کالس اولی آورد تا نقش توتو، سگ دورتی را بازي کند.اما ا-
چهاردست و پا راه رفتن براي مادرش آمد وگفت که پسرش می خواهد روي دو پایش راه برود چون 

)108. (همان:  پسري به سن او خیلی تحقیرآمیز است
استفاده از تکنیک کوچک نمایی در کتاب جزیره بی تربیت ها بسیار بیشتر،  محسوس تر و پر رنگ تر از 

است.خاطرات یک بی عرضه کتاب
بزرگ نمایی5-2
از شیوه هاي رایجی که در بیش تر زیر مجموعه هاي طنز به کار برده می شود، بزرگ نمایی در توصیف «

حسام پور، دهقانیان و »(ویژگی هاي اخالقی و ظاهري و نیز بزرگ کردن زشتی ها و کاستی هاست
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مقابلهشرا به سخره میگیرد و هدفآنهااز منظر کودك بزرگ نمایی ناهنجاریهانویسنده با). 9: 1390خاوري،
از روي دریچه نگاه و زاویه ي خنده ي حاصل از طنز، خنده و اذیت.آزاربا بزرگسال است البته بدون ایجاد

دید کودکی است که در متن حضور دارد یا کودکی که متن را می خواند.
نمونه هایی از کتاب جزیره ي بی تربیت ها:

دستت را با شلوارت خشک «بگویند:هزار بار در روز اند که می توانند مادر ها جوري طراحی شده-
)54: 1389(شفیعی،» نکن!
را به صورت آدم بپاشد. کل یک کیک دو کیلوییاما راستش، اگه پادشاه بخندد، می تواند -

)82: 1389(شفیعی،
با دوتا نوشابه می و هر کدام سه تا ساندویچعروس هایی که آن جا رفته اند، همه گی سبیل دارند -

)84: 1389خورند. (شفیعی،
یعنی موقع بریدن نان ها، هم تلوزیون تماشا می کند، هم با او ماهرترین نان فروش جزیره است. -

)129: 1389.... (شفیعی،شاگردش دعوا می کند و هم به طوطی اش حرف زدن یاد می دهد
:خاطرات یک بی عرضهنمونه هایی از کتاب 

)11: 1389. (کینی،سال پنجاه و دومین و یا پنجاه و سومین پسر محبوب مدرسه باشمامفکر کنم -
» میاي باهم بریم بیرون«به او گفتم که ما وارد راهنمایی شده ایم و باید بگوییل یک میلیون بار حد اق-

)22: 1389(کینی،» بریم بازي کنیم«نه این که بگویی
. او هیچ وقت به دردسر نمی افتد انگار که او شاهزاده استکنندمامان و بابا طوري از مانی مراقبت می -

).25: 1389حتی وقتی حقش است. (کینی،
بزرگ نماییمسایل و موضوعات و حتی اشخاص، یکی از متداول ترین راه هاي طنزسازي متن است.موارد 

قیق نشان می دهد. در مذکور در مثال هاي فوق  کاربرد این تکنیک را در متن کتاب ها به صورت جزیی و د
قیاس با مورد نخست، این کاربرد کم تر است. کاربرد بزرگ نمایی در اثر کینی بیش از این کاربرد در کتاب 

شفیعی است. 
1تقلید5-3

تقلید را به عنوان تقلیدي تعریف می کنیم که به وسیله ي تحریف و مبالغه ،موجب «در این نوع طنز
).29: 1384(جوادي،» ر می شود.سرگرمی و استهزا و گاهی تحقی

:جزیره ي بی تربیت هانمونه هایی از کتاب

١-Parody
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یک زن چاق ناراحت، خیلی بزرگ تر از یک زن چاق خوشحال به نظر می «پادشاه به زن عمو گفت:-
)57: 1389(شفیعی،» رسد.پس خوشحال باش.

داند.هرکس او را می دید او هم یکی از آن دخترهایی شد که دوغ خریدن را از هر چیزي مهم تر می -
)100: 1389شفیعی،»(بابونه دوغ چنده؟«فورا می گفت:

اگر اشتباه «آقاي خلبان با شمارش پادشاه بیست و سه تا کوفته قلقلی کوچولو خورد.پادشاه به او گفت:-
)120: 1389(شفیعی،» نکنم، تو در هرصد کیلومتر پروازدوتا کوفته قلقلی می سوزانی!

لو همیشه عصبانی است.چون پیرمردهایی که قلبشان با باتري کار می کند، از او خواهش نان فروش سیبی-
می کنند نان را برایشان به هجده قسمت مساوي تقسیم کند.این کار یکی از راه هاي صرفه جویی در مصرف 

)129: 1389باتري است. (شفیعی،
:خاطرات یک بی عرضهنمونه هایی از کتاب 

هم تیمی من است او زبان من درآوردي مخصوص به خودش را دارد. مثال وقتی فرگلی در کالس ورزش
)33: 1389می خواهد برود دستشویی، می گوید:نوشابه ! نوشابه!!! (کینی،

)42: 1389را استفاده می کند، باید بدانی به دردسر بزرگی افتادي. (کینی،» رفیق« هر وقت بابا کلمه ي-
ایم خریدي متشکرم!از کجافهمیدي دوست داشتم براي کریسمس چنین به خاطر شلوار جالبی که بر-

هدیه اي بگیرم؟از ظاهر قشنگ شلوار در پایم خوشم می آید.تمام دوستانم حسودي می کنند که چنین 
)143: 1389شلواري دارم.متشکرم که کریسمسی به یاد ماندنی برایم رقم زدي. (کینی،

ان هاست نوشتیم، اما ریکی فیشر بیست فحشی را که تا به حال تمام کلمات بدي را که معموال سر زب-
نشنیده بودیم، به فهرستمان اضافه کرد.بنابراین می شد گفت ریکی یکی از تاثیرگذار ترین شرکت کنندگان 

)153: 1389این پروژه بود.(کینی،
تقلیدها با توصیف تقلید ها در اثر شفیعی بسیار واضح و مستقیم بیان شده است اما در اثر جف کینی 

شخصیت پیوند خورده است  و هدف مند اجرا شده است.
1طنز موقعیت4-4

در این نوع طنز در واقع طنز نویس با اغراق و مبالغه در سطح کالم، واژگون کردن حقیقت موقعیت ها « 
نیز دادن و چیدن موقعیت هاي متضاد و متناقض در کنار هم، اختالل در هنجار عادي کالم(هنجار شکنی) و

: 1390حسام پور، دهقانیان، خاوري،».(شکل تمثیلی به وقایع و ترکیب زمان، به آفرینش طنز دست می زند
15 (

».           معصومیت ظاهري و یا عدم اطالع قهرمان است از وقایع«یکی از خصوصیات برجسته در طنز موقعیت
).39: 1384( جوادي،

١-Irony
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تضاد و متناقض نما در این دو اثر بسیار کارامد است از طرفی دیگر به نظر می رسد ایجاد موقعیت هاي م
موقعیت هاي تمثیلی نیز ساخته شده است که بیشتر در کتاب شفیعی به کار گرفته شده است. 

: متضاد و متناقض نماجزیره ي بی تربیت هانمونه هایی از کتاب 
هان کوچکش برد. این کار ملکه بدون شک ملکه گل کلم آب پز را با چنگال برداشت و آرام به سمت د-

)34: 1389یک روز پادشاه را می کشد. (شفیعی،
: متضاد و متناقض نماخاطرات یک بی عرضهنمونه هایی از کتاب 

هنوز اجازه ندارم دست به بازي ویدیویی بزنم، به خاطر همین مانی بادستگاه من بازي می کند.مامان -
آموزشی برایش خرید.تماشاي مانی که دارد با دستگاهم بازي می کند رفت بیرون و چند بازي ویدیویی 

)47: 1389خیلی شکنجه آور است. (کینی،
تیم ها را براساس لباس و وزن گروه بندي می کنند.بچه ها همیشه به خاطر هیکل ریزه میزه ام مرا دست -

یکل از خودشان شرمنده شوند. می اندازند.فکر کنم به این دلیل گروه بندي می کنند که بچه ها ي بد ه
)90: 1389(کینی،
زنگ زدم به رالی و گفتم بیاید خانه ي ما.بعد در مورد درست کردن بزرگ ترین آدم برفی دنیا در چند -

سال اخیر باهم حرف زدیم. وقتی می گویم بزرگترین آدم برفی دنیا شوخی نمی کنم.هدف ما این بود که اسم 
)42: 1389گینس ثبت کنیم. (کینی،مان را در کتاب رکورد هاي 

: تمثیلجزیره ي بی تربیت هانمونه هایی از کتاب 
نزدیک به نیم کیلو سبزي خوردن را برداشت و یک جا توي دهانش گذاشت. بعد با دهانی پر از سبزي -

دیم که به حرف هایش ادامه داد. منظره ي جالبی نبود انگار من و ملکه داشتیم به جنگل سرسبزي نگاه می کر
)31: 1389توفان نابودش می کرد. (شفیعی،

این خروس نیست؛ پسر من است!این خانم هم همسرم است...دکتر به ما گفته بود آدم نباید در سن -
عسلم! «پیري بچه دار شود...متاسفانه ما به حرفش توجه نکردیم...زن عمو هم خروس را صدا زد و گفت:

)64: 1389(شفیعی،» بیا برویم. تمام پر هایت را با سس کثیف کردي. 
زن عمو با شنیدن این حرف ها، شیر آب را سفت کرد و لب باغچه نشست.من از دیدن این صحنه -

خیلی ترسیدم...وقتی یک زن چاق و غمگین لب باغچه می نشیند، فقط با کمک من می تواند بلند شود! 
).85: 1389مخصوصا اگر صدایش بلرزد. (شفیعی،

ا همان موقعیت هاي طنز آمیز را می توان به وفور در این دو کتاب یافت. گویی این که طنز موقعیت ی
اساس کار نویسندگان هر دو مجموعه بر پایه ي این تکنیک بوده است.

قیاس مع الفارق5-5
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جود گوینده و یا نویسنده از داده ها و مطالبی که هیچ ارتباط منطقی بین آنها ودر این گونه از تکنیک طنز 
به شنونده و "حقیقت"به عنوان یک آن راو کندنتیجه ي مطلوب و مورد نظر خود را استخراج می ،ندارد

قالب می کندخواننده 
نمونه هایی را می آوریم:

)91: 1389(شفیعی،» شاید من یک سرنخ زنده باشم!...راستی سرنخ زنده یعنی چی؟!«گفتم:
آمپول یا کتک خورده باشد. اما هممیشه ساکت، بی حرف و صورتش مثل بچه اي بود که همین االن-

)96: 1389مرموز بود. مثل قاچاقچی هاي خاویار! (شفیعی،
تا آن جا که من می دانم، فقط عبور از چراغ قرمز در «دیدم که انگشتتان توي دماغتان بود! پادشاه گفت:-

)137: 1389(شفیعی،» خیابان ممنوع است.
ا طول یک نان باید اینقدر زیاد باشد...هیچ کس؛ حتی معلم ریاضی ما، که هم هیچ کس نمی داند چر-

)128: 1389عینک دارد و هم تمام چیزها را درباره ي طول می داند. (شفیعی،
دخترها خیلی به دماغشان اهمیت می دهند. همان قدر که شما به سالح کمري تان اهمیت می دهید! -

).94: 1389(کینی،
نویسنده کالم یا حرکت نابخردانه و یا نسنجیده از شخصیتی معروف را برمی می دهد نمونه ها نشان

گزیند ودر قالب دیالوگ هاي واقعی مورد استفاده قرار می دهد در این میان قیاس کامال بی ارتباط بین 
.موقعیت هاي مشابه ایجاد می کند تا مخاطب از سخره آمیز بودن این قیاس لذت لبخند را حس کند

نتیجه گیري-6
شکست کلیشه ها، تجویزها و چارچوب هاي از پیش تعیین شده ي کودکان و نوجوانان طنزبرايبهترین 

جزیره ي بی تربیت ها و خاطرات یک بی بررسی هاي انجام شده بر روي کتاب.بزرگساالن است 
تکنیک هاي طنزساز در نشان می دهد با وجود تفاوت موجود میان ادبیات بزرگسال و کودك،  برخیعرضه

ادبیات بزرگسال،مانند بزرگ نمایی، کوچک نمایی، تقلید، طنز موقعیت در کتاب هاي کودك و نوجوان نیز 
کارآمد است. نوع دیگري که به این تکنیک ها می توان افزود طنزسازي با قیاس مع الفارق است. با توجه به 

، طنز موقعیت یا همان موقعیت هاي طنز آمیز را می توان این که دو اثر از دو فرهنگ متفاوت گرفته شده اند
به وفور در این دو کتاب یافت.طنز در این دو کتاب براي لذت بخشی به کودکان و نوجوانان آفریده شدهو 
در عین حال با دخیل کردن شخصیت بزرگساالن در تکنیک طنزسازي، اعتراضی به رفتار بزرگساالن با 

..کودکان و نوجوانان دارد

فهرست منابع
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شاخص هاي اقتباس در ادبیات کودك و نوجوان: نگاهی نو به بازنویسی و ).1393جاللی، مریم.(-
. تهران: طراوت.بازآفرینی

).تاریخ طنز در ادبیات فارسی. تهران: کاروان.1384جوادي، حسن.(-
ا. تهران :انتشارات روشنگران ). ادبیات کودکان و نوجوانان، ویژگی ها و جنبه ه1382حجازي، بنفشه. (-

و مطالعات زنان.                                                              
- بررسی تکنیک هاي طنز و مطایبه در آثار ).«1390حسام پور،سعید وجواد دهقانیان وصدیقه خاوري.(-

کودك دانشگاه شیراز،سال دوم، مجله ي علمی پژوهشی مطالعات ادبیات ».هوشنگ مرادي کرمانی----
15-9شماره ي اول، صص

). مقدمه اي بر مخاطب شناسی کتاب کودك. تهران: کانون پرورش فکري 1391سیدآبادي، علی اصغر. (-
کودکان و نوجوانان.

).جزیره ي بی تربیت ها. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان.1389شفیعی، شهرام. (-
، 56پژوهش نامه ادبیات کودك و نوجوان، شماره ي ».طنز کودکانه، نگاه کودکانه).«1391صدر، رویا.(-
11ص

مجله کتاب ماه کودك و نوجوان، سال دوم، شماره ». ادبیات کودك چیست). «1378محمدي ، محمد. (-
13بیست و یک.ص

). عناصر داستان. تهران: سخن.1380رصادقی،جمال.چاپ چهارم(می-
پژوهش نامه ادبیات کودك و نوجوان، شماره ي ».طنز کودکانه، نگاه کودکانه).«1391هیرمندي، رضی.(-

11، ص56
).خاطرات یک بی عرضه جلد یک. تهران: ایران بان.1389کینی، جف.(-
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آن در اشعار حمید مصدقنقد و تحلیل حیوانات و بازتاب نمادین 
1دکتر حمید رضا قانونی

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور نجف آباد(تخصص عرفان و ادبیات معاصر)
پروین غالمحسینی
دانش آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور شهرکرد
دکتر جهانگیر صفري

ه شهرکرد(دکتراي تخصص ادبیات معاصر)دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگا
چکیده

هايِ عمیق ضمیر ناخودآگاه وغریزه است. حیوانات، نماد ي الیهي ازلی، نشانهحیوان به عنوان یک نمونه
اصول و نیروهاي کیهانی، مادي یا روحی هستند. عالیم منطقه البروج که یادآور نیروهاي کیهانی هستند، 

دهند. خدایان مصري داراي سر حیوان هستند، چهار کاتب انجیل به دست مییی از حیوانات را بهنمونه
شود. حیوانها سه سطح جهان، القدس با کبوتري نشان داده میشوند، روحصورت نماد و حیوان عرضه می
کنند.جهنم، زمین و آسمان را لمس می

انی در مذاهب و نقاشی و دهد: کثرت نمادهاي حیوچنانکه یونگ در انسان و نمادهایش، توضیح می
دهد که مفهوم کند، بلکه در ضمن نشان میهنرهاي دوران مختلف، فقط تأکید بر اهمیت این نمادها نمی

نمادهاي حیواناتدر این پژوهش،. اي در زندگی انسان اهمیت داردروانی نماد حیوان، یعنی غریزه تا چه پایه
حمید مصدق مورد بررسی و تحلیل اشعاردر ی و در نهایتابتدا در ملل مختلف، سپس در شعر و ادب فارس

شده اند. به صورت الفبایی تنظیم دستیابیوبراي سهولتمی گیرند.قرار
، بسامد، معاصر.حمید مصدق، حیواناتنماد،ها:کلیدواژه

:مقدمه

ادیبان عالقه مند به ایران به طور عمده به تالش جامعه شناسان و نیز» اجتماعیات در ادبیات«
هاي ادبی مسایل اجتماعی، در باره ي فهم عناصر اجتماعی در ادبیات ایران، و به ویژه شعر و متن

ادبیات ایران، هم به همه ي میراث نوشته ي پیشینیان اطالق می شود و هم به ادبیات به .مربوط می شود
را به » اجتماعیات در ادبیات«می توان ه،بر ادبی بودن موضوع مورد مطالعصورت خاص. اما با تاکید 

1 . h.r.ghanooni@gmail.com
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را می توان در دو گستره ي بنیادي » اجتماعیات در ادبیات«پیوند زد.  بحث » جامعه شناسی ادبیات«
بررسی کرد:

فرعی ، ابعاد»ادبی«اد اجتماعی یک اثر ابعبازنمود اجتماع و مسایل اجتماعی در آثار ادبی:-
و » بی مکانی«چندان به چشم نمی خورد و البته هر چه این بعد قوي تر باشد، تري است که در نگاه اول 

اثر ادبی در معرض تردید قرار می گیرد و از این حیث، مشخص کردن این ابعاد اجتماعی، » بی زمانی«
دشوار. یک طنز عبید زاکانی یا یک غزل سعدي یا حافظ از این منظر، کم تر بازنمود بس کاري است 

ست تا یک قصیده یا یک کتاب تاریخی. اجتماع ا

این مساله به ویژه از دوران مشروطه به بعد تاثیر آثار ادبی بر وقایع و تحوالت اجتماعی:-
بیش تري پیدا کرده است. شعرها در زمان مشروطه، دوران کودتاي سیاه و آغاز به قدرت اهمیت

مدرضا پهلوي، و جنگ تحمیلی از دوران هایی است ، دهه ي آخر حکومت محخان میر پنجرسیدن رضا
. اردو ادبیات سیاسی رشد چشم گیري داستکه در آن ادبیات (و به ویژه شعر) در خدمت اجتماع 

رودکی است که شاه را از یک ییالق سه ساله به مقر » بوي جوي مولیان«نمونه هایی از این تاثیر، شعر 
یاسی پایان می دهد. نمونه ي دیگر، هجویه قائم مقام فراهانی می گرداند و به یک بحران سازحکومت ب

پی جان باش که جان بگریز به هنگام که هنگام گریز است / رو در «است در باب فرار آصف با مطلع 
نمونه ي سوم تاثیري است که سیاحت نامه ابراهیم بیگ بر جریان مشروطه گذاشته .»سخت عزیز است

مشروطه، از نمونه هاي خوبی است که ورود ادبیات به عرصه ي اجتماع و است. ادبیات سیاسی دوره ي
در ادامه به بررسی  ابزار این تأثیرات و چگونگی آنها تاثیرگذاري بر وقایع اجتماعی را نشان می دهد.

خواهیم پرداخت.

نماد:ـ 
با یکدیگر به معنی جمع کردن دو چیزbolو Sym) متشکل از دو بخش Symbolسمبل (

). سمبل را در فارسی رمز و مظهر و نماد می گویند سمبل نیز 316کمپبل، قدرت اسطوره: رك است (
رابطه اي دو سویه است. به سویه ي غایب مظهرله (یا مرموز الیه یا بود) و به سویه ي مانند استعاره 

بارتی دیگر، آنچه ما آن را نماد ). یا به ع217: 1387حاضر مظهر (یا رمز یا نمود) می گوییم (شمیسا، 
می نامیم یک اصطالح است یک نام یا نمایه اي که افزون بر معانی قراردادي و آشکار و روزمره ي خود 
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داراي معانی متناقض نیز باشد. نماد شامل چیزي گنگ، ناشناخته یا پنهان از ماست. یک کلمه یا یک 
هوم آشکار و بدون واسطه ي خود داشته باشد. این نماد هنگامی نمادین می شود که چیزي بیش از مف

کلمه یا نمایه جنبه ي ناخودآگاه گسترده تري دارد که هرگز، نه می تواند به گونه اي دقیق مشخص شود 
: 1377یونگ، رك و نه به طور کامل توضیح داده می شود و هیچ کس هم امیدي به انجام این کار ندارد(

16.(
رمز کنایه اي است که «رمز یکی از انواع کنایه محسوب شده اند و گفته اند: در علم بیان، 

وسایط آن اندك باشد و معنی پنهان و احتیاج به قدري تامل داشته باشد. در این نوع کنایه چون وسایط 
که حبنابراین، این نوع را در مقابل تلویاندك است و داللت کنایه بر معنی مکنی عنه واضح تر است.

که کنایه از آدم ابله است زیرا پهنی » عریض القفا«نایه ي بعید است، کنایه ي خفی خوانده اند. مانند ک
).21: 1389(پورنامداریان، » قفا در حد افراط به حسب اعتقاد عرف دلیل نقصان عقل است

ان سمبل را به دو نوع تقسیم کرده اند:یدر منابع فرنگ
:)conventionalیا Publicاردادي یا عمومی یا سنتی (سمبل هاي قر-1

صریح و روشن هکه سمبل هاي مبتذل هستند و به سبب تکرار با داللت آن ها با یکی دو مشب ،
داللت دارند. البته سمبل هاي قراردادي ممکن است در نزد هاست و غالبا مانند استعاره فقط بر یک مشب

ونه هاي معروف آن عبارتند از:اقوام مختلف فرق کنند. نم
بهار، زمستان کبوتر سمبل صلح و آشتی، آب سمبل نور و روشنایی، سرو رمز جاودانگی، گل 

 مرگ و ویرانی، بهار جوانی و تجدید حیات، طاووس غرور و زیبایی و عقاب بلند
پروازي.

هستند و Dead Metaphorه سمبل هاي قراردادي گاهی در حکم همان استعاره هاي مرد
دادگستري که نشانه ي عدالت است. به نشان ) هستند، مثال ترازوي باالي Iconگاهی در حکم نشانه (

سمبل ها به سبب کثرت استعمال داللت صریح و واضحی دارند و جنبه ي هنري آن هر حال این گونه 
بسیار ضعیف است.

:)Privateیا Personalسمبل هاي خصوصی یا شخصی (-2
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سمبل هاي خصوصی حاصل وضع و ناخودآگاه و ابتکار شاعران و نویسندگان بزرگ است و 
معموال در ادبیات قبل از آنان مسبوق، سابقه نیست، از این رو براي خوانندگان تازگی دارند و فهم آنها 

گان معنی می کنند و مردم با آنها آشنا می دشوار است تا آنکه اندك اندك منتقدان آنها را براي خوانند
شوند و شاعران مقلد در آثار خود از آنها استفاده می کنند. مثل سمبل هایی که در آثار شاعران 
سمبولیست فرانسه از قبیل ماالرمه دیده می شود یا  سمبل هایی که در داستان هاي کافکا است یا رمز 

می داند و خدا النا خورشید را سمبل شمس تبریزي مو؛خته استسانههاي عرفانی شعر موالنا که مبتکرا
می تواند سمبل عاشق یا زنبور طالیی در بوف کور را سمبل خدا و شیخ قرار می دهد؛و همچنین شیر

).219: 1387شمیسا، رك (باشد.
دآگاه وغریزه است. هايِ عمیق ضمیر ناخوي الیهي ازلی، نشانهحیوان به عنوان یک نمونه

حیوانات، نماد اصول و نیروهاي کیهانی، مادي یا روحی هستند. عالیم منطقه البروج که یادآور نیروهاي 
، چهار بودنددهند. خدایان مصري داراي سر حیوان یی از حیوانات را به دست مینمونهکیهانی هستند، 

شود. حیوانها القدس با کبوتري نشان داده میشوند، روحکاتب انجیل به صورت نماد و حیوان عرضه می
کنند.سه سطح جهان، جهنم، زمین و آسمان را لمس می

دهد: کثرت نمادهاي حیوانی در مذاهب و چنانکه یونگ در انسان و نمادهایش، توضیح می
دهد شان میکند، بلکه در ضمن ننقاشی و هنرهاي دوران مختلف، فقط تأکید بر اهمیت این نمادها نمی

اگر حیوان که .اي در زندگی انسان اهمیت دارد...که مفهوم روانی نماد حیوان، یعنی غریزه تا چه پایه
روان غریزي انسان است، در زندگی یک فرد ناشناخته بماند و به او منضم نشود، ممکن است خطرناك 

- میباتبشود. به شرط پذیرفتن روح حیوانی، یگانگی فرد و سرشاري بروزاتش اث

.)54:1376شود(ر.ك:یونگ،
کند، هر یک شود و آنها را مشاهده مینمادگرایی حیوانات، بدان گونه که انسان با آن مواجه می

اي گذارد، حیوان را به پدیدهدهد، و بر آنها نام میرا با مختصات خاص خودشان مورد توجه قرار می
ما، بلکه تمامی ي خاص از تمدناین مقوله نه فقط یک لحظهرساند، زیرا که نهایت گسترده باز میبی

گیرد.تاریخ بشري را دربر می



5805 هامجموعه مقاله

این .هاي خاص روانی و نمادین او انگاشته شده است، مادي شدن عقدهتوجه بشر به حیوانات
شوند تا میها، که بیشتر به فرزندي پذیرفتهامر امروزه با اعتبار اهلی، و بخصوص حیوانات نمایشگاه

تر داشته است، زیرا در آنجا اي افراطیاس است. مصر باستان نمونهاینکه پرورش یابند، بسیار حس
یک مصري براي :گویدشده است. هرودوتوس میمراقبت از حیوانات، به حیوان پرستی نزدیک می

دگی خود را به خطر گذاشت بسوزد، و حتی زناش را میي آتش گرفته، اسباب و اثاثیهنجات یک گربه
.)46:1388(ر.ك:شوالیه و گربران ،.انداختمی

اي، جادوگرانِ یی بسیار متعددند. موجودات کامالً افسانهچین، حیوانات افسانهو ادبیاتدر هنر
هایی با اشکال غریب، در این هنر جایی قابل مالحظه داشتند. کالغ خورشیدي، قبل از عجیب، حیوان

بپیوندد، با سه پاي خود (آسمان، زمین، انسان) در آنجا وجود دائو ین یاستادان معنوي به آاینکه توسط
وري)، حیوانات درنده، هر یک هشت سر انسانی داشتند که تداشت. روباه نُه دم داشت (نه ایالت امپرا

روي گردنی ثابت شده بود، مثل مار هفت سر اساطیر یونان باستان.   
شمردند: بزن بهادريِ خروس، عفت یک سرلشکر ماهر صفات ده حیوان را بر میترکان براي 

هاي بسیار، حیوانی که به رغم زحمات و کوشش(مرغ، دالوري شیر، تهاجم گرگ، فربهی غژغاو،
ت کلنگ، احتیاط کالغ، تک تیزي گرگ. ي روباه، پشتکار سگ، دقّماند)، حیلههمچنان چاق می

, Roufن نهم میالدي، منقول در (المدائنی، مؤلف عرب قر ي مسلمان دیگري، ) بعد از او نویسنده233
گوید، از لجاجت، خونسردي و قدرت گرگ، بندي دیگري از خصوصیات جنگجویان سخن میبا دسته

توزي گاومیش، از عفت زاغ، توزي شتر، دالوري شیر، شب پایی جغد، از کینهاز جرئت خروس، از کینه
که اسب دلیر و گاو قويآمده استظرافت روباه سرخ. در نمادگرایی اقوام ترك تیز چشمی کالغ، 

کُره اسب عربده جو و تواند خشمش را فرو خورد، اند و ترسو، که شیر نمی، که گوسفندان ضعیفاست
)48-47:1388(ر.ك :شوالیه و گربران ،استست و ببر جسور و جگردارپر سر و صدا

در شعر حمید مصدق (به استثناي پرندگان)نمادهاي حیواناتین پژوهش،در ابا این تحلیل 
حیوان (آهو، اسب، بره، پلنگ، هشتاز اشعار او در مجموعه د.گیرمیمورد بررسی و تحلیل قرار

ابتدا حیوانات به دو دسته حیوانات شیر ،کفتار وگرگ) نام برده شده است. در شیوه ي بررسی روباه، 
در ملل ابتدا،حیواناتکه هر یک ازاست همچنین سعی بر آن یم بندي شده اند.اهلی و وحشی تقس
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سپس در شعر و ادب فارسی و در نهایت در اشعار حمید مصدق مورد بررسی و تحلیل  قرار ،مختلف
به صورت الفبایی تنظیم شده دستیابیبراي سهولتاین امر .ودد و بسامد هر کدام از آنها مشخص شگیر

. ستا

لف)حیوانات اهلی:ا
اسب :- 1

-باوري تثبیت شده در ذهن تمامی اقوام، اسب را در اصل با ظلمت جهان اهریمنی مرتبط می

رود، چون خون در رگها، در اعماق زمین یا در مغاك دریا. کثیري از جهد و یورتمه میداند. زیرا که می
جایی که تخیل از طریق مقایسه می شود؛ري ناشی هاي قمي تمثیلمعانی نمادین اسب از مفهوم پیچیده

نما را با واش ماه، آبها را با معانقه، رؤیا را با پیشگویی و نشواش با ستارهزمین را در نقش مادري
.)135:1388کند(ر.ك : شوالیه و گربران ،تجدید فصل مرتبط می

دانند؛ یک الگوي ازلی، ان غیر بشري میروانکاوان نیز اسب را نماد روان ناخودآگاه و یا رو
اسب سفید آسمانی ي جهان است یا به الگوي سرکشی و هوس. نزدیک به الگوي ازلیِ مادر که حافظه

مهار شده، مطیع و منقاد است، و بنابر اخالقیات جدید، شریفترین پیروزيِ بشر است. نشانگر غریزه
کند. گاه موجب اش را دنبال میجود ما مسیر جهنمیبرخالف این تصویر روشن، اسب تیره تا عمق و

خیر است و گاه موجب شر. زیرا اسب، حیوانی مانند دیگر حیوانات نیست، اسب مرکوب، محمل و 
.)136مظروف است، و بنابراین، سرنوشتش از سرنوشت انسان جدایی ناپذیر است( ر.ك:همان:

:اسب پر تکرارترین نمادینۀ جانوري در اسطورهـ 
از ویژگی هاي روایات ،نمادین و سحرآمیزوجود اسب هاي،در اساطیر یونان و روم باستان

قدرت درك و تحلیل دارند  رخش سب هاي پهلوانان، بسیاري از اقهرمانان حماسی و اساطیري است.
ن دارند.اسب آشیل در ایلیاد و هومر، قدرت پیشگویی و سخن گفت،خانتوساز این گونه اسب هاست؛ 

برخی اسب ها نیز چون کودك قهرمان توسط اسبش محافظت می شود.،از این اساطیردر بسیاري
اسب هاي قهرمانان در اساطیر از مشهورترین نمونه هاي»اسب بالدار«پگاسوس، قدرت پرواز دارند.

.)15:1377قائمی و یاحقی ،رك یونان باستان است(
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خاص آن برجسته شده است و ی حتی نمادینگی اسب تا حد وجود رب النوعدر اساطیر ایران
) (واژه اي که بعدها به لهراسب دگرگون شد»در واسپ«، ایزد پشتیبان و ویژة خود را دارند کهاسبان

به نام او » در واسپ یشت«یشتی در اوستا نیزحتی و است » داراي اسب تیز رو«به معنی نام دارد و
می ، که گردونه هاي گردان وپرخروشش رازرین شده استاو صاحب اسبانیه است.نامگذاري شد

بسیاري از محققان بر گردونه هایی که نمونه اش را در مورد ایزدان سروش و مهر نیز می یابیم.کشند.
نها را برآمده از همان گردونه ها یا ارابه هاي قبائل هندو ایرانی است که آاین باورند که این گردونه ها

.)122:1377دیاکونوف،ر.ك:(در مهاجرت به آسیاي مقدم یاري کردند
:در اشعار حمید مصدق» اسب«ـ 

از بیشترین بسامد برخوردار است. در » اسب«مصدق، در میان حیوانات، بعد از شیر، در اشعار
است. به طور کلی در کار رفتهه بار تکرار شده و اغلب در معنی نمادین ب5» اسب«مجموع اشعار او، 
رو هستیم:ه روب» اسب«معنی نمادین از 2اشعار مصدق، با 

نماد حیوانی سرکش، نافرمان و طغیانگر:» اسب«- 1-1
اشاره » اسب«به این نماد از » در رهگذر باد«از مجموعه اشعار دفتر » 11« مصدق در شعر

اسب ،به پویایی او نیز اشاره کرد:ینعر می توان عالوه بر نافرماکرده است، در این ش
یک اسب شیهه می کشد « ست/ اگاهی سکوت، واژة گویایی «گفتی سکوت؟/ هرگز!/ «می گفت:/ -

-من،/ که من؟/ گر شیهه بود شیون ِ-را/ حاصل چه بود آن همه فریاد«و/ سرنوشت ما،/ تغییر می کند/ 
لی که به گرداب برگذشت،/ بیهوده در ماتم گ«ري،/ و سوگوا«شیون به هیچ کار نیامد/ ،»اما«شاید!/ 

).133- 132: 1389(مصدق، 
اصوالً این شیهه خود پیش درآمدي براي تغییر است که در شعر شاعر بروز کرده است. در ابتداي بند 

شاعر نافرمانی و سرکشی روزگار را با به کارگیري اسب و شهیه ي او، به تصویر کشیده است. 
اد نیرومندي، قدرت و چاالکی:نم» اسب«- 1-2

» سال هاي صبوري«از مجموعه اشعار دفتر » جوان جنگجوي ایل«این نماد از اسب در شعر 
سروده است و او را چون کوه مغرور، چون »اَمان « می شود. مصدق این شعر را در وصف دیده

و به صالبت مانند کوهسار می داند.اسب چاالك و نیرومند، چون کبوتر چابک، مثل عقاب خشمگین 
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ینه اي یتو همچون کوه مغروري/ صفاي روح پاکت را/ میان آسمان صاف باید دید/ دلت آ-
زیباست/ نه بر آن نقش زنگاري/ تو همچون اسب خود چاالك و نیرومند/ کبوتروار و چابک می پري/ 

د کوه/ مرد دشت/ مرد جنگل و آري/ به هنگام فرود خویش/ عقاب خشمگین را یاد می آري/ تو مر
).493-492رودي (همان: 

در این شعر تصویري زیبا و نزدیک به واقع ارایه شده است؛ صفات، صفات مثبت و شورانگیزي 
است؛ وجود اسب در کنار پادشاه پرندگان عقاب  تصویري تقریباً نادر و نو ارایه کرده است. این 

است والبته  همین امر سبب دلنشینی شعر شده است.توصیف همچون تصویرگري و نقاشی یک تابلو
به این نماد از » سال هاي صبوري«از سروده هاي دفتر » گرد و گردو«همچنین در شعر 

اشاره شده است:» اسب«
اسب،/ غرنده از رعد جنوب/ شیهه اش دشت تُهی را پر کرد/ خر/ به خرگاه/ به صد عشوه و ناز/ -
).491فراخته در آخور کرد (همان: سرِ ا

ه :برّ-2
چه در تمدن شبانان - اي، یعنی تمدن یونان و رومدر تمام مراحل پیشرفت تمدن مدیترانه
ي یحیاي قدیس ي نوزاد، که امروزه آن را برّهبرّه- صحرانورد، و چه در تمدن کشتگران خوش نشین

لش، مظهر بهار است، و مظهر پیروزي نوبهار و تجسم فتح خوانند، در سفیدي بدون لکه و پرجالمی
ي ازلی است که در نهایت زندگی بر مرگ است، فتح این زندگی همیشه بازگردنده، همین کاربرد نمونه

باید قربانی شود تا آسایش روحی خاصی را تأمین کند. قربانی سازد، که میاز برّه، یک قربانی مساعد می
ونوسوس نیز چون این رسم در بسیاري از آیینها و آداب دیگر، زمان ظهوري بزرگ برّه براي مریدان دی

.)84:1388کند(ر.ك:شوالیه و گربران،بینی میرا پیش
اي تا امروز موجب تغییر آن نشده آیین قربان کردن گوسفند، خصوصاً با ثباتی که هیچ واقعه

ي عید همانان رسیده است، به خصوص در جشن بهاراناست، از یهودیان به مسیحیان و از آنان به مسل
ي خداوند، و عید عید پاك مسیحیان، و به مناسبت مرگ و عروج مسیح، بره،پاك یهودیان، و پس از آن
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رفت، که در واقع بر هر تقدیر، در مسیحیت اولیه، از مسیح به عنوان بره سخن میبهقربان مسلمانان.
، بخصوص خط هفتم) که 53ي رمزبار اشعیاء نبی (ذاشت، بر صحیفهگپیشگویی عهد عتیق صحه می

اي بود که از مذبح آورده داد که نماد آن به صورت برهاي را بشارت میآمدن مسیح رنج کشیده
.)89- 88شود(ر.ك:همان: 

:در اشعار حمید مصدق» بره«ـ 
بار 1تنها » برّه«مجموع اشعار او، از حیوانات کم بسامد است. در » برّه«مصدق، در اشعار 

از » برّه- گرگ«که اسیر چنگال گرگ می شود. در شعر ،استفاده شده و نماد حیوانی آرام و رام است
اشاره شده است. مصدق این شعر را براي مردم مظلوم بسنیا » برّه«به این نماد از » شیر سرخ«اشعار دفتر 

که بین آنها جاري است سخن می گوید و آنها را چون برّه سروده است و از رفاقت و صبر و طاقتی 
هاي آرام و رام می داند که از تمامی گرگان و دشمنان گرگ سیرت متنفر هستند:

با فرد فردشان/ می شد نشست/ نان و پنیر خورد و گپ زد/ می شد ترانه هاي قدیمی را/ با -
د فروشان/ می شد که دید بارقه هاي رفاقتی/ می شور و شوق و شعف خواند/ وین شاد خوارگان/ در فر

شد که دید جلوه اي از صبر و طاقتی/ هر فردشان به خلوت خود بود مهربان/ آرام و رام چنان برّه/ بیزار 
از تمامی گرگان ددنشان/ .../ پایان ِ کار را/ هر فرد می شود یله از گله هاي گرگ/ تا در کنام خویش 

ر فرد فردشان/ در انزوايِ خلوت ِ تنهایی/ نی گرگ  دد نشان/ بل هر کدامشان/ بیارامد/ در کلبه ي محق
).687-684: 1389چون بره اي ست رام و تماشایی (ر.ك: مصدق، 

ب)حیوانات وحشی:
آهو (غزال): .1

چاالکی و چستی، فرزي و جلدي، زیبایی و تیز چشمی، همگی صفاتی هستند که همواره این 
دهد. از این رو سنت هندو نمادگرایی آن را تشکیل میيکند و اجزاو شیرین را متمایز میجانور دلربا

دهد. در ضمن غزال نماد ایشوره (خداي قادر) است. در غزال را به وایو، مظهر عنصر هوا، باد ارتباط می
آیین تنتره، غزال با عنصر هوا (باد) ارتباطی دارد.
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شود که غزالی در دایی، اغلب، اولین وعظ بودا به صورتی تصویر میهاي بودر شمایل نگاري
سامیها تحت شوند.کنار تخت حضرتش نشسته است و یا دو غزال در دو سوي چرخ شریعت تصویر می

تأثیر زیبایی و مالحت غزال و بخصوص چشمان او هستند. در بهشت مسلمانان، حوریان چشمانی چون 
غزال با محبوب مقایسه شده. محبوب من مانند غزال یا بچه آهو است.غزال دارند. در غزل غزلها

دهد که به چستی و چاالکی او. در واقع نگاه نافذ سنت عرفانی همان قدر به غزال ارجاع می
غزال مبناي این تفسیر است. باري در بسیاري از کارهاي هنري، غزال قربانی یک حیوان درنده، اغلب 

.)361: 1388شود(ر.ك: شوالیه و گربران، میشیر 

در نظم فارسی:» غزال«ـ 
در ادبیات فارسی جلوه خاصی دارد و در شعر اکثر شاعران باالخص حافظ، » آهو«یا » غزال«

یز آهو و کاربرد و بسامد باالیی دارد و بیشتر با صفت زیبا چشمی وصف شده است. در شعر معاصر ن
خرامیدن و با ناز و تبختر دویدن او آمده است. براي مثال: در شعر ،رمیدگی،یبا چشمیغزال با صفات ز

-اینچنین آمده است که شاعر، خود را و تمامی انسانها را مانند آهوانی می» وصیت«مهدي سهیلی به نام 

ون صیاد کنیم و از روزگار و غم او که چداند که غافل از روزگار، با خوشحالی و شادمانی زندگی می
خبریم :است، بی

آهوان شاد و شنگولیم / یبخبر از سیلیِ توفان و خشمِ بادها/ ما همه برگ درختانیم در گلزار عمر-
سرگرم چرا

)60: 1365ي صیادها (ر.ك : سهیلی، غافل از چنگال گرگ و حیله
نماد حیوانی » هوآ«یا » غزال«، »صیاد«همچنین در یکی دیگر از اشعار مهدي سهیلی به نام 

مظلوم است که اغلب صید و قربانی صیاد است :
ي به بانگ ناله/ دانی؟مادري را هیچ میتو حال کودك بی/ اال اي مرد تیرانداز، اي صیاد صید افکن!-
- تیري

دود / شود هر سو هیاهوییکه از تیر تو برپا می/ میفکن تیر در صحرا/ سکوت دلپذیر دشت را مشکن
بخاك دشت میغلتد ز تیري، ماده آهویی / ي وحشتدر آن هنگامه/ ویی، پرد مرغ هوا سوییآهو برّه س

تو / توحال کودك بی مادري را هیچ می دانی/ اال اي مرد تیرانداز،اي صیاد صیدافکن/ )76(همان: 
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دلت بر حال آن / نگاهت هیچ بر چشم نجیب مادر او هست؟/ - آنروزي که صید بره آهو میکنی سرمست
)77زبان آهو نمی سوزد؟(همان : بی 

در اشعار حمید مصدق:» آهو«ـ 
از بیشترین بسامد » آهو«مصدق، در بین همۀ حیوانات، بعد از شیر و اسب، در اشعار 

ه بار تکرار شده و در اغلب موارد در معناي نمادین بچهاردار است. در مجموع اشعار او، آهوبرخور
جلدي و سرگشتگی او در کوه و ،چون رمندگی، چستی و چاالکی، فرزيی کار رفته است و با صفات

رو هستم:ه روب» آهو«معنی نمادین از سهبیابان اشاره شده است. به طور کلی در اشعار او با 
سرگشته ي کوه و بیابان و همدرد مجنون عاشق و دلشکسته است. در ینماد عاشق» آهو«-1-1

در «از سروده هاي دفتر » 24«کار رفته است. در شعر ه با این معنی نمادین ب» آهو«اغلب اشعار مصدق 
اینچنین آمده است:» رهگذر باد
دیگر زمان، زمانه ي مجنون نیست/ فرهاد، / در بیستون مراد نمی جوید؛/ زیرا بر آستانه ي -
آن /داوم و تکرار لحظه ها/ در تلخی تبی تیشه اي به دست، کنون سرسپرده استخسرو،/ 

/ تنهاست/ و آهوانِ دشت،/ / از یاد برده است/ تنهاست گردباد بیابانعشق به شیرین را-شور عشق/ 
/ از باد -محبت/ چه سال هاست/ دیگر سراغ مجنون،/ آن دلشکسته عاشق محزون رام ران ِپاکان ِ تشنگا

را/ خادم ترین و عبدترین خادم/ مجنون و از درخت نمی گیرند/ زیرا که خاك خیمه ي ابن سالم
).197-196: 1389دلشکستۀ محزون است (مصدق، 

شاعر در این قطعه آهوي نظامی(آهو کشی آهویی بزرگ است) و توصیف زیباي او در لیلی و 
مجنون را به خاطر می آورد و می کوشد با نوعی استقبال مضمونی، کالم خویش را با آهوي نظامی 

در ادامه با اشاره به مجنون دل شکسته و ابن سالم، این موضوع آشکار می شود.  پیوند دهد. 
سال«از مجموعه اشعار دفتر -»بهار غریب«-را در شعر دیگري از مصدق» آهو«این نماد از 

می توان دید:» هاي صبوري
تگیِ آهوي دشت/ من به من به درماندگیِ صخره و سنگ/ من به آوارگیِ ابر و نیسم/ من به سرگش-

تنهاییِ خود می مانم/ من در این شب که بلند است به اندازه ي حسرت زدگی/ گیسوان تو به یادم می 
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- 444آید/ من در این شب که بلند است به اندازة حسرت زدگی/ شعر چشمان تو را می خوانم (همان: 
445.(

نظامی از آهو آن هم در زبان مجنون این تصویر نیز با توصیف چشمان آهو یادآور توصیف زیباي
است.

چست، چابک و بسیار جلد که با سرعتی چون برق و باد می دود. معشوقی نماد » آهو«-1-2
دیده می شود:» سال هاي صبوري«از سروده هاي دفتر » تک درخت«در شعر » آهو«این نماد از 

د نیست در پی صید تو/ بازگرد/ قدري هان آهوي فراري این صحرا/ تا دور دست می نگرم/ صیا-
).407درنگ/ در بر من،/ قدري درنگ کن!/ آهو/ چون برق و باد، هراسان گذشت و رفت (همان: 

:حیوانی مظلوم که در دست صیاد گرفتار است» آهو«-1-3
:یافت می شود» در رهگذر باد«از مجموعه اشعار دفتر »39«در شعر » آهو«این نماد از 

من با کدام امید؟/ من بر کدام دشت بتازم؟/ مرغان خسته بال،/ خو کرده با مالل/ افسانۀ حیات -
اسديهر چند/ دیوار زانوان من اکنون،/نمی گویند/ و آهوان مانده به بند/ از کس گریز نمی جویند/ 

ك  (همان: ست/ در پیش سیل حادثه، اما/ این سوي زانوان من از اشک چشم ها/ سیلی ست سهمنا
248 -249.(

پلنگ :- 2
کردند. این کاهنان مصري، براي برگزاري آیین نیایش در مراسم تشییع، پوست پلنگ بر تن می

- ها و خدایان بود، به بر کردن این لباس نشانه، خداي شرّ، دشمن و حریف انسانستپوست نماد خداي 

ي ت. و در عین حال پوشیدن این پوست نشانهي آن بود که ست کشته شده و حریف مغلوب شده اس
شد و داشتن فضیلت جادویی قربانی بود. بدین ترتیب، حضور قربانی با پوشیدن این پوست تحکیم می

شد. همین عمل و باور را نزد چرخیدند، دفع میبدیمنی و شئامت ارواح خبیث که اطراف مرده می
.)236:1388بینیم(ر.ك:شوالیه و گربران،آمریکا میهاي آسیا و همچنین در تمدن سرخپوستان شمن

پلنگ نماد غرور است. به یقین نشان انگلستان از این مفهوم مأخوذ است. از سوي دیگر، پلنگ 
توان آن را کامالً گیرد، از این رو میحیوان شکارگر است، به طرق مختلف در ارتباط با غرور قرار می
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ي جنگجو به شمار آورد و آن را از وجه مهاجم آن در نظر گرفت. پلنگ نشانهي سلطنتی و نماد طبقه
سبعیت، و در عین حال مهارت و قدرت است.   

دانیال در عالم رؤیا دید چهار وحش بزرگ که مخالف یکدیگر بودند از دریا بیرون آمدند... و 
و این وحش چهار سر داشت و سلطنت اینک دیگري مثل پلنگ بود که بر پشتش چهار بال مرغ داشت 

ي اقلیم پارس بود () به زعم مفسران، این تصویر نشانه7: 3-7کتاب دانیال نبی، رك به او داده شد (
- ) اما اگر از بیان تاریخی درگذریم، بدون رد کردن آن، به تصویر فالکتی طاقت10: 13- 14، رك همان

چهار بال: تمام سرعت، یا بادي که از چهار جهت اصلی فرسا را که سرعتی مهار ناشدنی دارد ببینیم(
پوشاند، و اقتدار و استبداد خود وزد: یک گرد باد، و اندامهاي متعدد، چهار سر که تمام منطقه را میمی

.)237شفقت است(همان : اي از نیرویی ناگهانی و بیکند) در این حالت پلنگ نماد مرحلهرا تحمیل می

ار حمید مصدق:در اشع» پلنگ«ـ 
از بیشترین بسامد برخوردار است. در » پلنگ«مصدق، بعد از شیر، اسب و آهو، در اشعار 

دو که در اشعار او، اژدها و گرگ نیز باید گفتبار استفاده شده است، البته دو» پلنگ«مجموع اشعار او، 
تعددي دیده می شود. به طور کلی، در اشعار در معانی نمادین م» پلنگ«کار رفته اند. در اشعار او، ه بار ب

م:رو هستیه روب» پلنگ«معنی نمادین از دومصدق، با 
نماد غرور:» پلنگ«- 1-1

» سال هاي صبوري«از مجموعه اشعار دفتر » ست در مناغروري «، در شعر »پلنگ«این نماد از 
می شود:دیده 

بان پروازشان سینه ي آسمان/ درودي شگفتانه گویند بر ست در من/ که هر صبح/ عقااغروري -
ست در من/ پدیدار/ که از شوکتش چشم شاهین به وحشت درافتد/ که هر شیر شرزه/ به امن/ غروري 

می هر بیشه از شوکت خشم من/ مضطر افتد/ غروري ست در من/ مرا عاقبت این غرورم به خاك سیه
می کشاند/ فراز یکی قله ي کوه/ به ژرفاترین ژرفی دره اي نشاند/ مرا چون پلنگان مغرور/ شبی از

غروري ست در من/ که یک شب به من شربت مرگ را می چشاند/ غروري ست در من (ر.ك: مصدق، 
1389 :539 -541.(
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نماد قدرت، سلطه گر و جنگجو:» پلنگ«- 1-2
را می توان » پلنگ«نماد از ، این»سال هاي صبوري«از سروده هاي دفتر » شیر سنگی«در شعر 

سروده است و او را چنان با » حسین زعفرانیان«دید. مصدق این شعر را براي قهرمان شطرنج ایران 
که بسیار قوي و جنگجو است دست به دامن مهتاب می » پلنگ«قدرت می داند که از ترس خشم او، 

شود و از او یاري می طلبد:
ه اي/ در ذهن همگنان/ بیگانه بوده اي و فراموش بوده اي/ در تو تا دیده ام ترا/ خاموش بود-

چرا صالبت جنگل نمانده است؟/ در تو کنون مهابت از یاد رفته است/ در تو شکوه و شوکت بر باد 
رفته است/ باور کنم هنوز/ کز چشم وحش جنگل/ هر غرش تو باز ره خواب می زند؟/ باور کنم هنوز/ 

پلنگ از سرِ کهسارِ دوردست،/ دست طلب به دامنِ مهتاب می زند؟ (همان: از ترس خشم تو/ شب ها
484 -485(

در این شعر، شاعر ضمن اشاره به داستان کهن پلنگ و دعوي رقابت او با ماه، این عنصر را که از 
برترین تصویر هاي شعر پارسی است در توصیف عنصري برتر (زعفرانیان) به کار می گیرد و این 

ب برترانگاري عنصر اصلی متن (زعفرانیان) می شود.موضوع سب
روباه:- 3

(همیشه گناهکار، همیشه درستکار) این عبارتی است که ژرمن دیترالن به وسیله آن، فلسفه ي 
ت این حیوان خالصه می کند؛ و می افزاید: مستقل، اما از خود راضی، آفریقایی را در مورد شخصی

حال خرابکار، متهور، اما در عین حال جبون، نگران، حیله گر و در عین حال فعال، مبدع، اما در عین
فرز و چابک. روباه تضادهاي درونی طبیعت بشري را تجسم می بخشد. باورهاي قدیمتري مرتبط با این 
حیوان در آمریکا و آسیا باقی مانده اند: یکی از آنها روباه نقره یی است که سرخپوستان کالیفرنیاي 

می شمارند؛ در حالی که در سیبري روباه سیاه را پیام آورِ حیله گرِ جهنم خالق–ي آن را قهرمان مرکز
می دانند، که قهرمان افسانه ها را به طرف عام زیرین می کشاند. این روباه قدرت راهنمایی ارواح را 

.)365: 1388،دارد، و این وجه روباه در سنت سلتی نیز گواهی شده است(رك : شوالیه و گربران
خداي برکت و وفور نعمت است. ارتباط روباه ایناري، روباه نماد حاصلخیزي و همراه در ژاپن

ارگی اش است، که تقریباً در سراسر دنیا به این بوتبا خدایان باروري بدون شک به علت نیروي شه
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را بتوان همزاد روباه ي منعکس شود، شایداگر تضادهاي درونی بشر در آینه اصفت معروف است.
. چینیان تأکید دارند که روباه تنها حیوانی است که طلوع خورشید را سالم می وجدان بشري دانست

می کند، و دستها را جلو به هم می چسباند و می کشد و تعظیم می کند. وقتی گوید: روباه دو پا را خم 
. بدون اینکه و در میان آدمیان زندگی کنددهدچند سال این عمل را تکرارکند، می تواند تغییر هئیت

-زیر خورشید، انسانکسی پی به ماهیت اصلی او ببرد، تا زمانی که اشکال در آینه منعکس می شوند،
.)368روباه وجود خواهد داشت، و همچنان در آینه منعکس خواهد شد(همان : 

:در اشعار حمید مصدق» روباه«ـ 
» روباه«داراي بسامد بسیار کمی است. در مجموع اشعار او، » روباه«در اشعار حمید مصدق، 

نماد تزویر، ریاکاري » روباه«کار رفته است. در شعر او، ه بار استفاده شده و در معناي نمادین بکیتنها 
دیده می » شیر سرخ«از سروده هاي دفتر » شیر سرخ«در شعر » روباه«و حیله گري است. این نماد از 

شود:
رام تر از هر چه در خیال فراز آید/ این صابر، این صبور/ یادآورِ حکایت ایوب/ -این رامِ رام/

می وقتی که کاسۀ صبرش را / لبریز می کنند/ وقتی که تیغ طعنه و تهمت را/ با بند بند جان و تنش تیز
شیر خشمگین/ از شیر کنند/ آیا سزاست جامۀ تزویر را/ در زیرِ چترِ صبر و صبوري به تن کند؟/ از

سرخ مانده به زنجیر/ جز غرشِ شگرف نه شاینده ست/ روباه را بگوي/ ارزانی تو جامۀ تزویر/ این جامه 
).584-583: 1389بر تن تو برازنده است (مصدق، 

در این بند شاعر با هم قرینی دو حیوان همیشه همراه (روباه و شیر) که ـ البته برگرفته از متون 
دیم است ـ می کوشد این دو حیوان را به صورت نمادین و تضاد گرا به کار برد. روباه در داستانی ق

این شعر نماد انسان هایی مکار و فریبکار است خالف شیر که در ادامه خواهد آمد.
شیر :- 4

، سلطان حیوانات و سرشار از نمادي خورشیدي و به غایت درخشانشیر مقتدر، سلطان،
ایل ناشی از مقامش. هر چند مظهر قدرت و عقل و عدالت است، اما در عین حال نشانه ي فضایل و رذ

غایت غرور و خودپسندي است، این همه، از او نماد پدر، معلم، یا شاهی را می سازد که از شدت 
قدرت می درخشد و از نور این درخشش کور شده است، و از آنجایی که خود را حامی میداند، از این 



مللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایراننهمین همایش بین ال5816

به همین دلیل ممکن است همانقدر تحسین بر انگیز باشد که ،بدیل به یک جبار مستبد می شودو تر
تحمل ناپذیر. بین این دو قطب، تعدادي مفاهیم نمادین در نوسان است.    

ها، مسیح شیر )آمده، کریشنا چون شیر است در میان حیوانات؛ بودا، شیر شاکیه10:30گیتا( در
و حضرت علی، موالي شیعیان، شیر خدا (اسداهللا) لقب داشته اند. در نعت شیر خدا، پرچم یهودا، 

ایرانیان به نقش شیري تاجدار مزین بود. هیبت ظاهري شیر، اقتدار و نیروي شکست ناپذیر، ]قدیم[
ل هوشی الهی و مقدس را القاء می کند. تکاپوي شاهانه، سرکش و مهار ناشدنی شیر، شبیه است به جال

خداوندي و رمز خداوند که به فرشتگان داده شد تا آن را در تاریکی مجلل و پرشوکتی بپوشانند. 
فرشتگان آثار رمز خداوند را، قدیسانه از چشم نامحرم نهان می کنند. همانگونه که شیر در هنگام گریز 

.)111: 1388می کند(ر.ك: شوالیه و گربران، از دست شکارگر، رد پاي خود را محو
نیز تغییر یافته noil , noal , noelهاي که به صورتاستoelي شیر در زبان التین واژه

است. شیر به عنوان پادشاه درندگان و حیوانی پرقدرت از دیرباز مورد توجه ایرانیان بوده و اغلب نمادي 
شیر، این حیوان پرقدرت و «ت: از شوکت و جالل، سلطنت، قدرت و عظمت پادشاهان شناخته شده اس

اي نجیب از دیرباز هماورد شاهان بوده است و در نقوش تخت جمشید، ظروف نقره ساسانی، قالی ه
، همه جا شیر را در جدال با دالوران می بینیم. شیر، مانند یوز و ببر و شکارگاه قرن دهم ه/ شانزدهم م

ت یک نماد سلطنتی در آمد و نمادي شد از پلنگ که همیشه در کنار پادشاهان بوده اند، به صور
.)8: 1375(دمیري، » شجاعت و قدرت

ي اسالمی، نقش شیر به عنوان مظهر قدرت و شجاعت باقی ماند و با هوشمنديِ در دوره
خاصِ ایرانیان، عملکردي جدید پیدا کرد و به زودي، خود مبدل به یکی از عوامل سنتی دین جدید شد. 

و شیر به ).Bakhtiarو 1972:75رت که حضرت علی (ع) به شیر خدا ملقب شده (ر.ك : به این صو
عنوان نمادي از شجاعت و شهامت او تبدیل گشت و در ادبیات این دوران نیز نمود یافت.

گرایش به سلطه طلبی از هايِ اجتماعیِ منحرف می داند:گاه شیر را نماد گرایش،روانکاوي
اما نعره و غرش عقاید خود را تحمیل می کند.،مستبد عموماً با خشونت و اقتدارکه فردبداد،طریق است

که نه تنها خورشیدي  و منور نمادگرایی دیگري را پیش می کشد،و پوزه گشوده اش،،عمیق شی
شود شیر در این منظرِ هراس آورِ خود به دیگر خدایان دوزخی نزدیک مینیست، بل تیره و تار است.
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و تا سحر به پایان می که مانند تمساح در برخی از اساطیر، روز را از غروب خورشید آغاز می کنند
و گاه با اژدها همذات و قرابت با اژدها دارد،برند.در خاور دور نیز، شیر حیوانی کامالً نمادین است،

-115.ك:شوالیه و گربران:می شود.شیر در مقابل اثرات شوم، نقش حامی را بر عهده دارد(رپنداشته
116(.

در اشعار حمید مصدق» شیر«ـ 
از بیشترین بسامد برخوردار است. در اشعار او، » شیر«، حیواناتدر بیندر اشعار مصدق، 

، شکوه، يو نماد قدرت، دلیرفتهبار تکرار شده و در اغلب موارد در معنی نمادین به کار رهفت» شیر«
است. به طور کلی، در اشعار همراهیو با صفاتی همچون غضبناکی و خشمگینشوکت و خشونت است

رو هستیم:ه روب» شیر«يامعندومصدق با 
نماد شوکت و جالل:» شیر«- 4-1

دیده می » سال هاي صبوري«از سروده هاي دفتر » شیر سنگی«در شعر » شیر«این نماد از 
سخن می گوید از سنگ سرد و سختی که کودکان بر پیکر آن شود. مصدق در این شعر از شیر سنگی

می شوند و شکوه و شوکتی که شیر باید داشته باشد ندارد. و در آن از صالبت جنگل و سوار 
نمی شود:مهابت اثري پیدا 

وار/  اي سنگ  سرد سخت/ تا کی سوار پیکر تو کودکان گاي شیر، اي نشسته تو غمگین و سو-
ي/ یک بار نیز نعره بکش/ غرشی برآر/ تا دیده ام ترا/ خاموش بوده اي/ در ذهن همگنان/ بیگانه بوده کو

اي و فراموش بوده اي/ در تو چرا صالبت جنگل نمانده است؟/ در تو کنون مهابت از یاد رفته است./ 
).484: 1389در تو شکوه و شوکت بر باد رفته است (مصدق، 

جنگل را نماد شکوه، شوکت، مهابت و صالبت می داند که شیر سنگی » یرش«در این شعر، مصدق، 
هیچ کدام از این صفات را ندارد.

نماد شجاعت و قدرت:» شیر«- 4-2
دیده می شود. مصدق، » درفش کاویان«از مجموعه اشعار دفتر دو، در شعر »شیر«این نماد از 

ع و خشمگین می داند که براي رهانیدن جهان از بند ، شجان شعر، کاوه را همچون شیري مقتدردر ای
ظلم به سوي دشمن حمله ور شد.
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پس آنگه کاوه رویش را/ به سوي کوره ي آهنگري گرداند/ زمین با زانوانش آشنا شد/ کاوه با -
نجوا/ نیایش را دگر باره چنین برخواند/ .../ سپس برخاست/ به نیزه پیش بند چرمی اش افراشت/ نگاه

عقاب آسا و بی «و بر پیمان بسته ارج بگذارید/ «کنون یاران به پا خیزید!/ «او فروغ و فرّ فرمان داشت/ 
به سوي روز بهروزي/ زمین و آسمان «به سوي فتح و پیروزي/ «به سوي خصم روي آرید!/ «پروا/  

- فشان از خشم/لرزید/ و آن جمعیت انبوه/ ز جا جنبید،/ چونان شیر خشم آگین /به سان کورة آتش
خروشان شد/روانشان شاد/ ز بند بندگی آزاد/ به سوي بارگاه - ن بنیان کن /اجوشان شد /چنان توف

اژدهاك پیر با فریاد/ غضبشان، شیر/ به مشت اندر فشرده قبضه ي شمشیر/ و در دلشان شرار عقده هاي 
).46-44سالیان دیر (ر.ك، همان: 

یر و همسان هاي آن چون آتشفشان، توفان و... توانسته است به در این بند شاعر با کاربرد واژه ي ش
خوبی توصیفی منحصر به فرد راجع به جوش و خروش جمعیت ایراد کند؛ این توصیف در انتهاي بند با 

کامل تر می شود. » غضبشان شیر / به مشت اندر فشرده قبضه ي شمشیر«وصف
کفتار :- 5

؛ کفتار در آفریقا نمادگرایی دو وجهی دارد. بیش از همه استهحیوانی الشخوار و شبانکفتار، 
ها را نرم کند، ترین استخوانتواند سختاش که میاش، حس بویایی و قدرت آروارهبه خاطر شکمبارگی

اي از شناخت دانایی و علم است. به او استعدادهاي الوهی منتسب شده است. از این رو کفتار  استعاره
ماند، چرا که ا باقی میالعاده الوهی، کفتار فقط یک حیوان زمینی و میرّن استعدادهاي خارقاما به رغم ای

اش، تبدیل به سنگینی، زمختی، ساده لوحی تا حد مسخرگی، حماقت حتی خرد و آگاهی کامالً مادي
امباراها ترس و جبن در مقابل عقل و آگاهی متعالی خداوند شده است. از این منظر است که به اعتقاد ب

کند، زیرا هر چند کرکس هم نمادگرایی کفتار با کرکس تضاد دارد و در عین حال آن را کامل می
اي باطنی در طی طریق است و در ارتباط کفتار مرحله.اما هوایی است و بنا براین الهیالشخوار است،

کند. آن دانشی که شیر در است با کسب دانش واقعی، اما زمینی، و نباید سعی به رقابت با دانش الهی 
بخشد. در آمیز، و صفوت و آرامش آن را جان میمراحل باالتري از رهروي به عنوان نماد عقل صلح

اي شود، یک نگاه شیر، که داراي درجهنمایشهاي مقدسی که در آیینهاي انجمنهاي باطنی کُره اجرا می
سلسله مراتب این انجمن اخوان، به کفتار نقش باال در معنویت است، کافی است تا کفتار را فراري دهد. 
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ي کفتار نگهبانی از شاه دهد. درحالی که در ساختارهاي قدیمی جوامع بامبارا، وظیفهاسیر و دربند را می
شوند، مسئول مراقبت و قصر او بود. بدین لحاظ، در نمایشهاي آیینی کره، رهروانی که کفتار خوانده می

، 1388شود(ر.ك: شوالیه و گربران، میی که جمع انجمن اخوان تشکیلاز جنگل مقدس هستند، جای
.)574: 4ج

:در اشعار حمید مصدق» کفتار«ـ 
بار 1تنها » کفتار«بسامد بسیار کمی دارد. در مجموع اشعار او، » کفتار«مصدق، در اشعار 

هاي از سروده12در شعر » تارکف«استفاده شده و نماد حماقت، وقاحت و بی شرمی است. این نماد از 
دیده می شود:» در رهگذر باد«دفتر 

/ این پیر زالِ رانده ي وامانده،/ -هیزم کش نفاق-آیا، هنگام نیست که دیگر،/ دالله ي وقیح،/ -
در دادگاه عشق،/ به قصد اعتراف نشیند؟/ یا/ این جغد شوم سوي عدم بال و پر زند،/ در عمق اعتکاف 

من شاهد فناي ِغرورِ رود،/ در ژرفناي تشنه ي مرداب بوده ام/ و ناظرِ وقاحت کفتار پیرمانده ز نشیند!/ 
).150-149: 1389تدبیري/ و شاهد شهادت شیري/ در بند و خسته ي زنجیري (مصدق، 

گرگ :- 6
ین خاطر کنند. به همگیري هویت ملی نقش اساسی را بازي میتاریخ و اسطوره در شکل،زبان

اي در شوند. بعضی از پرسوناژهاي اسطورههاي ملی، ارزش زیادي براي هر یک از آنها قائل میجنبش
هاي شوند و گرگ در اسطورهی ظاهر میهاي ملی بصورت نجات دهنده در روانشناسی اجتماعبحران

- را بازي میهاي ملل ترك همان نقشی ترك چنین نقش و جایگاه مخصوص را دارد. گرگ در اسطوره

گرگ نر مترادف با وحشیگري، و گرگ ماده «هاي فارسی بازي کرده است.اسطورهکند که سیمرغ در 
کند؛ و بدون شک ا زبان نمادها گرگ نر و ماده را به طریقی متفاوت تفسیر میمترادف با هرزگی است. ام

گیریم که یابد، وقتی در نظر میا میي مثبت خود رتر. نمادگرایی گرگ نر جنبهبه ترتیبی بسیار پیچیده
» شودبیند، بنابراین نماد نور، حیوانی خورشیدي، قهرمان جنگجو، و نیاي اساطیري میگرگ در شب می
.)714: 4، ج 1388(شوالیه و گربران، 

شد. همینطور اجداد اولیه ترك هاي چینی و مغولی، گرگ آبی آسمان خوانده میخالق سلسله
اند. در ، بوجود آمدهک ماده گرگ خاکستري زاده شده بوداي که از یها از بچهداشتند که تركاعتقاد
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ها با اسالم آشنا شدند این اسطوره نیز اسالمی شد و گفته شد قبایل ترك از قرن هشتم میالدي که ترك
ن پیامبران ها از آن جهت در میااند. حضرت نوح نیز براي تركپشت پسران حضرت نوح بوجود آمده

نوح خداي نور و خورشید بوده است.،تر است که قبل از پیدایش ادیان توحیديبرجسته
هت ویژه است. زیرا گرگ، شکارچی در میان تمام طوایف شکارچی و دامدار، گرگ داراي اب

ست چوپان شود و اگر حمله گروهی باشد کاري از دماهري است و با پنهانکاري تمام به گله نزدیک می
کردند اگر احترام و التماس بکنند، پرستیدند و فکر میداران اولیه گرگ را میآید. بدین جهت گلهبرنمی

ی نیز براي جلوگیري از حمله گرگ وجود یگرگ کمتر به آنها خسارت خواهد زد. انواع اوراد جادو
ند. مثالً دعاي بستن دهان داشته و حتی بعد از اسالم هم این اوراد جادوئی به شکل دیگري حفظ شد

.گرگ در کتابهاي دینی وجود دارد، تغییر شکل یافتۀ همین اوراد جادوئی است(همان)
هائی که درباره گرگ ها و اسطورهتعداد زیادي از شاهکارهاي ادبی جهان با الهام از افسانه

ی رسیده است، اسطوره گرگ نیز با اند و به هر جا که پاي ترکان و اقوام شمالوجود دارد ساخته شده
توان از گرگی یاد کرد که سمبل شهر روم در آنها به اقصی نقاط جهان رفته است. که از آن جمله می

ها آن گرگ، روملوس را با شیر خود بزرگ کرده و وي نیز شهر رم را ایتالیا است و طبق اسطوره
تیزبینی و هوشیاري و در عین حال مثال بنیانگذاري کرده است.در زبان ترکی گرگ سمبل شجاعت و

.)187:1375قهر و خشونت است(ر.ك: عبدالهی اصل،
:فارسیمعاصر در ادب » گرگ«ـ

گرگ از جانورانی است که در شعر معاصر بسامد بسیار زیادي دارد و در سراسر 
نده خویی است که و سمبل خشونت، قهر و درفارسی با صفات منفی معرفی شدهاشعارشاعران معاصر 

با چنگ و دندانی تند و تیز همراه شده است. در شعر معاصر، روزگار و جامعه مانند گرگی است که 
» مهدي سهیلی«از چنگال آنها در امان نیستند. این مضمون در شعر ـکه همچون آهوان هستندـ انسانها 
آمده است :چنین»وصیت«به نام 

آهوان شاد و شنگولیم / بیخبر از سیلی توفان و خشم بادها/ ر عمرما همه برگ درختانیم در گلزا-
)60: 1365ي صیادها (سهیلی، غافل از چنگال گرگ و حیله/ سرگرم چرا
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همچنین این نماد از گرگ (نماد خشونت و درنده خویی) در اشعار سیمین بهبهانی (از شاعران 
ده است :چنین آماین» آرزو«در شعر شود.معاصر) دیده می

/ این جگرگاه بود، آن جگر بود/ چنگ و دندان به جانم فشردي،/ اي گرگ وحشی!- واي، اي گرگ-
)109: 1388این که بشکافتی، آن که خوردي! (ر.ك: بهبهانی، 

:در اشعار حمید مصدق» گرگ«ـ 
ست. در بعد از شیر، اسب و آهو، از بیشترین بسامد برخوردار ا» گرگ«مصدق، در اشعار

کار رفته و ه در معنایی نمادین ب» گرگ«در شعر اوبار استفاده شده است. دو» گرگ«مجموع اشعار او، 
از مجموعه » هبرّ-گرگ«در شعر » گرگ«نماد خشونت، درندگی و حیوانی وحشی است. این نماد از 

» بره«ت در تقابل با می شود. در این شعر گرگ که نماد حیوانی وحشی اسدیده» شیر سرخ«اشعار دفتر 
همانطور که پیشتر اشاره شد، مصدق این شعر را در ؛قرار دارد،استآرام و رامحیوانی که نماد 

سروده است و در وصف آنها اینچنین آورده که در وجود هر کدام از آنها بسنیاوصف مردم مظلومت
آرام هستند و وقتی که جدا از جمع بره هاي رام و سراسر رفاقت، صبر و طاقت رخنه کرده و چون 

باشند همچون کودکانی معصوم هستند که شایسته ي لطف، مهر و ترحم هستند و در صورتی که با 
شوند که از توفان نیز توفنده میهایی وحشی و درنده خوهمدیگر متحد و جمع شوند مانند گرگ

، پرجوش و پرخروش تر هستند.تر
شد نشست/ نان و پنیر خورد و گپ زد/ می شد ترانه هاي قدیمی را/ با شور و با فرد فردشان/ می -

شوق و شعف خواند/ وین شادخوارگان/ در فرد فردشان/ می شد که دید بارقه هاي رفاقتی/ می شد که 
دید جلوه اي از صبر و طاقتی/ هر فردشان به خلوت خود بود مهربان/ آرام و رام چنان برّه/ بیزار از 

گرگان ددنشان/ جمعی عجیب جلوة خود کرده آشکار/ این موج خشمگین/ این اژدهاي هفت تمامی 
می شود این دیو خوف و هول/ توفنده تر از توفان/ پرجوش و پرخروش/ پایان کار را/ هر فرد -سر/

یله از گله هاي گرگ/ تا در کنام خویش بیارامد/ در کلبه ي محقر خود فرد فردشان/ در انزواي خلوت
: 1389شایی (ر.ك: مصدق، تنهایی/ نی گرگ ددنشان/ بل هر کدامشان/ چون بره اي ست رام و تما

684 -687(.
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حیوانات در اشعار حمید مصدقجدول بسامد
رد
یف

اسامی 
حیوانات

بسامددر شعر 
مصدق

4آهو (غزال )1
5اسب2
1بره3
2پلنگ4
1روباه5
7شیر6
1کفتار7
2گرگ8
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نتیجه گیري :  
این در شعر حمید مصدق حیوانات، نقش مهمی براي انتقال معنا و مفهوم شاعر بر عهده دارند؛

حیوانات (جز پرندگان که خود موضوع دیگري را براي پژوهش می طلبد) به طور کلی به دو دسته ي 
این نماد ها به برده شده است. حیوان نام9از ويجموع اشعار در موحشی و اهلی بخش می شوند؛ 

برخی صورت هاي منفی یا مثبت جلوه می کنند و با خویش مفاهیمی گسترده و معنا دار را همراه دارند. 
شار مختلف جامعه به شمار می روند؛ برخی دیگر تنها از آن جهت از حیوانات به عنوان نمادهایی از اق

براي مثال،که براي انسان ها صفاتی چون سبوعیت و خشم یا درندگی را همراه دارند. به کار می روند
هایی ظالم نماد انسان،گرگ،، استبداد و جبر حاکم بر عصر شاعربیداد،با توجه به اوضاع خفقان زده

ند. چنگال تیز خود می کنهاي مظلومی چون بره را اسیراست که با خشونت و قدرت خود اغلب حیوان
ام و مظلوم است که هایی رنماد انسان،کفتار نیز به این نوع مضمون اندیشی نزدیک است در مقابل برّه

می شوند و حق هیچگونه اعتراضی ندارند. برخی از حیواناتی که در یانو درنده خوانگرگ صفتاسیر
بارتی دیگر از نمادهایی به ع.ی هستندمعناي نمادین به کار رفته اند، از نمادهاي قراردادي و عموم

، به ویژه شاعران معاصربراي مثال در اشعار اغلب شاعراناغلب شاعران رایج است.هستند که در اشعار
حریص و کریه و شجاع و غارتگر، حیله گر و مکّارروباه، شیر و کفتار هر کدام به ترتیب نماد حیواناتی 

در شعر مصدق حیوانات وحشی بیشتر از حیوانات نیز این نتیجه هم قابل توجه است کههستند.منظر
اهلی بسامد دارند.

:منابع و ماخذ

توس .:تهران،ترجمه جالل ستاريچشم انداز اسطوره،)  1362(، میرچا .الیاده1

، تهران : آگاه .چاپ دوم،پژوهشی در اساطیر ایران) 1376مهرداد (،.بهار2

نگاه .:تهران،ارمجموعه اشع)، 1388سیمین (،.بهبهانی3



مللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایراننهمین همایش بین ال5824

: موسسۀ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.تهران،چاپ دوم،لغت نامه)  1377علی اکبر (،.دهخدا4

: قطره .تهران،چاپ دوم،سایه هاي شکار شده)  1378بهمن (،.سرکاراتی5

، تهران : کتابخانۀ سنایی .چاپ ششم،طلوع محمد)  1365مهدي (،.سهیلی6

جیحون.:ترجمۀ سودابه فضایلی، تهران،فرهنگ نمادها) 1388آلن (،گربران.شوالیه، ژان،7

: پژوهنده .تهران،، چاپ اولفرهنگ نامه جانوران)  1381.عبداللهی، منیژه (8

: نگاه .تهران،، چاپ یازدهممجموعه اشعار) 1389.مصدق، حمید (9

: آگاهان ایده فرهنگ، تهران، ترجمۀ منوچهر دین هاي ایران) 1377. ویدن گرن، گئو (10

:، تهران2، چ فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی در ادبیات فارسی، )1375.یاحقی، محمد جعفر (11
سروش

: انتشارات ، ترجمه محمود سلطانیه، تهرانانسان و سمبول هایش) 1377.یونگ، کارل گوستاو (12
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در میان پژوهش هاي فردوسی شناسیشناختی جامعه بررسی رویکرد
)1387تا سال 1357بر اساس کتاب شناسی فردوسی و شاهنامه از سال (

1زهرا قربانی پور

مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد رباط کریم و دانشگاه علمی کاربردي
چکیده

است، میزان حساسیت فردوسی نسبت به مسائل اجتماعی عصر خویش پرداختهبه بررسی،این پژوهش
تواند کمک شایانی در جامعه شناسی از راه پرداختن به اشعار شعراي بزرگی چون فردوسی میعلم 	چه،

که در آن دنیاي بنابراین پژوهش هایی عزیزمان ایران باشد؛ جهت نشان دادن هدفمندي آثار ادبی کشور
در در راستاي تحقق این آرمان.نوین ا علوم مختلفی چون جامعه شناسی پیوند خورده، گامی است ادبیات ب

، آن دسته از ابیات و داستان هاي 1این جستار براي دستیابی به این هدف، با استفاده از روش بین رشته اي
فردوسی و شاهنامه شاهنامه که شامل برخی مسائل اجتماعی روزگار فردوسی است، بر اساس کتاب شناسی

در در یک نگاه، از منظر علم جامعه شناختی مورد واکاوي قرار گرفته است.2)1387تا سال 1357(از سال 
و در خالل آن شدهشناسی پرداختهاز منظر علم جامعههاي شاهنامه ي داستان این مقاله به تحلیل موشکافانه

توان گفت مینمونهبراي باستان، سخن رفته است.ي ایران از خصوصیات فرهنگی و خلق و خوي جامعه
ش را با زبانی یزمان خويفردوسی در داستان ضحاك ماردوش، ساختار نظام سیاسی و اجتماعی جامعه

کشیده است.اي به تصویرکنایی و اسطوره
تی.هاي شاهنامه، علم جامعه شناخاي، کتاب شناسی فردوسی، داستانروش بین رشتهها:کلیدواژه

مقدمه
هاي فردوسی، رهیافت فکري خاصی را در ذهن ها و گفتههاي شاهنامه و فهم دقیق نکتهدقت در داستان
دارد که او درك وسیع و تامی از مسائل روانشناسی، عرفانی، گردد که بر ما معلوم میخواننده سبب می
اشعارش را بر اساس منطقی درونی شناختی داشته و ساختماناي، دینی، سیاسی و جامعهجغرافیاي اسطوره

شناسی، بازاري هاي فردوسیشناختی، نیز در میان پژوهشتألیفات جامعهنموده است. در این میان، ریزيپی
هایی را پی شناختی خود نظریههنوز نویسندگان با اتکا بر دانش جامعهو گرم و پررونق نداشته است

به بیانی اي ببخشند. یابی را که پشت این منظر پنهان مانده بود هویت ویژهاند گوهر کماند و نتوانستهنینداخته
- شناختی به بررسی میدیگر، در این رویکرد، اثر ادبی را از همه جهت همسو با نقد و نظریات نوین جامعه

شناختی به ادب کالسیک فارسی با وجود حجم عظیمی از مسائل و مباحث در این نشینیم. رویکرد جامعه
در ي فردوسی. میدانگاه، چندان نیرومند ظاهر نشده است، خصوصاً در گرانبهاترین اثر ادب پارسی، شاهنامه

1.zghorbanipour@yahoo.com
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ي زبان و هاي شاهنامه، تالشی است که با تمام اهمیت آن در رشتهشناختی به داستانیک نگاه، رویکرد جامعه
هاي جامعه ت. نگاه متفاوت و تحلیلبه راه اقدامی فراخور مانده اسهاست که چشم ادبیات فارسی، سال
تواند ما را هر چه بیشتر با دنیاي واقعی تاریخ ایران آشنا کند. نگاه به هاي شاهنامه، میشناسانه در داستان

ها، ما را با ساختارهاي اجتماعی، سیاسی و فرهنگی فرهنگ و تمدن ایران از زوایاي مختلف در این داستان
. از این گذشته، توضیحی بر ساختارهاي کهن فرهنگ ایرانی، ما را هر چه بیشتر کنداصیل و واقعی آشنا می

سال «گفتنی است در زمینه رویکرد جامعه شناسی از در پذیرش تحلیل و نگرش متفاوت از آن آماده می کند. 
نگاشته شده است.» عنوان کتاب13«، تعداد »1387تا سال 1357

- ي ایران، از دیدگاه علم جامعهکه وضعیت جامعهاستاشته شدهاین پژوهش در پاسخ به این سوال نگ

چگونه است؟ بر اساس شاهنامه فردوسی شناسی 
فرهنگ استبداد و خشونت 

هاي اصیل و عظیمی را شامل تراژديي باشکوه است و ي فردوسی در عین حال که یک حماسهشاهنامه
هاي بنمایهبراي مثال ،جامعه باستانی ایران زمین استشود، یکی از منابع مهم تاریخ اجتماعی ـ فرهنگیمی

ي قهرمانان آن در ترین انگیزهمهمشناختی فردوسی به داستان رستم وسهراب گویاي آن است که نگاه جامعه
بنابراین، در گذشته باستانی، گویا جنگ، خشونت، خونخواهی و جهانگیري، مانند .است» خشونت«این نبرد، 

جو نیز بوده ي افتخار و سربلندي جوامع سلطهستثمار و استعمار نه تنها قبحی نداشت که مایهداري و ابرده
عنوان ابزاري براي برقراري خشونت و پرخاشگري بهدارد که به روشنی و دقت بر ما مسلم میاست. این امر، 

نوز هم زندان، اعمال عدالت در جامعه بوده و بدون آن عدالت و تضمین امنیت جامعه میسر نبوده است. ه
هاي پذیرفته شده و قانونمند بسیاري از شاقه، محرومیت از حقوق انسانی تا حد اعدام، جزء انواع خشونت

ابراهیم خلیل اهللا، پسرش ؛ همچنین، خشونت یکی از ارکان برخی از مذاهب هم بوده و هست.جوامع است
فرستد تا جاي اسماعیل میه خداوند قوچی را بهخواهد قربانی کند کاسماعیل را در راه عشق به خدا می

گردند.ها محسوب میبنابراین قربانی کردن چهارپایان و پرندگان، در واقع جایگزین انسان؛قربانی شود
شود به طلبی افراد، خالصه نمیتقوایی و قدرتهاي فردي، خودپسندي، بیاستبداد تنها در خودخواهی
؛ها به وجود آوردتوان تحوالت عظیمی را در تمام عرصهفراد مستبد، نمیعبارت دیگر با از بین بردن ا

- اي نهادینه نشده باشد به هیچ وجه امکان ندارد که مستبدین بر آنبنابراین تا فرهنگ استبدادپذیري در جامعه
ایران توان در نامتناسب بودن بافت فرهنگی جامعه ها حاکم شوند. از این منظر، علت مرگ سهراب را می

خبري و ناآگاهی قابلیت پذیرش این دانست، مردمی که به علت خو گرفتن به فرهنگ استبدادي و جهل و بی
همتاي زمان خود را نداشتند و ناخودآگاه، موجبات نابودیش را فراهم آوردند.بی

رهبري، ي ي خودکامگی است. در این شیوههاي رهبري، شیوهشناسان، یکی از شیوهاز دیدگاه جامعه«
شود. کار هرکس و نیز رهبر تعیین میبه وسیلهي آن ي ادارههاي مربوط به رهبري گروه و نحوهتصمیم



5827 هامجموعه مقاله

گیرد کند و اوست که در تشویق و انتقاد از گروه به میل خود تصمیم میهمکار هر کس را رهبر مشخص می
(ستوده، » کند.ها گروه شرکت نمیخواهد طرز انجام کاري را نشان دهد در فعالیتو جز در مواردي که می

ي ایران است و مردم ي جامعه) در حقیقت همانطور که ضحاك سمبول یکی از پادشاهان خودکامه96: 1382
ي استبدادپذیرند، کاووس و افراسیاب را هم باید در جریان نبرد رستم و ي زمان او هم نمادي از جامعهجامعه

ها هم استبدادپذیرند چرا که به این ي آنمحسوب کرد و مردم جامعههي پادشاهان خودکامسهراب در جرگه
دهند. همانند رستم که پرورانند و در برابر آنها تن به ذلت هم میها را میدهند و خود آنپادشاهان میدان می
راسیاب ي نیرنگ افچالههاي کاووس فرزند خود را قربانی کرد و مانند سهراب که در سیاهدر جهت خواسته

زمین را در سر پروراند.فرورفت و طرح کشتن پهلوان ایران
اي است که جهانی و انسانی دهد مسئلهي عدالت اجتماعی داد سخن میاگر فردوسی در زمینه«بنابراین 

ي راحتی و آسایش اي از زمان و در هر کشوري از جهان موجب پیشرفت و فراهم آورندهکه در هر دوره
است: مردم آن کشور 

چنـان کـن که برداد پویـی همیتویـی آنکـه گیتی جویی همـی 
زمشـک و زعنبـر سرشتـه نبودفـریـدون فـرخ فرشتــه نبــود 
»تو داد و دهش کن فریدون توییبه داد و دمش یافت آن نیکویی 

)246، ، صرنجبر) (544و 543، 5االبیات، (کشف
اي جامعه ي سنتی یا قبیله

تفکر ایرانی قبیله اي است وجه اشتراك غالب گرایش هاي فکري، سیاسی، انتقاد پذیري و امتناع از شیوه 
بافت اجتماعی ایران به دلیل خصیصه هاي قبیله اي و ایلیاتی وارد شدن در مباحث نظري و استداللی است.

کوتاه مدت و عاطفی به خود هرگز به فکر برنامه ریزي کالن و منطقی نبوده است و همیشه با برنامه هاي
دنبال را چاره بوده است. تکریم و پرستش شخصیت ها، قهرمان پروري و استبدادپروري نیز از خصوصیات 
دیگر ایرانیان است؛ البته هنگامی که کارساز نباشد خنجري از پشت بر آنان فرود می آید؛ زیرا حمایت ایرانی 

نه گذشته و نه حال آن را می شناسد، زمان خود را سپري عادت دارد تا با توکلی سردرگم به آینده اي که
کند. دلیلش هم این است که از خردورزي و درگیري عقالنی طاقت فرسا و سخت کوشی همواره شانه خالی 

ویژگی اصلی ساختار فرهنگی این جامعه چنین است که انسان به تبع ) 160: 1377کرده است. (رضاقلی، 
به اصالح نهادهاي اجتماعی خود نیست، نهادها را اصالح ناپذیر می پندارد و اش از جهان قادرطرز تلقی

خود را توانا به تغییرات در درون نظام هاي اجتماعی نمی بیند. نظامهاي اجتماعی از قبل تعیین شده اند و 
عبیري، )فرهنگ قبیله اي، به ت27: 13،(رضاقلی.بشر موظف است که در آن، زندگی را به اجبار به سر برد

مکانیکی است، یعنی افراد در کنار هم قرار می گیرند و پیوستگی ضروري با یکدیگر ندارند و هر کس کار 
خودش را می کند و حیات جمعی براي او ارزش و اهمیت نخستین را ندارد. در نتیجه، هر کسی به این فکر 
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ا به نحوي مستقل است که جز در نوع کاره». گلیم خویش را از آب به درکشد«است که به اصطالح امروز 
موارد استثنایی به دیگري نیاز نیست. و اگر به چنین جوامعی ساختار جدید تحمیل شود، نوع رفتار افراد، 
همان رفتار قبیله اي است و در نتیجه، بشدت به ساختار اجتماعی زیان می رساند. در همبستگی مکانیکی 

همین مورد براي متالشی کردن جامعه کفایت می کند.منافع فرد بر منافع جامعه اولویت دارد و
کسب قدرت

هی یا کاریسماتیک: این نوع قدرت بر اعتقاد عمیق قدرت فرهي ماکس وبر :( یکی از انواع قدرت به گفته
) آنچه .به خصلت مقدس یا غیر عادي و استثنایی شخص صاحب قدرت و اطاعت محض از او مبتنی است

نوع سوم قدرت ازدیدگاه ماکس وبر قدرت کند فره ایزدي آنهاست. از دیگران ممتاز میکه شاهان شاهنامه را
دهد و مشروعیتی است که اطاعت بیقرار می»راقتدا«آنان را در سطح»قدرت«کاریسماتیک) عنصري که

ست. ي روش و هدف در سیاست ابحث دربارهنیزبنیاد ماکیاولیسم.وچراي مردم را در پی خواهدداشتچون
این آن داند و بنابریابی به قدرت میماکیاولی در کتاب نامدار خویش،شهریار،هدف اصلی سیاست را در دست

داندو در نتیجه به کاربردن هر وسیله را در سیاست براي رسیدن به هدف را محدود به هیچ حکم اخالقی نمی
باقی بماند و موفق باشد،نباید از شرارت زمامدار،اگر بخواهد :« شمارد. ماکیاولی بر آن است که مجاز می

بهراسد. زیرا بدون شرارت افزونی قدرت او وجود ندارد. فرمانروا براي دستیابی به قدرت و افزودن و 
نگهداشت آن مجاز است به  هر عملی از زور و حیله و غدر و خیاننت و نیرنگ و پیمان شکنی دست زند.

آمیز بوده است و فردوسی در اي و به شدت خصومتمیلیتاریزه و قبیلهنظام ایران، نظام )1387:296آشوري، (
کند و کند، نظام اجتماعی آن ساختار را هم به شدت تخطئه میکه سلطه شاهان غالمزاده را محکوم میحالی

در عین حال به دنبال نظامی استوار و مردمانی عدالت پرور است. (همان رضاقلی ،تلخیص از بخش 
ي زندگی آدمیان است، اما چون مال. مال مایهمد نیست. بد، از حد گذشتن آن است. درست هسوم)قدرت، ب

اي اگر در یک جا جمع شود، وبال است و کانون بیداد. کشور بی قدرت و بی دولت نیز به صورت توده
دست خود گرد ها را از مردمان بگیرد و دري قدرتآید. از طرفی دولت نیز اگر همهناهمساز از آدمیان درمی

)1371:252،رحیمی(کند اگر نیک است سرانجام فریدون را دارد و اگر بد است عاقبت کاووس را. 
پرخاشگري

بیگمان آنچه این مرد خردمند را به اند که هدف آن صدمه زدن پرخاشگري را رفتاري تعریف کرده« 
است و دیگر شرایط اجتماعی عصر حوادثی است که پیشاز او بر کشور گذشتهازبدبینی کشانیده، یکی

رو بهخبري است و از ایناوست. وي به برکتاطالعات تاریخی خود دریافته است که سرزمین او خطه بی
ندرت روي آرامش دیده است. جنگ هاي ویرانگر خارجی و تهاجمات اقوامبیگانه و استبداد داخلی، یک 

را بر باد داده است. در نتیجه، انباشت فرهنگی که نتیجه لحظه قوم ایرانی را رها نکرده و دستاوردهاي او
به رشماتکامل مستمر یک نظامفرهنگی است صورت نگرفته و جامعه همچنان دستخوش فقر و بلیات بی
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هاي مهم روانی ـ اجتماعی است که پرخاشگري یکی از پدیده) «222: 1382(ستوده، » خود یا دیگري باشد.
دم تاریخ را با بیان قتل هابیل به سان پیرامون آن رقم خورده است. برخی سپیدهقسمت اعظم تاریخ مدون ان

- هاي انجام شده خود، میبر اساس پژوهش1دانند. کوالسکیدست قابیل آلوده به پرخاشگري و خشونت می

تیز سال در صلح و صفا گذرانیده و بقیه را در جنگ و س292سال قبل تا امروز، بشر فقط 5600نویسد: از 
باید از تیمور ؛براي نمونهارت و کشتارغبوده است. اگر تاریخ را ورق بزنیم پر است از خونخواري و قتل و 

ترین علت شناخته شده قدیمی)«221: 1382(ستوده، » ها مناره ساخت.سخن به میان آورد که از سر انسان
-شناختی براي پرخاشگري برنامهیستها از نظر زچرخد که انسانبراي پرخاشگري حول محور این نظریه می

مربوط به زیگموند فروید است. فروید کلیه اعمال آدمی را با خصوصاند. نخستین نظریه در این ریزي شده
گوید غریزه مرگ هم باید به شکلی تخلیه شود، یا به بیرون، به کند و میدو غریزه زندگی و مرگ تحلیل می

» یا به درون، به صورت اعمال خود تخریبی و خودکشی.صورت پرخاشگري و خشونت و دیگرکشی؛
هر جامعه در مسیر خود همواره با : (گویدمی)کشاکش و پاسخ(توین بیدر نظریه)225: 1382(ستوده، 

شود. این حوادث ممکن است طبیعی باشند مانند زلزله، سیل، خشکسالی، رو میاي از حوادث رو بهرشته
افزاید اگر می.او چون جنگ و بحران اجتماعی،است ماهیتی اجتماعی داشته باشندو یا ممکن...آتشفشان و 

،مانددر شرایط بحرانی، یک تمدن بتواند به این بحران پاسخی مقتضی و کافی بدهد نه تنها از خطر دور می
رستم در )رد.گیدارد و اگر قادر به چنین کاري نباشد راه قهقرا پیش میبلکه گامی هم در جهت تکامل برمی

گردد و براي اما اضطراب وجودي بر او چیره میصدد آن است که به بحران موجود پاسخی مناسب دهد
اوخواهان بقاي اصل و اصالح در فرع است و به عبارتی . دهدپاسخی دیگر به بحران میحفظ خاك ایران،

اد را به تسخیر خویش در آورد و به خواهد بنیمیرستم است. ایران خواستار سهراب طلبد، اما رفرم را می
عبارتی اصالح ساختاري کند و از آنجا که هر انقالبی با خونریزي همراه است، رستم خویش را براي کارزار 

گوید که ششصد سال دارد که در راه وطن پسر خویش را کشته است و نیز میرستم اذعان می.سازدمهیا می
و این یعنی .کندهن است که در راه آرمانش فرزندانش را قربانی میگذرد. او نماینده تمدنی کبر وي می

رسند و در پی آن نیستند که عالج بالي جوامع بسته این است که همواره بعد از تجربه به نتیجه میاینکه،
روند و هنگامی که به نتیجه نرسیدند، دوباره راههاي رفته را دوباره می .واقعه را پیش از وقوع بکنند

نفورماتیک که به تبادل اطالعات در جهت رسیدن به کمال اگردند. اما تفکر عقالیی بینشی است زمیبا
.مطلوب معتقد است

:Kovalsky.M.N.A .1 عضو آدمی شوروی
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پی نوشت
. در تحقیقات میان رشته اي به جاي پارادایم گسستن و فروکاستن و تک بعدي سازي، پارادایم تمایزدهی 1

متمایز ساختن را بدون گسستن و پیوند دادن را بدون فروکاستن و پیونددهی اصل قرار می گیرد؛ پارادایمی که
یا این همانی کردن امکان پذیر می کند. این پارادایم از اصل یگانۀ بسیارگانه یا وحدت در کثرت پیروي می 

) آثار میان رشته اي مانند آثاري که با رویکرد تحلیل گفتمان به بررسی متون ادبی می 21: 1379کند (مورن، 
ردازند و در آنها متن ادبی در نظام و آرایش فراجمله اي عناصر زبانی مورد توجه قرار می گیرد و از تأثیر پ

عوامل درون متنی و برون متنی بر بافت آثار ادبی سخن گفته می شود.
بندي، بررسی و توصیف آثار به )طبقه1387تا سال 1357شناسی فردوسی و شاهنامه (از سال کتاب. 2
، اثر نگارندة این مقاله است که اکنون در انتشارات سوره مهر در نوبت هاي نویسنده از هر کتابانگارههمراه

چاپ قرار گرفته است. در این اثر سترگ، که براي نخستین بار در ایران انجام شده است، تنوع تمام مباحث 
دستۀ اصلی: بنیادي، کاربردي و اثر، ابتدا در سه606مطرح شدة میدانگاه پژوهش هاي فردوسی شناسی در 

درگروه اول نویسندگان به شاخۀ فرعی، مورد بررسی قرار گرفته است.14اي گنجانده شده، سپس در توسعه
هاي پژوهش را درباره شاهنامه و اند، درگروه دوم زمینهتبیین و تحلیل مسائل مفهومی در شاهنامه پرداخته

فردوسی و ةهاي دیگران را درباراند و در گروه سوم پژوهشآوردهفردوسی،به طریق علمی ـ پژوهشی، فراهم
ي آن است که نشان دهندهاین کتاب شناسی چشم انداز اند.شاهنامه، در ابعاد مورد نظر، توسعه بخشیده

با روش تحلیلی انجام یافته است.هابیشترین پژوهش
نتیجه گیري

آید:ست مینتایج زیر به درویکرد، از مجموع مطالب این 
دهد که تنها نشان می،با بیان نکات دقیق و ظریف داستان ضحاكاست کهفردوسی. این غایت استادي 1

بنابراین کاري که شاید کمتر متفکري بدان پرداخته باشد؛ است. نیز شناسی فرهیختهجامعه،یک شاعر نیست
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اي است که رستم هایش سر دیوان را معهفردوسی نمودي از روشفنکران انقالبی است. او خواستار تحقق جا
.سازنددیهیم خویش می

هایی است و تیزبینی و طور مطلق مطلوب نیست و همچنان، داراي ضعفپژوهش در این حیطه، به. 2
طلبد.دقت نظر پژوهندگان را می

هاي ین حیطهتریکی از گستردهاین کتاب،فردوسی در بطن بینیم که می،اگر به عمق شاهنامه فرو رویم.3
را پی ریخته است.» زندگی اجتماعی«ادب فارسی

کتابنامه
ي فردوسی(متن کامل بر اساس چاپ مسکو)، تهران، نشر قطره، حمیدیان، سعید، شاهنامه.1
.، چاپ دهم1386
هاي فریدون؛ کاووس؛ سیاوش؛ رحیمی؛ مصطفی؛ سیاووش بر آتش (تحلیلی از داستان.2

ص.252؛ 1371نتشار؛ چاپ اول کیخسرو)؛ تهران؛ شرکت سهامی ا
.1377؛ انتشارات نیجامعه شناسی نخبه کشی؛ تهران؛ رضاقلی؛ علی؛.3
شناسی خودکامگی( تحلیل جامعه شناختی ضحاك ماردوش)؛ تهران؛ رضاقلی؛ علی؛ جامعه.4

ص.244؛  1377انتشارات نی؛ چاپ هشتم 
؛ 1363کبیر؛ چاپ اول هاي فکري فردوسی؛ تهران؛ انتشارات امیررنجبر؛ احمد؛ جاذبه.5

ص.462؛ 1369چاپ دوم 
.1382روح االمینی؛ محمود؛ گرد شهر با چراغ در مبانی انسان شناسی؛ نشر عطار، .6
.، چاپ هفتم1382شناسی اجتماعی، تهران، انتشارات آواي نور، اهللا، روانستوده، هدایت.7
مبانی روان شناسی الت؛ برنایس و...؛ ترجمه جواد طهوریان و محمد تقی منشی طوسی؛.8

؛ چاپ اول.1375اجتماعی؛ انتشارات آستان قدس رضوي؛ 
). درآمدي بر اندیشه پیچیده، ترجمه افشین جهاندیده، تهران، نی. 1379مورن، ادگار. (.9
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گذر مشروعیت از استبداد به مشروطه در شعر بهار
1فاطمه سادات قفقازي بک

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی 
دهچکی

آنچه بیش از هر چیز بررسی مشروعیت هیأت حاکم را در سروده ها و نظر بهار حائز اهمیت می کند 
توجه ویژه شاعر به این مفهوم در سروده هایش است تا آنجا که مضامین پرتکراري چون وطن و آزادي که 

رد.بسیار مورد توجه محققین قرار گرفته اند زیر مجموعه این عنوان اصلی قرار می گی
درحقیقت دغدغه بهار بیش از هر چیز عوامل مشروعیت بخش به حکام است و در سراسر شعر خود در 
پی اصالح معیارهاي مشروعیت ساز در ذهن مخاطب خود است. اهمیت این موضوع تا آن حد است که می 

ناي اندیشه و توان در تحلیل زیرساخت سروده هاي بهار، دغدغه مشروعیت را مهم ترین و اصلی ترین زیرب
شعر وي دانست.

در نتیجه طبیعی است که شاعر بیش از هر چیز به بیان مضامینی بپردازد که موانع تحقق مشروعیت حقیقی 
است که وي در ذهن خود پرورانده ، پس مطابق با اوضاع دوره مشروطه شاعر منادي آزادي، وطن، عدالت، 

قانون و ... می شود.
پس از تعریف مشروعیت دیدگاه بهار نسبت به عوامل مشروعیت ساز در در این پژوهش تالش شده تا

سروده هایش بیان شود. 
مشروعیت، مشروطه، بهار،حاکم، استبداد.ها:کلیدواژه

مقدمه
مشروعیت به مجموعه عواملی گفته می شود که به هیأت یا فرد حاکم بر جامعه صالحیت بخشیده و 

ی کند. بنابراین مشروعیت یک تعریف ثابت ندارد زیرا هر دوره تاریخی رفتار آنها را مورد قبول اذهان م
ویژگی و نیازهاي خاص خود را دارد و مطابق آن شرایط، مردم از حاکمان خود انتظارهایی دارند که در 

دهد. طبق تعریف ارائه صورت برآورده نشدنشان فرد حاکم مشروعیت خود در اداره جامعه را از دست می
یت یک نظام سیاسی ابعاد مختلفی پیدا می کند و بی تردید تمام عرصه هاي حکومتی از اقتصاد، شده مشروع

سیاست،علم، فرهنگ، دین و اعتقاد و ... را شامل می شود. 
به بیان دیگر مشروعیت بستر اصلی است که یک جامعه در آن در حال رشد و تکامل است. عوامل 

یقت بیان کننده آرمان ها و اهداف و بایدها و نبایدهاي پذیرفته و مشروعیت ساز مورد قبول یک ملت در حق
درونی شده آن مردم است که درصورت رعایت آن از طرف حکام، مشروعیت سیاسی معنا می شود. 

1 . fghafghazi@yahoo.com
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زیست که ایران صحنۀ ه.ش) می1330-1265بهار در زمانی (الشعرايبهار معروف به ملکمحمدتقی
تحوالت بسیاري بود.

ازین قدرت در مشروطه و قرارگرفتن مردم درکنار قدرت مطلق شاه سبب شد که بسیاري از تغییر مو
در نتیجۀ یک سلسله تحوالت اقتصادي، سیاسی و فرهنگی « ارکان سیاست گذار در جامعه نیز دگرگون شود.

داد سلطنتی ... رفته رفته شکاف هایی در جامعۀ سنتی ایران ایجاد شد و حقانیت رژیم سیاسی مبتنی بر استب
) روشنفکرانی چون بهار با اطالع از اوضاع جهانی خواستار 11: 1380خارابی،»( مورد تردید قرار [گرفت].

تغییرات بنیادي اجتماعی در ایران بودند و با گفتار و نوشتار خود و با اعمال نفوذ در دستگاه دولتی در صدد 
افکار و اندیشه هاي پیشرو انقالب از طرف بیشتر«گشودن راهی به سوي مشروطه بودند. تا آن جا که

روشنفکران مطرح می شد و نیز اکثر کادرهاي نهادهاي مشروطیت توسط این گروه تأمین می 
) 358: 1379کسرایی،»(شد.

تأثیرپذیري شعر از گذار فرهنگی و سیاسی کشور در مشروطه تا به آن حد بود که نمایندة گویاي مضامین 
مفاهیمی چون: غرب و صنعت آن، مردم، فرهنگ، وطن، حق و حقوق مردم ، ارتش، سیاسی و اجتماعی شد. 

مشروطه، احزاب سیاسی، قانون، دموکراسی و جز آن. به طور کلی شعر این دوره آن چنان تعهدي به آرمان 
هاي اجتماعی و سیاسی دارد که در آن کمتر نشانی از عشق و عرفان، مدیحه و وصف طبیعت است. 

ی ذهنی و اخالقیات انتزاعی و عارفانه سرایی و غزل گویی هم که تماماً با ساحت فرهنگ و مضامین کل«
جامعۀ گذشته هماهنگی داشت... عدم کفایت خود را در ایفاي وظایف سیاسی و اجتماعی... شعر نشان 

)1384:16یاحقی،»(داد.
هیخته و شاعر از شعر خود در بهار نیز در میان چنین تحوالتی قرار داشت و به عنوان سیاستمداري فر

جهت اهداف سیاسی بهره برد. تا آنجاکه از میان مضامین سیاسی، آزادي و وطن بیشترین کاربرد را در شعر 
بهار داشته و در نقد هیأت حاکم مشروعیت سیاسی مهم ترین دغدغه شاعر است. درحقیقت نگرانی بهار 

است و در سراسر شعر خود در پی اصالح معیارهاي بیش از هر چیز براي عوامل مشروعیت بخش به حکام 
مشروعیت ساز در ذهن مخاطب خود بوده. اهمیت این موضوع تا آن حد است که می توان در تحلیل 
زیرساخت سروده هاي بهار، دغدغه مشروعیت را مهم ترین و اصلی ترین زیربناي اندیشه و شعر وي 

دانست.
تعریف مشروعیت

دیدگاه هاي متفاوتی به سیاست نگریسته اند، تا پیش از ارسطو محدودة علم در دوره هاي مختلف با 
منطق و » سیاست««سیاست از علوم دیگر از جمله جامعه شناسی، اخالق و مذهب مشخص نبود. وي در 

مابعدالطبیعه را یکسره کنار گذاشت، حدود یک بحث سیاسی را روشن کرده و سیاست را از آسمان به زمین 
) در دوران اخیر تالش بر بیان علمی، علم سیاست و جدا کردنش از مفاهیم 1371:19رسطو،(ا» آورد.
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اخالقی است که در دوران قدیم به آن آمیخته بود. ولی با این وجود مفهوم مشروعیت را نمی توان از اخالق 
جان انسان را نمی جدا کرد زیرا ریشه در نهاد و وجدان افراد دارد. در حقیقت مفاهیم درونی شده در عمق

توان با خط و مرزي مشخص از هم تفکیک کرد و خواهی نخواهی با ابعاد مختلف وجود فرد در تعامل 
است. طبق آنچه گفته شد اگر در بررسی این مفهوم به تعابیري چون عدالت، انسانیت، آزادي و هر آنچه از 

ود.   ضروریات تعالی انسانی است برخورد کنیم دور از ذهن نخواهد ب
ریشه هاي مفهوم مشروعیت را در نوشتۀ افالطون می توان یافت. وي اندیشۀ عدل را در کتاب جمهوري 

اند. خود به صراحت توضیح داد، چیزي که متفکران جدید سیاسی آن را به طور منظم بیان کرده
تیجۀ رشد فرهنگ و قدرت، نفوذ و اقتدار تنها در صورت مشروع بودن مؤثر بوده و در روابط سیاسی در ن

گري دانسته و روندهاي تمدن نقش اجبار در حکومت کاهش یافته است. امروزه قدرت اجبارگر را وحشی
هاي غیر اجبارگر کنترل مانند نفوذ، ترغیب، رهبري، افکار عمومی و مانند آن بهره می جدید سیاسی از روش

ادي دارد، زیرا دموکراسی بر رضایت مردم برد. مشروعیت پیش شرط قدرت بوده و در دموکراسی اهمیت زی
.سنت:مشروعیت ممکن است متکی بر اعتقاد 1مبتنی است. به عقیدة ماکس وبر مشروعیت سه منشأ دارد: 

گسترده به سنت هاي دیرین و نیاز به اطاعت از رهبرانی باشد که طبق سنت ها اعمال اقتدار می کنند. 
تنی بر هواخواهی از تقدس ویژه و استثنایی یا خصلت قابل .صفات شخصی ویژه: مشروعیت ممکن است مب2

. قانونیت:مشروعیت ممکن است بر این باور متکی باشد که قدرت بنا به قانون 3ستایش یک شخص باشد. 
) به 105-1373:103واگذار شده است. آن چه به طور قانونی انجام یافته مشروع دانسته می شود.(ر.ك.عالم،

کم تا حد بسیاري بسته به دیدگاهی است که در ذهن مردم آن جامعه نهادي شده طورکلی مشروعیت حا
است، به صورتی که آن چه در قالب استبداد براي دوره اي قابل پذیرش بود، در جامعۀ کنونی برابر با سلب 

یزدي در ایران باستان شاه با فره ایزدي مظهر دو قدرت سیاسی و دینی بود. فره ا«مشروعیت از حکام است.
همان تأییدات الهی و بهره مندي از فیض الهی و خرد بود که شاه را مظهر عدالت دینی هم قرار می داد. در 
حماسۀ ملی ما هر گاه فره ایزدي از پادشاهی گم می شد، او از عدالت و دادگري دور می شد و به بیداد و بی 

پادشاهی، فره ایزدي مایۀ تداوم فیض الهی است عدالتی در می غلتید. در روایت آرمانی ایران شهري از مفهوم 
1383آجودانی،»(در وجود شاه، که او را شایستۀ حکومت عادالنه و خردمندانۀ سیاسی و دینی می ساخت.

:57 (
دل  ز  خشم  و  آز  خالی  کن  که  فره ایزدي     ره نیابد اندر آن دل کاین دو دیوش همبر است

)641/ 2: 1380(بهار،
یر منشأ قدرت در دورة مشروطه و اعتقاد به قدرت بخشی مردم و ریشۀ اجتماعی قدرت حکام، با تغی

هاي آن دوره محلی براي نشر آرا و انتظار از امرا و مشروعیت آن ها متفاوت شده تا آن جا که روزنامه
والً شاه قاجار از و در آستانۀ انقالب مشروطه اص« انتقادات سیاسی و اجتماعی شد در حالی که تا پیش از آن
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العنان برخوردار بود. او باالترین مرجع قضایی کشور محسوب می شد؛ شاه می قدرتی پردامنه و مطلق
توانست نسبت به مال و منال هر یک از شهروندان کشور ادعا داشته باشد سرجان ملکم نخستین فرستادة 

هاشمی »»(هاي جهان است.ترین حکومتانهسلطنت ایران یکی از مستبد«بریتانیا در قرن نوزدهم می نویسد:
)   128: 1386زهی،
نقش نفوذ در مشروعیت بخشی به قدرتمندان-1

نفوذ، توانایی رهبري و فرماندهی است و در آن اطاعت و فرمانبري بیش از اجبار وجود دارد، بنابراین 
نظر گرفتن این حقیقت نفوذ می هرگونه نفوذي می تواند جزئی از قدرت بوده و یا منشأ قدرت گردد. با در 

تواند به فرد مشروعیت و قدرت بخشیده و یا به واسطۀ سلب مشروعیت به قدرت فرد آسیب برساند. نفوذ 
هاي درونی و شخصیتی سیاستمدار می شود، که چهرة سیاسی وي را موجه می کند و تا حد شامل ویژگی

ها و اعتقاد جامعه در آن مؤثر است. در مشروطه، و سنتبسیاري بسته به باورها و انتظارات مردم از فرد بوده
که تا حد بسیاري درگیر با ساخت قدرت استبدادي قبل از خود بوده، اهمیت شخص حکمران فراوان می 
شود و در نظر بهار که با فرهنگ، تاریخ، اعتقاد ایرانیان و دنیاي متجدد غرب آشنا است، نفوذ، مالك هاي 

حد بسیاري معتقد است که فرد حاکم از طریق معیارهاي حقیقی و مناسب با جامعۀ خاصی می یابد. وي تا
خود می تواند مشروعیت الزم براي قدرت را بیابد. 

نیست  کندآور کسی کاو چیره شد بر دیو و دد      هر که بر  دیو  هوس  چیره شود کنداور است
لطف شه بر خلق شیرین تر ز قند و شکّر استدل  منزه  ساز  و   با   خلق  خدا  شو  مهربان      

)640/ 1380:1(بهار،
در وصف شاه شجاع که پس از دوران مخوف امیر مبارزالدین امنیت را در » آئینه عبرت«بهار در شعر 

شیراز گسترد به معیارهاي انسانی و اخالقی وي تأکید کرده، دلیل اهمیت یافتن مردم در ذهن امیر را داشتن 
رها می داند و اعتقاد شاه بر این که مردم از دیدن شاه و عطوفتش بر او مهر می ورزند.همین معیا

تا   بیامد   شمسۀ   آل     مظفر  شه   شجاع       گوسفندان  را  رهایی   داد  از  چنگ  سباع
نروزي  اندر  پارس شد رایات  سلطانی  عیان       گرد  گشتند  از  پی  دیدار  شه پیر و جوا

از بر بامی عجوزي  بانگ  زد  ناگه  که  هان       فاطمه   خاتون   بیا   تا  بنگري  شا ه جهان
شه چو این بشنید لختی برکشید  از ره  عنان       خاصگان  گفتند  شاها چون  ستادي ناگهان؟

زاید  مهر  منگفت از آن تا فاطمه خاتون ببیند   چهر  من        هم  از این ره در  دل اینان  ف
)129همان:(

درمدح احمد شاه نیز آمده است:
)321همان:(شاها ز تو هیچ کس ننالد زانک       در دل ها مهر خویش جاکردي

بهار به رضا شاه می گوید:
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بر  دل  مردم  نشین  کاین  کشور  بی  مدعی  ساحتش پر نعمت و گنجینه اش پر گوهر است
)639همان:(

)642همان:نشینی در دل فرمانبران       بهترین مأمور فرمانده دل فرمانبر است(جهد فرما  تا
ویژگی هاي فرد صاحب نفوذ-1-1

هاي شاهی و سروري را مخالف با خودکامگی می داند. در نظر وي شاه مستبدي که بهار داشتن خصلت
ردم چاره اي جز اطاعت از وي از قدرت خود بهره برده، تنها در نظام اجباري خود مشروع است زیرا م

ندارند. حکمران حقیقی فردي است که ویژگی هاي سرداران را داراست، صفاتی چون: کمال عقل، تأیید 
الهی، مناعت طبع و بخشندگی، قانون مداري و داشتن صفات متفاوتی که مکمل هم باشد. 

باریک  تر ز مو  بسی  راز است      زیر   کالهداري    و   سرداري
آن جا کمال و عقل  و  هنر  باید      آراسته    به      فره     داداري

وآن پادشه که  باشد  خودکامه      باشدش   کارکرد  به  دشواري
خوئی  نقیض  یک دگرش باید      یک جاي صدق و جائی مکّاري

)389همان:(
در بی طمع بودن و بخشندگی شاه.

طمع  پیوند  نیست     پادشاه    بی  طمع     مالک رقاب   کشور   استقدرت  و  جاه  و  شرف را  با  
خویش  را  فربه  مکن از خوردن و خفتن که شیر     زان  بود  شاه  ددان  کاو  را   میانی   الغر   است

قدرت  ار خواهی  ز  راه  جود  کن  خود  را  قوي    شه که زربخشی کند حکمش روا همچون زر است
)640:همان(

بهار تمام فضایل اخالقی را بیان می کند. در حقیقت فردي می تواند » درسیاست و شرط ریاست«در شعر
سرور دیگران شده که نخست برخود مسلط باشد. عقل و دانش دو اصلی است، که براساس آن می شود بر 

رسان فرد خواهد بود. خود و بر دیگران سروري یافت و در کنار آن سالمت جسم، عزم و ارادة قوي کمک 
تنها نکتۀ تازه اي که در این شعر شمرده می شود دانستن تاریخ و فرهنگ و یا شناختن مردم بوده تا بتوان 

برآن ها حکومت کرد. 
فکرتی      استوار     می باید      شرط هایی  به  کار می باید
هست شرط نخست مهتر قوم      اعتدال مزاج  و  قلت  نوم....

مین کتم سرّ و شرط  دهم      این  که  داند  طبایع   مردمنه
ویژه  حاالت   ملت   خود  را      جنبۀ خوب  و  جنبه  بد  را

)   2/115همان:علم  تاریخ  و  اجتماع  و سیر      اندر  این   باشد   اندر  خور(
از عوامل دیگر نفوذ در نظر شاعر نژاد ایرانی فرد است.
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)145/ 1د  از  نژاد  اصیل     تا کند عیب خلق  را تعدیل(همان :پاسبان  بای
اهمیت عدالت در نظام سیاسی ایران -2

بی عدالتی و «وضع عدل به عنوان معیار مشروعیت بخش تنها مربوط به مشروطه نبود و با وجودي که
) از پیش از این نیز 132: 1386هاشمی زهی،»(تبعیض در دورة قاجاریه به شکل یک قانون در آمده بود.

و در دورة » فرمانرواي دادگر«مفهوم آرمانی «همواره یکی از آرزوهاي ملت رسیدن به عدالتی فراگیر بود 
اسالمی ملک عادل، معیار و محکی شد، براي مشروعیت فرمانروایی، و پادشاه دادگر هم ساز با این مفهوم 

ح و آرامش و امنیت را در درون و بیرون قلمرو خود آرمانی پادشاهی بود که کشور را خوب اداره کند، صل
)33: 1387کرونین،»(حفظ نماید.

ساختار استبدادي و خودکامگی موجب پدیداري این مفهوم و اهمیت آن است. از طرف دیگر منشأ 
الطبیعه قدرت یا همان فره ایزدي، شاه را تبدیل به موجودي مقدس می کرد که در برابر هیچ کس ماوراي

به یقین، دادگري خود امري « گو نبود، بنابراین تنها راه رهایی براي افراد داشتن فرمانده اي عادل بود.پاسخ
ـ » فرمانرواي دادگر«است که بسته به هر جامعه، هر فرهنگ و هر زمان تعبیر متفاوتی دارد. ولی مفهوم انتزاعی

ست ـ اشاره به حاکم نیرومندي بود که که مشهورترین مصداق آن انوشیروان(خسرو اول) و شاه عباس اول ا
مرزهاي کشور را امن نگه می داشت، ثبات زندگی اجتماعی را تضمین می کرد و از همین رو، امنیت و رفاه 
کوتاه مدت را امکان پذیر می ساخت. بنابراین، انقالب ها چیزي جز قیام در برابر فرمانروایی نبود که 

فاه را برآورده نمی ساخت و دست مقامات دولتی بی رحم را باز می انتظارات موجود در زمینۀ امنیت و ر
) منظر بهار نسبت 1381:54کاتوزیان،»(گذاشت، تا هر رفتار خشنی که می خواهند با جامعه در پیش گیرند.

به عدالت با وجودي که با مفاهیمی چون امنیت و رفاه همراه بود ولی به واسطۀ مشروطه خواهی او مفهوم 
تري یافت. هر چند که وي به مانند اندیشۀ پیش از مشروطه در برابر استبداد مطلق به دیکتاتوري گسترده

دادگر قناعت می کرد.   
رابطۀ عدالت و قانون در شعر بهار-2-1

« زیرا در دورة مشروطه یکی از مظاهر عدل، پذیرش مشروطه و مجلس قانون گذاري و حاکمیت ملی بود،
برابري در مقابل قانون نبودند، چرا که اصالً قانونی ـ به معناي اروپایی آن ـ وجود نداشت انقالبیون خواستار 

که بخواهند افراد در مقابل آن برابر باشند. انقالبیان با مبارزه علیه استبداد، براي[حاکمیت] خود قانون نبرد می 
که در دورة مظفرالدین شاه وجود به طوري که شاعر با وجود کوتاهی هایی ) 85: 1366کاتوزیان،»(کردند.

داشته، به صرف امضاي فرمان مشروطه او را به داشتن عدل ستوده است. 
پادشه   دادگر   مظفرالدین  شاه     آن که ز عدلش بناي ظلم  برافتاد

ارجو  کز  این  بناي  فرخ  قانون      ملک  بماند  همیشه  خرم و آباد
)102/ 1380:1(بهار،
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دین  هر  دو   توأمند  ولیکن       این  دو  پسر  راست  عدل  و قانون مادردولت  و  
ملکی کاو را ست  عدل و قانون در دست       سر  بفرازد   همی   به   برج   دو   پیکر

)103همان:(
رابطۀ عدالت و استبداد-2-2

سلطۀ رضاخانی جایی براي بروز اي است که بهار هیچ گاه جز در سر پیري که مبارزه با استبداد خصیصه
این افکار باقی نگذاشته و بر جان و مال و ناموس مردم مسلط بوده آن را از دست نداد و این مبارزه را خواه 
در مقابل رجال دورة قاجار نظیر ناصرالملک و خواه در مقابل استبداد روس و انگلیس از خود نشان می دهد. 

)237: 1379(ر.ك. نصرتی،
ه بیش از همۀ مفاهیم عدل در برابر استبداد و ظلم به کار رفته، که مناسب با مفهوم قانون در مشروط

مداري در آن دوره است. بهار در مدح محمد علی شاه می گوید:
دیري  نماند  تا  شود از عدل این ملک      طومار  ظلم  و   دفتر   بیداد   منطوي

سرش به خاك اندرست و ملکش بر بادوان کاو  باد جفا و  جور  به  سر داشت  
)  91همان:(

منظري  از  عدل  بس  بلند  برافراشت      ظلم   در  افتاد   از  آن   فراشته  منظر
)104همان:(

شاعر ایران را به درختی توصیف کرده که آب پرورندة آن عدالتی است که در آن عهد استبداد به آن 
آسیب رسانده.

که ملک ایران زین پیش      بود   چو    آراسته     یکی    شجر ترشاها   دانی 
بود به گردش ز عدل کنده یکی جوي      آبی  در  وي  روان   به  طعم چو شکر
زان  پس  چیدند   ازو  بسی  بر  امید      بر  دهد  آري  چو  شد  درخت  تناور

ستبداد شاخ  و برگش  یک سرتا   درین    درشت   روزگار   ستردند      جور و
)105همان:(

جم درآغاز شهی بگرفت راه و رسم داد      لیک درآخر به استبداد و خودرایی فتاد
بر امیر تازیان آمد در آن غوغا  شکست      پس فریدون آمدو برمسندتازي نشست

)119همان:رست(بررخ مردم درعدل وستم بگشود وبست     کشور اندر عهد  او  از  پنجۀ بیداد 
بهار حکومت مستبدانه را مانعی در مسیر تعالی ملت دانسته، که باید از بین برود تا جامعه بتواند با رهبري 

شاه شاعر تحقق این خواسته را مشکل می عدالت به موفقیت برسد و به دلیل سلطنت مستبدانۀ محمدعلی
بیند. 

خدا عدل است و بسمملکت کشتی، حوادث بحر  و استبداد خس       نا
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)184همان:کار پاس کشتی و کشتی نشین  با  ناخداست       کار  ایران  با   خداست(
رابطۀ عدالت و آبادانی-2-3

بهار برپایی عدالت را و ریشه کن شدن ظلم را، موجب آبادانی کشور و رونق اقتصادي می داند.
)102همان:همیشه   خرم   و   آباد(دشت و دیار ار زظلم و جور تهی گشت      ملک   بماند

گفت شو سوي خراسان اندر آن جا داد کن      وز ره احسان و داد آن  ملک را  آباد  کن
) 126همان:(
چون  قلمدان  یافت  عدل و احسان می کند      عدل آري ملک را  چون باغ رضوان می کند

جور در هر جا که ره جوید چو ایران می کندمملکت  را   جور   استبداد   ویران  می کند     
)134همان:(

تأمین نیازهاي مردم-3
دهد . وظیفۀ اصلی پشتیبانی همه انجامنظامی مشروعیت داشته،که بیشترین انتظاراتی که ملت توقع دارد، 

و امنیت جانبه از زندگی فردي، اجتماعی، سیاسی، مادي و معنوي همه شهروندان به ویژه پاسداري از آسایش
تک تک افراد است. عوامل حفظ امنیت شامل این موارد می شود: حفظ جان، مال و حیثیت، تأمین آزادي 

هاي فردي و عمومی، بیمه، شغل، مسکن، حق آموزش، حق مسافرت و ....
ماجراي «اشعاري که بهار در انتقادهاي اجتماعی سروده وضعیت زندگی افراد را مطلوب نمی داند. در شعر

از نبود وسیلۀ حمل و نقل، بهداشت و شهرسازي درست شکوه می » خزینۀ حمام«و » پایتخت گل«و » گونوا
کند.

در  پایتخت  ایران  این  بوالعجب  که   نبود      ز  آثار  علم  و عمران  چیزي  سواي  واگون
انتهاي   واگونآن هم به  این فضاحت آن هم به  این کثافت      از    ابتداي    واگون    تا 

)334همان:(
پایتخت  گلصفت  شد  پایتخت  ما  به در  پایتخت ما    بگشادند     بخت    گل   

خوش گل تر از شوارع ري نیست کاندروست      صد گونه شکل  هندسی  از  لخت لخت گل
)335همان: (

)336همان: خزینه(افتاد به حمام رهم  سوي خرینه      ترکید کدوي سرم از بوي 
از جمله نیازهاي مردم تحصیل علم و فرهنگ شایسته است و شاعر از حکمران می خواهد که در این 

جهت تالش کرده و جهل مردم را از بین ببرد.
در  ره  فرهنگ   و  آیین   وطن  غفلت  مورز      ملک  بی  فرهنگ و بی آئین درختی بی بر است

که  بهر   کار  ملک      پیر   دانشور   به   از   برناي    نا دانشور   استدر  ره  تقوي   دانش  رو 
با   کتاب  و   اوستاد  این  قوم  را  پاینده ساز      چون زید  قومی که او را نی ادب نی مشعر است
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خنجر  استملک   را  ز  آزادي  فکر  و  قلم   قوت فزاي        خامه   آزاد     نافذتر    ز   نوك   
) 642همان:(

دل رعیت گنج است و جهل مار وي است     تو  گنج  خواهی  همت به مرگ مار گمار
)320همان:به  مذهب  و  ذهب  او  مدار  کار   ولیک     درون   مدرسه  اش  با کتاب  و کار  بکار(

در دوره مشروطه و فقر از نیازهاي دیگر مردم مسائل معیشتی و اقتصادي بوده که به سبب اهمیت آن
عمومی به طور مفصل به بررسی آن می پردازیم.

رابطۀ اقتصاد و مشروعیت سیاسی در شعر بهار-3-1
اقتصاد کشور که منتج از سیاست هاي مالی دولت است، می تواند از عوامل مشروعیت بخش به هیأت 

یی را که بیشتر مردم یا حکومت شوندگان از هاحاکم باشد. نظام سیاسی آن زمان کارایی دارد که بتواند وظیفه
آن متوقع است، انجام دهد. وظیفۀ اصلی یک نظام سیاسی پشتیبانی همه جانبه از زندگی فردي، اجتماعی، 
سیاسی، مادي و معنوي همۀ شهروندان به ویژه پاسداري از آسایش و امنیت تک تک آنان در اجتماع است. 

محافظت کرده، مردم مجبوراند که خود به پاسداري از حقوقشان قیام کنند اگر حکومتی نتواند از امنیت ملی 
و زمانی که بی اعتمادي به دستگاه حکومت آشکار شود، در ادامه ممکن است، حتی نظام سیاسی از هم 
فروپاشد. عالوه بر موارد ذکر شده ویژگی هاي درونی فرد نیز می تواند سبب نفوذ وي در میان مردم و 

ابی و حتی پیدا کردن قدرت شود و یا برعکس مشروعیت را از وي سلب کند، درنتیجه ویژگی مشروعیت ی
هاي خلقی یک قدرتمند نیز در این بحث قابل بررسی است. 

خصایص اقتصادي ـ سیاسی شاهان-3-1-1
در بیان ویژگی شاه آمده است که باید هم جود و بخشندگی و هم قناعت داشته و از بخل دوري کند:

)389یکن حذر ببایدش از این سه     بخل و دروغگویی و غداري(همان: ل
بهار در عین حال همواره تالش می کند که از مسیر تعادل خارج نشود و در تکمیل بحث فوق می گوید:

)119/ 2جود   بی  حد  کند به  فقر  دچار       بخل  و امساك خواري آرد  بار(همان:
به عنوان یک شاه » پور زبیر«ایتی در بخل و امساك سروده، بیان می کند که شاعر در جلد دوم دیوان حک

همه خصلت هاي نیک را به غیر از بخشندگی داشته و همین یک عیب سبب شد اطرافیان از پیرامون او 
پراکنده شده و در نهایت به دست دشمن کشته شود.   

وار  بودشه که خرماش را شمار بود         الجرم  نزد   خلق  خ
)115شاه  را  رادي   و  سخا  باید        تاکه محبوب شیخ وشاب آید(همان: 

شاعر عالوه بر لزوم بخشندگی این مطلب را بیان می کند که انجام دادن » پیشواي سمرقند«در حکایت 
را در کارهاي سیاسی هزینه بر است؛ بنابراین حاکمی که در صرف هزینه ممسک بوده با سیاست خود، مردم

تنگنا قرار می دهد. در این حکایت مردم از شحنه اي ظالم به پیشواي خود شکوه می برند ولی پیشوا به دلیل 
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این که نیروي الزم براي مقابله با وي را ندارد به مردم می گوید براي خالص خود دعا کنند ولی سرانجام می 
پذیرد که با خرج هزینه اي اسباب مقابله را فراهم کنند.

)116(همان: شیخ گنجی هزینه کرد بزرگ      تا مر آن گله را رهاند ز گرگ
بر این نکته تأکید شده که اگر حاکمی در سیاست هاي مالی خود » جود و بخشش محمود«در حکایت 

بخشنده باشد و رفاه مردم را مهیا کند. ضعف حاکمیت او پوشانده خواهد شد. محمود از ویژگی هایی که به 
درت و نفوذ می بخشد بهرة چندانی نبرده است. او جداي از این که بنده زاده بوده، از نظر ظاهر نیز شاه ق

بسیار کریه منظر توصیف شده که موجب دوري وي از مردم بوده است. وي براي جبران این نقص ها به 
توصیۀ وزیر به جود و بخشش رو می آورد و در نتیجۀ آن نامش جاوید می شود.   

کشورت  پهن و لشکرت گستاخآکنده است و دخل فراخ  گنجت
خویشتن  را   به گنج   نامی کن       در    بر   مردمان  گرامی   کن

)117(همان: رو کرم کن که دوست گیرندتاز   کرم   خلق   در   پذیرندت   
سیاسی احمدشاه-اخالق اقتصادي-3-1-2

است. » احمد شاه و مال اندوختن او«یلی براي حکایت پس از آن یعنی در اصل تمث» اشرف خر«حکایت
این حکایت به داستان اشرف اشاره می کند که حریص بود و زردوست، تا آن جا که اموال مردم را مصادره 

ورزید. در نهایت به کرده و آن ها را می کشت و پس از جمع شدن ثروتی بسیار آن را هزینه نکرده، بخل می
نارضایتی مردم اقتدار و اتحاد کشور از بین رفت و در نتیجۀ حملۀ همسایگان شاه کشته شد. دلیل 

بد گویی نسبت به احمد شاه و شهرت پول دوستی او از طرف «بهار در تاریخ احزاب سیاسی می گوید:
ت هاي ) وي در حکای31: 1357بهار،»(بعضی افراد این کابینه شروع شده و به سمع شاه نیز رسیده بود.

مذکور نیز این صفت شاه را نقد می کند و با بیانی ناصحانه و ذکر دالیلی تالش کرده تا اصالحی ایجاد کند.
مشروعیت یا حقانیت یکی و یگانه بودن، چگونگی بودن، چگونگی به قدرت رسیدن رهبران و 

ن و مکان معین است و با زمامداران جامعه با نظریه و باورهاي همگان یا اکثریت مردم جامعه در یک زما
کارآیی یا قاطعیت این حمایت پیوند مستقیم دارد ، نظام سیاسی حاکم همیشه آگاه است، که از ترس و 
نگرانی مردم از آینده براي استوار ساختن قدرت خود بهره برداري کرده، حاکمیتش را مشروع کند. بنابراین 

داشته ولی روش نخست به آینده نظر دارد و روش نظام ترساندن مردم و یا اعمال خشونت هدف یکسانی
دوم به زمان حال و اغلب نظام هاي سیاسی از هر دو روش با هم یا پی در پی بهره می برند. 

) 248: 1389(ر.ك.ابوالحمد،
پند داده، درضمن آن ارتباط مشروعیت سیاسی و اقتصاد را این گونه »نوبهار«بهار احمد شاه را در روزنامه

کند که اگر به سبب ضعف سیاست هاي مالی مردم از امیر ناراضی شوند، دیگر قاطعیت و ترس از بیان می
زور و اعمال خشونت فایده اي ندارد . 
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گفتم  آن شه که  تنگ چشم   بود       دل  مردم   از  او  به خشم بود
چون دل خلق شد به خشم از شاه       زودش  از گاه  افکنند  به  چاه

رعیت   ز  شه  شود رنجه      گرددش سست  زور سر   پنجهچون  
یا  رعایا   شوند    بر  وي    چیر       یا  سپاهی   بر  او  شوند   دلیر
پیل   زوري   و   تیز     چنگالی        نکند      چارة      بد    اقبالی

)118/ 1380:2(بهار،
بوده و درحالی که » خور و خواب«است که تنها به فکر در جاي دیگري احمد شاه کودکی توصیف شده 

وضع معیشت مردم بد است، وي به سبب زرپرستی براي سود شخصی دست به احتکار می زند. شاعر دربار 
سلطان احمد شاه چندي بود در امور مملکتی خاصه در عزل و نصب «می داند.» تجارت خانه«او را یک 

ئدي منظور می نمود احمد شاه در جایی گفته است: اگر در سوئیس کلم حکام ایاالت مداخله می کرد و فوا
) این مسأله مؤید این اندیشۀ بهار 30: 1357بهار،»(فروشی کنم بهتر است تا در چنین مملکتی پادشاه باشم.

است که اگر فردي وطن پرست باشد به ملت خود زیان نمی رساند، بنابراین اصل مفقود در ذهن شاه 
م و وطن دوستی است.  ناسیونالیس

وانگه  به  مجاعه   کرد  الفغده       از گندم  خشک  تا  پیاز  تر
تا گشت بهاي جمله یک بر ده        بفروخت ز ده برابر افزون تر

)347/ 1380:2ذکریش  نه  جز گرفتن رشوت       فکریش نه جز تباهی  کشور(بهار،
عیت ختم شد و پایان کار احمدشاه را رضاشاه رقم زد و سلسلۀ سر انجام بی کفایتی شاه به انتقال مشرو

قاجار پس از او منقرض شد.
مات  شد  شاه  ما   در اول  دست        وآن پیاده  به جاي شاه نشست
شاه ما  بد ضعیف و  سست   نهاد        ما    پراکنده  و  حریف  استاد

) 119نداشت  دل  خبرش (همان: دل شه بود خوش به سیم و  زرش       وز رعیت  
سیاسی رضاشاه-اخالق اقتصادي-3-1-3

- ه.ش در اواخر سلطنت احمدشاه، نغمۀ جمهوري خواهی در کشور شنیده می1303و1302هاي در سال

نخستین واقعه مهم سیاسی مجلس پنجم ماجراي جمهوري است که مخالفین حکومت قاجار به منظور «شد
به آن نهادند، » جمهوري قالبی«جمهوري را در دهان ها انداختند و مخالفین نامتزلزل مقام سلطنت گفتگوي 

)  60: 1377ذاکرحسین،»(ماجراي جمهور در اثر مخالفت عام مردم به نتیجه نرسیده و بهم خورد.
طالیه دار جمهوري خواهی در کشور، سردارسپه بود. وي براي تحقق پادشاهی که در سر داشت از 

کرد. هر چند وي در این امر موفق نشد، توانست با تسلط بر کشور مشروطه را از میان جمهوري استفاده
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بردارد. یکی از سیاست هاي اقتصادي وي براي رسیدن به خواسته هایش و گسترش جمهوري خواهی، دادن 
رشوه و تطمیع دیگران بود .

به  جمهوري  عالقه مندتر شد       بناي   انتشار سیم  وزر شد
بعوثان و مطبوعات و احرار     زآقاي  صبا  تا   شیخ  معماربه م

)380/ 1380:1(بهار،
رعایت نکردن قانون از جانب رضاشاه و زور و اجبار در تأمین هزینه ها و یا کسب ثروت براي خود را 

م نوین رضاشاه ارتش نوین را رکن اصلی نظ« می توان به گونه اي سیاست اقتصادي ـ نظامی وي تعبیر کرد. 
ه.ش. عالوه بر این 1320تا 1305خود قرار داد با بیش از پنچ برابر افزایش بودجۀ ساالنه دفاعی از سال 

رضاشاه نخبگان نظامی را به طور منظم با رژیم خود پیوند داد او در همۀ مراسم عمومی لباس نظامی به تن 
قرار داد. رضاشاه هم رزمان وفادار خود را در کرد، سطح زندگی افسران ارتش را باالتر از سایر حقوق بگیران
)1377:124آبراهامیان،»(لشکر قدیم قزاق به فرماندهی لشکرهاي ارتش نوین ارتقاء داد.

تو دگر شاه شدي نان رعیت مستان      تو دگر سیر شدي گرسنگان را مفشار
تاروقت  بخشایش  شه ما قانونی است     وقت  شلتاق  بود  فاعل  و فرد مخ

)437/ 1380:1(بهار،
در برخورد رضاشاه با ایالت و بردن مال آن ها به زور:

)438آن همه ریزش خون نز پی امنیت بود    کز ره حرص و طمع بود به حق دادار(همان: 
از رسوم اشرافی که رضاشاه انجام می داد برگزاري مراسم تاجگذاري و ملزم کردن مردم به آیین بستن و 

بود.صرف هزینه 
یک طرف گرسنگی یک طرف آیین بستن      نه  رعیت  بود این  بلکه  ستورباري  است

چه خوري نان رعیت؟ چه بري مال  فقیر؟      کاین سیاست به  خدا شومی و بد هنجاري
)397مرض حرص تو را  چاره  نباشد به  جهان      به جز از مرگ که آن هم زره ناچاري است(همان: 

ز خرج  بستن  طاق      خسته و دل فگار  می بینممردمان را 
طاق نصرت که بسته شد با زور      بدتر از چوب دار  می بینم
هر طرف دست  استفاده چیان       کامالً   توي   کار   می بینم

)386دخل    اطرافیان    دولت    را       سر به چندین هزار می بینم(همان: 
ي به مخالفان از سیاست هاي بازدارندة مالی بهره برده تا مخالفان را از سر راه رضاشاه با ندادن مقرر

در وصف بی اعتنایی دولت به دانشمندان و فضال است که خطاب به رضاشاه سروده » گرسنه«بردارد. قصیدة
شده است.

شاها   تا    کی   بود   بهار    گرسنه؟       خائن   سیر    و    درستکار   گرسنه؟
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)475واي به باغی که جغد و زاغ در آن سیر       لیک   بود   قمري   و    هزار  گرسنه(همان: 
نقش قاطعیت در مشروعیت بخشی-4

حاکم براي تأمین امنیت مردم ناگزیر است، قاطع باشد، زیرا باید اقتدار خود را ثابت کند، یعنی عالوه بر 
فشار براي اثبات مشروعیت مفید است. البته در حدي که مردم به موارد ذکر شده استفاده از ابزارهاي زور و

حکومت و اقتدار او اعتماد کنند. اگر در جامعه قاطعیت نظام سیاسی زیر سوال برود مردم خود براي حفظ 
امنیت اقدام کرده و گاه تا آن جا پیش رفته که باعث از هم پاشیدگی قدرت مرکزي می شوند. در چنین 

خواه مشروعیت دیگري جانشین مشروعیت پیشین می شود. بنابراین استفاده از ترس به معنی وضعی خواه نا
.ترس مخالفان از برخورد شدید حکومت با دشمن داخلی، باعث 2. ترس مردم از جنگ و دشمنان داخلی 1

عی اند، که ترساندن، کاربردي تر از اعمال واقحفظ قدرت مرکزي می شود، البته اغلب قدرت ها آگاه
خشونت بوده، زیرا خشونت به صورت مقطعی کارآیی دارد و در دراز مدت تأثیر بالعکس گذاشته، بنابراین 

حد اعتدال در حفظ اقتدار مهم است، یعنی نظام سیاسی نباید بدون قاطعیت یا اعمالگر خشونت باشد.
نظر بهار در مورد اعمال خشونت-4-1

عامل سرنگونی حاکم می داند. بهار زور بیش از حد را » حبسیه«در شعر
کار  نامردان  بود   سر پنجه   با   ارباب  فقر      آن  که  زو  سرپنجه با اهل غنا مرد آن بود....
گر  زبر  دستی  کشد  از  زیر  دستان  انتقام      سرنگون  گردد  اگر  خود  رستم  دستان بود

)467/ 1380:1(بهار،
)440همان: (ز پس سر    می شود برپا ز آه  دل مظلوم  شرارکار با زور رود پیش ولی ا

پادشهی نه به خنجرکشی و خونریزي است    پادشهی نه به ساغر زنی  و  میخواري  ست
بی رضامندي  مخلوق  سراسر  بازي  است    بی  هواداري  مظلوم   سراسر  خواري  است

)396همان:(
اهمیت قاطعیت در شعر بهار-4-2

ظر شاعر استفاده از خشونت اگر درجهت از بین بردن دشمنان داخلی و حفظ اقتدار باشد اشکالی در ن
ندارد .

رو تفاخر کن به شمشیري که داري بر  میان       زان  که  زیر  سایه  او جنت جان پرور است
استجوشن غیرت به  بر کن  روز  هیجا  مردوار      زن بود آن کس که در بند حریر و زیور

ملک  را  لشکر  نگه  دارد  ز قصد   دشمنان      ملک  بی لشکر  همانا قصر بی بام و در است
)640همان:(

)63همان:به  پشت  ملکش  خمیدگی  نیاید  راه      که تیغ میر به ملک اندر است پشتیبان(
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فت. خشونت را آن زمان ، قدرت را در دست گر»امین«که با کشتن برادر خود » مأمون«بهار در داستان 
الزمۀ حکومت می داند که در نتیجۀ آن دو دستگی از بین رفته و قدرت فرد ثابت شود. در نظر او کسب 

در هر لحظه از زمان کسانی بودند که از قدرت، امتیازات و دارایی «قدرت با زور محقق می شود زیرا
ی شاید فرزندان آن ها از ذره اي از آن قدرت، چشمگیري بهره داشتند، ولی عمالً قطعی بود که نوه ها و حت

امتیازات و دارایی ها بهره نخواهند برد، مگر آن که خود آن فرزندان و نوه ها می توانستند، در کوتاه مدت به 
) در نتیجه افراد براي کسب قدرت که عامل حقیقی مشروعیت در 1381:53کاتوزیان،»(توفیقی دست یابند.

باید قاطعیت خود را اثبات کرده و این به معنی از میان بردن مخالفان بوده است. نظام استبدادي است، 
تا تنش در خاك رفت و کشورش بر باد شد      گرچه مأمون را دل از قتل امین نا شاد شد
لیک  خود  ملکش ز قید همسري آزاد  شد      مرو و آن سامان  به عهدش خرم و آباد شد

)1380:1/126بهار،(
)2/175همان:دشهی هست در اول به  زور      چون به کف آید ندهد زور نور(پا

)174همان:دشمنی شه به کسی در خور است      کش هوس  پادشهی  در سر  است(
اهمیت اعتدال در قاطعیت از نظر بهار-4-3

بهار در ادارة کشور به اعمال زور اعتقاد نداشته خواهان اعتدال در قاطعیت است.
)1/125همان:زبانی  نرم  او  را  خنجري  خونریز  بود      کشور اندر عهد او شایسته در هر چیز بود(با 

به    که   بنالیم    ز   عمال   توگر   که    ببالیم   ز    اعمال   تو     
توپ شهان پیش خدا بی صداستناله   مظلوم     صداي    خداست  

)2/175همان:لکۀ  ننگی  است   به  دامان  شاه(موري تباه   ور  شود  از  خشم  تو 
عوامل مشروعیت بخش وزرا در نظر شاعر

بهار در توصیه اي به رضاشاه می گوید که براي حکومت نیاز به وزیري کاردان دارد که ویژگی هایی 
مت روحی در وي مهم است. بودن، بخشندگی، عاقل، پرنفوذ ، با تجربه بودن و داشتن سال» قاعده دان«چون 

شاه  بود  ناگزیر   در  همه حال از وزیر      تجربه باید ز پیر هست چو دولت جوان
نزد  خالیق   عزیز   نزد   خداوند   نیز       خوش صفت  و با تمیز باخرد و کاردان

)333مان: چشم طمع دوخته شهوت خود  سوخته       تجربه   آموخته    از    فترات    جهان(ه
رضایت عموم از وزیر سبب مشروعیت وي چه از جانب مردم و چه از جانب شاه می شود، زیرا به سبب 

نفوذ وي در میان مردم، شاهان حرمتش را حفظ کرده و موقعیتش محفوظ می ماند.  
بهتر از اوست گرگ مردم خوارآن وزیري که نیست مردم دار   

احترامش   کنند  شاهان   نیزوان که آمد به  نزد خلق عزیز
آفرینش   کنند    خیل    انامو گر  از  شاه  بشنود   دشنام   
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)114/ 2عزتش  را  همین   نگه   دارد(همان:جانش  این  آفرین  نگه دارد     
عوامل از بین برندة مشروعیت وزرا در نظر شاعر-2-2

بب مذمت وزرا در دیوان بهار شده است:موارد زیر از جمله عواملی است که س
بی صالحیتی وزرا-2-2- 

به نظر بهار مواردي چون ترسو و منفعت طلب بودن، موجب سلب صالحیت از وزیر می شود. وي در 
ه.ش و جنگ بین الملل اول است، خطاب به شاه ، مفاسد کشور 1293که مصادف با » یا مرگ یا تجدد«قصیدة

دامه نیز به این نکته تصریح کرده که وزرا در برابر آشفتگی حاضر سکوت کرده اند.را بیان می کند. در ا
)  298/ 1گوئی زبانشان به دهن نیست(همان:کشور  تباه  گشت  و  وزیران    

ه.ش به مناسبت فشار روس ها که چندي قبل به دولت ایران اولتیماتوم داده و شوستر 1290شاعر در سال 
ایران اخراج کرده، در ذکر اوضاع کشور و بی کفایتی وزرا می گوید.آمریکایی را از 

وزیر    کشور   و    ساالر    لشکربه مشرب چون گدایان و به منصب    
گزر  خورده  به  یاد  قند  و  شکرستم  کرده  به  نام  عدل  و انصاف   
)269اینت   منکر(همان: عبید خویش خوانندعبید   خصم   گشتند   و   ما   را     

وابسته به بیگانه-2-2-1
بیگانه ستیزي مشخصۀ شاخص اندیشۀ مشروطه است. در این تلقی دول قدرتمند حکم داناي کلی را پیدا 

کنند که با علم بر همه چیز، قادرند مقدرات کشورهاي عقب مانده را تغییر دهند. در این دیدگاه جایگاه می
با شروع جنگ جهانی اول ایران به عرصۀ نبرد نیروهاي روسیه، «ده گرفته می شود. ارادة جمعی ملت نادی

بریتانیا و عثمانی تبدیل شد. ایران گرچه رسماً بی طرف بود، ولی درخالل جنگ آسیب سیاسی و اقتصادي و 
م 19مادي فراوان دید و با پایان جنگ در آستانۀ هرج ومرج و فروپاشی قرار گرفت. هنگامی که در قرن

بریتانیا و روسیه به نحوي مستمر مداخالت خود را در امور ایران گسترش دادند، خصیصۀ بیگانه ستیزي 
)98: 1374(کاتوزیان،» روانشناسی اجتماعی ایران تشدید شد.

بهار با یادآوري هجمۀ بیگانه در طول تاریخ ایران، نسبت به بیگانه دیدگاه مثبتی ندارد. وي استعمار روس 
س را سبب تباهی کشور دانسته و خاطرنشان می کند که هیچ گاه کشورهاي خارجی براي ایرانیان و انگلی

دلسوزي نکرده اند و نمی شود به آن ها اعتماد کرد. 
یکی از اشاراتی که به سبب مداخلۀ بیگانه در شعر بهار نمود پیدا کرد، اولتیماتومی است که روسیه به 

ن بود که شوستر و همراهان هر چه زودتر ایران را ترك کنند و دولت متعهد ایران داد و از مفاد آن یکی ای
شود که در آینده براي استخدام مستشاران خارجی رضایت قبلی دولت هاي روس و انگلیس را جلب کند و 
دیگر مخارج لشکرکشی روس را به ایران عهده دار گردد. اما مجلس اولتیماتوم را با اکثریت قریب به اتفاق 

د کرد و مردم تبریز و گیالن به ایستادگی خود افزودند.ر
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هان    اي    ایرانیان     بینم     محبوستان      به  پنجۀ  انگلیس   به   چنگل    روستان
سکندر  کینه  جوي   رفت    از   ایرانیان      هرقل    رومی    نژاد     بکرد    ویرانتان

اوطانتان      خزان    چنگیزیان    شد   ز    گلستانتانز  گیر و دار  عرب   تهی   شد 
گهی که شد اصفهان به  چنگ افغان  دچار      لشکر   پتر کبیر   یافت   به  گیالن  قرار
عراق  و  تبریز  شد   ز خیل  ترکیه  خوار      جنبش ملی  کشید  یکسره  ز ایشان دمار

)272/ 1380:1(بهار،
بیگانه ستیزي:نمونه هاي دیگر 

کیقباد آمد چو بیرون شد ز ملک افراسیاب      کرد آباد آن چه  بود از فتنۀ  ترکان  خراب
زان  سپس  ضحاك تازي افسر شاهی نهاد      بر  شهنشاه  و رعیت دست عدوان برگشاد
ملک  ایران  بهرة   اسکندر   منحوس  شد      وز پس مرگ سکندر بخش سولوکوس شد

)122ران   شد   اسیر    پنجۀ   یونانیان      زان طرف یونان  فتاد  اندر  کف  رومانیان(همان: ملک   ای
فرقۀ   بردار  و بدزد     و   بدواجنبیانی   همه    اهل    چپو      
) 2/175جمله   بریدند  از   ایران  امان(همان:تازي و ترك و مغول و ترکمان    

ست که شاعر وابسته بودن به بیگانه را عامل از بین برنده مشروعیت بداند. در سال بنابراین طبیعی ا
به نیابت سلطنت کشور ایران انتخاب شد، بهار عالوه بر » عضد الملک«به جاي » ناصرالملک«ه.ش که 1290

ر معرض خطر که او را فردي جاهل دانسته، وي را وابسته به بیگانه معرفی کرده، که استقالل ایران را داین
قرار خواهد داد و گروه هوادار وي و کابینۀ او را مثل خود او معرفی می کند. 

از  فرنگ  آمد  شتابان  سوي  ريناصرالملک   آن    برید  زشت   پی      
با    وزیران     پیل بازي ها   نمودناصرالملک    آمد  و   مسند   ربود      

کور   بادا    کور    چشم   تنگشاند    ننگشان      خائنان  زین    کار   نبو
)1/247از    تمدن   خواه     تا   الدنگشان(همان:بنده و اجري  خور روس اند و بس       

م در حقیقت 1915، که با موافقت با قرارداد »سپهدار«در نقد رئیس الوزراي وقت یعنی » خیانت«در شعر 
مطالب گفته می شود: به ملت خود خیانت کرده این

بر  خیر    بد   اندیش   همتشلعنت به وزیري چنین که هست    
)311وان   گاه   گریزد   ز   خشیتش(همان: بخشد  وطن   خود   به  رایگان    

در زمان احمدشاه قاجار، وزیر داخله که به حمایت بیگانگان به روي کار آمده بود. برخالف مصالح ملک 
در » بیم از بحران«دست به اعمالی زده که در نتیجۀ آن بیم شورش و انقالب می رفت و در سرودة و ملت 

اي شرایط توضیح داده می شود. داستان واره
کز  خط   نعمت شناسی  دور   بودپادشاهی   را   یکی    دستور   بود   
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)  246نه دوست(همان: کش نبود از خلق جز بیگابود  چندان  عاصی و بیگانه دوست     
تقابل استبداد در تغییر مبانی مشروعیت 

از جمله مبانی روشنفکرانه و مهم دوره مشروطه ناسیونالیسم و آزادي است که با توجه به نیاز مردم از 
مهم ترین عوامل مشروعیت ساز بوده که استبداد بزرگترین مانع تحقق آن است و متقابال سبب از بین رفتن 

شود.حکومت مستبد میمشروعیت 
مبانی ناسیونالیسم و مشروعیت در نظر بهار-1

گرایی و به تعبیر دیگر ناسیونالیسم در معنی غربی آن دستاورد قاجار است، دوره اي نابسامان که در ملی
نهایت به مشروطه ختم شد. ملی گرایی در مشروطه و آثار منتشر شدة این دوره یکی از اصلی ترین مضامینی 

گر و سامان بخش، دانسته شده و یکی از ارکان روشنفکري این دوره است. زیرا یکی از دالیل ه که چارهبود
-عقب ماندگی کشور از بین رفتن روحیۀ ملی و توان مقابله با غرب بود. تا آن جا که شاهان کشور گمان نمی

انه اعتماد بیشتري داشته؛ تکیه کردند بدون همراهی دول خارجی بتوانند کاري انجام دهند و همواره به بیگ
گاهی که بیگانه ستیزي عمیق مشروطه شالودة آن را سست کرد. بنابراین راه رهایی از بحران آن دوره انتشار 
اعتماد به نفس و روحیه اي ملی گرا بود تا مردم از یأسی که به سبب استعمار و استبداد ایجاد شده بود، 

الب نهضت مشروطه در حقیقت خواهان احیاي حقوق از بین رفتۀ خارج شوند. اندیشۀ وطن دوستی در ق
مردم در ساختار زورمدارانه اي بود که چه در سطح جهانی آن و چه در سطح کشور امید و ارادة ملت را از 

پس از صد سال تحقیر هیچ چیز به خوبی ناسیونالیسم پاسخ گوي نیاز عاطفی « بین می برد. به این ترتیب
) 1374:8مسکوب،»(گري در آگاهی به خود یعنی هویت ایرانی بود.بود و هستۀ این ایرانیمیهن دوستان ن

در نظر بهار روحیه خودباوري از جمله معیارهاي مشروعیت ساز است و شاعر در سراسر عمر خود 
لیسم از تالش می کند این روحیه را در افراد جامعه بوجود آورد و آن را درونی کند. به تعبیر دیگر ناسیونا

دغدغه هاي اصلی روشنفکران در این دوره است. درحقیقت شاعر جلب حمایت مردم را عامل مشروعیت 
بخش می داند یعنی دولت باید خود را از ملت بداند و ملت هم خود را از دولت، و جدایی بین آنها باید از 

در تقابل با دولتیان به کار می رفت. چنان در تقابل با دولت، و ملّیون ملت همبین برود ولی پس از مشروطه 
چرا که در تجربۀ زبانی و فرهنگی ما که مبتنی بر تجربۀ دینی و شریعتی ما بود. به واسطۀ اختالف بین 

اساساً در مقام نظر و بسته به » سلطنت«و دولت» شریعت«شریعت و سلطنت بر سر حکومت، بین ملت 
) به غیر از عامل یاد 1382:193داشته است.(ر.ك.آجودانی،اوضاع در مقام عمل هم اختالف و مناقشه وجود

شده ظلم حکام نیز یکی از موارد جدایی ملت از دولت بوده و شاید مهم ترین آن و در نظر بهار نیز عامل 
اصلی ـ این جدایی ـ استبداد است. بنابراین وي که تغییر عوامل مشروعیت ساز حکومت و ایجاد روحیه 

به ناسیونالیسم و اتحاد ملت و دولت می دانست با مبارزه با استبداد و ظلم حکام در خودباوري را بسته
حقیقت در جهت هدف تغییر نگاه و اصالح افکار عمومی گام برمی داشت.
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خویش    را     پادشه    نپنداردپادشا   کاو   ضیاع    گرد    آرد  
ضیاع  پادشه  استملک یکسر ور نه کشور  ضیاع  پادشه  است      
پادشاهی چنین  به   ملک  مبادملک  ضایع   ضیاع    شاه   آباد     
گربه باشد که زاد  بچه  و  خوردشه کجا ملک خویش یغما  کرد     
)297/ 1380:1همۀ   گربکان     چنین   ندرند(بهار،خسروان ملک خود چنین نبرند    
اهان این بود که به واسطۀ محدود و مشروط کردن قدرت شاه این پس از مشروطه امید مشروطه خو

دولت مشروطه، لشکر و شاه این دولت را متعلق به ملت می » رزم نامه«جدایی از بین برود و شاعر در شعر
داند.

)239تا جهان است بود دولت مشروطه به پاي     جیش ما غالب و شاهنشه  ما با  فرهنگ(همان: 
ف مظفرالدین شاه از به رسمیت شناختن مجلس شوراي ملی، اتحاد بین دولت و ملت در نظر بهار هد

گردد که براساس آن مشروطه خواهان، قیام کرده و از آن جمله بود. دلیل چنین تفکري به آرمان هایی بر می
مقابله با، ظلم به ملت بود. به این سبب شاه مشروطه خواه درخور مدح است.

تا  بنماید     خیر   ملک    وي   از  شرتحاد  دولت  و ملت   خواست  به   هم   ا
)103پاي  به  دامن  کشد  عدوي  سبک  سر(همان: دولت و ملت چو هر دودست به هم داد     

)82همچنان کانگشتري گیرد زگوهر آب وتاب      دولت و ملت ازو آرایش و زیور گرفت(همان: 
اه این نکته بیان شده که اگر دولت و حکومت، جابر و ستمگر نباشد، جدایی در مدح تاجگذاري احمد ش

ملت و دولت به اتحاد تبدیل می شود.
)279در آید ملت از ذلت عیان سازند بر ملت      همه چون نیر دولت  رسوم  مهربانی را(همان: 

باد هجوم برد و پس از ه.ش که محمدعلی شاه از ایران گریخته و با همیاري روسیه به استرآ1290در
بمباران آستان مقدس رضوي که در نهایت با ایستادگی قواي ملی و شکست شاه به پایان رسید، مسألۀ دیگري 

که مطرح می شود فراتر از جدایی، تقابل دولت با ملت است.
قومی از بی دانشی کار  وطن  را  ساختند      نیز قومی در کمین

ر آن گیرودارتاکه میدانی به دست  آرند د
غافل از انجام کار

)256ملت  بیدار   دل  گردن   فرازي ها   کند      روز  پیکار   و  نبرد(همان: 
شعر زیر در وصف خیانت و وابستگی ناصرالملک ـ نایب شاه ـ به غرب و تفرقه اي که بین نماینگان 

مجلس ایجاد کرد، و رنجش ملت از او بیان شد.
ود و سبز      نا رسیده  از  حیل  بازي درودگشت ملت را که خرم ب

) 247زان سپس قصد  فراریدن  گرفت      تا نبیند آن چه خود آورده بود(همان: 
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در نقد هیأت حاکم است و در آن مفهوم ملت از دولت جدا نیست، بلکه هر دو در » امان از من و تو«شعر
گاهی دولت به سبب منفعت طلبی، خود را از ملت و ارتباط با هم سازندة کشورند و یا بالعکس مخرب آن. 

کشور جدا فرض کرده و از حماقت مردم در جهت نفع شخصی بهره برده و در نتیجۀ آن کشور ویران شده 
است. این مسأله نشان دهندة کوته اندیشی دولت بوده، زیرا بدون کشور دولت معنا پیدا نمی کند. بهار در 

مادري تشبیه می کند که دولت فرزند اوست و با کشتن مادر امکانی براي رشد توجیه برهان خود کشور را به
فرزند نخواهد بود به تعبیري دولت باید نمایندة ملت ـ کشور باشد، زیرا تنها با تحقق این شرط ادامۀ حیات 

می یابد. 
ن و توهیچ دانی که چه کردیم  به مادر من و تو؟      یا  چه  کردیم  به هم جان  برادر م

) 215سعی  کردیم به ویرانی  کشور  من و  تو      رو که اف بر من وتو باشد و تف بر من و تو(همان: 
باره تک بیت هایی آمده است:در اشعار دیگر بهار نیز در این

)2/165کنی(همان:پادشها  یک  سره   بد  می کنی       خود نه به ما بلکه به خود می
بر   پیکر   ملک میکروب  گشتندوب  گشتند     آنان که با  جور منس

)1/176آخر  به  ملت   مغضوب  گشتند       از ساحت   ملک   جاروب  گشتند(همان:
در مقابل دولت که در برابر ملت ایستاده بود در کشور قواي ملی شکل گرفت که با حکومت و استبداد در 

مبارزه بود. 
ین با همۀ تاریخش از آغاز اساطیري آن تا روزگار خویش دل می بندد و بهار با وجودیکه به ایران زم

1374قهرمانانش را از کیومرث تا ستارخان و سایر قهرمانان انقالب مشروطیت دوست دارد. (ر.ك.اصیل،
) هر حرکت مردمی را مشروع نمی دانست و براي آن ضوابطی در نظر داشت که در ادامه به آن اشاره می 12:

شود. 
که ستارخان به فرماندهی مجاهدین تبریز قواي محمد علی شاه را » درتهنیت فتح آذربایجان«ر شعرد

شکست داد، در وصف نیروي ملی می سراید: 
مژده که  باال  گرفت  دولت  ستارخان     شهرة   آفاق   شد   صولت   ستارخان

)211/ 1380:1از او سرنگونبهار،سر به  فلک  برکشید  رایت  ستارخان     رایت بیداد و جور گشت
ه.ش که قواي ملی تهران را فتح کرد و در پی آن محمد علی شاه خلع شد نیز بهار 1287در سال 

فرماندهان آن جریان ملی یعنی، سپهدار اعظم و سردار اسعد بختیاري را ستود.
کار  وطنآن که  کرد  از  نیکوییآفرین ها      بر       سپهدار   وطن  
) 209آن که گشت از جان و دل یار وطن(همان: نیز  صد  تحسین  به  سردار   وطن 

کرد. وي سیاستمداري بود که نسبت به بهار تمام جنبش هاي صورت گرفته در آن دوره را تأیید نمی
ین اهدافی بود، مشروطه و قدرت مرکزي اعتقاد خاصی داشت، بنابراین اگر جنبشی در جهت تقویت چن
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مشروع بود، و در غیر این صورت پذیرفته نبود. به طور مثال قیام هاي خیابانی، جنگلی و محمد تقی پسیان را 
تأیید نمی کند.

اهمیت نژاد به عنوان عامل مشروعیت بخش-1-1
گذشتگان خون ایرانی که در همان معنی نژاد به کار رفته، در نظر شاعر واالمرتبه است و همان گونه که

یا روحیۀ » خون کیانی«پایگاه واالیی داشته اند، نسل جدید هم باید به همان جایگاه برسند. در اندیشۀ او 
جمعی و وراثتی ایرانیان به واسطۀ ذکر مفاخر گذشته از حالت خفته خارج شده، بیدار می شود و منشأ 

ی آلمان ها به نوعی در ملیت گرایی تحوالت بسیاري خواهد شد. در این بخش شاعر با ستودن نژاد پرست
می شود و مصالح کشورش را بر مصالح دیگر کشورها برتر می داند و امپریالیسم » شووینیسم«خون دچار 

گذشته را که نماد کمال اقتدار ایران است چون الگویی ترسیم می کند. 
یت؟....کو  عرق   نژادي  کو  عصباي هم وطنان کینه وري تا کی و تا چند   
در  ملت   آرینامید  که  جنبش  کند  این  خون کیانی   

چون مردم ژرمنگیرند  ز  سر ،  مرد صفت ، تازه  جوانی   
کز سطوت جمشید وز قدرت بهمندر ملک نگه  داري  و  در  ملک   ستانی    

)300(همان: دارند بسی بر ورق دهر نشانی
ران را حکومت غیر ایرانیان دانسته، به این خاطر رضاشاه را مدح می کند و بهار دلیل مشکالت سیاسی ای

از او انتظار دارد که چون شاهان سامانی به ملت خدمت کند.
جز  پسر  بهمن  و  دارا  نی اندجمله  نیاکان  تو   ایرانی    اند     
انیانآن   شرف    گوهر    ساساز     عقب      دولت   سامانیان    
پادشهی  بر  ننشسته   به  زینسال  هزار  است کز ایران  زمین    
بود به شریان  و  عروقش  روانجز  ملک   زند  که  خون  کیان    
جمله   بریدند   از   ایران  امانتازي و ترك  و  مغول و ترکمان    
)175ر چه افتاد(همان: رسته شد از چاله و دبعد عرب هم نشد این ملک شاد   

ـ نمایندة » هایم«یکی از دالیل تأکید بهار بر ایرانی بودن افراد تنوع مذاهب در کشور است. در شکنجۀ 
کلیمیان در مجلس ـ شاعر بیان کرده که ایرانی بودن مهم است و نباید دین را وسیله اي براي سرکوب غیر 

مسلمانان ایرانی قرار داد.
مبتال شد بدین شکنجۀ سختیم  بدبخت    آن  شنیدم  که   ها

بست لب با چنین عذاب گرانو آن  یهودي  ز تهمت  دگران    
مسلمی بود  شوم تر  ز جهودوان که او را شکنجه می فرمود     
)2/46شحنه   با    دعوي   مسلمانی (همان:بود   تشنه   به   خون   ایرانی    
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ه نژاد تا آن حد نیست که نفی دین را بکند بلکه وي همواره در اندیشه خود دغدغه البته گرایش بهار ب
دین را دارد و بی تردید ناسیونالیسم بهار همراه با دین گرایی است و او در کنار تفاخر به گذشتگان و اسطوره 

و در بخش » رانیاي ای«هاي ایرانی ، مفاخر صدر اسالم را نیز بر می شمرد، وي در بخش تاریخی می گوید:
در حادثۀ بمباران آستان قدس، اتحاد اولیاي الهی را بیان کرده و ازین اتفاق به » اي مسلمان«دینی می گوید:

کند. به بیان دیگر در برخورد با استعمار، بهار از تمام آن چه احساسات ملی را تحریک می دیگر یاد میمحر
برابر استعمار عالوه بر ملی گرایی تاریخی ، غیرت دینی نیز کمک کرده، بهره می برد و در واقعۀ بمباران و در

می کند.
اردیبهشت  نوحه  و  آغاز  ماتم  است      ماه  ربیع  نیست  که  ماه محرم است
بارید  سنگ  فتنه  به   گهوارة   مسیح       افتاد  نار   کینه   به   گلخانۀ   خلیل

پا   فتاد       بر ما  ز  دستبرد  اجانب  زیان  رسیداسالم   از   تطاول   اعدا  ز   
اي   پیشتاز    لشکر    اسالم    درنگر      بر  این  مصیبتی که بر اسالمیان رسید

)1/252بنگر که از زمین خراسان ز جور روس      افغان و شور و غلغله بر آسمان  رسید(همان:
ه به بهانۀ دین عده اي مردم را آزار داده، از ایجاد چنین شاعر با وجود تمایالت مذهبی به دلیل این ک

نفاقی در قوم ایرانی می نالد. وي در کنار اعتقاد به نژاد ایرانی، غیر ایرانیان را به واسطۀ این که در این کشور 
ا تا زندگی می کنند و در چیزهاي دیگر با مردم مشترکند، ایرانی می نامد. بنابراین نژاد نیز چون مذهب تنه

زمانی مورد پذیرش است که به اتحاد آسیب نزند زیرا نفاق داخلی اقتدار را از بین می برد. 
دارمش دوست گرچه افغان استهر  که  از  مردم  خراسان  است    
همه   ایرانی  اند    و   پاك نژادزان  که  افغانی   و   تخاري  زاد  

)95لعن  حق   باد   بر   نفاق   بشر(همان: دیگردین  جدا  کردمان  ز  یک
اهمیت آزادي در مشروعیت بخشی-2

پس از مشروطه، آزادي در معناي اجتماعی خود که با رهایی از قیود جامعه معنا می شود، کاربرد بیشتري 
مردم « معنی است کهاز معانی پشین یافت. آزادي که به مفهوم دموکراسی غربی نزدیک می شود، به این

عالوه بر این که از نظر فردي، حقوق و آزادي هایی دارند؛ از نظر اجتماعی نیز مختارند سرنوشت سیاسی و 
) 16: 1384یاحقی،»(اقتصادي سرزمین خود را معین کنند. 

با توجه به تغییر مبانی قدرت در مشروطه  و اهمیت نقش مردم در مشروعیت بخشی به قدرت فرد حاکم،
ترین نوع آزادي سیاسی شمرده می شد از دخالت مردم در کلیۀ شؤون جامعه و شرکت در انتخابات که مهم

عوامل حقیقی مشروعیت بخشی به حکومت بود، و از اینجاست که جوهر دموکراسی، آزادي و مساوات 
اید بپذیریم که تحقق دانسته شده و اگر معتقد به رجحان نسبی آیین دموکراسی بر دیگر انواع حکومت باشیم ب

حکومت ملی منوط بدان است که افراد آزاد باشند و به طور مساوي در تعیین مقدرات جامعه شرکت کنند. 
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) در حقیقت آزادي سیاسی یعنی این که فرد محکوم ارادة متغیر، نامعلوم و خودسرانۀ 2: 1340(ر.ك.آدمیت،
شد.فرد دیگر نباشد. چیزي که در مشروطه به درستی محقق ن

ه.ش این دانسته که به سبب فساد و ظلم حاکم بر 1304بهار دلیل اختفاق و نبودن آزادي بیان را درسال
و اجازة » دهان مردم را ببندند«جامعه بهترین راه کنترل مردم براي حاکمان و عمال بی لیاقتشان این است که 

مشکالت پی ببرد.  سؤال و مؤاخذه را از آن ها گرفته تا کسی نتواند به منشأ حقیقی 
بستند مردم را زبان تا کس نداند رازشان      چون شبروي کاندر نهان برپاي در پیچد نمد

)403/ 1380:1(بهار،
اگر   سالمت   خواهی   به  هر   مقام   زبان       مکن دراز که در آن خنجري است خون آلود

)454سرخ  سر  سبز را  به تیغ کبود(همان: زبانخموش  باش  چه  بسیار  دیده ام   که  دهد    
ترین مانع تحقق آزادي سیاسی و اجتماعی استبداد بود و در برابر، مشروطه، در دورة مشروطه بزرگ

رفت. رفتار و نظامی که براي دست یابی به قانون و مجلس و انتخابات مصداق آزادي سیاسی به شمار می
قت در نظر شاعر قانون، مجلس، انتخابات و مشروطه از مصداق هاي مهار قدرت مطلق به وجود آمد. در حقی

آزادي است.
از  چرخ  برین  گذشت افغانمعمري به هواي وصلت قانون  
فرسوده  به  تن درشت خفتانمدر  عرصۀ   گیر ودار  آزادي  
)327از  وصل  تو   روي  برنگردانم(همان : اي   آزادي   خجسته  آزادي  

که در مذمت احمدشاه سروده شده ، شاعر انتخابات مجلس و آزادي را برابر » هیجان روح«در شعر 
دانسته و مشکالت انتخابات را مشکلی در تحقق آزادي می داند. 

)347(همان: هر روز فکنده مشکلی دیگردر  معنی انتخاب  و آزادي    
نتیجه

و محدود کردن قدرت حاکم بود بنابراین پیش از وجود قانونی در دوره مشروطه تالش براي برپایی قانون
که به رفتار حکام مشروطه، مشروعیت ببخشد نفوذ و ویژگی هاي فرد حاکم و رعایت حال مردم می توانست 
به حکومت وجاهت بدهد. در نظر بهار که با فرهنگ، تاریخ، اعتقاد ایرانیان و دنیاي متجدد غرب آشنا است، 

هاي خاصی می یابد. وي تا حد بسیاري معتقد است که فرد حاکم از طریق معیارهاي حقیقی و نفوذ، مالك 
مناسب با جامعۀ خود می تواند مشروعیت الزم براي قدرت را بیابد. بهار یکی از مهم ترین عواملی که به 

که از قدرت هیأت حاکم نفوذ می بخشد را رضایت قلبی مردم از حکومت می داند. در نظر وي شاه مستبدي
خود بهره برده، تنها در نظام اجباري خود مشروع است زیرا مردم چاره اي جز اطاعت از وي ندارند. 
حکمران حقیقی فردي است که صفاتی چون: کمال عقل، تأیید الهی، مناعت طبع و بخشندگی، قانون مداري 
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د بر خود و بر دیگران سروري را داراست. در نظر وي عقل و دانش دو اصلی است، که براساس آن می شو
یافت. 

از دیگر معیارهایی که به فرد نفوذ می بخشد رعایت عدالت است .در دورة مشروطه یکی از مظاهر عدل، 
پذیرش مشروطه و مجلس قانون گذاري و حاکمیت ملی بود، به بیان دیگر عدل در برابر استبداد و ظلم به 

ي در آن دوره است.کار رفته، که مناسب با مفهوم قانون مدار
نظامی که بیشترین انتظارات ملت را برآورده می کند، مشروعیت دارد. از جمله نیازهاي مردم تحصیل علم 
و فرهنگ شایسته، نیازهاي بهداشتی، اجتماعی و مسائل معیشتی و اقتصادي است. با توجه به فقر حاکم در 

است، و شاعر در تامین این مسائل بیش از هر چیز بر دوره مورد نظر مهم ترین نیاز، تامین معیشت مردم بوده
خصایص اخالقی حاکم تاکید می کند همان عواملی که سبب نفوذ فرد در میان مردم می شود عواملی چون:

جود و بخشندگی در کنار قناعت و دوري از بخل. اهمیت گشاده دستی حاکم در نظر شاعر تا به آنجا است 
سیاست هاي مالی خود بخشنده باشد و رفاه مردم را مهیا کند، ضعف حاکمیت که می گوید اگر حاکمی در 

او پوشیده خواهد شد و بلعکس اگر به سبب ضعف سیاست هاي مالی مردم از امیر ناراضی شده و 
مشروعیتش را از دست بدهد، قاطعیت، ترس از زور و اعمال خشونت دیگر فایده اي نخواهد داشت. 

اگر فردي وطن پرست باشد به دباوري از جمله معیارهاي مشروعیت ساز است در نظر بهار روحیه خو
ملت خود زیان نمی رساند، بنابراین اصل مفقود در ذهن دولت جدا از ملت خود، ناسیونالیسم و وطن 

دوستی است.
وي که تغییر عوامل مشروعیت ساز حکومت و ایجاد روحیه خودباوري را بسته به ناسیونالیسم و اتحاد

ملت و دولت می دانست با مبارزه با استبداد و ظلم درجهت اصالح افکار عمومی گام برمی داشت.
ولی چه نژاد و چه از معیارهاي ناسیونالیسم در ذهن شاعر داشتن نژاد ایرانی در کنار اعتقاد مذهبی است 

دار را از بین می برد.مذهب تا زمانی مورد پذیرش است که به اتحاد آسیب نرساند زیرا نفاق داخلی، اقت
ترین مانع تحقق آزادي سیاسی و اجتماعی، استبداد بود و در برابر، مشروطه، در دورة مشروطه بزرگ

رفت. رفتار و نظامی که براي دست یابی به قانون و مجلس و انتخابات مصداق آزادي سیاسی به شمار می
ون، مجلس، انتخابات و مشروطه از مصداق هاي مهار قدرت مطلق به وجود آمد، در حقیقت در نظر شاعر قان

آزادي بوده و مشروعیت بخش است.
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بررسی و تحلیل چگونگی ارائه مفاهیم و مبانی دینی در کتاب هاي شعر کودکان  گروه هاي 
1389از انقالب اسالمی ایران تا سال » ج«و » ب«، »الف«سنی 

١دکتر زیبا قالوندي

استادیار دانشگاه سلمان فارسی کازرون
پورمریم حاجی

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
چکیده

هاي گوناگونی دارند و در هر مرحله از رشد نوع کودکان از نظر تفکّر مذهبی در سنین مختلف، دوره
هاي متعددي براي انتقال نسبت به مفاهیم دینی متفاوت است. از این منظر نیازمند شیوههانگرش و تفکّر آن
هاي مؤثر براي بیان مفاهیم دینی است، زیرا گذشته از اینکه در باشند.  ادبیات یکی از راهمفاهیم دینی می

باورهاي مذهبی عجین گیري خود، باروحیه، اخالق و اوضاع زندگی بشر تأثیر بسزایی دارد، از آغاز شکل
سازد و نیز به شناسی و...را در خود منعکس میبوده است. شعر که بیش از هر نوع ادبی، اهداف تربیتی، روان

-گوي مناسبی براي نیازهاي کودکان میها، مورد توجه کودکان است؛ پاسخدلیل آهنگین بودن و دیگر ویژگی
مختلف به مفاهیم دینی و با توجه به نوع نگرش آنان در هر باشد. با در نظر گرفتن نیاز کودکان در سنین

رسد که والدین، شاعران و نویسندگان در انتخاب مطالب متناسب با سنّ کودك، سنّی، ضروري به نظر می
هاي ي مفاهیم دینی موجود در شعر کودکان گروهدقّت الزم به خرج دهند. از این روچگونگی ارائه

، موضوعی است که مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته 1389از انقالب اسالمی تا »ج«و » ب«، »الف«سنّی
هاي سنّی کودك در سه گروه یاد شده پی ف و قوت آثار با توجه به ویژگیاست، تا از سویی به نقاط ضع

دامین برده شود و از طرفی دیگر با در نظر گرفتن تمایالت شاعران روشن شود که ادبیات معاصر کودکان به ک
کند.شود و با کدامین هدف، روند رو به رشد خود را طی میسمت و سو کشیده می

ادبیات کودك،شعر، مفاهیم دینی، گروه سنی.ها:کلیدواژه
مقدمه:

هاي شعر کودکان ي مفاهیم و مبانی دینی در کتاببررسی و تحلیل چگونگی ارائه«مقاله حاضر با عنوان 
کند. طبیعی اهداف و ضرورت هایی را دنبال می1389از انقالب اسالمی تا » ج«و» ب«، »الف«هاي سنّیگروه

داند سازد که نگارنده بر خود الزم میاست که عنوان پژوهش براي هر خواننده سواالت متعددي را مطرح می
ها را بیان نماید.تک مقولهکه علل انتخاب تک

1 .Ziba.Ghalavandi@Gmail.com
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باشد. با علم ر از میان انواع مختلف ادبیات کودك میرسد، دلیل انتخاب شعاولین سوالی که به ذهن می
ها به وجود آمده است و با توجه به هاي ادبیات کودك به صورت شعر در قالب الالییبه اینکه اولین نمونه

ي وافر دارند و همچنین با این عقیده شناختی کودکان که در سنین کودکی به مطالب آهنگین عالقهشرایطروان
سازد، این نوع از شناسی و... را در خود منعکس میش از دیگر انواع ادبی، اهداف تربیتی، روانکه شعر بی

ادبیات کودك براي این پژوهش انتخاب شد.
ي باشد. عالوه بر عالقهدومین سؤال مربوط به انتخاب مقطع سنّی برگزیده شده براي این پژوهش می

پذیري و یادگیري انسان در هاي اخیر و همچنین میزان تأثیرشخصی، به دلیل اهمیت دادن به کودك در قرن
این دوران، دوران کودکی به عنوان گروه سنّی این پژوهش قرار گرفت. با توجه به تقسیم بندي سنین مختلف 

بندي باشد. همچنین بر اساس طبقهسالگی می12-11شناسان، دوران کودکی تا پایان انسان از منظر روان
در دوران کودکی » ج«و » ب«، »الف«نظر کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، سه گروه سنّی ها ازکتاب

به » ج«هاي اول دبستان و گروهبه سال» ب«هاي قبل از دبستان، گروه به سال» الف«گیرد. گروه سنّی قرار می
-می» ج،د«مربوط به گروه سنّی هاشود. الزم به ذکر است که تعدادي از کتابهاي آخر دبستان اطالق میسال

گیرند. ها نیز در این پژوهش مورد بررسی قرار میباشد که آن
ي آماري مورد پژوهش قرار گرفته است مورد سؤال قرار هایی که به عنوان جامعهبا نگاهی دیگر، سال

آمده بعد از انقالب ها و جریانات سیاسی و اجتماعی و مذهبی به وجودگیرد. با توجه به اینکه موقعیتمی
کند شایسته است ادبیات بعد از انقالب به طور هاي دیگر متفاوت میاسالمی ایران، این دوران را از دوران

جداگانه مورد بررسی قرار بگیرد.
اي که درانتخاب عنوان این پژوهش نیاز به شرح و توضیح دارد، دلیل انتخاب مفاهیم و چهارمین نکته
باشد.ي آماري عنوان شده میمعهمبانی دینی در جا

- ترین دینتوان گفت بزرگساالن است اما به واقع میکنند که دین فقط مخصوص بزرگّاي تصور میعده
باشند. دوران کودکی با طرح سؤاالتی همچون خدا کجاست؟ از کجا آمده است؟ پژوهان دنیا کودکان می

. از این منظر، بررسی ادبیات دینی براي کودکان ضروري به باشدمفهوم بهشت و جهنّم چیست؟و... همراه می
رسد. نظر می

سازند، زمانی که پذیر دارند و سؤاالت متعددي را در این زمینه مطرح میکودکان از ابتدا طبیعتی دین
د که با گردکنند، فرصتی فراهم میي مفاهیم و مبانی دینی بیان میهایی دربارهآیند و پرسشکودکان نزد ما می

ي کمال ها، آنان را یک گام به هدف زندگی و قدمی دیگر به قلّهاستفاده از میل درونی و فطرت خداجوي آن
- کنند بهترین زمان براي بیان حقایق میهایی را مطرح میاي که کودکان چنین پرسشنزدیک سازیم. لحظه

شتري براي شنیدن دارند.اند و بنابراین آمادگی بیباشد، زیرا آنان آغازگر گفتگو بوده
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-هاي اخیر باستانها براي زندگی بهتر نیازمند به یک ایدئولوژي، مکتب و یا دین هستند. پژوهشانسان
ي جوامع بشري وجود داشته است. ي این است که دین از ابتداي خلقت انسان در همهشناسی نشان دهنده

ها از محل دفن گذشتگان به دست آمده، ه در حفاريتصاویري که بر روي دیوار غارها نقش بسته و اشیایی ک
ها و عصرها وجود داشته است. (حکیمی ي دینی در تمام قرني آن است که تجربههمه نشانه

) 17:1374هیوم،»(اي دین نداشته باشد.اي وجود نداشته که به گونهدر تاریخ بشر هرگز  قبیله)«263:1382و...،
بودن، دین نقش اساسی در زندگی و جامعه بشري دارد. دین به شخص با توجه به گستردگی و قدیمی 

هاي شود که یک انسان باالترین رضایتتوان از منبع دیگري دریافت نمود و سبب میدهد که نمیچیزي می
هاي مافوق بشري این جهان زندگیش را، از طریق ارتباط حیاتی با آنچه او به عنوان قدرت و یا قدرت

) 18، به دست آورد. (همان:دهدتشخیص می
با وجود اینکه دین بر روي تمام جوامع بشري نقش مؤثري دارد، اما در تعریف دین نظر واحدي وجود 

اند.ندارد و هر گروه و ملّت، به اقتضاي نوع نگرش و نیازي که به دین دارند، تعریفی از دین ارائه کرده
ي دینی داشته باشد و تواند یک تجربهل و یا انسان بزرگ میي عاقاي ساده است که هر بچهدین به اندازه

) در تعریف عام 18:1374باشد. (همان،اي پیچیده است که فهم آن نیازمند به تجزیه و تحلیل میبه اندازه
: 1378سیدي و...، »(دین آن چیزي است که انسان را به سوي کمال و شکوفایی استعدادها رهنمون شود.«

توان دین را راه و روش و مجموعه رفتار انسان دانست که به اختیار و ساده و توافقی می) در تعریفی53
-پرستی صورت میجویی و خداآزادي و انتخاب خود با توجه به نیازهاي فطري و اجتماعیش نسبت به خدا

را دو مفهوم ) این تعریف در ادبیات دینی کودکان راهگشا و مد نظر است زی281:1382گیرد. (حکیمی و...،
دهد.آزادي و مسئولیت پذیري را براي مخاطب کودك ترویج می

اي تعلیمی و تربیتی بوده است. به بعد ادبیات کودك مقوله1300بان و از حدود سالبعد از جبار باغچه
با ي سنگین قهر انقالبی بر سر ادبیات کودك گسترده شد و موجب پیدایش آثاريي پنجاه سایهاما در دهه

کم از دنیاي واقعی زبان نماد و تمثیل شد. ادبیات کودك که بیشتر رنگ و بوي سیاسی به خود گرفته بود کم
) 20: 1379کودکان دور شد و این روند تا چند سال بعد از انقالب ادامه یافت. (حجوانی،

بررسی کرد: توان در چهار برههمحتواي ادبیات کودك بعد از انقالب را می
هایی در قالب قصه و شعر آفریده ي اول تا پایان جنگ ادامه یافت. در خالل انقالب و جنگ، حماسهبرهه

رسد که ي واقع گرایی و رئالیسم بر فانتزي و تخیل چیره گشت. هر چند به نظرمیها شیوهشد که در آن
ان را به سوي واقع گرایی پیش ادبیات فانتزي بیشتر مورد توجه کودکان باشد اما شرایط حاکم، ادبیات کودک

هاي نیروهاي رزمنده، او هم باید کرد که در کنار زحمات و رشادتبرد. در چنین حالتی نویسنده حس می
اي اگرچه مقدس و احترام برانگیز است اما با توجه به دست به کار شود و بنویسد که چنین احساس وظیفه

پردازد و قطعاً به خلق گیرد، بیشتر به مستقیم گویی میحادثه شکل میگونه از ادبیات در زمان وقوع اینکه این
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ي ایران در آن ي اوضاع و احوال حاکم بر جامعهها کامالً بیان کنندهشود. اشعار و قصهادبیات و هنرمنتهی نمی
شد. هاي کودك یافت میهایی از آن همچنان در کتابي شصت  رگهدوران بود و تا اواخر دهه

پور، محقّق و عران فعال در این برهه رحماندوست، قاسم نیا، ملکی، نیکخواه، ابراهیمی، شعبانی، امینشا
باشند.نیري می

کند که با تحولی یابد، نویسنده احساس میادامه می1373شود و تا آغاز می1368ي دوم که از در برهه
هایی مانند مذهب، انقالب و ملیت را باید ارزشکه در جامعه ایجاد شده و نسل جدیدي که ظهور کرده است

تر مطرح کند. تر و هنرمندانهسنجیده
محتواي ادبیات کودك در این دوران بیشتر شامل مضامین اجتماعی همچون ازدواج، پدر یا مادر شدن، 

ها و جاذبههایی در ادبیات کودك، ورود و دخالت باشد. ورود چنین مقولهثروت، فقر، طالق، شهرت و... می
شود و همین امر موجب رشد ادبیات هاي کودکانه ظاهر میسالی است که در نوشتههاي دنیاي بزرگخواسته

ي نویسندگان و ها و وارد شدن اندیشه) در تعبیري این دخالت24: 1389شود. (چیت سازي، کودکانه نمامی
نامند.می» سالیویروس بزرگ«اند را هشاعرانی که بعد از گذشت چند سال از دنیاي کودکی فاصله گرفت

هاي جدیدي همچون ناصر کشاورز، ي قبل در این برهه نیز حضور دارند، اما چهرهاغلب شاعران برهه
محمد کاظم مزینانی، افشین عالء، افسانه شعبان نژاد، بابک نیک طلب، حسین احمدي و علی اصغر نصرتی به 

ي اول به شمارآورد. با این همه تعدادي از توان شاگردان برههه را میپیوندند. در واقع این گروها میآن
کنند. اي باالتر ظهور میگذارند و در مرتبهي اول را پشت سر میشاگردان مقطع دوم، استادان خود در برهه

)27: 1379(حجوانی،
شاعرانی همچون مهري دهد.ي جدیدي در ادبیات کودك رخ میي هفتاد برههتا پایان دهه1373از سال 

ي ادبیات ماهوتی، آتوسا صالحی، عرفان نظر آهاري، محمود پوروهاب، داوود لطف اهللا و... وارد عرصه
ها از معدل آثار شاعران ها، باید اعتراف کرد که معدل آثار آناي جهششوند که صرف نظر از پارهکودك می

)46تر است. (همان:ي پیشین پاییندر برهه
ي ادبیات کودك و ي هفتاد رشد نقد ادبی است . در این حوزه انتشار پژوهشنامههاي دههویزگیاز 

هاي دانشگاهی. از نامهي نتایج تحقیقات محقّقان آزاد است و هم گزارشگر پایاننوجوان، هم انعکاس دهنده
-ت. انتشار دو کتاب روشاین گذشته نقد آثار ایرانی و خارجی ادبیات کودکان، نیز مورد توجه قرار گرف

ي کتاب شناسی نقد ادبیات کودکان و فانتزي در ادبیات کودکان اثر محمد هادي محمدي که داوران جایزه
را به آن دو اختصاص دادند، چاپ آثار ادبیات کودکان را وارد 1378هاي سال ي بهترین پژوهشسال، جایزه

هاي ادبیات کودکان ور کارشناسان ادبیات کودکان در کنگرهاي کرد. همچنین در این دوران حضي تازهمرحله
) 25: 1389گیرتر شد. (چیت سازي،ي اندرسن چشمو هیأت داوران جایزه
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خیز به «ي سوم و برهه» رسمیت یافتن ادبیات کودك«ي اول بعد از انقالب بندي، برههبه عنوان جمع
رسد. هنوز مچون بهار است که با یک گل از راه نمیاي شدن هباشد. البتّه حرفهمی» اي شدنسوي حرفه

)47: 1379هاي بسیاري باید رخ دهد تا ادبیات کودك به آن نقطه برسد. (حجوانی،اتّفاق
باشد، شاعرانی همچون غالمرضا بکتاش، محمد حسن ي مورد مطالعه میي هشتاد که آخرین برههدر دهه

هاي گذشته در این دهه حضور آغاز نمودند. همچنین شاعران برههحسینی، منیره هاشمی و.... فعالیت خود را
شد. در این ها با کمیت و کیفیت بیشتري نسبت به آثار شاعران تازه وارد منتشر گیري داشتند و آثار آنچشم

ا ریزي خاصی مجموعه آثاري را منتشر نمود که زیباترین شعرها ردهه کانون پرورش فکري کودکان با برنامه
در مورد یک موضوع خاص از شاعران مختلف در یک مجموعه گردآوري و چاپ نمود. همچنین در این 

هایی با این مضامین مانند از آسمون تا اینجا، شعر دهه توجه کانون بر روي مفاهیم دینی زیاد شد و مجموعه
دعا، خدایا تو خوبی و... پدید آورد. 

ي نقد، نظریه و پژوهش است که گیري در زمینههاي چشمشرفتي هشتاد شاهد پیادبیات کودك در دهه
ترین توان آن را مهمساز و هم متأثر از امر دانشگاهی شدن ادبیات کودك در ایران است که میهم زمینه

ي هشتاد دانست. هر چند پیش از این ادبیات کودك مورد بررسی دانشگاهیان رخداد در این قلمرو در دهه
اي نهادین به دانشگاه راه نیافته بود. امکان تأسیس مرکز مطالعات ادبیات کودك حوزه به گونهبود اما این 

) را باید در چنین بستري بررسی کرد. این مرکز توانست پس از تصویب با سرعتی 1385دانشگاه شیراز(
ي علمی ـ پژوهشی گیر به نهادینه کردن امر دانشگاهی کردن ادبیات کودك بپردازد. چاپ نخستین مجلهچشم

-خانه، تأسیس نخستین کتاب1387ي مطالعات ادبیات کودك در سال ي ادبیات کودك با عنوان مجلّهدر زمینه

در قلمرو ادبیات 1390همایش ملّی تا سال 3ي تخصصی ادبیات کودك و نوجوان در شیراز و برگزاري 
ي ي روشنان به عنوان نشریهساخت. چاپ مجلههایی بود که تحقّق این امر را در عمل ممکن میکودك شیوه

ي نقد همچون از این هاي تخصصی در زمینهتخصصی ادبیات کودك و نوجوان در این دهه و انتشار کتاب
)، زیبایی شناسی 1387)، عبور از مخاطب شناسی سنّتی(1387هاي ناگزیر()، دیگرخوانی1385باغ شرقی(

اي است که در جهت تبیین مبانی نظري در ایران صورت ي عمدهها) حاکی از تالش1389ادبیات کودك(
)26: 1389گرفته است. (چیت سازي، 

توان گفت بعد از انقالب اسالمی با فراز و فرودهایی که از لحاظ سیاسی و اجتماعی به در مجموع می
نه و دیگر مسائل ساالهاي بزرگوجود آمد و با وجود مشکالتی مانند رشد سفارشی نویسی و دخالت دیدگاه

هایی موجب افت شعر کودك شد، آثاري براي کودکان پدید آمد که به سوي ادبیات کودك که در دوران
رود. اي شدن پیش میحرفه

تعاریف مفهومی



5861 هامجموعه مقاله

باشد. اصول دین بررسی شده در این پژوهش شامل منظور از مفاهیم و مبانی دینی اصول و فروع دین می
باشد. با توجه به گستردگی و فراوانی اشعار با مضمون خداشناسی، توحید در امت میتوحید، نبوت، معاد و ام

بندي پنداري و نام خدا طبقهاین پژوهش به توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی، توحید عبادي، انسان
روزه، حج و هاي شعر کودکان مورد توجه شاعران بوده است شامل نماز، گردید. فروع دینی که در کتاب

باشد. جهاد می
» ج«هاي اول دبستان و گروه سنّی به سال» ب«هاي قبل از دبستان، گروه سنّی به سال» الف«گروه سنّی 

شود.هاي آخر دبستان اطالق میبه سال
ي تحقیقپیشینه

فایی دهد که این شاخه از ادبیات مراحل رشد و شکوبررسی اجمالی ادبیات کودك در ایران، نشان می
ي کمی و کیفی قابل بررسی است. رشد کمی ادبیات کند. این رشد و شکوفایی از دو جنبهخود را سپري می

ها و هاي ادبی، افزایش جشنوارهکودك مربوط به افزایش ناشران، نویسندگان و شاعران، رشد تشکّل
لت دارند که مربوط به افزایش باشد. شواهدي نیز بر رشد کیفی این حوزه دالهاي کتاب کودك مینمایشگاه

هاي نظري به ها و پژوهشها و ورود بحثمیزان نقد و پژوهش، گسترش آموزش ادبیات کودك به دانشگاه
)، تاریخ 1378شناسی نقد ادبیات کودك(هایی از جمله روشباشند. انتشار پژوهشمجلّات دانشگاهی می

) و 1387شناسی سنّتی (، عبور از مخاطب1383تا 1379هاي جلد طی سال7ادبیات کودکان و نوجوانان در 
اندازي مرکز مطالعات ي هشتاد از جمله راههاي ادبیات کودك در دههاز همه مهمتر دانشگاهی شدن فعالیت

پژوهشی در این زمینه توسط این ي علمی) و تصویب مجلّه1388ادبیات کودك و نوجوان دانشگاه شیراز(
هایی است ي ادبیات کودك و... حاکی از تالشهاي ساالنه در زمینهبرگزاري همایش) و همچنین1388مرکز(

که در جهت تبیین مبانی نظري ادبیات کودك صورت گرفته است.
ي مفاهیم دینی در کتب شعر کودکان بعد از انقالب اسالمی پژوهش مستقلّی ي چگونگی ارائهدر زمینه

هاي داستان کودکان ونوجوانان ا عنوان بررسی مفاهیم دینی در کتابهایی بصورت نگرفته است، اما پژوهش
هاي خداشناسی در در قالب پایان نامه دانشگاه آزاد و همچنین بررسی راه1385تا 1380هاي در بین سال

در قالب مقاله صورت 1385-1363هاي هاي شعر کودکان انتشارات کانون پرورش فکري در سالکتاب
گرفته است.

ن مقاله:مت
در این پژوهش به بررسی مفاهیم دینی در کتب شعر انتشارات کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان 

شود. مفاهیم مورد پرداخته می1389بعد از انقالب اسالمی تا انتهاي سال » ج«و » ب«، » الف«هاي سنی گروه
ي عدل به عنوان یکی از اصول دین موردي هاي انجام شده براباشند. در بررسیبررسی اصول و فروع دین می
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هایی از یافت نشد و در مبحث فروع دین به نماز، روزه، جهاد و حج پرداخته شده بود که ضمن آوردن نمونه
شود.اشعار، به هر کدام از موارد جداگانه پرداخته می

ن  ونوجوانان هاي کودك چاپ کانون پرورش فکري کودکاي آماري این پژوهش از میان کتابجامعه
هایی که بعد از انقالب به چاپ رسیده بود، با تالش فراوان تهیه شد و مورد مطالعه انتخاب شد. تمامی  کتاب

قرار گرفت. 
ها صرفاً انتخاب کتاب شعر به چاپ رسیده بود که یک مورد از کتاب110ي پژوهش در بررسی جامعه

توصیف خداوند بود و چون این کتاب به منظور کودکان اشعاري از شاعرانی چون خاقانی، نظامی و... در
اي از کتاب هیچ نشانه12کتابی که بررسی شد، در 109نوشته نشده بود، اصالًمورد مطالعه قرار نگرفت. از 

مفاهیم مورد نظر به دست نیامد. 
است به اجبار  ها براي دو گروه سنّی به طور مشترك به چاپ رسیده با توجه به اینکه برخی از کتاب

مربوط به » د«موجود بود، مورد بررسی قرار گرفت. گروه سنّی » ج،د«هایی که براي گروه سنّی کتاب
باشد وچون دنیاي کودکی و نوجوانی مخصوصاً از نظر تفکّر مذهبی متفاوتند، قرار گرفتن این دو نوجوانان می

شد. باها میگروه سنّی در کنار هم، نادیده گرفتن یکی از آن
ي آماري مفاهیمی که مورد توجه شاعران بوده است توحید، نبوت، معاد، امامت، نماز، جامعهبا بررسی

1يباشد. شکل شمارهباشد. بیشترین توجه بر روي توحید و کمترین مربوط به حج میروزه، حج و جهاد می
ي آماري این پژوهش و تمایل شاعران در ي میزان فراوانی اشعار با مفاهیم دینی در جامعه(یک) نشان دهنده

باشد. البتّه این نمودار مربوط به تعداد اشعاري است که به طور کامل بیان هرمفهوم و تناسب میان مفاهیم می
اند، تصاویري کوچک به منظور بیان هر مفهوم سروده شده است. در میان اشعاري که با این هدف خلق نشده

گیري افزایش کند ولی به دلیل اینکه آمار را به صورت چشمدار را تقریباً حفظ میوجود دارد که نظم این نمو
ها در این نمودار خودداري شده قدر به یک مفهوم پرداخته نشده است، از ذکر آندهد و در حقیقت آنمی

است.
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1شکل 
هاي با مفهوم توحید در سالي آماري این پژوهشي فراوانی اشعار جامعهبیان کننده2ي شکل شماره

-جهش چشم1385و 1382شود که در سالباشد. در بررسی این نمودار به این نکته پی برده میمختلف می
هاي خدایا تو خوبی در سال گیري در توجه به خداشناسی کودکان رخ داده است که مرهون انتشار مجموعه

باشد. می1385و شعر دعا و از آسمون تا اینجا در سال 1382

2شکل
ي توحید آشنا    در بررسی مفاهیم و مبانی دینی در شعر کودکان، آن دسته از اشعار که کودك را با مسأله

خورد، این است که تمام ي مهمی که در اشعار مربوط به خدا، به چشم میکنند بسیار زیاد هستند. نکتهمی
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-هاي خداوند تالش می، شاعران با توجه دادن کودك به آثار و نشانههاها، شبیه هم هستند. در تمامی آنآن
دهند، آن هم با زبانی ها کنند. این اشعار فقط درس خداشناسی میکنند که کودك را متوجه خالق این زیبایی

تعدد گذارند. آیا به این وسیله به سواالت مجواب باقی میمبهم و کلّی و کودك را با دنیایی از سواالت بی
قابل درك است که » الف«کودك در مورد خدا پاسخ داده خواهد شد؟ و آیا براي کودك مخصوصاً گروه سنی 

ساالن خدا را درون هر چیز ببیند و احساس کند. البتّه نباید فراموش کرد که شاعر این گونه مانند بزرگ
کند. به واقع آیا یک ونه بیان میگسال است که برداشت خود را از زبان یک کودك، ایناشعار، یک بزرگ

رسد که شاعر بدون در نظر گرفتن قدرت درك کند. به نظر میگونه درك میکودك هم، ماهیت خدا را این
کودکان، براي سرگرمی و ایجاد یک اثر موزون آهنگین چنین شعرهایی را سروده است.

با مفهوم خداشناسی شده که متناسب شناختی رشد کودك منجر به خلق آثاريعدم توجه به مسائل روان
-11ها در دوران کودکی که تا پایان دهد که انسانشناسی رشد نشان میبا سنّ کودك نیست. نظري بر روان

هایش دارند و قدرت تفکّر در مورد مسائل مجرّد کشد، تصوري مادي از خداوند و ویژگیسالگی طول می12
اي کنند. در برخی از موارد اشعار به گونهجوانی چنین قدرتی را کسب میندارند و با نزدیک شدن به سنین نو

قرار داده شده است » الف«بندي کتاب براي گروه سنّی ساالن است اما در طبقهاست که قابل درك براي بزرگ
ي به هاي مادسروده شده که خداوند را موجودي شبیه انسان با ویژگی» ج«و برعکس اشعاري نیز براي گروه 

.باشد. هاي کودکان زیر هفت سال میباشد و از ویژگیمی» جاندارپنداري«اند که مطابق با تفکّرتصویر کشیده
اند، در برخی از آثار، تمام شعر بار در بیان مفهوم خداشناسی شاعران به چند طریق آثار خود را ارائه داده

ینکه تصویري کوچک از خداشناسی با هدف ستایش ي دیگر اکشد، شیوهمعنایی با مفهوم توحید به دوش می
ي نیایشی و ي خدا در کلّ شعر هیچ جنبهخورد و در برخی از اشعار، واژهیا نیایش در یک شعر به چشم می

چرخد.ستایشی ندارد و شعر بر محور موضوع دیگري می
رسد که در گرچه به نظر میدومین مفهوم دینی که باید مورد توجه شاعران باشد، نبوت است. این مفهوم ا

ي بعد از توحید باید مورد توجه باشد، اما بر اساس بررسی هایی که در کتب شعر کودکان به عمل آمد، مرتبه
باشد و فقط سه شعر به بحث نبوت و اشعاري که در وصف حضرت رسول سروده شده بسیار کم می

باشد. مهربانی و محبت ر محتوا مانند کمیت آن میزندگانی پیامبر اکرم پرداخته است. کیفیت اشعار از نظ
ي قابل توجه در بخش نبوت این است که تمامی اشعار مربوط به گروه پیامبر وجه مشترك اشعار است. نکته

هاي آخر دبستان را که سال» ج«باشد. از آنجا که کودکان با گروه سنی ي هشتاد میدهه» ج، د«و یا » ج«سنی 
هاي ها خواستارعدالت و پیروزي حق هستند، سالشوند و در داستانحس عدالت آشنا میگذارنند، بامی

باشد. ي پیامبران و ائمه علیهم السالم میدبستان زمان مناسبی براي آشنا کردن کودکان با سرگذشت و سیره
دهد. هاي مختلف نشان میي پژوهش در سالنمودار فراوانی نبوت را در جامعه3شکل 
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هاي اند. در بررسیرغم مهم بودن آن، از ذکر آن خودداري کردهعران در پرداختن به اصل معاد علیشا
انجام شده فقط یک مورد به جهان پس از مرگ به طور مستقیم اشاره دارد، که با توجه دادن کودك به رویش 

ر کشیده است، مابقی موارد مجدد گیاه در فصل بهار، زنده شدن بعد از مرگ انسان را براي کودك به تصوی
تصویرهاي کوچکی است که یا ذکر بهشت ودوزخ است ویا مردن. گرماي تابستان را جهنّم و هر چیز خوب 

اند. همچنین مرگ را به دو مفهوم تمام شدن عمر و یا از بین رفتن یک چیز به کار هو مطلوب را بهشت نامید
شوند اما صحبتی از جهان پس از مرگ نیست. به طور کلی اند. این اشعار گرچه مرگ را متذکّر میبرده

رسد اما چگونگی جهان پس اند که زندگی با مرگ به پایان نمیي معاد تنها به این نکته پرداختهشاعران درباره
اند.ي اعمال و ماهیت بهشت و جهنم و ... را به تصویر نکشیدهاز مرگ و محاسبه

3شکل 
هاي بنیادین مثل خدا، معاد و مرگ نه آثار  ي پرداختن به پرسشت کودك در حوزهمتأسفانه در ادبیا

ي راه به نویسندگان باشد و اگر در اي که نشان دهندههاي خیلی برجستهاي وجود دارد و نه پژوهشبرجسته
ي ر حوزهتوان این مسائل را مطرح کرد، قطعاً د، دقّت نشود و فکر شود که به شکل سنّتی میاین حوزه

) 129: 1384هاي بنیادین، هاي بنیادین آشفتگی به وجود خواهدآمد. (پرسشپرسش
در تحلیل شعرهایی که در وصف ائمه اطهار سروده شده باید گفت که این اشعار جاي بحث فراوانی 

د ي کودك و نوجوان در این مورد سروده شده است. بیشتر این اشعار رویکرترین شعرهادارند، ضعیف
ي تاریخی بر برداشت و دیدگاه هنري شاعران ارجح دانسته شده است. تاریخی دارند و برداشت و نتیجه

کند، اما نگرش و ما حصل او چیز دیگري باید باشد، اگر جز این شاعر اگر چه از اسناد تاریخی استفاده می
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اي باشد که به بیان هنري به گونهشود. در محور افقی شعر، تصاویر باید باشد شاعر به شبه مورخ تبدیل می
کنند که در اختیار همگان هست. این اي استفاده میکمک کند. بعضی از شاعران حتی از اطّالعات تاریخی

کنند. تر است که اطّالعات تکراري را بدون تصرف هنري بیان میایراد زمانی اساسی
هاست و ر ستایش بزرگی این شخصیتاز دیگر اشکاالت اساسی این بخش این است که اشعار فقط د

آید، سروده حتّی براي نمونه یک شعر در بیان ماجراهاي کودکی آنان که بیشتر به مذاق کودکان خوش می
ي رفتار و سخن گفتن ایشان و ... غم و هاي کوتاهی از نحوهنشده است. شاعران بیشتر به جاي حکایت

کنند، بنابراین کودك فقط متوجه بزرگی و ارجمندي ان میهاي ایشان بیشادي خود را در سوگ یا پیروزي
ها شده است.شود اما شاید نداند چه عواملی سبب ارجمندي آنایشان می
کند. سال هاي مختلف بیان میي اطهار علیهم السالم را در سالفراوانی اشعار با محوریت ائمه4شکل 

شود.این اي از نظر کمی مشاهده میدهی رشد قابل مالحظهي تو بوي سیب میبه دلیل انتشار مجموعه1382
اثر تنها کتابی است که صرفاً براي چهارده معصوم سروده شده است.

4شکل 
به منظور بررسی اشعار با محتواي نماز باید اذعان نمود که چون کودکان زیر هفت سال به مفهوم نماز و 

بروز پیدا کند و کودکان کم » ج«و » ب«اند در اشعار گروه سنی توچگونگی آن نیازي ندارند، این مفهوم می
به » ب«ها براي گروه سنّی ي پاکیي نماز چشمهمجموعه1385کم در این سنین با نماز آشنا شوند. در سال 

-باشد. اشعاري که در مجموعهچاپ رسید که شامل هشت شعر در مورد نماز و اذان و جشن عبادت و... می
ه دست آمد صرفاً تصویري کوچک در محور افقی شعري است که موضوع اصلی آن چیز دیگري هاي دیگر ب
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باشد. بیشتر اشعاري که صرفاً در این راستا سروده شده و یا فقط تصویري کوچک در این باره را به دوش می
اند.کشند، به توصیف جانماز، چادر نماز و وقت اذان و ... پرداختهمی

مفید 5، شکل 1389هاي پس از انقالب اسالمی تا افتن از فراوانی اشعار نماز در سالبه منظور آگاهی ی
ها است. ي پاکیي نماز چشمهبه دلیل انتشار مجموعه1385باشد. جهش سال می

5شکل
ي اشعار توحیدي قوت ندارند. هر چند درك اند، به اندازههایی که به نماز، روزه و حج پرداختهسروده

وم توحید براي کودکان مشکل و پیچیده است با این حال اشعار مربوط به توحید با کیفیت و کمیت مفه
ي آماري این پژوهش به خود بیشتري منتشر شده است. روزه و حج هر کدام فقط یک شعر را در جامعه

اند. اختصاص داده
له مفاهیمی است که شاعران به آن توان پی برد که جهاد نیز از جمي پژوهش میبا بررسی و تحلیل جامعه

هاي متمادي، ادبیات کودك را به سمت ادبیات رئالیستی نظر دارند و با تکیه بر مفهوم جهاد توانستند سال
است،با در نظرگرفتن اینکه شعر جوششی است که از نظر زمان سرایش، به زمان وقوع حادثه نزدیکببرند.

ادبیات جنگ در همان زمانی هاي سیاسی و جنگ قرار گرفت.جریاني شصت تحت تأثیر ادبیات دینی  دهه
دهد و البتّه از چنین حالتی گریز و گزیري نیست. در گویی میکه جنگ جریان دارد جاي خود را به مستقیم

هاي نیروهاي رزمنده، او هم باید دست به کند که در کنار زحمات و رشادتچنین حالتی نویسنده حس می
اي اگرچه مقدس و احترام برانگیز است اما قطعاً به خلق ادبیات و بنویسد که چنین احساس وظیفهکار شود و 

هاي ي کارزار حضور نداشته باشد. بنابراین نوشتهشود، به ویژه آنکه نویسنده، خود در عرصههنرمنتهی نمی
اري از اشعار این دهه، جنگ بسی)26: 1379زمان جنگ بیش از آنکه تحلیلی باشد، تبلیغی است. (حجوانی، 
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گونه مشکالت اجتماعی درست است؟ آیا روبرو کردن کودکان با اینآموخت. اماو دفاع را به کودکان می
ها را با این مسائل اي معتقدند که اگر کودکان از این گونه مسائل دور نگه داشته شوند، دنیاي بیرون آنعده

ها آشنا شوند تا در موقع نیاز بتوانند ها و اندیشهکارهاي ادبی، با ارزشکند و بهتر است کودکان باروبرو می
راه خود را پیدا کنند. 

منتشر 1368-1363هاي ي سالدهد که بیشترین اشعار با مفهوم جهاد در فاصلهپژوهش حاضر نشان می
ي شصت به اتمام هي جالب اینجاست که هر چند جنگ تحمیلی و دفاع مقدس در دهشده است. اما نکته

هاي دیگر چنین اشعاري خلق شده و فراوانی این دسته از اشعار در دیگر ها و دههرسید، با این حال در سال
دهد.این مطلب را به خوبی نشان می6ها به نسبت مفاهیم دیگر قابل توجه است. شکل دهه

است که مفهوم جهاد را به تصویر خورد وجود اشعار کاملی مطلب دیگري که در این زمینه به چشم می
شود. هاي دیگر به ندرت دیده میکشیده است. در این مفهوم تصویرهاي کوچک در میان اشعار با موضوع

6شکل 
نتیجه نهایی پژوهش:

شود.ها اشاره میبا بررسی منابع مورد پژوهش، نکاتی چند به دست آمد که در زیر به آن
نابع مورد پژوهش است، پنج کتاب صرفاً براي بیان مفاهیم دینی بوده کتابی که جزء م109از میان 

1364و 1360، 1359، 1357هاي هاي غیردینی آوررده شده است.در سالالي آموزهومابقیاشعار در البه
اند و مالك ها بدون تعیین گروه سنّی منتشر شدهکتاب1367هیچ اثري به چاپ نرسیده است. قبل از سال 

هاي بعد تعیین شده اي است که در چاپها گروه سنّیدي در این پژوهش براي این دسته از کتاببنطبقه
است.
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مطرح نبوده است و همچنین هر چه » الف«گروه سنّی 1376ي قابل تأمل دیگر اینکه قبل از سال نکته
شود کاسته می» ج،د«،»ج«بندي سنّی هایی با ردهشود از انتشار کتابنزدیک می1389به سمت سال 

بوده » الف،ب«ها بر روي گروه سنّی دهد که بیشترین توجه در تمام این سالمیانگین آثار منتشره نشان می
است. 

ي تواند در ارائههاي سنّی مورد نظر این پژوهش میشده در گروهآمار مربوط به مفاهیم دینی ارائه
از این رو در پایان این پژوهش وجود جدول زیر راهکار براي ادبیات دینی کودك موثر واقع شود، 

رسد.ضروري به نظر می
گیريجدول نتیجه

ج،دب،جالف،بجبالف
1252724توحید
21نبوت
11معاد

1146امامت
12182نماز
1روزه
بی گروهیک مورد حج

11618بی گروه دو مورد جهاد
، » ج،د«دهد که در مبحث توحید بیشترین آثار مربوط به گروه سنّی بررسی این جدول نشان می

-می» ج،د« و جهاد بیشترین آثار مربوط به گروه سنّی » ب،ج« ، نماز گروه سنّی»ج«امامت بیشتر گروه 
باشد. 

کتابنامه
هاالف: کتاب

). تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان.1368(ـ آب و مهتاب.
. قم: پژوهشگاه تحقیقات اسالمی.2ي روایات ج ). جهاد در آینه1386ـ آخوندي، مصطفی. (

). باغ سبز شعرها. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان.1365ـ ابراهیمی، جعفر.(
ران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان.). باغ سیب. ته1372ـ .................. (

). مثل یاس. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان.1374ـ. ...................... (
دهی(مجموعه شعر درباره چهارده معصوم علیهم السالم). ). تو بوي سیب می1382ـ. ....................... (

و نوجوانان.تهران: کانون پرورش فکري کودکان
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). صداي سبز. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان.1376ـ احمدي، حسین. (
). سیري در عقاید. تهران: قطره.1374ـ احمدي شاهرودي، احمد علی. (

). تهران: کانون پرورش فکري کودکان و 1385هاي خانه). (ـ از آسمون تا اینجا(از مجموعه ترانه
نوجوانان.
ي محمد حسین نظري نژاد. مشهد: آستان ). آموزش در دوران کودکی، ترجمه1374دك، برنارد. (ـ اسپا

قدس رضوي.
ي دکتر قدمعلی سرامی. ي منظوم و جایگاه آن در ادبیات کودك با مقدمه). قصه1388ـ اسپید، ندا. (

تهران: ترفند.
ي کتاب کودك.). گذري در ادبیات کودکان. تهران: شورا1353ـ ایمن، لیلی. (

. تهران: دارالکتب االسالمیه.1). برگزیده تفسیر نمونه ج 1382ـ بابایی، احمد علی. (
). ترجمه قرآن. تهران: صدر.1366بروجردي، سید محمد ابراهیم. (-

). رونویس از بهار. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان.1385ـ بکتاش، غالمرضا. (
). ادبیات کودکان عامل پیوند کودکان دنیا با نگاهی به ادبیات کودکان فرانسه. تهران: 1389ـ بهداد، بهاره. (

سوره مهر.
). صداي ساز باران. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان.1378ـ پوروهاب، محمود. (

و نوجوانان.). بنیادهاي ادبیات کودك. تهران: کانون پرورش فکري کودکان1384ـ پوالدي، کمال. (
). تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان.1386هاي خانه). (هاي مامانی(مجموعه ترانهـ ترانه

). نهج البالغه. مشهد: آستان قدس رضوي.1383ـ جعفري، محمد تقی. (
دهه هاي آشکار، پنهان و تهی در ادبیات داستانی کودك ). بررسی درون مایه1389ـ چیت سازي، الهه.(

دانشگاه پیام نور استان فارس.». ج«،»ب«،»الف«هاي سنّی هفتاد و هشتاد تألیف در ایران گروه
). ادبیات کودکان و نوجوانان (ویژگی ها و جنبه ها). تهران: روشنگران 1380ـ حجازي(فراهانی)، بنفشه. (

و مطالعات زنان.
دکان و نوجوانان.). تهران: کانون پرورش فکري کو1374هاي نا تمام. (ـ حرف

). کالس بهار. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان.1384ـ حسینی، محمد حسن. (
ـ حسینی بهشتی، سید محمد. (بی تا). خدا از دیدگاه قرآن. بی جا: بعثت.

ـ حکیمی، عباس. (بی تا). رستاخیز اقوام و ادیان. بی جا: عصر جوان.
. تهران: 1مبانی ادبیات کودکان و نوجوانان(ادبیات دینی کودك نوجوان)ج ).1382ـ حکیمی، محمود و....(

آرون.
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پرسش کودکان و نوجوانان 40). خداشناسی قرآنی کودکان پاسخ به 1389بهري، غالمرضا. (ـ حیدري ا
درباره خدا. قم: نشر جمال.
ن و نوجوانان.ها. تهران: کانون پرورش فکري کودکا). شعر سبزه1385ـ خدادوست، احمد. (

). تهران: کانون پرورش فکري کودکان و 1382ـ خدایا تو خوبی(آثار شاعران معاصر براي نوجوانان). (
نوجوانان.

). تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان.1361ـ دویدم ودویدم. (
وانان.). چشمه نور. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوج1363ـ رحماندوست، مصطفی. (

). سگی بود، جنگلی بود. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان. 1375ـ .................................. (
). بابا آمد، نان آورد. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان.1378ـ ................................. (

). بازي با انگشت ها. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان.1383.. (ـ ...............................
). ترانه هاي نوازش. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان.1385ـ .............................. (
فکري کودکان و نوجوانان.). اون چیه که، اون کیه که. تهران: کانون پرورش1386ـ. ............................. (

ها). تهران: کانون پرورش فکري ي خاله(مجموعه بازي با انگشت). خانه1388ـ .............................. (
کودکان و نوجوانان.

ـ رحیمی اصفهانی، غالمحسین. (بی تا). خداشناسی از دیدگاه علم ودین. تفرش: عسکریه.
صول عقاید اسالم. بی جا: فرا گفت.). ا1387ـ زاهدي، فاطمه و.... (

). آشنایی با نقد ادبی. تهران: سخن.1383ـ زرین کوب، عبدالحسین. (
). یادداشت ها و اندیشه ها. تهران: سخن.1383ـ .................................... (
). ادبیات کودکان. بی جا: اطالعات.1364ـ شعاري نژاد،علی اکبر. (

). چتري از گلبرگ ها. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان.1372فسانه. (ـ شعبان نژاد، ا
). کالغه کجاست ؟ روي درخت!. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و 1375ـ ............................ (

نوجوانان.
مایش). تهران: کانون پرورش فکري تی (بازي، شعر، نتی، کاله تی). ماه تی1385ـ ........................... (

کودکان و نوجوانان.
برم (بازي، شعر، نمایش). تهران: کانون پرورش فکري ). گرگم و گله می1386ـ ........................... (

کودکان و نوجوانان.
). تاب تاب تاب بازي. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان.1373ـ شعبانی، اسداهللا. (

). تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان.1365. (1ـ شعر خوانی 
). تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان.1385ـ شعر دعا ( از مجموعه ترانه هاي خانه). (
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). موسیقی شعر. تهران: آگه.1386ـ شفیعی کدکنی، محمد رضا. (
. قم: جامعه مدرسین قم.1ید ج ). التوح1357ـ صدوق، ابوجعفر محمد بن علی. (

). اساس االقتباس، به تصحیح محمد تقی 1376ـ طوسی، محمد بن الحسن ملّقب به خواجه نصیرالدین. (
مدرس رضوي. تهران: دانشگاه تهران.

ي عمه گلچین. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان.). قصه1358ـ عسگري، میرزا آقا. (
). زالل عقاید .قم: اسوه.1378(ـ فوالدي، محمد.

). برف و بهار. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان.1385ـ قاسم نیا، شکوه. (
المنعم خفاجی. ـ قدامۀ بن جعفر، ابی الفرج. (بی تا). نقد الشعر، تحقیق و تعلیق الدکتور محمد عبد

بیروت: دارالکتب العلمیه.
ادبیات کودکان و نوجوانان و ترویج خواندن. تهران: سمت. ). 1383ـ قزل ایاغ، ثریا. (
). بوي گردوهاي کال. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان.1376ـ کشاورز، ناصر. (

). تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان.1365ـ کالغ پر. (
ترجمه و شرح حاج سید جواد ،1ـ کلینی، ابی جعفر محمد بن یعقوب. (بی تا). اصول کافی ج 

مصطفوي. تهران: دفتر نشر فرهنگ اهل بیت علیهم السالم.
، ترجمه لطیف راشدي و سعید راشدي.قم: اجود.3و2). اصول کافی ج 1388ـ کلینی، محمد بن یعقوب. (

). شعر کودك در ایران. تهران: آگاه.1352ـ کیانوش، محمود. (
). زبان چیزها. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان.1369ـ ........................ (
). طوطی سبز هندي. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان.1369ـ ........................ (
). باغ ستاره ها. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان.1370ـ ......................... (

هاي جهان. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان.). بچه1370............... (ـ ..........
). تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان.1366ـ گل بادام. (

). تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان.1369ـ الال، الال، گل شب بو. (
می شدم. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان.). کاش باران1379ـ لطف اهللا، داوود. (
). پرنده و فال. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان.1382ـ ....................... (
). زندگی: یک لبخند. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان.1383ـ ....................... (

تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان.). 1365ـ ما با هم. (
ي آن به ، تلخیص بحاراالنوار و ترجمه7ي آثار ج ). تحفه1389ـ مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی. (

ي شمس الضحی. تهران: کتاب نیستان.کوشش موسسه
). دیوان. تهران: اندیشه.1356ایرج میرزا. (-
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. تهران: انتشارات اسالمی.2ماء وصفات الهی فقط در قرآن ج ). اس1372ـ محقّق، محمد باقر. (
). یک آسمان گنجشک. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و 1381ـ محمدي، محمد حسین. (

نوجوانان.
. تهران: چیستا.1ـ 6). تاریخ ادبیات کودکان، ج 1384ـ محمدي، محمد هادي و... (

، ترجمه حمید رضا شیخی.قم: دارالحدیث.6و2میزان الحکمه ج ). 1385ـ محمدي ري شهري، محمد. (
). درآمدي بر آموزش عقاید، نگارش عبد الجواد ابراهیمی. قم: دارالعلم.1376ـ مصباح یزدي، محمد تقی.(

). عقاید حقّه، ترجمه علیرضا مسجد جامعی. تهران: وزارت 1382ـ موسوي خوانساري، سید احمد. (
ی.فرهنگ و ارشاد اسالم

، به همت رینولد الین نیکلسون. تهران: مولی. 2). مثنوي معنوي ج1363مولوي، جالل الدین محمد. (-
). تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان.1385ها. (ي پاکینماز چشمه-

). سرخ و صورتی. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان.1369ـ نیري، صفورا. (
). ادیان زنده جهان، ترجمه دکتر عبدالرحیم گواهی. بی جا: دفتر نشر فرهنگ 1374م، رابرت.(ـ هیو

اسالمی.
ب: مقاالت و نقد ونظرات به ثبت رسیده 

، صص 1384، شهریور 95ـ پرسش هاي بنیادین در ادبیات کودك، کتاب ماه کودك ونوجوان، شماره 
123-129

رهاي مذهبی کودك ونوجوان، نقد ونظر به ثبت رسیده در کتاب ـ پوروهاب، محمود؛ نگاهی دیگر به شع
250ـ229،صص1381درباره ادبیات و هنر دینی به کوشش حسین حداد و...، تهران: نیستان.

، پژوهشنامه ادبیات کودك و »سیري در ادبیات کودك و نوجوان ایران پس از انقالب«ـ حجوانی، مهدي؛ 
47ـ25ص،ص1379، تابستان 21نوجوان، شماره 

،پاییز و 28و27، تعلیم و تربیت، شماره »درك کودکان دبستانی از مفاهیم دینی«ـ خادمی، عزّت؛ 
115-93، صص 1370زمستان

، فصلنامه روشنان نشریه تخصصی »ادبیات تخیلی کودکان و قابلیت تبیین مفهوم خدا«ـ ژوبرت، کلر؛ 
49-36، صص 1389ادبیات کودك و نوجوان، دفتر دهم، پاییز

ي ادبیات دینی کودك، پژوهشنامه پرسش درباره6کارشناس به 10هاي ـ سیدي، حسین و...؛ پاسخ
63-43،صص1378، 18ادبیات کودك و نوجوان، شماره 

ـ شعبان نژاد، افسانه؛ گفتگو با افسانه شعبان نژاد، نشریه هفتمین جشنواره مطبوعات کودك و 
43-40و نوجوانان، صص ، کانون پرورش فکري کودکان 1384نوجوان،
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، »(سه گروه سنی الف،ب،ج)70بررسی انتقادي اشعار دینی کودك در دهه «ـ عباسپور نوغانی، محبوبه؛ 
80-72، صص1386و فروردین 1385، بهمن و اسفند 10سال 6-4کتاب ماه کودك و نوجوان، شماره 

ظر به ثبت رسیده در کتاب درباره ـ علی پور، منوچهر؛ تجلّی عاشورا در شعر کودك و نوجوان، نقد ون
296ـ284، صص1381ادبیات و هنر دینی به کوشش حسین حداد و...، تهران: نیستان.

، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم، شماره »تعریف ادبیات«ـ فتوحی، محمود؛ 
195-170، صص 1380، بهار 32

، فصلنامه روشنان »و عقالنی داستان دینی کودك و نوجوانبررسی سیماي رحمانی«ـ کاموس، مهدي؛ 
125-88، صص 1389نشریه تخصصی ادبیات کودك و نوجوان، دفتر دهم، پاییز

، فصلنامه روشنان نشریه تخصصی ادبیات کودك و »حس دینی به سبک کودکی«ـ کریمی، عبدالعظیم؛ 
21-4، صص 1389نوجوان، دفتر دهم، پاییز

، دو »هاي دینی و اخالقینقش ادبیات در شکل گیري کودکان با تاکید بر گرایش« و...؛ـ محمدي، مهدي 
120-110، صص1389، بهار و تابستان 10شماره 5فصلنامه علمی ـ پژوهشی تربیت اسالمی، سال 

، اسفند 75، معرفت، شماره )»1هاي آموزش مفاهیم دینی به کودکان(اصول و روش« ـ مقدسی پور، علی؛
44-36، صص 1382

، به ثبت رسیده در کتاب درباره »تأملی بر ادبیات دینی کودك و نوجوان«ـ مهدوي شجاعی، محمد؛ 
136ـ131،صص1381ادبیات و هنر دینی به کوشش حسین حداد و...، تهران: نیستان.

، کانون 1384ـ میزگرد شعر کودك و نوجوان، نشریه هفتمین جشنواره مطبوعات کودك و نوجوان،
101-64رش فکري کودکان و نوجوانان، صص پرو

، نشریه هفتمین جشنواره مطبوعات کودك و »مخاطب سیال ،شعر سیال«آهاري، عرفان؛ ـ نظر
29-24، کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، صص 1384نوجوان،

1، پژوهشنامه کودك و نوجوان، شماره »توازن فن و هنر در شعر«ـ نیکخواه آزاد، وحید؛ 
: منابع غیر مستقیمج

). خدا چه مهربان است. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان.1373ـ یاما، آکی کو کا گه. (
ها. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان.). میوه1366ـ ابراهیمی، جعفر.(
کانون پرورش فکري کودکان و ).خورشیدي اینجا، خورشیدي آنجا. تهران: 1368ـ ...................... (

نوجوانان.
). کالغ تشنه. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان.1371ـ ...................... (
). آب، مثل سالم!. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان.1372ـ ...................... (
ک. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان.). آواز پوپ1372ـ ....................... (
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). چیستم من؟. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان.1378ـ ...................... (
). اختر چرخ ادب. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان.1365ـ اعتصامی، پروین. (

). تهران: کانون پرورش فکري کودکان و 1385خانه). (هاي ـ بازي، بازي، بازي(از مجموعه ترانه
نوجوانان.

). تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان.1370ـ برگزیده شعر از چند شاعر. (
). تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان.1372ـ برگزیده شعر کودکان. (

کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان.). درخت خانه ما. تهران: 1384ـ پوروهاب، محمود.(
). آسمان کوچک. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان.1375ـ .......................... (

). درسی براي گنجشک، ترجمه مصطفی رحماندوست. تهران: کانون پرورش فکري 1361ـ تامر، زکرّیا. (
کودکان و نوجوانان.

). تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان.1388کاري از خانه شعر کودك). (هاي بابایی ( ـ ترانه
). تهران: کانون پرورش فکري کودکان و 1387هاي خانه). (هاي خواب وخیال (از مجموعه ترانهـ ترانه
نوجوانان.

). تهران: فرهنگستان زبان وادب فارسی.1389ـ دستور خط فارسی. (
). فصل بهار بنویس. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان.1379(ـ رحماندوست، مصطفی.

). شیرین تر از پرواز. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان.1367ـ سرامی، قدمعلی. (
). تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان.1382ـ سر کوهی رسیدم. (

اومد باد اومد. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان.). ابر1373ـ شعبان نژاد، افسانه. (
). بابا و باران. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان.1374ـ ........................... (
). جشن گنجشک ها. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان.1374ـ ........................... (

). زنبور و سیب قرمز. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان.1377...................... (ـ .....
). قور و قور و قور،قار و قار و قار. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و 1378ـ ........................... (

نوجوانان.
و چه رنگ. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان.). ارنگ ارنگ بگ1387ـ ........................... (
). هاجستم و واجستم. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان.1387ـ ........................... (
). دس و دس و دس نخود و عدس. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و 1389ـ .......................... (

نوجوانان.
). کالغه به خونش نرسید. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و 1381ـ شعبان نژاد، افسانه و... (

نوجوانان.
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). گل آفتابگردان. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان.1368ـ شعبانی، اسداهللا. (
ي کودکان و نوجوانان.). آخرین پرنده آزاد. تهران: کانون پرورش فکر1372ـ ...................... (
). ساز من ساز جیرجیرك. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان.1373ـ ...................... (
). ساز شاخه ها. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان.1374ـ ...................... (
. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان.). رنگین کمان کودکان1379ـ ...................... (
). زمین ما، دل ما. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان.1384ـ ..................... (
). ماه نو، نگاه نو. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان.1385ـ ..................... (

: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان.). تهران1367. (2ـ شعر خوانی 
). تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان.1385هاي خانه). (ـ عروسیه عروسی(از مجموعه ترانه

). کالغ زرد. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان.1370ـ کشاورز، ناصر. (
ن: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان.). پاییزخانم. تهرا1371ـ ...................... (
اي مهتاب. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان.). چکه اي آواز تکه1373ـ ...................... (
). سیب جان سالم. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان.1378ـ ...................... (
اي از آسمون. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان.). فرشته1380(ـ ...................... 

). گنجشک و پروانه. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان.1385ـ ...................... (
). تنها انار خندید. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان.1374ـ مزینانی، محمد کاظم. (

هاي کاغذي. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان.). کالغ1379....................... (ـ .
). یک حرف ودو حرف. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و 1365ـ مشرف آزاد تهرانی، محمود. (

نوجوانان.
و نوجوانان.تر از آب. تهران: کانون پرورش فکري کودکان ). مهربان1372ـ نیري، صفورا. (
). یک تکّه بال صورتی. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان. 1372ـ ................... (
). چکاوك و چمنزار. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان.1375ـ .................. (

ش فکري کودکان و نوجوانان.). موشه و درخت سیب. تهران: کانون پرور1369ـ وظیفه شناس، شراره. (
). آقاي تابستان. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان.1389ـ هاشمی، منیره. (
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اخوان ثالث» شهر سنگستان«قصۀ  - تحلیل ساختاريِ شعر
1رضا قنبري عبدالملکی

عضو هیات علمی دانشگاه دامغان
چکیده

، چهارمین مجموعۀ شعر مهدي اخوان ثالث است. »وستااز این ا«از مجموعۀ »شهر سنگستان«ۀ قص-شعر
شناسانۀ آن در این مقاله، این قصه با هدف ارزیابی کارآیی و قابلیت الگوي والدیمیر پراپ در تحلیل ریخت

گري در شعر نو فارسی پرداخته شده است؛ البته با بررسی شده است. در آغاز این مقاله، به موضوع روایت
است. در ادامه، به جنبۀ پرداز در شعر نو فارسیوایی اخوان ثالث که بزرگترین شاعر قصهنگاهی به اشعار ر

سازد. بعد از آن، اي تبدیل میشود که این شعر را به روایت اسطورهاشاره می» قصۀ شهر سنگستان«اي اسطوره
زمان و «و » وگوگفت«ناصر و ع» زوایۀ دید«اي کوتاه به عناصر داستان در این قصه شده است که شامل اشاره
ها و ها، شخصیتشناسی به تحلیل خویشکارياست.در بحث اصلی مقاله، با توجه به نظریۀ ریخت» مکان

ویک خویشکاري نباید تمام سیها در این قصه پرداخته شده است. با توجه به این نکته که هر قصه حرکت
سه شخصیت انجاماین قصۀ یک حرکتی وجود دارد و را دارا باشد؛ سیزده خویشکاري در در نظریۀ پراپ

ها هستند.دهندة این خویشکاري
شناسی، خویشکاري، شخصیت اخوان، والدیمیر پراپ، ریختها:کلیدواژه

مقدمه
) از 20:1377ها هنگامی سودمندند که به کار بسته شوند.(سلدن،اي ندارد و نظریهنظریه براي نظریه فایده

با ها و انطباق آنها با متون ویژه است.هاي تحلیل آثار ادبی کمک گرفتن از نظریهروشاین رو، یکی از 
هایی از متون توان به ابعاد و سویههاي ادبی و اعمال و عملی کردن آنها با برخی از متون، میکاربست نظریه

اند.ادبی دست یافت که گویی قبالً از نظر دور مانده
اخوان » قصۀ شهر سنگستان«شعر بررسیوالدیمیر پراپ به» شناسیریخت«بر اساس نظریۀمقالهاین

وکمالگواینامااستگرفتهصورتپریانهايقصهرويبرپراپشناسیاگرچه ریختپردازد.ثالث می
شناسی در روش ریختاست.انطباققابل-از نوع قصۀ مورد بحث-سمبولیکوعامیانههايبیش در قصه

هاي بندي کرد؟ نظر او این است که خویشکاريگونه باید ردهها را چهلۀ اساسی این است که قصهپراپ، مسأ
داند و ها میها را اجزاي سازندة حکایتخویشکارياو بندي قصه است.قهرمانان قصه، عنصر خوبی براي رده

ها هستند، ین خویشکاريهایی که انجام دهندة اشخصیتکند.میمعرفیویک خویشکارياش سیدر نظریه
قصۀ شهر «در شوند.آیند که در تحلیل پراپ به هفت نوع تقسیم میاز عناصر متغیر قصه به شمار می

1.abdolmaleki@du.ac.ir



مللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایراننهمین همایش بین ال5878

سه شخصیت ویک خویشکاري مورد نظر پراپ وجود دارد و سیزده خویشکاري از مجموعۀ سی» سنگستان
ها هستند.ها یا خویشکاريدهندة این کنشانجام

»کچل کفترباز«آمیز صمد بهرنگی در کتاب ي قصۀ افسانهبه کبوترهای حیتلماین قصه، زاخوان در آغا
بیان شده است. این شعر،» قصه«، همانطور که از عنوانش پیداست در قالب »قصۀ شهر سنگستان«شعر .دارد

. شودروایت میدو کبوتراز زباناست که » فابل«وار و بلند به شکل روایی است. نوع این قصه، شعري قصیده
گو واخوان در این شعر از عنصر گفتزاویۀ دید در این قصه، زاویۀ دید نمایشی یا زاویۀ دید عینی است.

کند.براي پیشبرد قصه و گسترش پیرنگ آن به خوبی استفاده می
ات چند سالی است که در ایران با توجه به نظریۀ ریخت شناسی والدیمیر پراپ، به تحلیل و بررسی ادبی

اي که باید اضافه کرد این است که تاکنون محققان ایرانی این نظریه را در شود اما نکتهفارسی پرداخته می
و تحقیقی وجود ندارد که به بررسی شعر نو ایران از منظر این * اندتحلیل ادبیات کالسیک فارسی بکار برده

هایی است که با توجه به جزو اولین پژوهشتوان گفت که این مقالهنظریه پرداخته باشد. از این نظر، می
الگوي والدیمیر پراپ به بررسی و تحلیل شعر روایی نو ایران پرداخته است.

اي و ة کتابخانههاي آن بر اساس تکنیک تحلیل محتوا، به شیوروش این تحقیق، توصیفی است و داده
قصۀ شهر «هاي شعر ن خویشکاريشناسی پراپ، تحلیل شده است. پس از تعییمبتنی بر الگوي ریخت

هاي روایت و تعداد حرکات قصه پرداخته شده است.  ، به بررسی شخصیت»سنگستان
الف) تعریف قصه

هـا و  آدمتکـوین  بیشـتر از تحـول و  العـاده که در آنها تأکید بر حوادث خارقشود گفته میقصه به آثاري 
د نآورها را به وجود میگردد. حوادث، قصهاعه میالسحوادث خلقدر قصه محور ماجرا بر. «هاستشخصیت

قصـه نقشـی   هـاي  آدمو هـا قهرمانرشد آنکه در گسترش ود بیندهرا تشکیل میبنیادي آنرکن اساسی وو
یابنـد و بیشـتر دسـتخوش    تر دگرگونی میکم، در قصههاو قهرمانهاد. به عبارت دیگر، شخصیتنداشته باش

)  22:1380(میرصادقی،.»گونندو ماجراهاي گوناحوادث
گري در شعر نو فارسی) روایت1-الف

.اما روایت همیشه جزئـی از شـعر بـوده و هسـت    ،تا شعردانندداستان میۀفعنوان مولّروایت را اغلب به
را هـم بایـد از  ایـران و جهـان  نظیربسیاري از شعرهاي کم،داستان بدانیمۀفمولّبخواهیم روایت را صرفاًاگر
همـه روایـی   از شـاملو » مـرگ ناصـري  «و بودلر» گمشدهۀ هال«، الیوت»سرزمین هرز«حذف کنیم: شعرةدایر

. هستند
فردوسی، نظامی،: ر بزرگانی چوناشعادر بویژه و در شعر کهن فارسی گريروایتگویی وقصهةشیو

تحولنیزهامنظومهمحتوايو قالبدرفارسی،شعردرتحولآغازبا. خوردبه چشم میناموالسعدي و 
میرزادهاثر» مریمتابلوسه«ویوشیج) نیما1300(»افسانه«شعردرراحرکتاینآمد. شروعپدیداساسی
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او بهنوپردازِ پیروِشاعرانِونیماخودآثاربینترتیب، دربدینکرد.مشاهدهتوانمیروشنیبهعشقی
سرودهمنظومهمفهومازتازهبرداشتیباخوریم کهبرمیمنظومهیارواییشعرهاياززیاديهاينمونه
)77: 1379(ترابی، .اندشده

شدهرعایتنیزنوهايمنظومهآنهاست دربودنبلندي کالسیک، کههامنظومهاصلیویژگینخستین
سنتیرواییشعرهاييپردازداستاننحوةبانوهايمنظومهایندرپردازيداستانیاداستانیجنبهولیاست

متفاوتکهنهايشیوهباآنپرداختنحوةدارد،جریانشعردرداستانیهماگردارد؛ وتفاوتفارسی
.است

یکشعرکلّیتدراست، یعنیدیگريگونۀپردازي بهداستاننحوةشعرها،اینازبرخیدربر اینافزون
روایتیاگریانیست، ورواییاست، همرواییهمشعرکهايگونهندارد، بهوجودحوادثازخاصجریان
شعردرروایتترتیببدین.یافتتوانمیداستانورماندرکهنیستايگونهآن، بهپرداختنحوةاست
آمیزد، ومیدرهمنحويبهواقعیتوتخیلفرعی، خاطرات،حوادثآندرکهاستدیگريگونۀبهامروز
نگاريخاطرهصورتبهبرخیوشدهسرودهداستانصورتبهبرخیکهرواییبیانبااستشعرياشنتیجه

.حادثهوسرگذشتبیانیاو
حوادثتوالیصورتبهدقیقاًحوادثتوالیواستداستانوقصهیکشعراساسنو، یارواییشعردر

پردازيقصهالگويهمانکهکسراییووشسیا»کمانگیرآرش«یا نیما»مانلی«دارد، مثل وجودداستاندر
اخوانمهدي»سنگستانشهرقصۀ«و »کتیبه«بدیع، مثلونوروایتیهیأتدرجدیدايگونهبهیا.استسنتی

رواییشعرهايدربنابراین.خوردنمیچشمبهسنتیهايداستانحوادثتوالیآنازنشانیدیگرثالث، که
اینعمدةویژگیازرواییبیانووارگیداستانشعر، موضوعنسبیبلنديبرافزوننو؛ هايیا منظومهنو

.رودمیشماربهشعرها
- 2، هاافسانه-1به سه گروه تقسیم می شوند: عمدتاتوجه به موضوع و محتوا،باهاي نو فارسیمنظومه

یخیتارعیو وقاخیتار-3، هااسطوره
نیهمو بهی؛تازه و ابداعيهاداستانایکهن يهاافسانهةدرباراستییشعرهاةرندیدر برگها:افسانه-1

یلیتخيهاداستان-بیباستانيهاافسانه-الف:کردتقسیمبه دو بخش توانیها را مخود افسانهزینلیدل
نیچناعر با سرودناست و شیباستانياافسانهت،یرواشعرها اساسِنیدر ا:یباستانيهاافسانه-الف

، جیوشیمایاز ن» نیمرغ آم«و »یمانل«،»یلیويسرۀخان«مثل پردازدیمکهنياافسانهینیبه بازآفرییشعرها
)78: 1379(همان، سپانلویعلداز محم» سندباد غائب«مد شاملو حاز ا» ایننه دريدختراۀقص«و »اریپ«

. گرچه دهدیملیآنها را داستان تشکیاست که محور اصلییشعرهاةرندیبرگدری: لیتخيهاداستان-ب
که ستینیدارد، داستانانیکه در شعر جریداستانیولبرد،یقصه سود ميشعرها از الگونیعر در ااش
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شاعران است،الیذهن و خولیتخۀساختایافتدیاز شعر وجود داشته باشد و آنچه در شعر اتفاق مرونیب
شاعر.یخاطره و سرگذشت شخصبرگرفته از ای

. البته ردیگیو داستان هم در ذهن مخاطب شعر شکل مقصهتیکلرود،یمشیهرچه شعر پگونهنیبد
يسو«و » ناقوس«مثلابداع شاعر باشد،کالًایدر فرهنگ و باور مردم داشته شهیرتواندیمیداستاننیچن

و » مسافر«، اخوان ثالثياز مهد» پس از تندرآنگاه«و » یچاووش«،»راثیم«، جیوشیمایاز ن» شهر خاموش
دیاز حم» اهیس،يخاکستر،یآب«، زاداز فروغ فرخ» ینیزميهاهیآ«ي، سهراب سپهراز » آبيپايصدا«

سپانلویعلدمحماز » روهاادهیپ«، مصدق
قتیقرار دارد و درحقیاسطوره باستانکییۀپاآن بریکلاست که طرحییشامل شعرهاها:اسطوره-2

شاعر .یحماسیانیفضا و ببااند،یباستانةاسطورکیییو بازسراینیبازآفرياگونهبه،يااسطورهيهامنظومه
از » مهره سرخ«و» ریآرش کمانگ«مثلتاسیاجتماعاییاسیسیدنبال هدفبهیی هامنظومهنیدر سرودن چن

از » کاوه«و» یانیدرفش کاو«، اخوان ثالثياز مهد» شهر سنگستانۀقص«و » خان هشتم«یی، کسرااووشیس
. مصدقدیحم

از ياگوشهدنیکشریو به تصویخیتاريهاشعرها هدف شاعر ثبت لحظهنیدر ا:یخیتارعیوقا-3
کوچک زیبرخ«است، مثلیخیتاريهاتیاز شخصیکیشاعرانه از ي ریارائه تصوزیو نخیمهم تارعیوقا

)79: 1379ي (همان، صبوریاز عل» یحماسه ملبابک،«ي، آباداز جعفر کوش» خان
) روایت در شعر اخوان ثالث2-الف

در شعر  » روایت«به نخستین شاعري بود که بعد از نیمادر تاریخِ شعر نو فارسی، مهدي اخوان ثالث
- میاما یقیناًمتفاوت است،نیماروش گري باپردازي و روایتروش او در داستانگرچهتوجه ویژه داشت.

به لحاظ بسامدي، . استداشتهنظرنیماتجارببهاشهنريهايتجربهنخستیندراخوانکهگفتتوان
بهاست؛بردهشعر بهرهدرسراییداستانوروایتشیوةازشاعرِ معاصرِ دیگرنیما و هرازبیشاخوان
شاعريرااودانست واخوانشعرساختاريوسبکیژگیهايویازیکیرا» روایت«توانمیکهايگونه

نامید.سراداستانوگرروایت
ازپسآنگاه«،»مرکبومرد«،»سنگستانشهرقصۀ«،»کتیبه«شعرپنجدردر شعر رواییاخوانتسلطاوج

یزندگ«،»یچاووش«چونییشعرهاو »اوستاایناز«مجموعۀدر»ستارهکدامینغروبناگه«و»تندر
آنها است که دريااستادانهيهاگونهداستانشعرها،این از ياریبس.شودمیدیده» هشتمخوان«و » دیگویم

و الهامیپرتو آنکیاشعار حاصل نیااند.در کنار هم قرار گرفتهشدهوگوها کامال حسابحوادث و گفت
از سر حوصله و تأمل به بزرگ،پردازدهیقصکیایاهر مسینوداستانکیبلکه اخوان مانند ستندیزودگذر ن

) 7:1383(احمدپور،است.هآنها پرداخت
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/ اکنونکنمیم»تیروا«من/ ...خوان هشتم را«:نامیده است»يراو«بارها خودش را اخوان در شعرهایش 
نقل خود را شهیممن ه/ نکیاکندیمتیروایتوس»يراو«/ ماث/ خوان هشتم رايآر/ 1»ماث«من که نامم

میراو«:ا) ی74: 1370(اخوان ثالث،.»نماند شکیباقیهم در دلیخردلگریتا که د/ میگویبا سند همراه م
نینفرۀرانیونیجغد ا/ .ادمیرفته از يهاافسانهيراو/ .يام بارگفتهکههمچنانم،یبازگو/ ،يآرمیراومن،
شعر نیهمچن) 76: 1370(همان،.»رفته بر بادميهاقصهيوکوسراکيقمر/ آباد،خرابنیبوم بام ا/ خیتارةشد

نیمهر و کاریعنیا/ ست،یشعر ن/ دردست.ۀقصيآرقصهن،ی...قصه است ا«:خواندیم»قصه«ی خود را گاه
) 75: 1370(همان،». مرد و نامردست...

نیدر«:کندیمکیمنظوم نزدينثريرا به ساختارهاکه آنرودیمشیتا آنجا پیاخوان گاهییزبان روا
و با خوف و میرانیاس/ دارميگریديمن صفاشو،صفایبجهان،گو،/ دارميگریديخود هوايبرازندان،

از،ییشهر پر از جنجال و غوغانیدر/ دارميگریديخوف و رجا من دل به جانیدر/ بازامار؛یرجا درگ
من اندر / و عزلتییبا حقگوکیلپسندم مرغ حق را،/ رمدايگریديسراغمش خلوتلیکه با خ/ آن شادم

يماجراز هرکس،ترنیریکه ش/ نازم به عشق خودهرکس،يماجرادمیشن/ دارم.يگریدينواخود،يانزوا
دارم...يگریديهاخوابالشیکه هر شب با خ/ از زلفشيتاريفداشد،شانیاگر روزم پر/ دارم.يگرید

)20-19: 1370(همان،
یاريبهخوانندهزیرادارد؛روایتگیريشکلدرسزاییبهنقشتوصیفوتصویرروایی،شیوةدر

بهراقصهرویدادهايووقایعوگیرد،میقرارداستانفضايدرکهگویاستهايتوصیفوزندهتصویرهاي
تصویرهابهواقعیات،وقایعوازدرستیودقیقروایتدادندستبهبرايراويبنابراین. یابددرمیدرستی

.شودمیراويپرگوییسببخوداینکهدارد،نیازبسیارهايتوصیفو
باعث شدهفاتیتوصنیهموگیرد میبهرهتوصیفویژهبهوتصویرازخودهايروایتاخوان نیز در

يبرايسازنهیو زمدیتمهیو نوعياطناب بدانند. حال آنکه فضاسازيمنتقدان شعر او را دارایکه برخاست
لمسائریو تفسحیتوضنوع شعرهاست.نیايضروريازهایناز،ییمختلف در شعر رواو حوادثعیوقا

در اشعار اخوان به یبالغیوجود آمده و عاملکه آگاهانه بهیاطناب-اطنابیمختلف در طول شعر و نوع
نیبدياشاخصهنیچن،يو شاعران بعد از ومایکه در شعر نشعر اوست،از مشخصات-دیآیشمار م
رارویدادهاوهاپدیدهتیزبین،ايبینندهاخوان چون) 7:1383(احمدپور،وجود ندارد.يو نموداريریچشمگ

وروشنتصویرهايباکاوید،ودیدگوناگونشانهايجنبهوجزئیاتتمامباراوقایعکهگاهآنونگردمی
.نهدمیشعرشخوانندهبرابردرمفصلیوکاملیتروادقیق،هايتوصیف

اخوان ثالث.ي؛مخفف مهد»ماث«1
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روزنامۀبهوابسته»نامۀ هنرهفته«در1355آبان20درکهعبدالهیاکبرعلیباوگوگفتدراخوان
نابومحضشعرازدورنتیجهدروروایتوقصهرااوشعرکهمنتقدینیبهپاسخدرشدچاپ»اطالعات«

شعرالیوتکارهايبعضیمثلام،گفتهشعرنیماکارهايبعضیمثلآثارمعضیبدر: «استگفتهدانندمی
من. امگفتهشعرخودممثلوام،گفتهشعرسعديکارهايازايپارهمثلهست،روایتهمهاآندرکهامگفته
-ندادهتنزلایتروحدبهراشعراماام،دادهاوجشعرحدبهراروایتمن. دانممیشعرنوعیراروایتخود

-نمیایراديهیچهمکاردر اینوهستمراويمناصوالًاي است که باید به آن توجه کنند...این مسئله.ام
حدبهراقصهمن. استزندگیخوداصالً. استزندگیهايقسمتترینپراهمیتازیکیقصهبینم... اصوالً

درزیرا. استانسانیهنرهايآفرینشزیباترینازیکیوالًاصقصه. امنشدهقصهنزولباعثام،دادهاوجشعر
)185-184: 1382(کاخی، ...».انسانکلماتوکاروهستانسانزندگیوحرکتهست،انسانآن

بااو.کندمیبیانآنیاريبهراخودفلسفیواجتماعیهاياندیشهاخوانکهاستابزاريروایتوقصه
اجتماعی،-سیاسیرویدادهايووقایعداستانی،عناصرازگیريبهرهباتاکندمیتالش»روایت«کارگیري به
چنیندر. کندبیانتمثیلیونمادینزبانیباوداستان،قالبدرراآنهاازخودشناختودریافتهمچنینو

شکلآناساسبرروایتکهاستظاهريمعنايورویهیکدارايداستاننمادینی،وتمثیلیشعرهاي
دیگرسوياز.استپنهانشعررمزهايونمادهاپسدرفلسفیهايایدهواجتماعیمفاهیموگیرد؛می

روایتاسطوره،داستانیماهیتبربناودارند؛حماسیواياسطورهمحتواییاخوانشعرهايازبسیاري
.استهاییقصهچنینبیانبرايشیوهبهترین

شکلوهاي تمثیلی که محتواروایت-1شوند:اخوان به سه بخش تقسیم میايهبه طور کلی روایت
اي، اسطوره-داستانیهايروایت-2»تندرازپسآنگاه«و»سترون«،»میراث«شعرهاي ماننددارند؛نمادین

گذشتسرهاي تاریخی که در آنها به بیانروایت-3.»هشتمخوان«و»سنگستانشهرقصۀ« ،»کتیبه«همچون
بایدبازاما: گویدمیزندگی«مجموعۀ شعرهايو»امیرخانهايدست«،»طلوع«مانندپردازد؛اي میخاطرهو

...»زیست
:استألهچند مسمهم شعر اخوان، معلولِيهایژگیاز ویکیعنوان بهيگرتیو روايپردازقصه

و یوصفیمدل«دنیمثل برگزما،یو آرا و نظرات نیسبکاتیخصوصیاخوان از برخيریرپذیتأث-1
موضوع تازه عوض شود.ثیاز هر حدیما بااتیادب«:سدینویمشیهااز نامهیکیدر ماین. شعردر»ییروا
شیپوبا پسنکهیو نه امیکنانیاست که مضمون را بسط داده و به طرز تازه بیکافنیو نه است،ینیکاف

است که نیعمده ا.میبه فرم تازه زده باشتدسگر،یدلیوساایها اعو کاهش مصرشیو افزاهیآوردن قاف
. (نیما یوشیج، »میهاست به شعر بدهباشعور آدميایکه در دنییو روایطرز کار عوض شود و مدل وصف

1371 ،95  (
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حضور قاطع دستگاه وسو،کیبه اعتراض دردآلود از ازیشکست و نۀو تجرب1332سال يکودتا-2
یزبانيوجوو او را به جستجدا کرددیجديهاکیاز کالسکارياخوان را در محتوا،گریدياز سوشیتتف

.ها باشد واداشتحسنیکه درخور ا

را داشته ییو صراحت آثار منثور و روایراحتطرف،کیاز کهیزبانافتنیياخوان براخودتالشِ. 3
که وزن به یاز نظم و نظامبتواند،یلیو تخیلییدر وجوه تخحد نگهداشتنضمنگر،یو از طرف دباشد،
که -تکراريو جادوفیرديبندو سلسلههیقافالیه و جاذبه و کمند سرااضافه قدرت سحبهدهد،یکار م

)6:1383(احمدپور،مند باشد.بهره-استهیو شگرد خاص قافیعنصر اصل
»قصۀ شهر سنگستان«ب) شعر 

پیکر.اند روي شاخۀ سدر کهنسالی/ که روییده غریب از همگنان در دامن کوه قويستهدو تا کفتر/ نش
هاي هر دوان با هم./ خوشا دیگر خوشا عهد دو جان گوي غصهدو دلجو مهربان با هم./ دو غمگین قصه

همزبان با هم.
گر/ خطاب ار هست: هاي آن این را نوازشهاي این آن را تسلی بخش./ تسلیدو تنها رهگذر کفتر/ نوازش

»جان خواهر جان/ بگو با مهربان خویش درد و داستان خویش«جوابش: »/ خواهر جان«
ست و با دستان فروپوشانده چشمان ست اینجا کیست./ ستان خفتهنگفتی، جان خواهر! اینکه خوابیده«-

یست، باري سرگذشتش داریم./ نگفتی کخواهد ببیند روي ما را نیز کو را دوست میرا/ تو پنداري نمی
»چیست

ها خورده./ وگرنه تاجري کاالش اش را گرگپریشانی غریب و خسته، ره گم کرده را ماند./ شبانی گله-
ش از آسودگی آرامشی ها./ سپرده با خیالی دل،/ نهرا دریا فروبرده./ و شاید عاشقی سرگشتۀ کوه و بیابان

ش پند و ست،/ مرا بهکرده راهی بی سرانجامدامانها./ اگر گمش از پیمودن دریا و کوه و دشت و حاصل،/ نه
ام بسیار./ نماندستم نپیموده بدستی هیچ سویی را./ نمایم تا کدامین راه ست./ در این آفاق من گردیدهپیغام

فریاد و کهساران خار و خشک و هاي بیگیرد پیش:/ ازینسو، سوي خفتنگاه مهر و ماه، راهی نیست./ بیابان
ست/ وز آنسو، سوي رستنگاه ماه و مهر هم، کس را پناهی نیست./ یکی دریاي هول هایل است و رحمیب

ها./ رهایی را اگر ها./ سدیگر سوي تفته دوزخی پرتاب،/ و آن دیگر بسیط زمهریر است و زمستانخشم توفان
»ست،/ جز از راهی که روید زان گلی، خاري، گیاهی نیست...راهی
نصیبی، مانده در راهی،/ پناه آورده سوي ست؟/ غریبی، بیر جان! چه جاي شوخی و شنگینه، خواه«-

»  بینی در او...ها که میست./ نشانیسایۀ سدري،/ ببینش، پاي تا سر درد و دلتنگی
بینم در او بهرام را ماند،/ همان بهرام ورجاوند/ که پیش از روز رستاخیز خواهد خاست/ ها که مینشانی-

آور،/ هزاران طرفه خواهد زاد ازو بشکوه/ پس از او گیو بن گودرز/ و با وي توس هزاران کار خواهد کرد نام
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بن نوذر/ و گرشاسپ دلیر، آن شیر گندآور/ و آن دیگر/ و آن دیگر/ انیران را فرو کوبند وین اهریمنی رایات 
را بر خاك اندازند.

ان شهر ویران را دگر سازند./ درفش کاویان را، فرّه در ست،/ پریشبسوزند آنچه ناپاکی ست، ناخوبی
»ش،/ غبار سالین از چهره بزدایند،/ برافرازند...سایه
ست./ گرش نتوان گرفتن دست، بیدادست این تیپاي بیغاره./ ببینش، نه، جانا! این نه جاي طعنه و سردي«

»ست.روز کور شوربخت، این ناجوانمردي
دمش، باري/ بگو تا کیست این گمنام گرد آلود./ ستان افتاده، چشمان را فروپوشیده ها که دیدم دانشانی«-

ها که گفتی هر کدامش برگی از نشانی»/ با دستان/ تواند بود کو باماست گوشش وز خالل پنجه بیندمان.
ست،باغی

ست./ یکی ی داغیست و نگار آنها که بینی، هر یکاي از مرده دریایی./ نه خالبه رخسارش عرق هر قطره
هـا و  ست این پریشانگرد./ همان شهزادة از شهر خود رانده،/ نهاده سر به صحراها/ گذشته از جزیـره آواره مرد

»دریاها،/ نبرده ره به جایی، خسته در کوه و کمر مانده،/ اگر نفرین اگر افسون اگر تقدیر اگر شیطان...
ه اسـت او کـه شـبی دزدان دریـایی/ بـه شـهرش حملـه        بجاي آوردم او را، هان/ همان شهزادة بیچـار «-

بلی، دزدان دریایی و قوم جادوان و خیل غوغایی/ به شـهرش حملـه آوردنـد،/ و او ماننـد سـردار      »/ «آوردند.
و بسـیاري دلیرانـه   »/ -دلیران من! اي شیران/ زنان! مردان! جوانان! کودکان! پیران! -«دلیري نعره زد بر شهر:/ 

ا پاسخی نشنفت./ اگر تقدیر، نفرین کرد یا شیطان فسون، هر دست یـا دسـتان،/ صـدایی بـر     ها گفت، امسخن
نیامد از سري، زیرا همه ناگاه سنگ و سرد گردیدند

گشـت/ و  هـا مـی  روز مسکین تیغ در دستش میان سنگاز اینجا نام او شد شهریار شهر سنگستان./ پریشان
اما سنگها » دلیران من!-«زد باز:/ خاست، گریان نعره میتاد و بر میافو می»/ آي!«چون دیوانگان فریاد می زد 

سـت،/ دلـش سـیر    هاي سال/ بس دریا و کوه و دشت پیمودهخاموش./ همان شهزاده است آري که دیگر سال
ست./ نـه جویـد زال   وجوها پوچ و بیهودهست./ و پندارد که دیگر جستآمده از جان و جانش پیر و فرسوده

ا بسوزاند پر سیمرغ و پرسد چاره و ترفند،زر را ت
نه دارد انتظار هفت تن جاوید ورجاوند،/ دگر بیزار حتی از دریغاگویی و نوحه،/ چو روح جغد گردان در 

ساحل/ ز سنگستان شومش بر گرفته دل،/ پناه آورده سوي سایۀ سدري؛/ که رسـته  هاي بیمزارآجین این شب
چراغ روزگاران بود؛/ نشید همگنانش، ان گمنامش/ که روزي روزگاري شبحاصل./ و سنگستدر کنار کوه بی

ها بهاران در بهـاران بـود؛/ کنـون    آفرین را و نیایش را،/ اگر تیر و اگر دي، هر کدام و کی،/ به فرّ سور و آذین
ننگ آشیانی نفرت آبادست، سوگش سور/ چنان چون آبخوستی روسـپی، آغـوش زي آفـاق بگشـوده،/ در او     

هـا و  ها/ و کشتیها و بردنها و بردني هزاران جوي پر آب گل آلوده،/ و صیادان دریابارهاي دور/ و بردنجا
»ها...ها و گشتیها/ و گزمهها و کشتیکشتی
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****
ست./ هنوز از آشیان دوریم و شب نزدیک./ ست./ نگه کن، روز کوتاهسخن بسیار یا کم، وقت بیگاه«-

ش یر مسکین را/ بگو آیا تواند بود کو را رستگاري روي بنماید؟/ کلیدي هست آیا کهشنیدم قصۀ این را پ
»طلسم بسته بگشاید؟

اي روشن./ از اي ژرف است،/ در او نزدیک غاري تار و تنها، چشمهتواند بود./ پس از این کوه تشنه دره«
ها دلمردگی از وید تن./ غبار قرناینجا تا کنار چشمه راهی نیست./ چنین باید که شهزاده در آن چشمه بش

خویش بزداید،/ اهورا و ایزدان و امشاسپندان را/ سزاشان با سرود سالخورد نغز بستاید./ پس از آن هفت 
ها چاهی ست،/ کنارش آذري افروزد و او را نمازي گرم هاي چشمه بردارد،/ در آن نزدیکریگ از ریگ

یاد هفت امشاسپندان در دهان چاه اندازد./ ازو جوشید خواهد بگزارد،/ پس آنگه هفت ریگش را/ به نام و 
اي جوشان،/ نشان آنکه دیگر خاستش بخت جوان از خواب./ تواند باز بیند آب/ خواهد گشت شیرین چشمه

»روزگار وصل./ تواند بود و باید بود/ از اسب افتاده او، نز اصل.
****

ست./ ست و اصلم پیر و پژمردهشیده بشنو، اسب من مردهام بسیار./ سخن پوام چون غصهغریبم، قصه«-
ها گوي/ نشستند و تواند بود و باید بودها گفتند./ بشارتغم دل با تو گویم، غار!/ کبوترهاي جادوي بشارت

ها خورده/ من آن آوارة این ام را گرگشان رفتند/ من آن کاالم را دریا فرو برده/ گلهبه من دادند و سوي النه
اي جوید./ فرسنگ./ من آن شهر اسیرم، ساکنانش سنگ./ ولی گویا دگر این بینوا شهزاده باید دخمهت بیدش

ها اي در خورد این تنهاي بدفرجام نتوان یافت./ کجایی اي حریق؟ اي سیل؟ اي آوار؟/ اشارتدریغا دخمه
!/ درخشان چشمه پیش چشم من ها،/ ببخشا گر غبارآلود راه و شوخگینم، غاردرست و راست بود اما بشارت

ها را یک به یک در چاه/ امشاسپندان را به نام آواز دادم خوشید./ فروزان آتشم را باد خاموشید./ فکندم ریگ
گفت: آه.لیک،/ به جاي آب دود از چاه سر بر کرد، گفتی دیو می

زمین گندید، آیا مگر دیگر فروغ ایزدي آذر مقدس نیست؟/ مگر آن هفت انوشه خوابشان بس نیست؟/
تر زآنکه در بند دماوندست؛/ پشوتن مرده بر فراز آسمان کس نیست؟/ گسسته است زنجیر هزار اهریمنی

...»است آیا؟/ و برف جاودان بارنده سام گٌرد را سنگ سیاهی کرده است آیا؟
****

ت./ تو پنداري گفت با تاریکی خلوگفت، سر در غار کرده، شهریار شهر سنگستان./ سخن میسخن می
هاي فرنگ و ترك و تازي را/ شکایت کرد./ ستمها میمغی دلمرده در آتشگهی خاموش/ ز بیداد انیران شکوه

کرد.گشت و صدا مینالید./ حزین آواي او در غار میها را زار می/ غمان قرنکردبا شکسته بازوان میترا می
****
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آري «صدا نالنده پاسخ داد:/ »/ مرا دیگر امید رستگاري نیست؟غم دل با تو گویم، غار!/ بگو آیا «... -
»نیست.....؟

»قصۀ شهر سنگستان«) روایت شعر 1-ب
شود: دو کبوتر بر شاخۀ درخت سدرِ کهنسالی که در دامنۀ کوهی ابتداي قصه از زبانِ شاعر روایت می

گویند و شان سخن میهاي پرغصهاند. این دو پرندة غمگینِ رهگذر، از قصهبزرگ روییده است، نشسته
.کنددهند. یکی از آنها دربارة داستان دردناك زندگی دیگري پرسش میمییکدیگر را تسلّی

که زیر سایۀ همان -شود که با اشاره به شخصی ناشناسسپس قصه از زبان یکی از کبوترها روایت می
همان ». ست اینجا کیستواهر! اینکه خوابیدهنگفتی، جان خ«پرسد: از هویت او می-درخت خوابیده است

گشته زند: شاید او غریب و گمهایی نیز میپرنده در ادامۀ پرسشش دربارة هویت آن شخص، حدس و گمان
رمه یا تاجري خسارت دیده باشد و شاید هم عاشقی حیران و سرگشته باشد. همان باشد. شاید شبانی بی

انۀ ناشناس و دور از وطن را راهنمایی کند و طریقِ درست به او نشان دهد. خواهد که بیگکبوتر، در ادامه می
ها و به سمت مغرب راهی نیست؛ بلکه بیابان« کند: ها و مسیرها نهی میبنابراین او را از طی بعضی راه

رحم است. به سوي مشرق هم راه نجات و پناهگاهی وجود ندارد؛ بلکه دریاي کوهساران خشک و بی
شود. و راه بعدي نیز به زمستان و هاي خشمگین است. راه سوم، به دوزخِ آتشین منتهی میو توفانترسناك

» رسد.سرماي سخت می
کند که او شود و با رد حدسیات کبوتر اول، بر این تاکید میدر ادامۀ قصه، کبوتر دوم وارد روایت می

» نصیبی، مانده در راهی،/ پناه آورده سوي سایۀ سدريغریبی، بی«ایست که در راه مانده است: صرفاً بیگانه
» بهرام ورجاوند«یابد. او فریبکارانه و طنزآمیز، مرد ناشناس را وگوي قصه با سخن کبوتر اول ادامه میگفت

-می-که در آینده انجام خواهد داد-نصیب و غریب مانده است. سپس به بیان کارهاي بهرام پندارد که بیمی

و » گیو«او پیش از روز رستاخیز برخواهد خاست و کارهاي بزرگ انجام خواهد داد. پس از او، « پردازد: 
شان را بر خاك کنند و پرچم اهریمنیو دیگران خواهند آمد. دشمنان ایران را نابود می» گرشاسب«و » توس«

»افرازند.ی را برمیسازند و درفش کاویانافکنند. سپس این شهر و کشور ویران را دگرگون آباد میمی
اکنون زمانِ سرزنش نیست؛ بلکه باید به او کمک کرد و البته طعنه زدن «گوید: کبوتر دوم به دوستش می

-سپس کبوترِ اول بر معرفیِ شخصِ ناشناس از جانب دوستش تاکید می». در این شرایط، ناجوانمردي است

شناسد و به معرفی او وتر دوم، بیگانۀ ناشناس را میدر این لحظه کب» بگو تا کیست این گمنام گردآلود«کند: 
اي است که دزدان دریایی به شهرش حمله کردند. این شاهزاده اجباراً از او همان شاهزادة بیچاره«پردازد: می

ها و دریاها عبور کرده و در این کوه، تنها مانده است. شهرش رانده شده و سر به صحرا نهاده است. از جزیره
مانند سرداري دلیر بر مردم شهر نعره زد و آنان دریایی همچون قوم جادو به شهرش حمله کردند و اودزدان 

را به مبارزه با متجاوزان فراخواند. تقدیر هم مردم شهر را نفرین کرده بود و شیطان بر ایشان سحر و فسون 
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شهریار «. به این دلیل او به خوانده بود. همۀ شهر ناگهان چون سنگ شدند و هیچ صدایی از کسی برنیامد
».ملقّب شد» شهر سنگستان

کشید و مردم را به مبارزه گشت و چون دیوانگان فریاد میشاهزادة پریشان، شمشیرزنان میان شهر می
خاست تا به نبرد با افتاد و برمیخواند. اما مردمش به سنگ تبدیل شده بودند. او همچنان بر زمین میفرامی

فایده ماند؛ ناامید از هایش بیهاي سال، وقتی دید که کوششه دهد. شاهزادة قصه پس از سالمتجاوزان ادام
ها را پیمود و هایش، از شهر سنگستان دل برگرفت و از وطنش دور شد. دریا و کوه و دشتیاري همشهري

».سرانجام در زیر سایۀ این سدر کهنسالی آرام گرفت
مانست.ها به بهار رنگارنگ میها و زمستانراغ ایام بود؛ و در تابستانشهرِ سنگستان، روزگاري گوهرِ شبچ

آلود در اي روسپی هزاران جوي گلآبادي مبدل شده بود که همچون جزیرهاما آن شهرِ آباد دیروزین، به نفرت
همه چیز آمدند و هایشان به این شهر میآن جریان داشت. در این شرایط صیادان دریاهاي دوردست با کشتی

بردند.را با خود می
یابد. یکی از کبوترها از دیگري دربارة وضعیت آیندة غریبه روایت قصه با گفتگوي کبوترها ادامه می

قصۀ شاهزادة مسکین را شنیدم. آیا امیدي هست که او به رهایی و نجات برسد؟ آیا «پرسد: هایی میسوال
امکانِ نجات وجود دارد. بعد از این «وتر دوم پاسخ گفت: کب»کلیدي هست که طلسم بستۀ او را بگشاید؟

اي روشن وجود دارد. شاهزاده باید به چشمه-نزدیک غاري تاریک-اي عمیق واقع است که در آنکوه، دره
اي خوش، اهورامزدا و ایزدان و امشاسپندان را آنجا برود و تنش را در آبِ آن چشمه بشوید. آنگاه با نغمه

هاي آن چشمه بردارد. چاهی در آن نزدیکی است؛ کنار چاه آتش سپس هفت ریگ از ریگستایش کند. 
برافروزد و بر آن آتش نماز بگزارد. آنگاه هفت ریگ را به نام و یاد هفت امشاسپندان، درون چاه اندازد. در 

شهزاده از جوشد و چشمه، شیرین خواهد شد و این نشانۀ آن است که بخت جوان آن لحظه، آب از چاه می
»یابدخواب برخاسته است. او حتماً روزگار خوش گذشته را بازمی

یابد. در ادامۀ روایت، شاهزادة ناکام به اي نمیکند اما هرگز نتیجههاي کبوتر عمل میشاهزاده به اشاره
ام سبِ شهریاريهایم بسیار است. اسبم مرده و نغریبم و غصه«کند: پردازد و با او درد دل میگفتگو با غار می

ام و اند. در این دشت آواره شدهها خوردهام را گرگپیر و پژمرده است. کاالیم را دریا فرو برده است و گله
- اي مناسب با حال بدفرجام خود نمیاي بجویم اما دریغا که دخمهاند. اکنون باید دخمهمردم شهرم اسیر شده

آمیز کبوترِ راهنما سخن هاي دروغسپس شاهزاده دربارة بشارت» یدیابم. اي حریق، اي سیل، اي آوار مرا دریاب
ها هرگز درست نبود. ها درست بود اما بشارتاشاره«ها محقق نگردید: گوید و اینکه هیچ یک از آن وعدهمی

ها را یک به چشمۀ درخشان پیش چشمم خشکید. آتشی که برافروخته بودم، با وزش باد خاموش شد. ریگ
».  هایشان فراخواندم. اما به جاي آب، دود از چاه برخاسته انداختم و همۀ امشاسپندان را هم با نامیک در چا
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آیا دیگر تابش ایزدي، مقدس نیست؟ آیا خوابِ هفت جاویدان، کافی «شاهزاده ناامیدانه به غار گفت: 
تر از ضحاك، گسسته بخشی نیست؟ زنجیرِ اشخاص اهریمننیست؟ زمین گندید؛ آیا در آسمان هیچ نجات

» شده است. آیا پشوتن مرده است و برف جاودان، سام دلیر را تبدیل به سنگ کرده است؟
گفت. گویی موبدي غمگین در آتشگهی شاهزادة ناامید سر در غار کرده بود و با خلوت تاریک سخن می
گشت و لۀ غمگین او در غار میکرد. ناخاموش بود. شهریار از ظلم و بیداد بیگانگانِ غیرایرانی شکایت می

در آن » آیا مرا دیگر امید رستگاري نیست؟«گویم. هایم را با تو میشد. شاهزاده به غار گفت: غصهمنعکس می
»آري نیست...؟«رسید که پاسخ داد: لحظه پژواك صدایش به گوش 

اي آنو جنبۀ اسطوره» قصۀ شهر سنگستان«پ) مختصري دربارة 
، چهارمین مجموعۀ شعر مهدي اخوان ثالث است. »از این اوستا«از مجموعۀ »گستانشهر سنۀ قص«شعر 

این مجموعه نمایندة اوج آفرینش هنري شاعر در مهمترین دهۀ عمر شاعري اوست. شعرهاي این کتاب، 
)147: 1387(حقوقی،هاي سی جاري شده است.گر یأس غالب شاعرند که از سرچشمۀ سالگر و نمایانبیان
» هزج«روایی است. این شعر در بحر -وار و بلند به شکل داستانیشعري قصیده»شهر سنگستانۀقص«

سروده شده است که اخوان به آن، سخت دلبسته است؛ زیرا وزنی است آرام و با خصوصیات روحی شاعر و 
و دیگر اینکه این نیز نحوة حرف زدن آرام و آرامش پیرانه و بریده بریده سخن گفتن او رابطۀ مستقیم دارد. 

)32:1387(همان،تر است.براي شعرهاي داستانی و روایی، بسیار مناسب» مفاعیلن«وزن با رکن 
سال و کبوتران و حاالت و حرکات آنان را توصیف و سپس شاعر ابتدا درختی کهن، شعراین در
اي که است؛ به گونهیار بلنديگوي بسوگفت، یگردکبوترها با یکۀکند. مکالموگوي میان آنها را نقل میگفت

پس از پایان گفتگوي گویند.هایی است که کبوترها به هم میخوانیم حرفکنیم که آنچه میگاه فراموش می
ابتدا توصیفی از ، رسد. و سرانجام در پایان شعرگویی طوالنی شهزاده با غار مینوبت به تک، کبوتران

وگوي رمزآمیز شهریار با غار است؛ که پرسش و آخر نیز گفتخوانیم و درچگونگی سخن گفتن شهزاده می
پاسخ پایانی شعر چیزي جز پرسش شهریار و پژواك صداي او نیست.

کچـل  «آمیزِ صمد بهرنگی در کتاب ي قصۀ افسانهبه کبوترهای حیتلم»شهر سنگستانۀ قص«اخوان در آغاز 
بسـت  گرفتـار و بـه بـن   يمـرد ، درختيرويرهاکفتروایت(اخوان و بهرنگی) در هر دو **.دارد»کفترباز

دهنـد. یکار نشان مـ کنند و به او راهیمییراهنما» یهم گفتمان«ة ویاست به شدهیدرخت آرمریرا که زدهیرس
کنم:قسمتی از روایت بهرنگی را براي مقایسه با روایت اخوان، نقل می

-شود. داشت فکـر مـی  ند و دلش بازسر هفته کچل آمد نشست زیر درخت توت که کمی هواخوري بک«
انـد روي  نشسـته کفترهاش را کجا خاك کند که صدایی باالي سرش شنید.  نگاه کرد دیـد دو تـا کبـوتر   کرد

زنند.درخت توت و حرف می
اش؟شناسییکی از کبوترها گفت: خواهرجان، تو این پسر را می
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دیگري گفت: نه، خواهرجان.
ي است که دختر پادشاه از عشق او مـریض شـده و افتـاده و پادشـاه بـه     کبوتر اولی گفت: این همان پسر

انـد و بـه ایـن   اند و خودش را کتـک زده وزیرش امر کرده، وزیر و نوکرهاش را فرستاده کفترهاي او را کشته
اند. پسر تو فکر این است که کفترهاش را کجا چال بکند.روزش انداخته

کند؟کبوتر دومی گفت: چرا چال می
)4:1388(بهرنگی،»گویی چکار بکند؟وتر اولی گفت: پس تو میکب

اوهایى کهاسطورهاین شعر در. کنداي را روایت میاسطورهاي ، قصه»شهر سنگستانقصۀ «اخوان در 
از آنجا «اند.هاي کهن ایران بارها در این شعر تکرار شدهنام پهلوانان باستانی و آییناست.آفریده قابل توجه

ایرانى پیوندى نزدیک داشته باشد گرا بوده است، این حس سبب شده که او با اساطیراخوان به شدت ایرانکه 
دهد اجتماعى مى-یهاى کهن بعد سیاساو به اسطوره. البته استو این در آثار شعرى اخوان نیز تأثیر گذاشته

) 28:1382(اسماعیل پور،». آفریندمىهاى امروزىو اسطوره
، »قصۀ شهر سنگستان«هاي اساطیري در اشعار اخوان و از جمله با توجه به کارکرد اسطوره و قصهاکنون 

هاي پدیدههااسطورهشوند؟میمعاصر دوباره فعالدر ادبیاتهااسطورهاین پرسش مطرح است که چرا
ملت را روایتیاومقفرهنگی یکهویتهايریشهغالبااند وملتیکفرهنگیتاریخایجادمایۀفرهنگی و

شکل گیرد؛ بازتاباشحال و گذشتهبینمکالمهومداومگیريبهرهباملتیتداوم فرهنگکهکنند. زمانیمی
خصلت ) «52:1379قرار گیرد. (فراي،فرهنگیتداومایناز بسترهايیکیتواندمیهاانعکاس اسطورهو

ماهیتبرناظراي که بیشترخصیصهبخشد؛امري را سرعت میچنیناجراياسطوره،پذیريرجعت
هايدالو نمادین آن است. اگرمعناییهايالیهو درنتیجهاسطورههايدالسیالیتیعنیآن؛ساختاري

-نمیبازپردازيامکانگاهو هیچشدمیسلبآنازو دوام،ماندگاريقدرتبود،ثابتویکساناسطوره
زمان آن «پایبند زمانی خاص نیست و اسطورهکهدلیل استهمین) به239:1389بزرگ بیگدلی،».(یافت

استالیاده نیز معتقد) 1:1383(رستگار فسایی،»پذیر استبرگشتزمان تاریخی، خطی نیست بلکهبرخالف
باشد،دیرینوکهنهقدرهراي،زمان ناظر بر واقعۀ اسطورهدلیلهمیناست، بهنهایتبیاسطورهبروززمان

-میاعالمراخویشحضورطریقو بدینشود؛تکرار مییابار دیگر یادآورينظر،موردآیینزاريبرگبا
)369-368:1385دارد. (الیاده،

مفـاهیم  وبلنـد معـانی ازاسـتفاده کنـار در-باشـد داشتهرواییطرحیکهآنگاه-هااسطورهازگیريبهره
مـی  انسـجام نیـز آنبـه سـاختار  افزایـد؛ مـی ادبـی اثـر هـر غنـاي ومحتـوا ارتقايبهتنهانهالهیوانسانی

امروزي چون اخوان ثالث در جستجوي که شاعراناستنقشیچنینازآگاهی) با34:1385بخشد.(مکاریک،
-بـه روایـت  انسان باشد،وجهاندربارةعصر،جدیدنگرشکنندةبتواند منعکسکهچیزيوساختار منسجم

آورند. میروي» شهر سنگستانقصۀ«اي مانند هاي اسطوره
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»قصۀ شهر سنگستان«عناصر داستان در ت) 
1»زاویۀ دید) «1-ت

، نویسـنده  3یا زاویۀ دید عینی2در زاویۀ دید نمایشی«داراي زاویۀ دید نمایشی است. » قصۀ شهر سنگستان«
گـویی  تک«تواند به نمیهاي داستان اختیار ندارد و براي تجزیه و تحلیل روانی و خصوصیات خُلقی شخصیت

گوینـد، بپـردازد. داسـتان تقریبـاً     کنند یا چگونگی آنچه میها به آن فکر مییا تشریح آنچه شخصیت4»درونی
ها؛ درسـت همـانطور   وگوست و نشان دهندة اعمال و رفتار قابل رویت و تصویرپذیر شخصیتیکپارچه گفت

هـاي داسـتان   زاویۀ دید نمایشی، نویسنده از ذهن شخصـیت بینیم. گرچه درکه بر صحنۀ تئاتر از بازیگران می
تواند هر جا چیزي است و می» داناي کل«و » فعال مایشاء«ها رود، در مورد اعمال و رفتار بیرونی آنبیرون می

هـا را بـه خواننـده    اتفاق بیفتد به خواننده بگوید و تمام اطالعات ضروري دربـارة گذشـته و حـال شخصـیت    
)401-402: 1380صادقی، (میر». بدهد

»  وگوگفت«) عنصر 2-ت
5وگوتعریف گفت

شود، یا آزادانه در ذهن شخصیت واحـدي در اثـري   صحبتی را که میان دو شخص یا بیشتر رد و بدل می«
هـاي فارسـی،   در قصـه ) «466:1380(همان،». نامندوگو میآید، گفتادبی(داستان، نمایشنامه، شعر...) پیش می

وگـو، فاصـله و   جزو روایت قصه است و از خود حد و رسمی ندارد. میـان روایـت قصـه و گفـت    وگوگفت
-گفـت «آید. در واقـع  هاي قصه به دنبال روایت قصه میها یا قهرمانوگوهاي شخصیتاي نیست. گفتنشانه
)466:1380(همان،». از خود استقاللی ندارد و جزو پیکرة روایت قصه است» وگو

این شیوه روایت شامل به کار رفته است. در» گووگفت«ة شیو، اخوانشعرهاي رواییدر بسیاري از 
گوها در طولوگفتگیرد؛ و اینگوهایی است که میان افراد داستان درمیوهاي راوي و نقل گفتتوصیف

قصه و وگو براي پیشبرد از عنصر گفت، »قصۀ شهر سنگستان«اخوان در شوند.طور متناوب تکرار میبهقصه
پردازد. هاي قصه میکند و به وسیلۀ آن به معرفی شخصیتگسترش پیرنگ آن به خوبی استفاده می

»  زمان و مکان«) عناصر 3-ت
-ها به چـه دوره اند و تصوري. به حدث و گمان باید دریافت که این قصهها زمان و مکان فرضیدر قصه«

ی مردم کدام دوره است. این زمان و مکـان فرضـی، چـون    اي تعلق دارد و بازگوکنندة وضع اجتماعی و سیاس

1 point of view
2 Dramatic point of view
3 Objective point of view
4 Internal monologue
5 Dialogue
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-هاي کوتاه و بلند امروزي نیست که نویسنده احساس و اندیشهها، داستانزمان و مکان تمثیلی بعضی از رمان
».دهـد کند و به داسـتان جنبـه جهـانی مـی    اي را در حیطۀ زمانی خاصی که جنبۀ تمثیلی و نمادین، مطرح می

است؛ اما بـه زمـان قصـه    » دامن کوهی قوي پیکر«، در »قصۀ شهر سنگستان«مکان در )32:1387(زرگر امینی،
اي نشده است و مشخص نیست که قصه مربوط به چه زمانی است.اشاره

»  شناسیریخت«ث) روش مطالعاتی پراپ در 
-1895(سیروشناسمردمپراپ،والدیمیر.داردشناسیگیاهمطالعاتدرریشهاصوالً»شناسیریخت«

حوزةدرشناسیریختدانش .بودشناسی گرفتهگیاهدربارةگوتههايعنوان نوشتهازرااین اصطالح)1970
سال در» هاي پریانشناسی قصهریخت«کتاب انتشار. او باشدمطرحپراپ توسطبارنخستین، ادبیمطالعات

اندیشید که در بررسی قصه باید از اپ میپر.برداشتهاقصهبنديو طبقهتحلیلدربلنديگامم،1928
ها حاصل کار پژوهشی فراوانی بندي قصهوي معتقد بود که طبقه«اسلوب مطالعاتی علوم طبیعی استفاده کرد. 

کنند، سپس مواد بندي میآید، ولی عموم محققان ابتدا موضوع را دستهاست که در پایان مطالعه به دست می
)45:1383(خراسانی،». گنجانندبندي تحمیلی میکار را در قالب این طبقه

ها و تجزیۀ قصه به اجزاي سازندة آن، و بعد مقایسۀ روش پراپ، مبتنی است بر مقایسۀ مضامین قصه
و تجزیهاستاستنتاجیواین روش، تجربیگیري استقرائی. هاي آنها و در پایان، نتیجهها براساس سازهقصه

قابلیت اثبات و تعمیم دارند و با تغییر مواد مورد کرد؛ یعنی تکرارشودمیراآنازحاصلهايتحلیلو
شناسی شکل موجودات کنند. این بررسی همان اندازه دقیق خواهد بود که ریختبررسی پژوهشگر، تغییر نمی

آلی. 
به یابیانمتفاوتهايگونهواقع،درمختلفقصۀصدچطورکهدهدمینشانپراپروش،ایندر
پنداشت که در زیر ظاهر آشفته پراپ میبنیادي واحداست. یک داستانمتفاوتهايپیرنگدیگر،عبارت

-بندي شود. او براي هریک از خویشکاريروایات، قوانینی بر زایش و تکامل قصه حاکم است که باید فرمول
.  هاي پریان را به دست آوردهها نمادي تعیین کرد و با درکنارهم قراردادن آنها فرمول نهایی ساخت قص

بندي کرد؟ نظـر او ایـن اسـت کـه     گونه باید ردهها را چهدر روش پراپ، مسألۀ اساسی این است که قصه
اي از بنـدي قصـه اسـت. بـراي مثـال، پـراپ نمونـه       قهرمانان قصه، عنصر خـوبی بـراي رده  1هايخویشکاري

:دهدهاي مشابه چند قصه را کنار هم قرار میکنش
برد.دهد. عقاب قهرمان را به سرزمینی دیگر میتزار عقابی به قهرمان قصه می
برد.دهد. اسب سوچنکو را به سرزمینی دیگر میپیرمردي به سوچنکو اسبی می
اي به ایوان (ساحرهIvanبرد.دهد. قایق ایوان را به سرزمین دیگر می) قایق کوچکی می

1 Functions
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شـود و ایـوان   دهد. جوانی از میان انگشتري ظاهر مییشاهزاده خانمی به ایوان انگشتري م
)50:1386پراپ،( برد.را به سرزمین دیگري می

وجود دارند. نام قهرمانان و همچنین صـفات آنهـا   » عناصر متغیر«و هم » عناصر ثابت«هاي باال هم در مثال
توان اسـتنتاج کـرد کـه در یـک     ینجا میکند. از اهایشان تغییر نمیکند، اما کارهاي آنان و خویشکاريتغییر می

شود. ایـن امـر، مطالعـۀ قصـه را براسـاس      هاي مختلف نسبت داده میقصه، اغلب،کارهاي مشابه به شخصیت
سازد.خویشکاري قهرمانانش میسر می

) خویشکاري1-ث
مایه ها یا نقشیابی به خویشکاريشناسی حائز اهمیت است، دستیکی از مسائلی که در بررسی ریخت

خویشکاري، یعنی عمل شخصیتی از اشخاص قصه که از نقطه نظر اهمیتی که در «) قصه است. motifهاي(
ها هستند ها اجزاي سازندة حکایت) خویشکاري53:1386پراپ،»(شودجریان عملیات قصه دارد، تعریف می

کردکه پراپ معرفییهایخویشکاريیاکنشویکسی) 57:1389که جریان حکایت بر عهدة آنهاست.(پارسا،
است:زیرشرحبه

- v ،(6(وجوپرس-5)، Q(نقض نهی-4)، k(نهی-3، )eشدن(دور-2)، iصحنۀ آغازین(-1
حرکت-Y ،(11(پیونددهندهلحظۀ-10)، xکمبودX ،(9-)شرارتj ،(8-)(کاريفریب-7)، wخبرگیري(

)، Zوسیلۀ سحرآمیز(بهدستیابی-14)، Hن(قهرماواکنش-13)، D(کار بخشندهاولین-12)،↑قصه(قهرمان
- V( ،19پیروزيM ،(18-)گذاري(عالمت-17)، L(مبارزه-16)، Rدیگر(سرزمینبهسرزمینیازانتقال-15

)، oناشناس(صورتبهرسیدن-23)، SنجاتP( ،22-)تعقیب(-21) ↓بازگشت قهرمانE ،(20-)شر(رفع
)، Iشناخته شدنA ،(27-)کار دشوار(انجام-26، )Tکار دشوارF ،(25-)(جعلیقهرمانیدروغدعوي-24
) 206-203:1386) (پراپ،NعروسیPu ،(31-)مجازاتTv1 ،(30-)شکل(تغییر-29)، Dvافشاگري(-28

رسید:مهمینتایجبههاخویشکاريبررسیباپراپ
چهکهاینازودهندمیتشکیلقصهیکدرراپایدارثابت وعناصرقصه،اشخاصهايخویشکاري-1
باشند.میقصهیکبنیاديهايسازههستند. آنهامستقلپذیردمیانجامچگونهودهدمیانجامراآنهاکسی

همیشههاخویشکاريتوالی-3است.محدوداستآمدهپریانهايقصهدرکههاییخویشکاريشمارة-2
)  56-53:1386(همان،هستند.نوعیکازانساختمجهتازپریانهايقصههمۀ-4است.یکسان

» قصۀ شهر سنگستان«شناسی شعر ج) تحلیل ریخت
ها) خویشکاري1-ج

اي نام شود. مثالً اعضاي خانوادهاي معموال با یک صحنۀ آغازین شروع میهر قصه)aصحنۀ آغازین 
این صحنه با آنکه یک خویشکاري شود. شوند، یا قهرمان آینده با ذکر نام و موقعیتش معرفی میبرده می

قصۀ شهر «در )60:1386(پراپ،شناسی بسیار مهم است.این یک عنصر ریختشود، با وجودمحسوب نمی
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دو «شود: آغاز می-گرانِ قهرمانیاري-، صحنۀ آغازین با توصیف مکان قصه و گفتگوي دو کبوتر»سنگستان
»پیکرروییده غریب از همگنان در دامن کوه قوياند روي شاخۀ سدر کهنسالی/ که تا کفتر/ نشسته
هاي دیگري از خبرگیري . اما در مواردي جدا، انسان با صورتپردازدشریر به خبرگیري می)εخبرگیري

) در این روایت، 65-63: 1386) (پراپ، ε3خورد.(گیرد، برمیهاي دیگر انجام میوسیلۀ شخصیتکه به
ست نگفتی، جان خواهر! اینکه خوابیده«گیرد: کبوترانِ قصه انجام میخویشکاري خبرگیري توسط یکی از

»اینجا کیست./ ... نگفتی کیست، باري سرگذشتش چیست
) در این قصه، شاهزاده شهر و 61: 1386یکی از اعضاي خانواده، از خانه غیبت می کند.(پراپ، )βغیبت

ریشانی غریب و خسته، ره گم کرده را ماند/ شبانی پ«گردد: کند و رهسپار کوه و صحرا میدیارش را ترك می
»هاها خورده/ و گرنه تاجري کاالش را دریا فروبرده/ و شاید عاشقی سرگشتۀ کوه و بیاباناش را گرگگله

) در این قصه، 125: 1386رسد.(پراپ، قهرمان، ناشناخته به سرزمین دیگر می)Oرسیدن به ناشناختگی
ست و با دستان فروپوشانده چشمان ستان خفته«شود:به سرزمینی بیگانه وارد میشاهزاده به صورت ناشناس 

»داریمخواهد ببیند روي ما را نیز کو را دوست میرا/ تو پنداري نمی
شود؛ از قهرمان قصه درخواست و یا به او مصیبت یا نیاز علنی می)Bدهندهگري، رویداد ربطمیانجی

شود. این شود که برود، و یا به ماموریت گسیل میم پردازد؛ به او اجازه داده میشود که به اقدافرمان داده می
در این روایت، کبوتران پس از اینکه به مصیبت )80: 1386آورد.(پراپ، خویشکاري قهرمان را به قصه می

آن خواهد بود: کنند او را به مامورتی اعزام کنند که نجاتش در انجامِبرند، سعی میآوارگی شاهزاده پی می
ام بسیار./ نماندستم ست./ در این آفاق من گردیدهش پند و پیغامست،/ مرا بهسرانجاماگر گم کرده راهی بی«

» نپیموده بدستی هیچ سویی را./ نمایم تا کدامین راه گیرد پیش
-قهرمانگریاري-در این قصه، کبوتر)62: 1386شود. (پراپ، قهرمان قصه از کاري نهی می)γنهی

-ازینسو، سوي خفتنگاه مهر و ماه، راهی نیست./ بیابان«دارد: شاهزاده را از رفتن به مسیرهاي خطرناك بازمی

ست/ وز آنسو، سوي رستنگاه ماه و مهر هم، کس را پناهی رحمفریاد و کهساران خار و خشک و بیهاي بی
وي تفته دوزخی پرتاب،/ و آن دیگر بسیط ها./ سدیگر سنیست./ یکی دریاي هول هایل است و خشم توفان

».هازمهریر است و زمستان
شود. قهرمان از روي عالمتی، داغی یا از روي چیزي که به او داده می قهرمان شناخته می)Qشناختن

) در این قصه، یکی از کبوترها با دیدن خالِ صورت شاهزاده او را 129: 1386گردد.(پراپ، شود شناخته می
ست/.... بجاي آوردم او را، هان/ همان شهزادة ست و نگار آنها که بینی، هر یکی داغینه خال: «شناسدمی

»بیچاره است او که شبی دزدان دریایی/ به شهرش حمله آوردند
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سازد. این خویشکاري اهمیتی استثنایی دارد، زیرا با آن شریر صدمه یا جراحتی وارد می)Aارتشر
- هاي شرارت فوقگردد، شکلشود. فاجعه یا گره قصه با عمل شرارت آغاز میتحرك واقعی قصه آغاز می

-به این صورت است: شریر به دزدي و چپاول می» شرارت«هاي العاده متنوع و گوناگون است. یکی از شکل

و دزدان دریایی «) در این قصه، دزدانِ دریایی به شهرِ شاهزاده حمله کردند:69: 1386) (پراپ، A5پردازد.(
»قوم جادوان و خیل غوغایی/ به شهرش حمله آوردند

) در این 92: 1386در اکثریت موارد واکنش قهرمان یا مثبت است یا منفی.(پراپ، ) Eواکنش قهرمان
-هایش را به مبارزه با دزدان فرامیدهد و همشهريقصه، شاهزاده در برابر تجاوز شریر، واکنش نشان می

دلیران من! اي شیران/ زنان! مردان! جوانان! کودکان! -لیري نعره زد بر شهر:/ و او مانند سردار د«خواند: 
»-پیران! 

) در این قصه، شاهزاده با 109: 1386پردازند.(پراپ، قهرمان و شریر به نبرد تن به تن می)Hکشمکش
چون دیوانگان گشت/ و ها میروز مسکین تیغ در دستش میان سنگپریشان« کند: دزدان دریایی مبارزه می

»اما سنگها خاموش» دلیران من!-«زد باز:/ خاست، گریان نعره میافتاد و بر میو می»/ آي!«زد فریاد می
هاي مختلفی دارد که یابد. این خویشکاري نیز صورترهایی میکنندهقهرمان از شر تعقیب)Rsرهایی

) در این قصه، 120: 1386) (پراپ، Rs4کند.(یکی از آنها این است: قهرمان در حین فرار خود را مخفی می
ز سنگستان شومش بر گرفته دل،/ پناه آورده «برد:کند و به کوهستان پناه میشاهزاده از دست دزدان فرار می

»حاصل.سوي سایۀ سدري؛/ که رسته در کنار کوه بی
آورد. این خویشکاري، قهرمان اختیار استفاده از یک عامل جادو را به دست می)Fدریافت شیء جادو

) (پراپ، F2شود.(هاي متنوعی دارد که یکی از آنها این است: عامل جادوئی به قهرمان نشان داده میشکل
کلیدي هست آیا «شود: ) در این قصه، عواملی جادویی از طریق کبوتران به شاهزاده نشان داده می95: 1386

اي ژرف است،/ در او نزدیک غاري تار و کوه تشنه درهش طلسم بسته بگشاید؟/ تواند بود./ پس از اینکه
»اي روشن./ از اینجا تا کنار چشمه راهی نیست./ چنین باید که شهزاده در آن چشمه بشوید تن.تنها، چشمه

شود. این خویشکاري یکی از عناصر انجام دادن کار دشواري از قهرمان خواسته می)Mکار دشوار
شود به آن سوي کوه ) در این قصه از شاهزاده خواسته می126: 1386راپ، دلچسب و محبوب قصه است.(پ

ست،/ کنارش آذري افروزد و او ها چاهیهاي چشمه بردارد،/ در آن نزدیکهفت ریگ از ریگ«و دره برود تا 
»را نمازي گرم بگزارد،/ پس آنگه هفت ریگش را/ به نام و یاد هفت امشاسپندان در دهان چاه اندازد

) در این قصه، شاهزاده ماموریتش را به درستی 129: 1386گیرد.(پراپ، ماموریت انجام می)Nمسألهحل 
درخشان چشمه « گوید: شود. چنانکه شاهزاده میدهد اما بر خالف الگوي پراپ، مشکل حل نمیانجام می
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چاه/ امشاسپندان را ها را یک به یک درپیش چشم من خوشید./ فروزان آتشم را باد خاموشید./ فکندم ریگ
»گفت: آه.به نام آواز دادم لیک،/ به جاي آب دود از چاه سر بر کرد، گفتی دیو می

هاي این قصه پرداخت:توان به تحلیل خویشکاريها میبا توجه به این داده
» قصۀ شهر سنگستان«ویک خویشکاري موجود در الگوي والدیمیر پراپ، سیزده خویشکاري در از سی

باشد؛داراراویک خویشکاريتمام سینبایدايقصههرکند لزوماًطور که پراپ اشاره میدارد. همانوجود 
هاي موجود در این قصه عبارتند از:شود. خویشکاريرا شاملآنهاتواند تعدادي ازمیبلکه
-6نهی، -5دهنده، گري/ رویداد ربطمیانجی-4رسیدن به ناشناختگی، -3غیبت، -2خبرگیري، -1

کار -12دریافت شیء جادو، -11رهایی، -10کشمکش، -9واکنش قهرمان، -8ارت، شر- 7شناختن، 
حل مسأله-13دشوار، 

ها در این قصه، با الگوي پراپ متفاوت است؛ اما ترتیب توالی خویشکاريشود طور که دیده میهمان
لگوي پراپ است. ) تقریباً مطابق اRs) تا رهایی(Aهاي شرارت(خویشکاري

ها) شخصیت2-ج
-فردي است که کیفیت روانی و اخالقی او در عمل او و آنچه می«شخصیت در اثر روایتی یا نمایشی، 

هایی را که براي خواننده در حوزة داستان تقریباً مثل کند، وجود داشته باشد. خلق چنین شخصیتگوید و می
) 84:1380(میرصادقی،». خوانندي میپردازکنند، شخصیتافراد واقعی جلوه می

ها هاي مختلف در قصهشناسی پراپ از عناصر متغیر قصه هستند که به شکلها در الگوي ریختشخصیت
چگونه واینکهازفارغهاي شخصیت ها،خویشکارياند. دهندة اعمال موجود در قصهشوند و انجامظاهر می

را تشکیلقصههربنیادینهايو مؤلّفهاندقصهتغییرناپذیروبتثاشوند، عناصرانجام میکسیچهدستبه
گر، شریر، بخشنده، یاري: «کندمیذکرها در تحلیل قصهشخصیتنوعهفتپراپ) 21:1368دهند.(پراپ،می

قصۀ شهر «شناسی در ریخت)162:1386(همان،».دارنده، قهرمان، قهرمان دورغینخانم، گسیلشاهزاده
در این قصه، سه شخصیت هستیم. رو بهرو، نسبت به الگوي پراپ،هاي محدودتريشخصیتبا»سنگستان

دزدان -3گر قهرمان)، کبوتران(یاري-2شاهزاده(قهرمان قصه)، -1: ها هستنددهندة خویشکاريانجام
دریایی(شریر)

»شهریار شهر سنگستان«) حرکت و نمودگار قصۀ 3-ج
-هرگونه بسط و تحول در قصه را اصطالحاً حرکت می«نویسد: می» تحرک«والدیمیر پراپ در تعریف 

)132:1386(پراپ،». آفرینداي میبار جدیدي، هر کمبود یا نیاز جدیدي حرکت تازهنامند. هر عمل شرارت
بار(حملۀ دزدان اي یک حرکتی است. که با یک عمل شرارتقصه-از این لحاظ-قصۀ شهر سنگستان

A-------------------Nگردد: ختم می» حل مساله«ود و سرانجام به شدریایی) آغاز می
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توان با این نمودگار اندازه گرفت و گیري و پیمایش براي هر قصه است. قصه را مینمودگار، واحد اندازه
هاي موجود در قصه است. به عبارت دهندة خویشکاري) نمودگار، نشان134:1386(همان،سپس تعریف نمود.

ها، انسان نمودگار آن چیزي است که در متن، با حروف مشخص شده است و در زیر این سرعنوان«دیگر،
-ها را به وجود میتواند مواد حقیقی قصه را بگذارد. این، ترتیب عمودي خویشکاريمی

) 120:1371همان،»(آورد.
:هایش از این قرار استبر اساس خویشکاري» شهریار شهر سنگستان«نمودگار قصۀ 

ε- β- O- B- γ- Q- A- E- H- Rs- F- M- N

گیرينتیجه
تردید باید گفت کـه بـا   ممکن است نتیجۀ این تحقیق، هماهنگی کامل با کار پراپ را نداشته باشد، ولی بی

هاي مشترك این قصه با الگوي پیشنهادي پراپ، نتیجـۀ کـار تاحـد بسـیار زیـادي قابـل       توجه به خویشکاري
ها موضوعی غیر قابل انکار است.  هاي همۀ فرهنگاست، زیرا مشابهت قصهاعتماد و مفید 

بیان شده است. زاویۀ دید در این قصه، زاویه دید » قصه«این شعر اخوان به شکل روایی است و در قالب 
براي پیشبرد قصه و گسترش پیرنگ گو واخوان در این شعر از عنصر گفتنمایشی یا زاویۀ دید عینی است.

ویک خویشکاري موجود در الگوي والدیمیر پراپ، سیزده از سیه خوبی استفاده کرده است. آن ب
ها در این قصه، با الگوي پراپ متفاوت وجود دارد. توالی خویشکاري» قصۀ شهر سنگستان«خویشکاري در 

ین قصه، سه در ا) تقریباً مطابق الگوي پراپ است. Rs) تا رهایی(Aهاي شرارت(است؛ اما ترتیب خویشکاري
بهروهاي محدودتريبا شخصیتها هستند که در مقایسه با الگوي پراپ دهندة خویشکاريشخصیت انجام

بار(حملۀ دزدان دریایی) اي یک حرکتی است. که با یک عمل شرارتقصه» شهر سنگستان«قصۀ هستیم.رو 
گردد. ختم می» حل مساله«شود و سرانجام به آغاز می

یادداشت
راجعه شود به: * م

) .االولیاي عطار بر اساس شناسی حکایات تذکرةتحلیل ریخت). «1389اکبري بیرق، حسن
32-1، زمستان.صص 15. تهران: دانشگاه سوره. ش رهپویۀ هنرفصلنامۀ ». مدل والدیمیر پراپ

) .گوهر فصلنامۀ ». شناسی داستان حسنک وزیر به روایت بیهقیریخت). «1389بهنام، مینا
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.150-131،بهار، صص 1، ش 13، پیاپی4. س ویاگ
) .هاي کلیله و دمنه شناسی حکایتریخت). «1389پارسا، سید احمد و الله صلواتی

.77-47، زمستان، صص 4،ش 6،پیاپی 2دانشگاه شیراز. س بوستان ادب، مجلۀ ». نصراهللا منشی
) .هاي ادبیپژوهشفصلنامۀ». شناسی هزار و یک شبریخت). «1383خراسانی، محبوبه .
.66-45، زمستان، ص6ش 
) .فنون ادبی »». گل بکاولی«شناسی افسانۀ عاشقانۀ ریخت). «1389ذوالفقاري، حسن

.62-49)،بهار و تابستان، ص 2(پیاپی2، س 1. ش دانشگاه اصفهان
1346این داستان در سال. 1345به سالۀ صمد بهرنگی کچل کفترباز عنوان داستانی است نوشت** 

.انتشار یافت
کتابنامه
)در حیاط کوچک پاییز در زندان، ، چاپ سوم، تهران انتشارات بزرگمهر1370اخوان ثالث، مهدي ،(
)انتشارات تهران،سوم،چاپستاري،جاللترجمهادیان،تاریخدررساله)، 1385الیاده، میرچا

سروش
)کچل کفترباز، تهران، انتشارات محور1388بهرنگی، صمد ،(
)اي، چاپ دوم، تهران، هاي پریان، ترجمۀ فریدون بدرهشناسی قصه)، ریخت1386پراپ، والدیمیر

انتشارات توس
)چاپ سیزدهم، تهران، انتشارات نگاه  2)، مهدي اخوان ثالث(شعر زمان ما 1387حقوقی، محمد ،(
)مطالعاتونسانیاعلومپژوهشگاهتهران،اساطیر،درپیکرگردانی)، 1383رستگار فسایی، منصور

فرهنگی
)راهنماي نظریه ادبی معاصر، ترجمه عباس مخبـر، چـاپ اول،   1373سلدن، رمان و پیتر ویدوسون ،(

تهران، انتشارات طرح نو
بیسـت قرناولنیمۀهاينمایشنامهدرباستانیونانهاياسطورهظهور«، )1384لیال(غروي،غفوري

شارات سمتانتتهران،ادبیات،واسطوره، »فرانسه
)انتشـارات  تهـران، حسـینی، صـالح ترجمۀادبیات،ومقدسرمزکل: کتاب)، 1379فراي، نورتروپ
نیلوفر
)تهران، دوم،، چاپ)ثالثاخوانمهديگوهايوگفت(بیدارحیرتصداي)،1382کاخی، مرتضی

مروارید و زمستانانتشارات
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،نبـوي، محمـد ومهاجريمهرانترجمۀعاصر،مادبیهاينظریهنامهدانش، )1385ایرنا (مکاریک
آگهانتشاراتتهران،چاپ دوم،
)عناصر داستان، چاپ چهارم، تهران، انتشارات سخن1380میرصادقی، جمال ،(
) درباره هنر و شعر شاعري، به کوشش سیروس طاهباز، تهران، انتشارات نگاه1385یوشیج، نیما ،(
شاعري(از مجموعه آثار نیما یوشیج)، به کوشش سیروس دربارة شعر و )، 1368(یوشیج، نیما

انتشارات دفترهاي زمانه ، تهرانطاهباز، چاپ اول،
)تهراندومچاپ، طاهبازروسیسبه کوشش ج؛یوشیمایکامل اشعار نۀمجموع)، 1371نیما یوشیج ،

بنگاهانتشارات
مقاالت
مجلۀ ادبیات داستانی، اخوان ثالثيهادر منظومهتیاز شعر تا قصه و روا)، 1383ی(احمدپور، عل ،

11-6، آذر، صص 85شماره 
مجله کتاب ماه ادبیات و اياندازهاي نقد اسطورهچشم)،1382پور مطلق، ابوالقاسم(اسماعیل ،

33-22، تیر، صص 69فلسفه، شماره 
)مدل االولیاي عطار بر اساس شناسی حکایات تذکرةتحلیل ریخت). «1389اکبري بیرق، حسن

32-1، زمستان.صص 15فصلنامۀ رهپویۀ هنر. تهران: دانشگاه سوره. ش ». والدیمیر پراپ
)ایرانیايهاسطورهايروایتومضامینبازتابسیرتحلیل)، 1389بزرگ بیگدلی، سعید و همکاران

ره نوزدهم، )، فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی، شما1387تا 1332مرداد 28هاي فارسی (از رماندر
262-237زمستان، صص 

)هاي کلیله و دمنه نصراهللا منشی، مجله شناسی حکایت)، ریخت1389پارسا،احمد / صلواتی،الله
78-47)، زمستان، 6بوستان ادب، سال دوم، شماره چهارم،( پیاپی 

)دراریختواسطورهفارسی(افسانه،نويشعرزوایايازیکیدر)، جستاري1379ترابی، ضیاءالدین
79-76، مرداد، صص 114نو)، مجلۀ گزارش، شمارة شعر
)تحلیل انتقادي نگاه نیمـا یوشـیج بـه شـعر کالسـیک در تبیـین       1386چراغی، رضا / رضی،احمد ،(

42-21روایی شعر نو، فصلنامه ادب پژوهی، شماره چهارم، زمستان و بهار، صص -الگوي وصفی
)6هاي ادبی، شماره یک شب، فصلنامه پژوهشوی هزارشناس)، ریخت1383خراسانی، محبوبه ،

66-45زمستان، ص
)ساخت روایت در شعر نیما، مجلۀ دانشکدة ادبیات و علوم انسانی تبریز، 1382خلیلی، مریم ،(

132-107، پاییز، صص 188شماره 
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)22ه هاي عامیانه، مجله رودکی، شمار)، نگاهی کوتاه به قصه و قصه1387زرگر امینی، غزال ،
34-28فروردین، صص 
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هاقصهبارةتحلیل منظومۀ جمشید و خورشید براساس نظریات یونگ در
1دکتر ابوالقاسم قوام

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
2مریم بحرانی

التحصیل کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسیفارغ
چکیده

رزشمند، زیبا و البته کمتر شناخته شدة قرن سلمان ساوجی، منظومۀ غنایی ا» جمشید و خورشید«منظومۀ 
هاي پریان دارد و تا حد زیادي با تعریفی که پراپ از ساختار قصه اي شبیه به قصههشتم است که درونمایه

دهد، مطابقت دارد.ارائه می
ها زبان ناهشیاري هستند و فراتر ازها از نظر یونگ اهمیت زیادي دارد؛ زیرا به عقیدة او قصهقصه

را » فرایند فردیت«توان به طور نمادین روند سیر درونی یا ظاهرشان نمادي از فرایندهاي روانی بشراند و می
هاي قصه و اعمال آنان داراي معناي خاصی است که با در آنها دنبال کرد. از این دیدگاه، هرکدام از شخصیت

توان منظومۀ جمشید و این است که میمحتویات ناخودآگاه جمعی در ارتباط است. بر این اساس، فرض ما
در آنها و همچنین » فرایند فردیت«ها و نمود الگوي خورشید را براساس نظریات یونگ در مورد قصه

الگوهاي نقاب، سایه، آنیما و پیردانا بررسی کنیم.کهن
توجه به عنوان یک قصه، با دهند که منظومۀ جمشید و خورشید بهترتیب، نگارندگان نشان میبدین

ها، کنش و رفتار آنها را با توجه به توان شخصیتها قابل بررسی است و مینظریات یونگ درمورد قصه
الگوهاي مهم از نظر یونگ تحلیل کرد که این مسئله غناي ادبیات کالسیک ایران و گستردگی مباحث آن کهن

دهد. را از منظري دیگر نشان می
.الگو، فرایند فردیت، آنیمالمان ساوجی، یونگ، کهنجمشید و خورشید، سها:کلیدواژه

مقدمه
سزایی دارد؛ زیرا به اعتقاد وي اشخاص و شناس سویسی) اهمیت بهشناسی یونگ (رواندر روانقصه

الگوها هاي کهن یا کهنفراتر از معناي ظاهري خود، نمادي از ناخودآگاهی هستند و صورتحوادث قصه
)Archetype(جمعی مقصود از این عنوان، صور و اشکالی است که ماهیت دسته«و 1گذارندیش مینمارا به

هاي حال، به شکل پدیدهها و درعیندهندة افسانهدارند و تقریباً در همه جاي دنیا به شکل اجزاي تشکیل
.)101-100: 1370(یونگ، » شوندمحلی و فردي و ناشی از ضمیر ناخودآگاه ظاهر می

الگوها) در شرایط متعارف، قادر به دخول در خودآگاهی نیستند؛ زیرا آگاه جمعی (کهنتصاویر ناخود
ترین واضح«سازند که هاي مختلفی خود را نمایان میها به شکلالگوحال، کهناند. بااینگاه خودآگاه نبودههیچ

1 . Ghavamg@yahoo.com
2 . Bahrani.m@gmail.com
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ي ذهن یا اوهام ترین تظاهر ناخودآگاه قومی به شکل سمبولیک در رؤیاها، حاالت غیرعادو مستقیم
اي هاي ادبی و هنري نیز عرصهبرآن، آفرینش). عالوه53: 1356(فریدا فوردهام، » آیدپریشانه پدید میروان

ها مشترك است، براي ظهور تجلیات ناخودآگاه جمعی است و ازآنجاکه این عناصر در میان تمام انسان
2ز قابل درك است.ها و نمادها نیها، افسانهمشابهت میان مضامین اسطوره

بخش ضمیر ناخودآگاه یا خصوص از این جهت اهمیت فراوانی دارند؛ زیرا قصه، تجسمها بهقصه
که طوريآید؛ بهحساب میدیگر، قصه محمل مناسبی براي نمود ناخودآگاهی بهعبارتالگوها است. بهکهن

هاي روانی را بازگو داند که واقعیتیونگ محتویات قصه را نمادي از ناخودآگاه و فرایندهاي روانی می
ازآنجاکه افسانۀ پریان محصول خودجوش، ساده و غیرتصنعی روان است، جز بازگوکردن «کند: می

). 135: 1368(یونگ، » توانند چیزي بگویندهاي روانی نمیواقعیت
در سطح هاي ظاهري قصه و هاي قصه و اعمال آنان جداي از کنشمنظر، هرکدام از شخصیتازاین

ترتیب، حرکت و کنندة قسمتی از محتویات ناخودآگاه جمعی باشد و بدینتواند بیانتري از آن، میعمیق
یافتن او توسط قهرمان، نبرد با دیو و اژدها، بودن شاهزاده خانم و بیدارشدن و نجاتجدایی از والدین، زندانی

یافتن به شاهزاده خانم باید از قهرمان براي دستهایی که گاه وجود نیروهاي شر و شیطانی و همچنین آزمون
3سر بگذراند و... از نظر یونگ داراي معنی و مفهوم خاص خود است.

سرایندة این ،یسلمان ساوجمنظومۀ جمشید و خورشید نیز داستانی غنایی متعلق به قرن هشتم است. 
یرا داستاندیو خورشدیجمشمنظومۀ. دآییحساب مبهیاسعد گرگاننالدیو فخریاز مقلدان نظاممنظومه، 

یبیترک،یمقاطع داستان). «368: 1381دانند(ریپکا، یمینظامنیریاز خسرو و شيدیو صورت جدیابداع
(ذوالفقاري، »مختلف شاهنامه، گل و نوروز و...هايداستانن،یریخسرو و شن،یو رامسیوعیاست از وقا

1374 :229.(
هاي دیگر باشد، ید و خورشید چه زاییدة ذهن نویسنده یا برگرفته از قصهحال، منظومه جمشبااین

هاي پریان دارد و از لحاظ ساختاري نیز با تعاریف پراپ از ساختار قصه اي شبیه به قصهمایهسازوکار و درون
به ساختار قصه مانند منظومۀ بر همین اساس، در این پژوهش فرض شده است که باتوجه.هماهنگ است

ها، این منظومه الگوها و نمود آنها در اشخاص و اعمال قصهجمشید و خورشید و نظریات یونگ درمورد کهن
الگوهاي مهم از به کهنها، کنش و رفتارهاي آنان را باتوجهتوان شخصیتقابل تحلیل و بررسی است و می

یند فردیت بررسی و تحلیل کرد که این نظر یونگ مانند نقاب، سایه، آنیما، پیر دانا و روند سیر درونی یا فرا
دهد. مسئله غناي ادبیات کالسیک ایران و گستردگی مباحث آن را نشان می

ها را مبنا قرار داده و بر اساس آن، صورت که نظریات یونگ دربارة قصهاي است؛ بدینروش کار کتابخانه
ایم. به تحلیل و بررسی منظومۀ جمشید و خورشید پرداخته

نۀ تحقیقپیشی
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تحلیل عناصر داستانی مثنوي «تاکنون دو مقاله دربارة داستان جمشید و خورشید نوشته شده است: یکی 
، شمارة یک به چاپ رسیده است و از منظر 1388سال » هاي ادبیاندیشه«که در مجلۀ » جمشید و خورشید

جمشید در «ی کرده است. مقالۀ دیگر داستانی به این منظومه پرداخته و ساختار و عناصر داستانی آن را بررس
بوستان «است و در مجلۀ » الگویی داستان جمشید و خورشید اثر سلمان ساوجیگذر از فردانیت: نقد کهن

الگوي دانشگاه شیراز، سال چهارم، شمارة اول چاپ شده است. این مقاله به تحلیل و واکاوي کهن» ادب
مان داستان در منظومۀ جمشید و خورشید براي دستیابی به فردانیت و گذر از مصائب و مشکالتی که قهر

الگوها را در پیشبرد فرایند پردازد. نگارندگان نقش و تأثیر هرکدام از کهنرو است، میهویت با آنها روبه
اند. اما مقالۀ حاضر، به تحلیل این داستان براساس نظریات یونگ درمورد کسب هویت بررسی و تحلیل کرده

پردازد و متفاوت از کارهاي قبل است. الگوها در آن مینمود کهنها و قصه
منظومۀ جمشید و خورشید و تحلیل آن

شود الگوهاي مهم از نظر یونگ مانند نقاب، سایه، آنیما، آنیموس و پیر دانا مطرح میدر اینجا نخست کهن
پرازیم. و درادامه به تحلیل داستان جمشید و خورشید از این منظر می

عقیدة یونگ، انسان در شویم. بهنقاب یک ضرورت اجتماعی است که توسط آن به دنیاي خود مرتبط می
تواند اي از شخصیت خود ارائه دهد که موردقبول همگان است و میاش سعی دارد چهرهروابط اجتماعی

روابط با دیگران تا حدودي دیگر، هر فردي در اجتماع و درعبارتانتظارات دیگران را از او برآورده سازد. به
رود. درواقع، جامعه چنین شده از ایشان انتظار میپذیرد که در این وضع انتخابمشخصات و خصایصی را می

). 89و 91: 1356خوبی انجام دهد (فوردهام، پسندد که هر فردي نقشی را که براي او تعیین شده است، بهمی
.تاري مطابق با انتظارات جامعه و دیگران از ضروریات اجتماعی استبه این دیدگاه، داشتن منش و رفباتوجه

تر و منفی شخصیت ماست. آن چیزي که ما نیستیم، ولی در شخصیت ما وجود دارد. سایه وجود پایین
اي است که با معیارهاي اجتماعی و شخصیت آرمانی ما سایه درواقع همۀ آرزوها و هیجانات ناپذیرفته

داراي کیفیاتی است که با اصول و ازآنجاکه این بخش از روان آدمیو ) 93: 1356دهام، متناسب نیست (فور
رود؛ بلکه اما از بین نمی؛شودهمواره سرکوب می،کندوجدان فرد مغایرت دارد یا اجتماع آن را تأیید نمی

شود (فوردهام، میوارد ناخودآگاهی شده و در مواقع خاص به شکل سایه در رفتار و اعمال فرد نمایان 
1356 :94-95.(
ترتیب عقیدة یونگ، یک مرد حاوي عنصر مکمل زنانه و یک زن داراي عنصر مکمل مردانه است که بهبه

نامد. درواقع نه مردي کامالً مرد و نه زنی کامالً زن است؛ بلکه در هر دو جنس می» آنیموس«و » آنیما«آنها را 
).97-96: 1356شود (فوردهام، میخصایصی از جنس مخالف نیز مشاهده 

آنیما وجود یک تصویر قومی از زن در ناخودآگاه مرد است که به مانند یک پدیدة عمومی است و مرد آن 
). یونگهمچنین آنیما را تجسم تمام تمایالت روانی 97: 1356کند (فوردهام، را در ژرفاي وجود خود درك می
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گویانه، هاي پیشند؛ مانند احساسات و حاالت عاطفی مبهم، حسدازنانه که در روح مرد وجود دارد، می
). 280: 1352پذیرابودن امور غیرمنطقی، قابلیت عشق شخصی و احساس خوشایند نسبت به طبیعت (یونگ، 

آن «بیند، فرافکنی شود و مرد را به سمت هایی که در اطرافش میممکن است بر مصداقآنیماي هر مردي
کند، آن زن بدون شک داراي همان اگر مردي درمورد زنی، کششی پرشور را تجربه می«متمایل سازد » زن

).70: 1375(هال، » شودخصایصی است که در تصویر آنیماي او یافت می
او به کرات در افسانه و ادبیات همچون «یابد هاي پریان نیز آنیما نمود میها، ادبیات و داستاندر افسانه

ور ساخت و زیبابانوي ناپذیر، افسونکاري که هزار کشتی را در آب غوطهاومتیک الهه، زن جذاب مق
ها، نقاشی، برآن، رؤیاها، تخیالت، نوشته) عالوه100: 1356(فوردهام، » بخشایش، خود را نموده استبی

).291: 1352سازي و... جایگاهی براي جوالن آنیما هستند (یونگ، مجسمه، آهنگ
ۀ مردانۀ ناخودآگاه زن است و تجسم تمام تمایالت مردانه که در روح زن وجود دارد. آنیموس متقابالً جنب

الگوي پدر الگوهاي متنفذ در فرد هستند. پیر دانا کهن، از کهن»مام بزرگ«و » پیرخرد«پس از آنیما و آنیموس 
ایی، بصیرت، دانایی الگو مظهري از تفکر، شناسیا روح و نمادي از خصلت روحانی ناخودآگاه است. این کهن

بینی بوده؛ همچنین گاهی مظهر برخی صفات اخالقی نظیر نیت خیر و آمادگی جهت یاري و یاوري و تیز
کند. شوق و الگوي پیر دانا است که در یک زن عمل میهمان کهن» مام بزرگ). «118: 1368است (یونگ، 

دهنده، هرآنچه مهربان است، هر انگیزة یاريشفقت مادرانه، قدرت جادویی زنانه، فرزانگی و رفعت روحانی،
گیرد، از صفات منسوب به این کند و هرآنچه رشد و باروري را دربرمیپروراند و مراقبت میهرآنچه می

).27: 1368الگوست (یونگ، کهن
این مناسک براي افراد یا گروهایی از مردم،«ها تجلی بارزي دارد. مناسک آیین ورود نیز در قصه

سازد... آیین حدساختن نیروهاي متضاد را در داخل وجود خود و حصول توازن در زندگی را ممکن میمت
آید دنبال میاي از محدودیت بهشود و سپس دورهورود اساساً جریانی است که با مناسکی از تسلیم شروع می
را با هم سازش دهد. تواند عناصر متضاد خود و سپس نوبت به آزادي است. به این طریق، هر فرد می

)242و 241: 1352(یونگ، » سازد.وجود آورد که او را واقعاً انسان صاحب خویش میتواند توازنی بهمی
شود که جمشید نوجوان و تنها فرزند پادشاه چین که دائم به قصۀ جمشید و خورشید از آنجا آغاز می

بیند و ش و نوش، در خواب بتی رعنا میگذرانی مشغول است، شبی بعد از مجلس عیعیش و نوش و خوش
نام » مهراب«شود. وي بعد از دیدن این رؤیا تا مدتی افسرده و غمگین است تا اینکه بازرگانی عاشقش می

صورت «دم دهد و جمشید به محض دیدن تصویر در همانعکس دختر شاه روم را به جمشید نشان می
گردد و در ، ناگزیر از ترك پدر و مادر و دیار خود میو براي رسیدن به وصال معشوق» نادیده بشناخت

شود. برخورد با یاریگر و نبرد با کند و به این وسیله، داستان آغاز میهیئت بازرگانی به سمت روم حرکت می
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آورد. در پایان داستان وجود میانواع نیروهاي شر مانند اژدها، افراد خبیث و رقیب عشقی، حوادث قصه را به
رسد.کند و داستان به پایان میهرمان به وصال محبوب خود دست پیدا مینیز ق

شود اي که برکسی وارد میقصۀ پریان با آزار و صدمه«کند: گونه تعریف میهاي پریان را اینپراپ قصه
ه او رو شدن با بخشنده که باش و روبهشود و با حرکت قهرمان از خانهیا با اشتیاق به داشتن چیزي آغاز می

یابد. بعداً در جریان کند، بسط و تکامل میدهد که او را در یافتن مقصودش یاري مییک عامل جادویی می
: 1371(پراپ، » "ترین صورت در اینجا کشتن اژدها استمهم"کند که قصه قهرمان با دشمن یا رقیبی نبرد می

180.(
گذارد. این سفر معموالً قهرمان قدم در راه سفر میشود که ها، ماجرا از آن جایی آغاز میگونه قصهدر این

تر آن تواند حاصل نداشتن نامزد باشد و در شکل برجستهشود که میدلیل احساس کمبودي آغاز میبه
داشتن کردن یاگسیل). عزیمت63: 1368(پراپ، » آید تا همسري براي خود بیابدقهرمان به حرکت در می«

آیند؛ اما علت و انگیزة آن ممکن است در هر داستانی تغییر کند. به حساب میهاقهرمان، عوامل ثابت قصه
ها وجود دارد؛ اما چگونگی تحقق آن هاي برخورد با مانع یا امثال این نیز همواره در قصهوجود صحنه

).136: 1371متفاوت است (پراپ، 
در خواب دیده است و با آگاهی شود که در منظومۀ جمشید و خورشید نیز جمشید عاشق زار تمثالی می

آوردن او قدم در راه سفر دستنسبت به اینکه این تمثال مربوط به خورشید، دختر شاه روم است، براي به
دهد تا او را در رسیدن گذارد. در ادامۀ داستان نیز بخشنده (ملکۀ جنیان) عامل جادویی در اختیار وي میمی

شود براي رسیدن به محبوب خود با انواع نیروهاي شر مانند جبور میبه مقصود یاري کند. همچنین جمشید م
اش مبارزه کند.    دیو و اژدها و رقیب عشقی

هاي ایرانی درنظر هاي پریان ایرانی این کارکردها را براي قصهوتحلیل افسانهپگاه خدیش نیز در تجزیه
گرفته است: 

ـ بروز مشکل
جادوییدریافت عامل-ـ برخورد با یاریگر

پیروزي-ـ مبارزه 
گریز -ـ تعقیب 

دادن آنانجام-ـ کار دشوار
شناسایی–صورت ناشناس ـ ورود به

رفع مشکل- ـ وضعیت پایانی 
که کامالً مطابق با روند داستانی منظومۀ جمشید و خورشید است.
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اي از آن د گریز و چارهبه نظر یونگ درمورد اعمال قصه، حرکت و سفر جمشید را که به گفتۀ خوباتوجه
عنوان نمادي از خودآگاهی) براي شناخت توان روندي درنظر گرفت که قهرمان داستان (بهندارد، می

تواند نمادي از کند. درواقع این سیروسفر میناخودآگاه و رسیدن به بخش ناشناختۀ وجود خود دنبال می
نامد. میIndividuation)(Process of» رایند فردیتف«روند سیر درونی و بلوغ شخصیتی باشد که یونگ آن را 

نشده قرار دارد و مسائل و کند که در یک حالت تفکیکاز این دیدگاه، هر انسانی زندگی را در حالی آغاز می
دهنده تبدیل کند، به شخصیتی تشخیصدهد؛ بنابراین وقتی فرد رشد میمطالب را از یکدیگر تشخیص نمی

، فون فرانتسالگویی دارد (جهد براي شکوفایی و به کمال فردیت رسیدن، حالت کهنشود. این جد ومی
1383 :187-188 .(

اي کلیدي است. جمشید با دیدن شمایلی زیبا در خواب، حالش شدن جمشید مسئلهاز این منظر، عاشق
شود و میاش حاصلشود و تحولی اساسی در حاالت روحی و همچنین نگرش و شیوة زندگیدگرگون می

بندد: گزیند و در بر روي خلق میرغم گذشته که مدام به عیش و نوش مشغول بود، گوشۀ غزلت برمیعلی
چو گنجی شد به کنجی گشت پنهاناز این سودا درونی داشت ویران

در خلوت بر روي خلق بربست چو گل پیچیده دل در غنچه بنشست 
)22: 1348(ساوجی، 

نامد که هاي پریان، این مرحله را آگاهی از کمبود توسط قهرمان داستان میبندي اعمال قصهپراپ در دسته
سوزد. اي دیده است، میدهد و در فراق زیباي مطلوب که فقط لحظهاش را ازدست میآرامش ذهنی«قهرمان 

).116-115: 1368(پراپ، » یابدهمۀ اعمال قصه بر این مبنا بسط می
توجیه بودن بودن و غیر قابللۀ دیدن تمثالی در خواب، عاشق شده، خود از عجیبوسیجمشید که به

داند چگونه باید موضوع را به آنان بگوید: عشقش از نظر اطرافیان آگاه است و نمی
خیال سرو باالي که دارم چه گویم من که سوداي که دارم 
یچش در میان نیست میانی را که هدهانی را که قطعاً زان نشان نیست 
چرا دل را به هیچ ازدست دادم ندیدم من برو چون دل نهادم 
مرا بی هیچ شک دیوانه خواندپدر گر صورت حالم بداند 

)19: 1348(ساوجی، 
یابند، خبر به پدر دانند و توجیهی براي آن نمیاي را غریب و نامتعارف میاطرافیان جمشید که چنین شیوه

برند: میجمشید
)23: 1348که نه روزش قرارست ونه شب خواب(ساوجی،که شاها حالت شهزاده دریاب

گیرد از و تصمیم می» در این سر شورش غوغاي عشق است«فهمد کهسرعت علت را میشاه خردمند به
میان گلرخان همسري براي او بیابد اما
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ین پستی است ما راجاي دیگر ابهز جام دیگر این مستی است ما را
)25: 1348(ساوجی، 

بینی کرده بود)، او را آشفته پدر بعد از شنیدن راز جمشید و حدیث خوابش (همچنان که جمشید نیز پیش
داند:و دیوانه می

ستاحدیثش یکسر از خواب و خیالستاپدر گفت: این پسر شوریده حال
ر از خرد بیگانه گرددبه یکباهمی ترسم که او دیوانه گردد

)26: 1348(ساوجی، 
خواهد که از میان رود و از او میدیده میجمشید نیز که طاقت از کف داده است، نزد مهراب جهان

رویانی که تاکنون دیده است، زیباترینشان را توصیف کند. پري
قیدة خودش زیباترین آنان رویان عالم را با خود دارد و به عمهراب، بازرگانی است که تصویر همۀ مه

.دهدخورشید، دخت قیصر روم است. مهراب ضمن توصیف خورشید، نقشی از او نیز به جمشید نشان می

یابد که این همان دختر است:جمشید نیز به محض دیدن تصویر خورشید، درمی
بشد مهراب و پیش آورد و بگشودبدان صورت درونش میل فرمود

دم صورت نادیده بشناختهمانصورت انداختنظر چون بر جمال 
نگارین صورت دلدار خود یافت   ملک جمشید نقش یار خود یافت
ها دادبسی بر دست و پایش بوسهروان در پاي آن صورت در افتاد

)29-28: 1348(ساوجی، 
نی از خورشید بوده توان گفت آنچه جمشید در خواب دیده، تمثال مشخص و صورت نمایادرواقع نمی

توان مواجهۀ جمشید با آنیما که بخشی از ناخودآگاهی است، درنظر گرفت. است؛ بلکه این بخش را می
آل خود همچنین وي با شنیدن توصیف خورشید و دیدن تصویر او، آن را با تصویري که از زن ذهنی و ایده

پسندي را به توانند تقریباً هر چیز دلزیرا مردان می«شود؛ دهد (فرافکنی آنیما) و شیفتۀ او میدارد، تطبیق می
» پرورانندآمیز مبهم است، نسبت دهند و درنتیجه انواع تخیالت را دربارة او در سر میزنی که به طرزي سحر

رخانی که پدر به قصد ازدواج با او یک از گل)و به همین دلیل است که حضور هیچ285: 1352(یونگ، 
گیرد:وردتوجه جمشید قرار نمیدعوت کرده است، م

اندغزاالن شکارستان چیناندعروسان نگارستان چین
)25: 1348که خضراي دمن یا نقش دیوار(ساوجی، ولی پیشم همان دارند مقدار

داند که در پیشبرد روند فردیت تأثیرگذار است یونگ، آنیما را رابط میان من (خودآگاه) و دنیاي درون می
الگوي خویشتن است. نقش آنیما در تطبیق ذهن گشاي من براي گذر از مسیر تفرد و دستیابی به کهنراهیا 

طریق، آنیما نقش راهنما و تر وجود، حیاتی است. بدینبردن به زوایاي عمیقهاي درونی و راهمرد با ارزش
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). غالباً نیز در قالب هیجان 286: ص 1352برعهده دارد (یونگ، » خود«، جهان درون و »من«میانجی را میان 
: 1352کند، میل به جانب فردیت مخفی است (یونگ، شدیدي که یک تن براي یک نفر دیگر احساس می

318 .(
محسوب -خودآگاه و ناخودآگاه-عنوان نمایندة کل شخصیت که به» خود«در طی فرایند فردیت، 

فرایند فردیت به معناي سازش «کند فراهم میشود، براي تمامی ساختمان شخصیت، وحدت و ثبات می
دار شدن شخصیت و رنجی که با آن (هسته روانی یا خود) عموماً با جریحه» خود«خودآگاهانه با مرکز درونی 

). 261: 1352(یونگ، » شود. این تکان اولیه در حقیقت نوعی ندا استهمراه است، آغاز می
دهد و نشینی و تحمل تألمات روحی، طاقت از کف میگوشهاي ازجمشید نیز بعد از گذراندن مرحله

گیرد به سمت روم حرکت کند.شود و تصمیم میکار میبهبراي رسیدن به مراد خود دست
فرستد تا او را شود و شاه رسولی نزد وي میاین تصمیم جمشید با مخالفت پدر و اطرافیان مواجه می

: نصیحت کند و از این کار باز دارد
...به تارك ترك تاج و تخت زر کندر کنبگویش این خیال از سر به

مده بر باد ملک و پادشاهیه پیران سر مکن از من جداییب
)32: 1348(ساوجی، 

گردد، گریان به پیش چنین با مخالفت پدر براي قدم گذاردن در راه سفر مواجه میکه جمشید اینهنگامی
کند: هدید به خودکشی میشتابد و تمادر می

که گر منعم کند زین ره خداوندبه داراي دو گیتی خورد سوگند
جاي تخت سازم بستر از خاكبهبه خنجر سینۀ خود را کنم چاك

)32: 1348(ساوجی، 
گونه نصیحت، مالمت و حتی البه و زاري دهد؛ زیرا هیچپدر نیز از سر ناچاري اجازه سفر را به او می

مادر و پدر کارساز نیست:
)32: 1348(ساوجی، گیرد حکایتکه با او در نمیملک را گشت معلوم آن روایت

کند، ملزم و چنان که خود اقرار مینهادن در این مسیر گرفته و آنجمشید نوجوان تصمیم خود را براي گام
مجبور به انجام آن است:

)1348:34ساوجی، (م که دست دل ندارممکن عیبدل از دستم ربوده است اختیارم
خواهد در بحران اولیۀ زندگی فرد، وضع درست به همین منوال است و شخص چیزي را می«از این منظر 

داند. در چنین لحظاتی، اندرزهایی از این قبیل که شخص اش نمیکه یافتنش مشکل است و او چیزي درباره
» شود یا تأثیر آن بسیار کم استچیز مؤثر واقع نمییت بکوشد و... هیچکند به اینکه در راه مسئولرا دعوت می

شود:رغم میل پدر و مادر و منع آنها آغاز میاین سفر علی).262: 1352(یونگ، 
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وز آن سو رفت و روي آورد در رومملک جمشید دل برکند از آن بوم
اواجاي تخت و مسند ساخت مبهبسان الله و گل خار و خارا

)35: 1348(ساوجی، 
ها شدن شاهزادگان یا قهرمانان داستان بر دختري از سرزمینی دوردست در قصهگفتنی است که عاشق

ممکن است «دانند؛ مثالً رواج زیادي دارد که آن را مربوط به وجود برخی نهادهاي اجتماعی در گذشته می
). این 187: 1371(پراپ، » ها بازتاب پیدا کرده استهگونه در قصهمسري باشد که بدینبازتابی از رسم برون

شود.مسئله به هر دلیلی که باشد، منجر به حرکت قهرمان و آغاز سفر پرمخاطرة او و درواقع آغاز داستان می
تواند داشته باشد. از منظر نظریات یونگ درمورد ناخودآگاهی، جدایی فرزند از خانه معانی متفاوتی می

در این زمان «منزلۀ استقالل روانی و جداشدن از امرو و نهی آنان است یی از والدین بهسفرکردن و جدا
کند و قدرت این اصول را براي تغییر (اواخر بلوغ) است که انسان اصول آرمانی خویش را مشخص می

است کند. به دیگر سخن، او در این مرحله، در عنفوان جوانیخویش و مناسبت خود با دیگران احساس می
حال، منِ سرشار از جوانی، همیشه باید خطر کند؛ زیرا اگر گرایی... . بااینو جذابیت و سرشار از نیروي آرمان
تواند بر موانع میان تر از آنچه به آسانی قابل دسترسی است نکوشد، نمیمرد جوانی براي نیل به هدفی عالی

).183-182: 1352(یونگ، » سالی فائق آیدنوجوانی و بزرگ
گویا در این مقطع، جدایی از والدین نقشی اساسی دارد؛ به همین دلیل یونگ جدایی از امر و نهی آنان را 

ها نیز جریان فرایند داند. در قصههاي خودآگاه و ناخوادآگاه میاي براي تطبیق و هماهنگی خواستوسیله
شود.سفر و بی به اهدافش ترسیم میفردیت به صورت سفرکردن و جدایی قهرمان از خانواده براي دستیا

شود. ها است و سبب بسط اعمال قصه میجدایی از خانه همچنان که قبالً نیز بیان شد، از ویژگی قصه
ها مبارزه با انواع نیروهاي شود. در قصهدر طی فرایند فردیت، فرد نخست با بخش تاریک خود مواجه می

با "من"«دي از برخورد و مقابله با این بخش از ناخودآگاهی است. شر در قالب اژدها، جادوگر، دیو و... نما
شکل رقابت میان در ستیز است. در کشمکش انسان ابتدایی براي نیل به خودآگاهی، این ستیز به"سایه"

» شودآید، نمودار میها درمیصورت اژدها و سایر عفریتهاي کیهانی شر که بهالگویی و نیروقهرمان کهن
فاعل، مثبت، صبور، نیرومند و توانا «ها ). قهرمانان نیز باید برطبق فرایند روانی قصه180: 1352(یونگ،

هاي سختی را که همه براي سنجش باشند... سالح برگیرند و زره بپوشند و به میدان جنگ بروند و نیز امتحان
: 1366(دالشو، » خویش گردندشجاعت و تاب و توان اوست، از سر بگذراند تا شایستۀ زناشویی با زیباي 

دهد، به نوعی ها و مبارزاتی را که جمشید به اشکال مختلف انجام میتوان همه جنگترتیب، می). بدین122
و جنگ با شاه شام که رقیب » اکوان دیو«صورت و شکل مقابله با نیروهاي شر دانست. کشتن اژدها و نبرد با 

4بیل است.آید، از این قحساب میعشقی او نیز به
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تري از این مسئله است.به عقیدة یونگ نبرد با اژدها از سازوکارهاي میان، نبرد با اژدها شکل فعالازاین
الگوي پیروزي تر کهننبرد میان قهرمان و اژدها به طرزي واضح«الگویی دارد. اصلی قصه است و حالت کهن

مان باید برعکس افراد عادي تشخیص دهد که سایه دهد... قهرگرایانه نشان میهاي واپسرا بر جریان"من"
قدر سهمگین شود که بر اژدها غالب تواند از آن نیرو بگیرد. اگر بنا باشد که قهرمان آنوجود دارد و او می

تواند پیروز شود مگر آنکه سایه را دیگر، من نمیعبارتآید، باید با قواي مخرب خود از در سازش درآید؛ به
). 181: 1352(یونگ، » ل سازد و بر آن سلطه یابددر خود مستحی

؛ 5تواند معناي رمزي دیگري هم داشته باشدها، اژدها جداي از اینکه مظهري از شر است، میدر قصه
سازد و شکل فردي به خود من متعلق به نوجوانی خود را از فشار انتظارات والدین آزاد می«طورمثال به

» صورت قسمتی از این اعتال به خودآگاهی، ممکن است بارها تجدید شودبهها،گیرد. جنگ قهرمان با اژدمی
) یا اینکه اژدها رمز محضورات خیالی است که مانع از پیوند متعارف و طبیعی 192: 1352(یونگ، 

).240: 1366شوند (دالشو، خودآگاهی با ناخودآگاهی می
پریان او را به کاخ خود ، شاه»حورزاد«رسد و جمشید همچنین در مسیر سفر خود به سرزمین پریان می

پرسد:کند و از سفر و هدفش میدعوت می
حدیث رفتنش ز آغاز پرسیداز رنج راهش بازپرسیدهمی

اگر چه بود روشن بر پري رازگفت با وي یک به یک بازملک می
)40: 1348(ساوجی، 

کند که پریشانی و مشکالت گوید و به او گوشزد میو سخن میها و مشکالت راه با احورزاد از سختی
هاست:هنوز هم ادامه دارد و در این راه بسی دشواري

ه خون دیده خواهد گشت حاصلبست مشکلاکارينپري گفتش که ای
بسی چون زلف خم در خم بریدنپریشانی بسی خواهی کشیدن

)40: 1348(ساوجی، 
دهد که در وقت لزوم بیند، سه تار مو به او میارادة جمشید را براي ادامۀ سفر میو هنگامی که عزم و 

آتش بزند تا پریان به کمکش بشتابند. تار موي جادویی، بعدها در طی داستان سبب نجات جمشید و رسیدن 
شود.او به یارانش می
(مام بزرگ) در قصۀ پریان دارد و وسیلۀ کردي به مانند پیر دانا بانوي پریان، در این داستان کاردرواقع شاه

منظور برانگیختن پیر قصۀ پریان به«دهد، از این نظر بسیار مهم است. جادویی که در اختیار جمشید قرار می
پرسد، چه کسی؟ چرا؟ به کجا؟ و حتی اکثر اوقات طلسم اندیشی و تحریک قواي اخالقی میخویشتن

: 1368(یونگ، » قدرت غیرمنتظره و نامحتمل را جهت کسب موفقیتدهد؛ یعنی جادویی الزم را به او می
116.(
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خواهد حورزاد، با پرسیدن از مقصد و علت سفر جمشید، با آنکه خود از موضوع مطلع است، درواقع می
به وضعیت موجودش هاي راه، شرایطی را براي ایجاد خودآگاهی جمشید نسبتبا سخن گفتن از سختی

وادارکردن جمشید به تفکر، او را به تجدید نظر در کارش و گرفتن تصمیم دوباره در ادامۀ کند تا با فراهم 
مسیر یا انصراف از آن وادار نماید.

که قهرمانان ها تجلی بارزي دارد و زمانیخصوص در قصهپیر دانا با کیفیتی که موردنظر یونگ است، به
شود و به قهرمان هاي مختلفی ظاهر میگیري نیستند، به شکلخود قادر به تصمیمخوديمانند و بهدرمانده می

صورت مردي ها بهالگو اغلب در قصهعقیدة یونگ، این کهنرساند. بهدر رسیدن به مقصودش یاري می
کند و درست هنگامی که قهرمان داستان در وضعیت سختی است، معرفت موردنیاز او کهنسال نمود پیدا می

کند و با فکري بکر، کنش روحی یا دهنده جلوه می، یعنی در قالب پیر دانا و یاريصورت فکري مجسمبه
). پیر دانا قدرت غیرمنتظره و نامحتمل 114: 1368رساند (یونگ، عملی خاص، به قهرمان داستان یاري می

در ). همچنین نسبت به خطرهایی که 117: 1368رساندن قهرمانان را دارد (یونگ، هدفجهت کمک و به
کند.دهد و وسایل مؤثر مقابله با آنها را فراهم میپیش است هشدار می

ِتوجه است. وي از اول در داستان حضور ندارد، بلکه از این منظر، نقش مهراب، ندیم جمشید هم قابل
شود و به یاري جمشیدزمانیکه جمشید بر اثر دیدن رؤیا، آشفته و پریشان است، در صحنۀ داستان ظاهر می

هاي راه را براي کند و مشکالت و سختیداند، اما ابتدا با سفر او مخالفت میشتابد. وي درد جمشید را میمی
دهد تا قاطعیت و میزان عزم وي را براي آغاز چنین سفري محک بزند:جمشید شرح می

درین صورت بسی امید و بیم استاین کاري عظیم است«جوابش داد 
همه راهش نشیب اندر فرازستهی بس دراز استز چین تا روم را

دد گروه اندر گروه استو ز دیو درین ره بیشه و دریا و کوه است
به ننگ و نام کاري بر نیایدملک را رفتن آنجا خوش نشاید

)30: 1348(ساوجی، 
گیرد با او همراه شود و میشود، تصمیم رو میکه با اصرار جمشید و عزم وي براي سفر روبهاما هنگامی

به وي در این راه یاري برساند. 
از زبان مهراب:

گشودمدر راز درونی میآزمودمکه من طبع ملک می
کنون این کارکردن پیشۀ ماست...برجاستچو دانستم که عشقت پاي 

عنانت با عنان پیوسته دارمرکاب اندر رکابت بسته دارم
)31: 1348(ساوجی، 



5911 هامجموعه مقاله

داند و تنها عنوان تاجر با خورشید ارتباط داشته است، راه و چارة کار را خوب میوي که قبالً خود به
هاي بسیار همراه جمشید در هیئت بازرگانی با متاعتواند به جمشید یاري برساند؛ بنابراین بهکسی است که می

ها را به او ر راه انواع خطرات و دشواريکند. وي راهنماي جمشید است و دبه سمت روم حرکت می
نمایاند:می

چه شهرست این و آنجا مسکن کیستملک، مهراب را پرسید کان چیست
مقام و مسکن اکوان دیو استجوابش داد کانجا خان دیو است

)44: 1348(ساوجی، 
شود؛ اما اهنماي او محسوب میمهراب هیچ دخالتی در ماجراها و حوادث قهرمانی جمشید ندارد و تنها ر

شناسد. پس وي تنها عنوان تاجري که قبالً از او متاع چینی خریده است، میاز آنجا که خورشید، مهراب را به
-آید و به این وسیله، مهراب شرایط را براي مالقات جمشید حساب میوسیله ارتباط جمشید و خورشید به

).59-58: 1348آورد (ساوجی، با خورشید فراهم می-هایی ارزنده دارداععنوان بازرگانی چینی که متبه
خرگاه خورشید به یاد بهمحض دیدنشود وخورشید میعنوان بازرگان وارد قصر بهبار، جمشید اولین

:شودبیهوش میافتد ورؤیایش می
گفت این چه حال دلش با خویش می

است
استهمان خواب است گویی یا خیال 

مگر بیدار شد بخت گران خواب...بینم آن خواببه بیداري کنون می
چو نور آفتاب افتاد بر خاكنماندش تاب و چون مه جامه زد چاك

)1348:61ساوجی، (
جمشیدکه بیهوش بر زمین افتاده ة و با دیدن چهررودباالي سر او میاست که خورشیددر این هنگام 

:شودمیاو شق عا،است
مهی از آسمان افتاده در خاك...گلی دید از هوا پیراهنش چاك
ه عاشق شد به صد دلبر او چون ذردل خورشید را پا رفت در گل

)1348:61ساوجی، (
شود، از ترس رسوایی، او وقتی افسر مادر خورشید از عشق دخترش به بازرگانی غریبه (جمشید) آگاه می

بعد از زندانی شدن خورشید و آوارگی جمشید از فراق او، دوباره مهراب به 6کند.ري زندانی میرا در حصا
داند و پردازد. وي تنها راه جمشید را مالزمت در درگاه قیصر میاندیشی میشتابد و به چارهیاري جمشید می

د و فریفتن او به زر، شرایط آزادي شدن به افسر، مادر خورشیشود تا با نزدیککار میبهخود نیز دست
خورشید را ایجاد کند.

از زبان مهراب:
گشاید مشکل مابه افسر میدر این غم شد فزون درد دل ما
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)122: 1348در آن احوال خود را درج کردن(ساوجی، زر بسیار باید خرج کردن
عنوان مادر خورشید و پذیرش او بهو به این وسیله، مهراب شرایطی براي مقبولیت جمشید در نزد

کند. اش از زندان فراهم میخواستگار خورشید و آزادي
عنوان راهنما و کارگشاي جمشید، بسیار مهم است. وي راه و چارة کار را نقش مهراب در این داستان به

پردازد و او را در رسیدن اندیشی میداند و در هنگام گرفتاري یا ناتوانی جمشید در حل مشکالت، به چارهمی
کند. به مقصود یاري می

که از عشق و هیجان سرشار عنوان نمودي از پیردانا هنگامیتوان چنین تعبیر کرد که مهراب بهدرواقع، می
شود، میل درونی او را براي حرکت اش براي حرکت در این مسیر آگاه میجمشید به خورشید و عزم و اراده

رساند.دهد و به او یاري میشد درونی یا فرایند فردیت تشخیص میدر جهت ر
کند؛ دهند و بر ادامۀ راه تشویق میراهب دیرنشن نیز که در هنگام اندوه و ناامیدي، جمشید را تسلی می

توجه است.از این نظر قابلِ
وي در مسیر سفر پوشی مسئلۀ دیگري که در این اینجا و در طول سفر جمشید اهمیت دارد، نام

کند و حتی در دیار معشوق گذارد و خود را بازرگان معرفی میطور ناشناس قدم در راه میجمشید بهاست.
هاي حماسی و رسمی هاي داستانپوشی را از ویژگیکند. البته نامنیز در ابتدا هویت اصلی خود را فاش نمی

ها متجلی شده است و در طی آن، پهلوانان و حماسهدانند که در اساطیر جامانده از اعتقادات کهن میبه
). 96: 1383گویند (شمیسا، معموالً نام خود را به دشمن نمی

ثیر أتشاید علل سیاسی و مسائل امنیتی در این امر بی.این مسئله ممکن است دالیل مختلفی داشته باشد
بنابراین .ذاردگو سرزمین ناشناخته میکه قدم در راهی غریب یاستکشور دیگرة، شاهزاد؛زیراجمشیدنباشد

سفر خود را شکلبازرگان پس از ابتدا در .مواجه سازداتیرا با خطراویا امنیتی ممکن است یاسیاز نظر س
.کندآغاز می

الگوي نقاب شناسی یونگ به بررسی این مسئله بپردازیم، با کهنبا این حال، اگر بخواهیم از نظر روان
.شویممواجه می

ن یتعریف و تعیاوبرايی که تیانتظار دارند که مطابق با شأن و شخصويهمه از جمشید شاهزاده است و
زاري چنان عاشقانتظار ندارد که به خیالی عشق بورزد و آناوکسی از پس شده است، رفتار و برخورد کند. 

ل چیزي ناشناخته قدم در راهی دنبات خود پشت کند و بهیچیز ازجمله تاج و تخت و موقعهمهبه شود که 
د، سطح توقعات و نکنموقعیت و راه و رسم اجتماعی که افراد انتخاب می. درواقع، غریب و دشوار بگذارد

ت و یکند که رعایت آن و رفتار بر طبق این انتظارات و الگوها براي موقعرا از آنان ایجاد مییانتظارات
نگهداشت شأن خود افراد ضروري است.
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و مذمت ایشان در پیدایش چنین عشقی و رفتن به چنین سفري نیز با جمشید هاي اطرافیان تمالم
:ستیارتباط نبه مقام و موقعیت خاص خود و رفتار بر طبق آن، بیويدادن توجه

:مالمت خورشید از سوي مهراب
دبه ننگ و نام کاري بر نیایملک را رفتن آنجاخوش نشاید

)30: 1348(ساوجی، 
به موقعیت خود و جمشیدتوجهی انتقاد است، بیکنندگان موردنچه بیش از همه ازسوي مالمتآ

بلکه موقعیت و مقام اجتماعی اطرافیان را نیز تحت ،تنها خود فردنههر فرددري پرده؛زیراش استناطرافیا
:دهدتأثیر خود قرار می

شاهیمده بر باد ملک و پادبه پیران سر مکن از من جدایی
)1348:32ساوجی، (

از همان آغاز نه با عنوان و راه د،گذاراثر نمیاوهمین دلیل است که وقتی هیچ مالمت و پندي در شاید به
و در شکل و شمایل بازرگانان قدم درنقشی متفاوت و متناسب با موقعیت جدیدشاهزاده، بلکهیک و رسم 

: گویدآغاز سفر به جمشید چنین میه مهراب در هنگام کچنان؛ گذارددر راه می
شهنشه را ز حال آگاه کردن...کنون باید بسیج راه کردن
بودنره شاهاین شاید در نمیبه رسم تاجران در راه بودن

)1348:31ساوجی، (
شیوه و همواره ورا بپوشاند اوتواند شخصیت واقعی ازد و نمیبرنمیاواین شیوه و نقاب چندان به البته 

:نمایان استشمنش بزرگی و شاهی در رفتار و کردار
جمشید:از زبان قیصر درمورد 

ولی دانم که با فرّکیان استدانم که اصلش از کیان استنمی
که کم یابد کسی تاجر جوانمردنه نیز از تاجران است این جوانمرد

)1348:55ساوجی، (
آمیز یک عنقاب تصنۀرا تحت سلطاوکند که بدون آنکه نتخاب می، نقشی را براي خود اجمشیددرواقع 

هاي حاصل از آن نقش قرار بدهد، بتواند در نقش و نقابی ظاهر شود که محدویتتوقعات و شاهزاده، با تمام 
صورت یک فرد این نقش امکان رفتار به،ترتیببرازد و بدینمیاو کند در این موقعیت بیشتر به یفکر م
براي رسیدن به هدف خود بکوشد و توانایی و قابلیت خود را به ،ن وسیلهیدهد؛ تا به امیوي ی را بهمعمول

.اثبات برساند
توان چنین گفت که در طی فرایند فردیت جمشید باید بدون نقاب تصنعی، با من از دیدگاهی دیگر، می

یی از پدر و مادر، عناوین و القاب گذشته را بر جداپس به این ترتیب او باید عالوهرو شود؛واقعی خود روبه
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هایش است، کنار بگذارد و به مانند افراد که مانع او در سیر درونی و شناخت خود یا دستیابی به خواسته
عادي و معمولی قدم در راه این سفر بگذارد.

از نقاب است کردن خشم و ناراحتی در پشت ظاهري از شادي و لبخند، نمونۀ دیگري در استفادهپنهان
عنوان . جمشید که بهشوددیده میشامی و خواستگار خورشید ةشاه، شهزادبرخورد جمشید با شاديکه در

يبه مقتضاي موقعیت سیاسی و درباري که دارد، باید رفتار،وزیر قیصر مأمور استقبال از او شده است
هرچند که باطناً نسبت به این فرد که رقیب او ؛ردجا بیاوشایسته داشته باشد و آیین استقبال را تمام و کمال به

:آید، کینه به دل داردبه حساب می
چو بید از مشک شمشادش بلرزیدشاه را دیدملک چون روي شادي

ملک را چرب و شیرین بازپرسیدخندان بباریدۀنبات از پست
جوابی داد زیر لب شکسته...ملک نیز از دل خونین چو پسته
ملک غمگین و با شادي همه راهروان گشتند از آنجا سوي درگاه

دادش و خود خون همیخوردمیدمیکردیمآمیزهاي رنگحکایت

)1348:135ساوجی، (
هایی که شاه روم براي سنجش هنر و در آزمونها و مبارزه با نیروهاي شر،جمشید بعد از گذر از سختی

(دومرتبه) و بازي شاه درنظر گرفته است، مانند ظرفیت خوردن میش شاديامهارت وي و رقیب عشقی
پسندد. همچنین دهد. پدر خورشید نیز هنر و مهارت وي را میچوگان، لیاقت و توانایی خود را نشان می

گیرد: جمشید با نجات جان شاه در شکارگاه، موردتوجه وي قرار می
هنر کاري نیایدشخص بیز مرا مرد هنر پرورد باید
...آید جز اینمغمی در دل نمیکنون در کار شادي من حزینم

ولی در کار من یکباره سست استرچه درست استگعیار گوهرش 
ندیدم یک سر مو زو گشایشبه هر بابی که کردم آزمایش

)144: 1348(ساوجی، 
کند:شاه، درواقع خواستگاري او را رد میبراي شاديبنابراین شاه روم با قراردادن سه شرط دشوار 

)1348:147ساوجی، (گیرد بر او قیصر بهانهکه میملک را گشت روشن ز آن فسانه
اطالع است و زمانی که افسر هویت با این حال، شاه همچنان مردد است؛ زیرا درمورد اصالت جمشید بی

شود.تر میصممکند، بر تصمیم خود مواقعی او را فاش می
شاه به روم بیمناك است، جمشید براي مقابله با وي اعالم آمادگی همچنین وقتی شاه روم از حملۀ شادي

پذیرد: عنوان داماد خود میدهد و قیصر او را بهشاه را شکست میکند و شاديمی
)1348:161ساوجی، (برو کاکنون تو کار خویش کرديتو کار جنگ بیش از پیش کردي
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دهندة آن است که جمشید سیر درونی خود را با موفقیت پشت سر گذاشته و باید به مقام این مسئله نشان
و موقعیتی که اجتماع براي او در نظر گرفته است، برگردد. وي بعد از طی این روند و ازدواج با خورشید، 

جاي خود بر تخت شاهی م او را  بهگردد و پدر هکند و به چین باز میهواي پدر و مادر و دیارش می
نشاند:می

)1348:172ساوجی، (ملک جمشید را فغفور خواندندبه شاهی بر سر تختش نشاندند
گیرينتیجه
الگوهاي مهم الگوها در آنها و با آگاهی از کارکرد کهنها و نمود کهنبه عقاید یونگ دربارة قصهتوجهبا

یر دانا و روند سیر درونی یا فرایند فردیت و انطباق آنها با برخی اعمال و مانند نقاب، سایه، آنیما، پ
آید که رؤیت صورت زیبا در خواب جمشید، میدستهاي منظومۀ جمشید و خورشید، این نتیجه بهشخصیت

شدن وي بر تصویر دختر شاه روم و مطابقت آن با تصویردیده شده در رؤیا، حرکت جمشید از خانه و عاشق
خصوص اژدها، مواجهه با یاریگر و ایی از والدین، انجام کارهاي پهلوانانه و مبارزه با نیروهاي شر بهجد

شاه و... مضامینی هستند که به اعتقاد یونگ معنایی فراتر از اش در مقابل شاديدادن لیاقت و شایستگینشان
نگارنده نشان داده است که ناشناس ظاهرشان دارند و نمودي از محتویات ضمیر ناخودآگاه هستند. همچنین

بر اینکه با روند فرایند فردیت در ارتباط است، عنوان فردي بازرگان عالوهسفرکردن جمشید و معرفی خود به
الگوي نقاب آن را بررسی کرد.به کهنتوان باتوجهمی
نوشتپی

نۀ دیرینه، سنخ باستانی، تایپ به معنی نمونۀ اصلی است که سرنمون، صورت ازلی، نمو. واژة آرکی1
صورت مثالی و صورت اساطیري نیز ترجمه شده است.

اي توصیفی، یک الگوي تایپ را در معناي یک صورت خیالی، نکتهمنتقدان ادبی روزگار ما آرکی. «2
» کندبرند که در ادبیات، اسطوره، مذهب و فرهنگ عامه نمود پیدا میکارمیاي خصلت بهرنگ یا گونهپی
).209: 1377امی، (ام

کند و شوند؛ سطح دنیوي که ظاهر قصه را بررسی میها در سه بطن بررسی میشناسی، قصهاز نظر روان.3
با خودآگاهی فرد کار دارد، سطح قدسی که با ناخودآگاهی فرد سروکار دارد و سطح رازآموزانه که با 

ناخودآگاهی جمعی در ارتباط است.
ها نقش پدر دختر را برعهده دارد، نماد ناخودآگاهی جمعی خورده که در قصهطور مثال، پادشاه سالبه

فریب که مجهز به سازوبرگ جنگ است، نمایندة خودآگاهی پویا و دیگر، شاهزادة جوان دلاست. ازطرف
عنوان بخشی از ناخودآگاهی) نیز شود و وصلت این شاهزاده با شاهزاده خانم (بهفعال محسوب می

). این پیوند همواره با 112-111: 1366مناسبات میان خودآگاه و ناخودآگاه است (دالشو، دهندةنشان
دهندة آن است که پیوند میان خودآگاه شادمانی و سعادت همراه است و ثمرات فراوان دارد. این مسئله نشان
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ه هماهنگی پدید این ازدواج (شاه و ملکه) بدین معنی است ک«و ناخودآگاه سبب اعتدال و هماهنگی است 
» آوردآمده میان خودآگاهی و ناخودآگاهی در شادي و اعتدال و صلح و صفا، ثمرات فراوان به بار می

شود.). جنبۀ درمانی قصه نیز از همین جهت یعنی پیوند ناخودآگاه و خودآگاه بررسی می77: 1366(دالشو، 
.105-1366:102رك: دالشو،شتریاطالعات بيبرا

،باشد (دالشوانجام کارهاي قهرمانی نیز بهمسئول و محرك ناخودآگاهی تواندمیها، درقصه. سایه 4
1366:14.(
اي که در مانند راندن واهمهها و کشتن آن وجود دارد؛ به. تعبیرهاي دیگري نیز درمورد مبارزه با اژد5

الی است که بر سر راه حیات جنسی ) یا نمودار موانع خی244: 1366زمینۀ آمیزش جنسی وجود دارد (دالشو، 
هاي ). نبرد با اژدها ازجمله امتحاناتی است که شهزاده خانم239: 1366نوجوان ایجاد شده است (دالشو، 

و به این معنی است که هر مرد «اند، هاي پریان نیز گذراندن آنها را بر خواستگارانشان واجب شمردهقصه
یی را که در زمینۀ آمیزش جنسی دارد از خود براند و نیز از هرگونه هاجوانی پیش از زناشویی باید واهمه
).244و 241: 1366(دالشو، » عقدة خانوادگی خالص و رها شود

هایی که در کاخ یا قصر خود به خواب فرورفته و یا زندانی شده و به هر صورت، از کار . شاهزاده خانم6
تحلیل هستند.پراپ یابند نیز از این نظر قابلفریب رهایی میلاند و توسط شاهزادة دشدهو حرکت باز داشته

: 1371هاي پریان دارد (پراپ، داند که به عقیدة او نمود زیادي در قصهاین الگو را مربوط به آیین تشرف می
215-216 .(

وان آیین تشرف مراسمی مذهبی متعلق به نهادهاي اجتماعی گذشته است که از طریق آن مردان و زنان ج
). این مناسک 195: 1352آیند (یونگ، شوند و به عضویت جامعه درمیاز وابستگی والدین خویش رها می

کند تا عناصر متضاد شخصیت خویش را با هم سازش دهد و حصول به توازن در همچنین به فرد کمک می
شدن در حصار، از پدر و ترتیب، خورشید نیز با زندانی). بدین242: 1352سازد (یونگ، زندگی را ممکن می

کند و بعد از این جریان است که پدر و مادرش تصمیم شود و از مرحلۀ کودکی گذر میمادرش جدا می
گیرند از میان خواستگاران فرد مناسبی را براي او انتخاب کنند.می

صورت مثالی متعلق به دهندة رویان خفته یا زندانی در کاخ یا قصر، نمایشبه عقیدة م. لوفر دالشو نیز پري
تواند مخزن تصاویري باشد که در ناخودآگاهی ما ) و کاخ می135: 1366ناخودآگاه جمعی هستند (دالشو، 

).106: 1366نقش بسته است (دالشو، 
کتابنامه

هاي نقد ادبی، تهران: انتشارات جام.) مبانی و روش1377. امامی، نصراهللا، (1
اي، تهران: نشر ، ترجمۀ فریدون بدرههاي پریانهاي تاریخی قصهیشهر)، 1371. پراپ، والیدیمر، (2
توس.
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گر، تهران: نشر روز. ، ترجمۀ م.کاشیشناسی قصهریخت) 1368. ـــــــــــ، (3
، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.هاي جادوییشناسی افسانهریخت) 1387. خدیش، پگاه، (4
، ترجمۀ جالل ستاري، تهران: نشر توس.وارهاي پريمزي قصهزبان ر) 1366. دالشو، م. لوفر، (6
چاپ دوم، ترجمۀ عیسی شهابی، تهران: تاریخ ادبیات ایران (از دوران باستان تا...)،) 1381. ریپکا، یان، (7

شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
نیما. ، تهران: انتشارات هاي عاشقانۀ ادب فارسیمنظومه) 1374. ذوالفقاري، حسن، (8
به اهتمام ج.پ. آسموس و فریدون و همن، تهران: بنگاه جمشید و خورشید،)1348. ساوجی، سلمان (9

ترجمه و نشر کتاب.
چاپ دهم (ویرایش سوم)، تهران: فردوس.انواع ادبی،) 1383. شمیسا، سیروس، (10
ۀ مسعود میربهاء، تهران: ، چاپ سوم، ترجمشناسی یونگاي بر روانمقدمه) 1356. فوردهام، فریدا، (11

انتشارات اشرفی. 
ترجمۀ زهرا قاسمی، تهران: هاي پریان،فرایند فردیت در افسانه) 1383. فون فرانتس، مري لوییز، (12

شرکت سهامی انتشارات توس.
، ترجمۀ محمدحسین مقبل، تهران: شناسی تحلیلی یونگمبانی روان) 1375. هال، کالوین.اس، (13

د دانشگاهی.انتشارات جها
، ترجمۀ ابوطالب صاري، تهران: هایشانسان و سمبول) 1352. یونگ، کارل گوستاو و همکاران، (14

انتشارات امیرکبیر. 
ترجمۀ پروین فرامرزي، مشهد: انتشارات آستان قدس چهار صورت مثالی،) 1368. ــــــــــــــ، (15

رضوي. 
، چاپ سوم، ترجمۀ فؤاد روحانی، تهران: شرکت سهامی دینشناسی وروان) 1370. ـــــــــــــــ، (16
هاي جیبی. کتاب
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»چشمهایش«بررسی عنصر توصیف در رمان 
1دکتر بدریه قوامی

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج
شیدا نجفی 

زاد اسالمی واحد سنندجي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آآموختهدانش
چکیده 

توصیف مهمترین عنصر داستان است؛ هر آنچه با حواس و تصورات نویسنده درك و بیان شود و به 
شود. بزرگ علوي نامیده می» توصیف«اي که براي خواننده یا شنونده قابل تجسم و تصور باشد گونه

از این عنصر بهره » چشمهایش«نگارش رمان مشهور مهارتی ستودنی درآور معاصر ایران، باي نامنویسنده
هاي زنده و طبیعی او از استبداد و خفقان حاکم بر جامعه است. یکی از دالیل موفقیت این اثر، توصیفگرفته

هایی از مردم جامعه علیه استبداد است ي گروهي مبارزهها دربارهو مشکالت ناشی از آن است. این توصیف
است؛ البته کاویدن روان و درون قهرمانان خ سیاسی معاصر کشورمان را پیش رویمان نمایاندهکه برگی از تاری

شود. او همچنین پرده آن براي خوانندگان است که باعث ایجاد پندار واقعیت در آنها میداستان و تجسم بی
شت خود، بهترین چهره را از ي زن ایرانی و سهیم دانستن او در تعیین سرنودر این اثر با توصیف نقش ارزنده

هاي توصیف در رمان تحلیلی نوشته شده، شیوه-زن ارائه کرده است. در این مقاله که به صورت توصیفی
و » چشمهایش«بررسی شده است.هدف از این پژوهش، بررسی و تحلیل توصیف در رمان » چشمهایش«

یات داستانی است. ي ادبشناسایی هرچه بیشتر هنر نویسندگی بزرگ علوي به جامعه
بزرگ علوي، رمان چشمهایش، توصیف، عشق، زن، جامعه، سیاست.ها:کلیدواژه

. درآمد1
است و رمان داستانی است بلند و تقلیدي است از زندگی واقعی انسان که با تخیالت نویسنده درآمیخته 

اي در نوشتن شود. نویسندهیدر آن بسیاري از مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دوران نویسنده منعکس م
کند، براي کند یا تخیالتش به او القا میشنود و احساس میبیند، میاست که هر آنچه را میرمان موفّق 

گر خوبی باشد.  ي اثرش به خوبی تجسم و تداعی کند؛ یعنی توصیفخواننده
نماد استوار است. تمام این ساختار رمان بر عناصري چون توصیف، فضا، شخصیت، درونمایه، پیرنگ و

نظر تواند از فصاحت و بالغت کالمی در داستانش صرفعناصر با یکدیگر در ارتباط هستند. نویسنده می
رنگ شود، در این صورت تواند یکی از عناصر را از داستانش حذف کند. شاید نقش عنصري کمکند؛ اما نمی

بزرگ » چشمهایش«شود. توصیف در رمان تر میپررنگگیرد و نقش عنصر دومعنصر دیگر جاي آن را می

1 . badriqavami@gmail.com
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هاي است و یکی از دالیل موفقیت این رمان توصیفتر از دیگر عناصر داستان تر و برجستهعلوي بسیار قوي
ي آن است.پیرایهجذّاب و سنجیده و بیان ساده و بی

ن نویسنده تابلویی که در آن ي سیاسی است که در آزمینهداستانی عاشقانه با پیش» چشمهایش«رمان 
برد. است و کشف این راز است که داستان را پیش میچشمهاي مرموز زنی نقّاشی شده، محور قرار داده

براي نوشتن شرح زندگی و مبارزات استاد نقّاشی، در صدد کشف –ي نقّاشی ناظم مدرسه–راوي ناظر 
ل زنی است که صاحب این چشمهاست و با یافتن او و آید. به همین دلیل به دنبارازهاي زندگی او بر می
عالوه بر توصیف حاالت روحی و درونی » استاد ماکان«و استاد نقّاشی » فرنگیس«کشف راز عشق این زن 

شود. شخصیت فرنگیس، بسیاري از مسایل اجتماعی و سیاسی عصر نویسنده نیز بیان می
ها، وصیف مسایل عاطفی و احساسی شخصیتشود توصیف فضا و مکان، تدر این پژوهش سعی می

بررسی و » چشمهایش«مسایل اجتماعی و سیاسی، تابلوهاي نقّاشی و برخی تناقضات توصیف در رمان 
تحلیل شود. پرسش اصلی این پژوهش این است که توصیف در این رمان تا چه اندازه در موفقیت اثر تأثیر 

ایل سیاسی و اجتماعی زمان نویسنده آگاه ساخته است؟ داشته و ضمن جذب خواننده او را نسبت به مس
تحلیلی است. -روش این پژوهش توصیفی

است؛ از شدههایی نوشتهنامههاي ارزشمند و پایانها، مقالهي بزرگ علوي و آثار او کتاباگر چه درباره
رگ علوي و آثار او از ي بزاز علی دهباشی که شامل شصت و چهار مقاله درباره» یاد بزرگ علوي«جمله 

از عبدالعلی دستغیب که در آن به نقد » نقد آثار بزرگ علوي«آور ایران است. و کتاب نویسندگان مشهور و نام
هاي سیاسی درونمایه«اي با عنوان و بررسی تعدادي از آثار بزرگ علوي پرداخته شده است. همچنین مقاله

ي علوم نامهشتی و سهراب منصور لکورج که در پژوهشپور آالاز حسین حسن» اجتماعی رمان چشمهایش
) به چاپ رسیده است، اما هیچ یک از آثار بزرگ علوي تاکنون از 1387، پاییز 2ي انسانی و اجتماعی(شماره
اند.نظر توصیف بررسی نشده

. معرفی بزرگ علوي 2
خواهوبازرگان به دنیا ایمشروطهمیدان تهران در خانوادهي چالهدر محله1282بهمن 13بزرگ علوي در 

در آمد. او در نوجوانی همراه پدر و دو برادر بزرگش به آلمان مهاجرت کرد و در آنجا به تحصیل پرداخت و 
1309.وي در سال به کار آموزگاري و ترجمانی پرداختوهجري خورشیدي به ایران بازگشت1307سال 

هاي ادبی هدایت و دوستانش مجتبی مینوي، مسعود نشستشمسی با بازگشت صادق هدایت از اروپا، در 
دهند و سنگ بناي داستان گرا تشکیل میرا در مقابل ادیبان سنّت» ربعه«کند و گروه مشهور فرزاد شرکت می

اي دیگر بخشیدند و از تجدد در نویسی به سبک امروز را که جمالزاده گذاشته بود، محکم کرده و به آن جلوه
ي اشتراکی و طبع مجالت مربوط به آن شمسی به اتهام عضویت در فرقه1316ع کردند. در سال ادبیات دفا

شمسی پس از گذراندن چهار سال از 1320شود. بعد از شهریوردستگیر و به هشت سال زندان محکوم می
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نویسی بک داستانبنیان س» پنجاه و سه نفر«و » هاي زندانورق پاره«شود و با انتشار دو اثر زندان آزاد می
ي سفر و سقوط مصدق و نبودن آرامش و امنیت سیاسی، انگیزه1332مرداد 28تاي نهد. کودزندان را بنا می

دراز مدت بزرگ علوي به آلمان و سی سال ماندگاري در آن دیار شد. پس از انقالب اسالمی به ایران 
سالگی 92در سن 1375بهمن28لمان برگشت و در رفت، بار دیگر به آبازگشت و زودتر از آنچه انتظار می

در شهر برلین درگذشت. 
هاي رمان، داستان کوتاه، سفرنامه، مقاله و ترجمه به ادبیات معاصر بزرگ علوي آثار ارزشمندي در قالب

در میان آثار بلند او بهترین است.» چشمهایش«ایران هدیه کرد که رمان 
. توصیف3

ي دید و پیرنگ ساخته مایه، نماد، زاویهیه بر عناصري چون شخصیت، فضا، درونساختمان داستان با تک
گیرد؛ توصیف با تمام عناصر ارتباط تنگاتنگی دارد و همین شود. ساختار این عناصر از توصیف شکل میمی

ست.اترین عنصر داستان پیچیده و دشوار کرده ارتباط است که بررسی و تحلیل توصیف را به عنوان مهم
شود. گذارد، مربوط میدر بالغت جدید، توصیف نوعی از بیان است که با تأثیري که دنیا بر حواس ما می

دهد. هدف توصیف القاي توصیف کیفیت اشیاء، اشخاص، اوضاع و احوال و اعمال و رفتار را ارائه می
)128: 1390آید.(میرصادقی، ي اول به چشم ناظر میگونه که در وهلهتصویر و تجسم موضوع است، به همان

ي اجتماعی، دنیایی را در یک اثر ادبی، توصیف با بازنمایی جزئیات زمان، مکان، شخصیت و صحنه
ي دهد. بسیاري از نویسندگان از اواخر قرن نوزدهم، صحنهآفریند که ماجراي داستان در آن رخ میمی

اند و در این اواخر هم نویسندگان در نظر گرفتههاي رماناجتماعی را به صورتی جدایی ناپذیر از شخصیت
اي از اند، تکنیکی براي تجسم تکهسود جسته» 1جریان سیال ذهن«شناختی از شگرد ي روانتحت نفوذ نظریه

)36: 1386زاده، اي از توصیف. (تقیها به صورت نوع تازهضمیر خودآگاه و ناخودآگاه شخصیت
توصیف به یاري -2توصیف یا توضیح مستقیم  -1شود: ان میتوصیف در رمان به سه شیوه بی

. لیکن بهترین و مؤثرترین راه این است که نویسنده این سه شیوه را 2توصیف به یاري آکسیون-3گو وگفت
)301: 1384به هم بیامیزد. (یونسی، 

. تحلیل توصیف در رمان چشمهایش4
نشان » چشمهایش«ي سیاسی است. بزرگ علوي در مینهداستانی عاشقانه با پیش ز» چشمهایش«رمان 

دهد که استاد ایجاد تعلیق در رمان فارسی است. پیرنگ بسته و روشنگر رمان زمینه را براي نویسنده فراهم می
ها و توصیف ظاهر آنها بپردازد و زیباترین و کرده است تا به جستجو در اعماق روح و روان شخصیت

را با توصیف مستقیم و توضیح مانندي از » چشمهایش«ا خلق کند؛ نویسنده رمان ها رترین توصیفجذّاب
اي واقعی و قابل کند، اما این توصیف به اندازهي تهران در زمان استبداد رضاشاه شروع میشهر خفقان گرفته

کند.لمس است که خواننده مستقیم و توضیحی بودن آن را احساس نمی
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آن است که ظاهر دو قهرمان اصلی داستان را از روي » چشمهایش«وي در رمان ي بزرگ علکار خلّاقانه
کند. خواندن توصیف تابلوهاي نقّاشی استاد ماکان قهرمان رمان، این تابلوهاي نقّاشی به خواننده معرفی می
ز کند که اگر بزرگ علوي نقّاش بود، شهرت تابلوهاي او بیشتر اتصور را در ذهن خواننده ایجاد می

ترین ي تاریخی زمان رضاشاه را در کمترین واقعهکه مهم» کشف حجاب«هایش بود؛ مانند تابلوي داستان
ي واژه، با بهترین بیان تصویر کرده است. همچنین بزرگ علوي با نفوذ به اعماق روح و روان یک زن از طبقه

کشیدن خاطرات او و بازگشت به مرفّه جامعه و توصیف مسائل و مشکالت روحی و عاطفی او و به تصویر 
دهد که نویسنده از جریان سیال ذهن که سبکی نو ریزد و نشان میایداستانرابههممیاش ساختار کلیشهگذشته

تواند ي توانا میکند که نویسندهدر نویسندگی است، بهره برده است و  هم این نکته را به خواننده القاء می
انسانی دیگر، از جنس مخالف را ببیند و به تصویر بکشد؛ کاري که ممکن نکات ظریف و دست نیافتنی روح

ي احترام به زن هایش با دیدهي هم جنس او برنیاید. بزرگ علوي همیشه و در تمام داستاناست از نویسنده
نگریسته است. او در توصیف مسائل سیاسی، زن را در ردیف مردان و گاهی یک قدم جلوتر توصیف کرده 

نه استاد ماکان، بلکه فرنگیس است و از فصل دوم رمان، » چشمهایش«تا جایی که قهرمان اصلی رمان است 
این فرنگیس است که حرکت و پویش داستان و روایت آن را بر عهده دارد و در پایان با حرکتی قهرمانانه 

کند که به آن ایمان دارد. خود را قربانی عشقی می
هاي غیر سازيگیرد و خیالبافی و صحنههاي زندگی سرچشمه میاز واقعیتهاي بزرگ علوي همهنوشته

صفاتی به » چشمهایش«شود؛ با این همه در قهرمان ي پندار است در آثار او دیده نمیطبیعی که صرفاً زاییده
هیم توان پذیرفت، مگر آنکه احتمال دهاي آن دوران به آسانی نمیوصف درآمده که وجود آن را در انسان
است و به شکل الگویی که در ذهن خود دانستهي یک هنرمند میبزرگ علوي، منش بلندي را که شایسته

که تا حدودي او را -احتماالً کمال الملک غفاري–داشته، به قامت یکی از هنرمندان تاریخ معاصر ایران 
از شخصیت آن مرد بزرگ ولی هایی است و یا آنکه جنبهدانسته دوختهي چنین روش و منشی میشایسته

است. داده و یکی از مردان کمیاب جهان را پدید آورده »  چشمهایش«ناکام دوران بیست ساله را به قهرمان 
)87: 1363(کسمایی، 

ي مستقیم بیان شده و داستان، حرکت و آکسیون ضعیفی دارد، اما ها در این رمان به شیوهبیشتر توصیف
ها در این رمان به با اذعان به اینکه تمام توصیفمستقیم قوي، پوشانده است. هاي این ضعف را توصیف

هاي است، اما به علّت محدودیت حجم مقاله، تنها در بعضی موضوعي ممکن بیان شده بهترین شیوه
اشی استاد ماکان، مسائل فضا و مکان، تابلوهاي نقّاز جمله » چشمهایش«شده در رمان ي مطرحبرجسته

ها هاي رمان و همچنین تناقض در بعضی توصیفشخصیتو روانیعاطفیی و اجتماعی و مسائل سیاس
شود.هایی آورده و به تحلیل آنها پرداخته میمثال

توصیف فضا و مکان. 1. 4
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ها ي سالبزرگ علوي به دلیل داشتن افکار و نگرش منتقدانه به اوضاع سیاسی و اجتماعی کشور و تجربه
کند و این احساس را در خواننده به ي استبدادي آغاز میتان را با توصیف فضاي حاکم بر جامعهزندان، داس
هاي زیبا و دلنشین او از فضا، آورد که داستان پیش رو یک داستان کامالً سیاسی است، اما توصیفوجود می
دهد ننده را کامالً تغییر میهاي بعدي داستان نگرش خواها و افکار آنها و تابلوهاي نقّاشی در بخششخصیت

دهد و میو فضاي داستان را از یک فضاي خشک و خشن سیاسی به یک فضاي عاطفی و احساسی سوق
اي براي بیان شود و نویسنده با مهارت خاص خود یک داستان عاشقانه را دستمایهباعث جذب خواننده می

الي آن شکالت اجتماعی دوران خود را در البهکند و بسیاري از مسائل و مافکار سیاسی و حزبی خود می
گنجاند. می

؛ همه از هم آمد، هیچ کس نفسش در نمیشهر تهران خفقان گرفته بود
. همه خود فرما بودآسایی در سرتاسر کشور حکمترسیدند... سکوت مرگمی

ها جز مدح دیکتاتور چیزي نداشتند . روزنامهکردندرا راضی قلم داد می
، کردنددار پخش میهاي شاخ، مردم تشنه خبر بودند و پنهانی دروغیسندبنو

کی جرأت داشت علناً بگوید که فالن چیز بد است مگر ممکن بود که در 
.کشور شاهنشاهی چیزي بد باشد
... دادساختند و باز هم کفاف زندانیان را نمیدر سرتاسر کشور زندان می

ي اي در فرانسه دربارهسلمانی از کاریکاتور روزنامهیکی را به اتهام این که در 
گرفتند، یکی را به اتهام این که در ضمن مسافرت بود میشاه گفتگو کرده 

فرنگستان با نمایندگان یک دولت خارجی سر و سرّي داشته، و دیگري را به 
داران انگلیسی اتهام اینکه سهام نفت جنوب را پنهانی از دولت به سرمایه

)          8-7: 1391است. (بزرگ علوي، خته  فرو
ي مستقیم بسامان تهران به شیوهرا با براعت استهاللی از اوضاع و احوال نا» چشمهایش«بزرگ علوي رمان 

دهد و میکند و از همان ابتدا خبر از رویدادي ناگوار در طول داستان به خوانندهو با زبانی ساده آغاز می
ها چونان با احتیاط و دقّت بیان شده که کند. توصیفمیي ورود به ماجراي اصلی آمادهخواننده را برا

. کندها طبیعی است و خواننده احساس خستگی نمیکند، وصفخواننده ابداً حضور نویسنده را احساس نمی
کند که میاي ترسیم ي اثرش به گونهبزرگ علوي فضاي سیاسی و اجتماعی زمان خویش را براي خواننده

کفایتی مردان اعتمادي مردم نسبت به هم، بیها، بیکند. گسترش زندانخواننده با تمام وجود آن را لمس می
حکومت، اداره کردن کشور با تکیه بر ظاهرسازي، نبود آرامش و آسایش در میان مردم جامعه، گسترش 

هستند که اوضاع و احوال زمان دزدي و فساد در میان سران مملکت؛ در حقیقت این کلمات تصاویري
ي درویشیان: دهد. به گفتهبختی مردم معمولی را به صورتی زنده و روشن نشان میاستبداد رضاشاهی و تیره
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اما ادبیات ستیز که بدون تردید پرچمدارش نویسندگانی چون بزرگ علوي و یاران و پیروانش بودند، به «
پرداخت و ما را به ماهیت و وضعیت وجودمان بینا کردار مردم میهاي زندگی وروشن کردن بسیاري از جنبه

کرد تا بدانیم که مان نزدیک میمان و دنیاي پیرامونساخت. ما را به فهم و درك معناي هستیو آگاه می
ها کنیم و به قول چخوف وقتی به انسانکیستیم و در چه جهانی و با چه کسانی و در چه شرایطی زندگی می

)73-72: 1384(دهباشی،» افتند.برند، به فکر زندگی بهتر میبدهی که در چه وضعی به سر مینشان 
ي ي نسبتاً بزرگی پشت مسجد سپهساالر منزل داشت، خانهدر خانه

آمد، درختهاي بلند چنار و انار و شمشاد در تابستان دور بدي به نظر نمی
ر گل سرخ که استاد در انداختند و اول بهار عطي مطبوعی میحوض سایه

داد تازگی و طــراوت هوا را در آتلیه تــاریک او هاي بزرگ جا میقدح
)26: 1391کرد. ( بزرگ علوي، هم منعکس می

...هال بسیار زیبا  بود. میزگرد کوتاهی در وسط اتاق قرار داشت. روي 
. فروختاي از بلور تراش گذاشته بودند. و در آن میخک جلوه میآن کاسه

کرد. رنگ آویزان بود، تمام هال را روشن میچلچراغ که از سقف خوش
)69اي قرار داشت. ( همان: یک گلدان بزرگ نخل در گوشه

ي استاد ماکان و همچنین خانه اشرافی فرنگیس را هر چند بسیار ساده و با روش بزرگ علوي خانه
اي که بوي عطر گل سرخ و یبا بیان شده به گونهاست، اما این توصیف بسیار لطیف و زمستقیم توصیف کرده 

ي فرنگیس به مشام خواننده ي ماکان و میخک روي میز وسط اتاق خانهنسیم دلنشین حوض وسط خانه
اي که از بزرگان حزب توده اي مرفّه و بزرگ توسط نویسندههاي زیبا و لطیف از خانهرسد و این توصیفمی

است که در این ها به او و متّهم کردنش به این مسئله شده گروهی از چپیاست، هر چند سبب اعتراضبوده
است؛ اما باید گفت بزرگ علوي در هر حال رمان تمایل نویسنده به قشر مرفّه جامعه بیشتر از قشر فرودست 

کند است و رمان نوشته است نه یک کتاب صرف سیاسی و نویسنده هر آنچه را احساس مییک نویسنده 
اي خوش نیاید.نویسد، هر چند ممکن است به مذاق عدهیم
. توصیف تابلوهاي نقّاشی استاد ماکان 2. 4

بزرگ علوي گاهی اوقات به جاي نوشتن بر روي کاغذ، افکارش را بر روي بوم نقّاشی استاد ماکان 
و تنوع بر خواننده دارد هاي او آفریند تأثیري به مراتب بیشتر از نوشتهکند و تابلوهایی که میترسیم می

ي یک زن و رازآلود بودن تأکید او بر زیبایی چهر» چشمهایش«نظیر است در تابلوي موضوع او در تابلوها بی
گذارد و در تابلوي میي ایرانی انگشت بر مظلومیت زن جامعه» کشف حجاب«چشمهاي اوست و در تابلوي 

تازد.میبر استبداد و ریاکاري» روستائیان مازندران«
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»صورت ساده زنی بیش نیست. صورت » ي چشمهایشپرده
هایش جاري بود هایش مانند قیر مذاب روي شانهي زنی که زلفکشیده

نمود. بینی و دهن و گونه و پیشانی با همه چیز این صورت محو می
ها با گیرندگی عجیبی به آدم نگاه   بود. چشماي نمایان شده رنگ تیره

هاي حایل بین خود و خیرگی در آن مشهود نبود، اما پردهکردند.می
خراشیدند. آیا دریدند و مانند پیکان قلب انسان را میتماشا کننده را می

ي ي بعد اشک بریزد؟ یا اینکه خندهبایستی در لحظهها میاز این چشم
بودند که بخندند و تماشا کننده ها تنگ و  کشیده تلخی بجهد؟ آیا چشم

خواستند اي را بچزانند؟ آیا میبه زندگی تشویق کنند و یا دلخستهرا
زدند؟ آیا صادق و اي را به دام اندازند؟ یا له له طلب و تمنا میطعمه

گر اعتنایی جلوهصمیمی بودند یا موذي و گستاخ؟ عفیف یا وقیح؟ آیا بی
مست چه خمار و نیم هاي نیمبود یا التماس و التجا؟ این نگاه، این چشم

کردند؟ صورت از آنِ زن زیبایی بود، اما آن چیزي ها که نقل نمیداستان
کرد، زیبایی صورت نبود معما و رمز در خود که تماشاچی را مبهوت می

)12-11: 1391ها بود. (بزرگ علوي، چشم
هاي رازآلود چشمي چشمهایش است، که در آن ظاهر زیباي فرنگیس و ترین کار استاد ماکان پردهعاشقانه

است و باز گشایی همین راز است که داستان او به تصویر کشیده شده و این چشمها در بردارنده رازي
» چشمهایش«ي سازد؛ همان گونه که لبخند مونالیزاي داوینچی به رازهایی اشاره دارد، پردهرا می» چشمهایش«

انگیزاند. بزرگ علوي در به تصویر کشیدن این برمیدارد و به جستجوي آن رازنیز انسان را به حیرت وا می
تواند تصویر تابلو را در برابر اي که خواننده میتابلو اوج نویسندگی خود را به تصویر کشیده، به گونه

که آن را تجسم کند. ساختن چنین تصاویري با استفاده از توصیف مستقیم، تنها کار دیدگانش ببیند نه این
اي چون بزرگ علوي است.ا و با تجربهنویسندگان توان

ترین بخش رمان خود، گاهی از زبان ادبی بهره گرفته ترین و حساسبزرگ علوي براي توصیف ظریف
تواند تصویر . از لطافت و گیرایی داستان کم نشده و خواننده میاست، آن جاهایی هم که زبان او ساده است

اختیار در برابر دیدگانش تصویر کند و با این توصیف زیبا و در بیجادویی چشمهاي راز آلود زن زیبایی را 
شود که بزرگ علوي ها، این تصور در ذهن خواننده ایجاد میتاریکی نشان دادن اجزاي صورت به جز چشم

ي توانایی است، نقّاش ماهري نیز هست. نه تنها نویسنده
ي قوي هیکلی یهاین پرده از کارهاي عالی استاد بود، مرد خوش بن

شود. در مقابل میاي بر تن دارد، در وسط تابلو دیده که لباس آراسته
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کشد، صورت دارش را با دست راست پایین میآئینه ایستاده، و کاله لبه
بزرگ و پر از چین و چروکش پیداست. قریب ثلث پرده را پالتو بلند و 

کلفتی تکیه خوش برش مرد گرفته کنار آئینه روي میز کوچکی عصاي
کند. طرف راست هیکل نحیف دارد، سیگارش در زیر سیگاري دود می

آید، لباس شود که دارد از اتاق بیرون میمیزنی چهل و پنج ساله دیده 
نشین، اما غم انگیز ي زن موقر و دلکند. قیافهبر تن این زن گریه می

روي لچک است و و زیر گلو گره زده است، لچک سیاهی بر سر کرده 
ي این زن با شود. منظرهمییک کاله فرنگی زنانه از حصیر سیاه دیده 

لچک و کاله به حدي مضحک است که اگر آدم فقط این قسمت تابلو را 
خواهد تقلید گیرد. مثل اینکه یک زن هرجایی میاش میببیند خنده

شود.نمیي زن شوخی و تمسخر دیده درآورد، اما در قیافه
ی از موم ساخته شده و چیزي نمانده که آب شود وا رود. زن گوی

این را که آدم » جشن کشف حجاب«روي چار چوب نوشته شده 
: 1391(بزرگ علوي، !چاره زنآید  اما بیاش نمیخواند، دیگر خندهمی
53-54(

ه تابلوي کشف اي از مشکالت مردم ایران است؛ به ویژهر تابلوي نقّاشی از استاد ماکان، توصیف گوشه
است که خواننده را به تأمل ي مستقیم توصیف کرده انگیز، به زبانی ساده و به شیوهحجاب را بسیار زیبا و غم

دهند، ولی از کمترین حقّ انسانی دارد و به حال مملکتی که زنان آن که نیمی از جامعه را تشکیل میوا می
خورد؛ هر چند که نویسندگان بزرگی از جمله اند، تأسف میبهرهشان است بیخود که انتخاب لباس و پوشش

هایشان صادق هدایت، جالل آل احمد، صادق چوبک و ... مشکالت مردم آن زمان به ویژه زنان را در داستان
است. کالم بیان کردهها را بیاند، اما تابلوي استاد ماکان بسیاري از آن درد و رنجمطرح کرده

رایط سیاسی و اجتماعی. توصیف ش3. 4
ي اي است، اما توجه و عالقهسیاست و اجتماع دو موضوع مورد توجه اغلب نویسندگان در هر جامعه

شود؛ بلکه نویسنده براي بیان مشکالت صرف به این دو موضوع باعث آفرینش یک اثر ادبی ماندگار نمی
یشان آشنا باشد و آن را با تمام وجودش احساس ي خود باید با مردمش زندگی کند و با درد و شادیهاجامعه

هاي کند تا بتواند آن را به درستی بیان کند. براي نوشتن یک رمان سیاسی هم نویسنده باید با تمام پیچ و خم
عالم سیاست آشنا باشد. 

 شاید به تحریک یکی از دوستانش که در دستگاه
که از نفوذ معنوي دولتی نفوذ داشت، شاید هم به ابتکار خود حکومت 
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استاد در میان مردم فهمیده باخبر بود، به قصد سرپوشی جنایتی که رخ 
بود از او تجلیل کردند و گفتند حاال که یکی از دشمنان سرسخت داده 

استبداد نابود شده خوب است از مرگش حداکثر استفاده بشود. در هر 
ا با تشریفات اش رحال در مسجد سپهساالر ختم دولتی گذاشتند. جنازه

اي به تهران آوردند و در حضرت عبدالعظیم به خاك سپردند. شایسته
در دبیرستان امیرکبیر سخنرانی دایر کردند و در تاالر دانشسراي 
مقدماتی آثار او را به نمایش گذاشتند و به این وسیله دولت خواست 

)9: 1391هنرپروري خود را نشان بدهد. (بزرگ علوي، 
انتشار خبر مرگ استاد و اشک تمساحی که در مرگ او ریختند با روشی زیرکانه و به ترس حکومت از

هاي راوي ناظر به محبوبیت استاد در میان مردم و ترس است که خواننده پس از توصیفاي بیان شده گونه
شود. حکومت از او واقف می

ي ریاکاري و دورویی و و را نشانهبزرگ علوي مرگ استاد در تبعید و گرفتن مراسم ختم دولتی براي ا
است و این فکر را با ترس حکومت مستبد رضاشاه و بی اعتمادي مردم نسبت به این حکومت دانسته 

است. نویسنده در این توصیف به تجربیات خود در توصیفی مستقیم و با زبانی ساده به خواننده منتقل کرده 
رژیم رضاشاه که مرگ او را به علت بیماري تیفوس اعالم زندان و مرگ دکتر تقی ارانی به دست عوامل 

کردند و حتّی برایش مجلس ختم گذاشتند، اما بعد معلوم شد که در اثر شکنجه و مسمومیت فوت کرده، نظر 
دارد. 

 از ساختمان موزه صحبت کرد، از این که دوستان هنرشناس و
به او ارادت دارد، هنرپرور در دستگاه دولتی زیاد دارد، رئیس شرکت فرش

وزیر مدیر کل وزارت فرهنگ از دوستان پوکر اوست، خود معاون نخست
کدام ازشان کاري ساخته ها هیچخواند، منتها اینهاي او را میي توصیههمه

خواهند چند صباح در این ملک زندگی ها باباهایی هستند که مینیست، این
کسی نیست اما او که یک زن تنها و کنند، شریک دزدند و رفیق قافله. کسی به 

داند. و اطّّّّّّّالع هم دارد که چگونه باید از یک کس است، قدر این موزه را میبی
ي نقّاشی مراقبت کرد او حاضر است تمام این تابلوها را بخرد و خودش موزه

در یک ساختمان نگهداري کند. بعد از وزیر فرهنگ صحبت کرد که آدم بدي 
) 44-43ي گوساله از هنر سررشته ندارد. (همان: به اندازهنیست، اما

ي خود به توصیف اوضاع نابسامان سیاسی و اجتماعی کشور نویسنده با همان روش مستقیم و زبان ساده
شریک دزدند «پردازد و با مطرح کردن جمالت کلیدي مانند از زبان شخصیت اصلی رمان یعنی فرنگیس می
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خواننده » ي گوساله از هنر سررشته نداردوزیر فرهنگ به اندازه«و » کسی به کسی نیست «و » و رفیق قافله 
دهد که سران حکومت به دهد و به خواننده این آگاهی را میرا در جریان اوضاع نابسامان کشور قرار می

کردند. کفایت استفاده میي مملکت، از افراد بیکارگیري افراد آگاه و متخصص در ادارهجاي به 
 آقاي ناظم، این پرده اصل است یا بدل؟-فرنگیس

این پرده اصل است.-ناظم مدرسه 
دست آورد، به هاي اصل را به اگر کسی بخواهد یکی از این پرده- 

کی باید رجوع کند؟
توانید، زحمت مرا جبران کنید یا بسته به این است که شما می- 
خیر؟

را که باید آن جا باشد و حاال نیست » چشمهایش«اگر شما تابلو- 
دهم. هزار تومن به شما میبه من بدهید، من پنج 

کند؛ این سکوت زن را ي زن ناشناس سکوت میبعد از آنکه ناظم مدرسه در برابر پیشنهاد رشوه
گوید: ترساند و میمی

انم که دخواهید. میدانم که این پول را شما براي خودتان نمیمن می
)62-61: 1391باید به وزیر و مدیر کل بدهید. ( بزرگ علوي،

کند که تعدادي از اصل این تابلوها توسط پس از آنکه ناظم مدرسه این ذهنیت را در فرنگیس ایجاد می
گردد. فرنگیس براي بردن شود و بدل آنها جایگزین میآموزان فروخته میوزیر و مدیر و تعدادي از دانش

داند مدیر و وزیر هم در این پول سهیم دهد؛ زیرا میمبلغ کالنی به ناظم پیشنهاد می» چشمهایش«ي تابلو
وگوي دو طرفه میان فرنگیس و ناظم، شخصیت اشرافی فرنگیس و شخصیت کنجکاو و هستند و این گفت

کند.صبور ناظم مدرسه را معرفی می
:نیستید؟شما ماشین نویسی بلد«مأمور اگاهی از من پرسید«

»ماشین نویسی که بلد بودن ندارد. هر کس بلد است.«گفتم: 
»اید؟پیش کی یاد گرفته«پرسید: 
»ام. من یک انگشتی بلدم بزنم.یاد نگرفته«گفتم: 

»اید؟کجا یک انگشتی زده«پرسید: 
»ام.مان ماشین تحریر داشتم و من آن جا زدهتوي مدرسه«گفتم:

»تحریر را به من نشان بدهید؟توانید ماشین می«پرسید: 
من چرا نشان بدهم؟ من اقالً ده سال است که در آن «تند جواب دادم 

»ام.مدرسه نبوده
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»من پرسیدم تازگی؟«گفت: 
)164: 1391(بزرگ علوي، » شما کی پرسیدید تازگی؟«گفتم:

است و با گذراندههاي رضاشاهتجربه بهترین آموزگار است. بزرگ علوي چهار سال و نیم را در زندان
ي فرنگیس را براي یافتن ماشین تحریر روند  بازجویی به خوبی آشناست. زمانی که مأمور آگاهی خانه

کند از افراد خانه اعتراف بگیرد، فرنگیس مانند یک مبارز خبره کند، سعی میکند و چیزي پیدا نمیتفتیش می
وگو در این صحنه از رمان، شبیه رد. توصیف همراه با گفتگذابازد و مأمور آگاهی را ناامید میخود را نمی

نفر اوست. 53داستان 
:ام. شدهخوشگذرانی ساختهواصالً من براي تفریح«سرهنگ آرام

راسته، آن دم و دستگاه را آهاي ها، آن زننشینیشبآن ها، آن میهمانی
»ست.هاي رکیک بشنود. اینکه زندگی نیدم بگذارد و بیاید فحشآ

» دهد؟پرسیدم: مگر اعلیحضرت به شما هم فحش می
دهد، نوبت من هم خواهد وقتی به رئیس الوزرا فحش می: «گفت

»رسید
زنید، پس مردم زیر دست شما چه شما که اینجور حرف می«گفتم: 

»بگویند؟
خر اینها آاند؟ کی؟ مردماي خانم، مردم«با عصبانیت گفت: 

mentalite
فهمند. مثل اینکه ت. از این بهتر چیزي نمیشان اینجور اس3

بیاورید توي پر قو بخوابانید. قورباغه توي لجن ر قورباغه را از لجنزا
)228: 1391(بزرگ علوي،.»آورمخوش است؛ من طاقتش را نمی

وگویی است میان فرنگیس و سرهنگ آرام، غیر مستقیم خواننده را بزرگ علوي در این توصیف که گفت
ي ي رضاشاه در برخورد با اطرافیانش و همچنین طرز فکر بزرگان مملکت دربارهادبانهر خشن و بیاز رفتا

هایی تشبیه کرده که از کند. به ویژه این سخن سرهنگ آرام که مردم ایران را به قورباغهمردمشان آگاه می
هستند تا پیشرفت و رفاه. اضیبرند؛ یعنی مردم ایران به فقر و ظلم و ستم بیشتر رلجنزار بیشتر لذّت می

» با خودت پول همراه داشته باش فراموش مکن که اگر به تو
سانی رفع سوء ظن کنی. مواظب باش آتوانی به مظنون شدند با پول می

)206(همان، ». گدار به آب نزنیبی
دم زندان موقت جمعیت زیادي در انتظار بودند. مردها با صداهاي «

کردند، ها گریه میهکشیدند. بچزدند. زنها جیغ میمیریه داد گگرفته و 
راندند. از و جمعیت را از در آهنین به زور می.گفتندها ناسزا میپاسبان
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پشت سر، پیرمردي اسکناس یک تومانی در دست داشت. دربان از باالي 
جمعیت آن را گرفت و پیرمرد را به زور به طرف در کشید و او را از 

.ي زندان هول دادطهاخل محوالي در به د
یک اسکناس پنج تومانی کف دستش » بگذارید من بروم تو.«گفتم: 

گذاشتم.
راه بده؛ برگشتن انعام تو را «سرپاسبان راه مرا باز کرد. به دربان گفت:

)211-208: 1391(بزرگ علوي، »دهند.هم می
گوید؛ به عنوان سخن میضاشاه خواري در دستگاه حکومت استبدادي ربزرگ علوي مرتب از رشوه

از چگونگی دستگیري او و همچنین از آگاهیبراي ماکان کنند و استاد زمانی که فرهاد میرزا را دستگیر میمثال
قرار است فرنگیس را به عنوان نامزد فرهاد میرزا به .دست نیروهاي دولتی افتاده یا نهیا مدرکی همآاینکه 
کند پول براي رشوه در این جاست که به او سفارش می،چون ماجرا باخبر شودچند و از تا .فرستندبزندان 

بیند دربانان، پاسبانان و حتّی افسران بدون فرنگیس در زندان میدادن به مأموران زندان به همراه داشته باشد.
، رضاشاه به ي بزرگ علويدهند. به عقیدهي زندانیان کمترین کاري انجام نمیگرفتن رشوه براي خانواده

ها و مأموران دولتی را براي انجام هر جرم و جنایتی باز خاطر ترسی که از مردم ایران داشت، دست امنیه
گذاشت. این بخش از داستان تنها بخشی است که داراي آکسیونی قوي همراه با گفتگو است و آکسیون آن می

است. ي پایانی داستان خطر کردن فرنگیس و وارد شدنش به مرحله
ها. توصیف مسائل عاطفی و احساسی شخصیت4. 4

ي خود هر آنچه را حس کرده، توصیف در توصیف ظاهر، نویسنده با بهره گرفتن از حواس پنجگانه
پذیر نیست؛ این هنر کند، اما بیان و توصیف روان و درونیات انسان با هیچ یک از این حواس امکانمی

شناسی است. بزرگ علوي با مطالعه در آثار روانشناسی، به ویژه آثار لم رواني فراوان در عنیازمند مطالعه
و توصیف درونیات آنها بیشترین بهره را از این علم برده » چشمهایش«هاي رمان فروید در آفرینش شخصیت

است.و بهترین اثر را خلق کرده
»م کنم که آن خواست میچقدر دلم میتوانستم  براي شما مجس
چه کشیدم. چه بر سر من آمد. اشتباهات گذشته یکی یکی از شب

زدند. کردند، زخم زبان میشدند. به من دهن کجی میجلوي من رد می
ها، فرصت ها، وازدهعشق مرا به باد استهزا گرفته بودند. شکست خورده

گفتند: سخت نگیر، این هم هوسی بیش بودند، گویی میپیدا کرده 
ي دوناتللو، موقعی که امواج آب حالت طبیعی آن زدهسیماي غم» نیست.
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» زنی؟تو، تو از عشق دم می«کشید: را وارفته ساخته بودند و فریاد می
)    184: 1391(بزرگ علوي، 

پردازد و افکاري هایش میبزرگ علوي گاهی همچون یک روانکاو به جستجو در اعماق روح شخصیت
ان را درگیر خواهد کرد به خواننده نشان داده و حتّی گاهی براي او مجسم که معموالً بعد از یک اتفّاق انس

دهد و به او ابراز عشق کند. شبی که باالخره استاد ماکان بعد از سالها و ماجراها به عشق فرنگیس پاسخ میمی
ترسد یکند. او از خودش مشود و خود را سرزنش میکند، فرنگیس دچار نوعی عذاب روحی و روانی میمی

کند که الیق عشق چنین مرد بزرگی نیست و مبادا با او نیز مثل دیگران رفتار کند؛ شاید این و احساس می
دهد و شاید از اینکه نتواند به عشق اش آزارش میشود و اعمال گذشتهي اوست که برایش تداعی میگذشته

ي درون افکار یک زن نفوذ کند و محاکمهترسد و بزرگ علوي چه خوب توانسته است بهاو وفادار بماند، می
هاي او را براي خواننده تصویر کند.وجدان او را تشریح کند و کابوس

»زد. گاه قرص ماه در سیاهی ي ابري دور ماه پرسه میلکه
ها آرام غلطید و شاخهرفت، آن وقت آب کرج مرموز و خاموش میمی

ي مذاب روي مود و نقرهندادند، سپس ماه خندان رخ میسر تکان می
گذاشت. خواند و میکرد، یک زن کولی از دور آواز میآب پخش می

هاي زندگی ماللت بارش را زد و آهنگلبک میپیرمردي کنار خیابان نی
)181-180(همان: » سرود.می

است. من چه کردهاي مرا تعقیب میي من همیشه مانند سایهگذشته
کردم ردم زندگی هنرمندي را سر کنم. خیال میکعیبی دارم؟ من آرزو می

این سعادت به من عطا شده است که آنچه را که ناگفتنی است، به زبان 
بیاورم حاال از نعمت خوشبختی مردم عادي هم محروم هستم، مثل ماهی 

جهم و سر و دم به که از آب به روي زمین خشک بیفتد، روي زمین می
لم علوي را دارم و نه دنیاي سفلی را کوبم. نه آن عاسنگ و خاك می

ي من، عوالمی دانید چرا؟ براي اینکه گذشتهپناه و پشتیبان هستم. میبی
ي من که به سرم آمده، حوادثی که برایم رخ داده همه جا مانند سایه

بزرگ »( ام آن را از خود برانم.همراه من است و من هرگز نتوانسته
)177: 1391علوي، 

هاي معاصر ایران است؛ نویسنده هر چند ترین رمانترین و پراحساسیکی از عاطفی» یشچشمها«رمان 
دهد. توصیف او از سعی بر آن دارد که از بار عاطفی آن بکاهد، ولی فضاي داستان او را به این مسیر سوق می

تان است این هاي داسترین صحنهترین و ادبیابراز عشق ماکان و فرنگیس در کنار رود کرج از عاطفی



5931 هامجموعه مقاله

هاي مبارزي مانند خداداد گونه که بزرگ علوي در توصیف چهرهها کامالً رمانتیک و ادبی است همانتوصیف
نظیر است. هاي ادبی و رمانتیک بیو همسرش و استاد ماکان مهارت کامل دارد، توانایی او در خلق توصیف

ها باشد.ین گونه توصیفتواند مانع بیان احتّی فضاي سیاسی، اجتماعی داستان نمی
هاي ذهنی فرنگیس است، اي از جریان سیال ذهن، که بیانگر خصوصیتدر این بخش از داستان نمونه

ارتباط با هم و به صورت غیر منطقی بیان آورده شده است؛ زیرا خاطرات و افکار و تصورات فرنگیس بی
دهد و در کنار رود ي فرنگیس جواب مثبت میعالقهها استاد ماکان به ابراز شود و زمانی که بعد از مدتمی

ي خود را مانع شاد بودنش در این کند، او گذشتهکند، فرنگیس احساس شادمانی نمیبازي میکرج با او عشق
شوند. ظاهراً منظور منطق گذشته مانع آرامش او میداند؛ زیرا افکار و خاطرات پریشان و بیموقعیت می

هاي تاریکی در ي نمادین به وجود سایههاي ابر که مانع نور کامل ماه هستند، اشارهتکّهبزرگ علوي از وجود
در منتهاي لذّت، حتّی «ي زندگیش به قول بزرگ علوي: ذهن فرنگیس است که باعث شده در شادترین لحظه

» است بچشد.ي تلخ زهر زندگی را که ته زبانششود، باز مزهي سعادت گداخته میهنگامی که در کوره
توصیف بزرگ علوي از روحیه و احساس فرنگیس در این قسمت از داستان، این احساس را در خواننده 

است، زیرا بارها خود او این احساس کند که شخصیت فرنگیس همان شخصیت بزرگ علويایجاد می
است.دلتنگی و ترس فرنگیس را در وجود خود احساس و ابراز کرده

» کنار نهر کرج چه به من گذشت، گفتنی نیست. کلمات آن شب، در
توانند احساسات مرا بیان کنند. در پرتو مهتاب، عاشق و خوشبخت، نمی

محبوب او، فارغ از گذشته، امیدوار به آینده، غرق در حالتی که در زندگی 
شود، دست در دست هم، زیر درختان اي میچه کم  نصیب هر جنبنده

شنیدم. انگیز آب را میي آرام و عشقزدیم. نغمهزبان گنجشک پرسه می
شد، نمیافتاد و دور و برمان عابري دیده هر وقت فرصتی به دستمان می

دادیم. کف دست او را، سرانگشتان او را، گرفتیم و بوسه میبوسه می
بوئیــدم. بوسیدم، مــیهاي پریشانش را مـــیهاي درشت و زلفچشم

(بزرگ » کــه ایــن حالــت دیگــر تکــرار نشــود.ترسیدمگــویی مــی
)                                                                        180: 1391علوي، 

اي رمان را به هم بازد و تمام ساختار کلیشهباالخره استاد ماکان، آن مبارز خشک و صبور هم دل می
شود و این طبیعی است؛ استاد ماکان مبارز است، صبور است، قبل از ها میریزد. او هم عاشق آن چشممی

کند؛ اما در هر حال او نیز انسان است، اش میاندیشد. هنرش را فداي مبارزهاندیشیدن به خود، به مردمش می
هفت پیکر اي شبیه داستانهاي جا است که داستان وارد یک فضاي عاشقانهبا احساسات و عواطف انسانی؛ این

است. هرچند باز ها نظر داشته ها به آن داستانشود و شاید هم بزرگ علوي در توصیف این صحنهنظامی می
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اي برخوردار است و هم توصیف مستقیم است، اما به خاطر داشتن بار عاطفی  و احساسی از گیرایی ویژه
کند. گیري ماجرا کنجکاو میخواننده را براي پی

در توصیف . تناقض 5. 4
شود که ممکن است این هایی از داستان تناقضاتی دیده میدر آثار بعضی از نویسندگان، گاهی در بخش

ي مستقیم و هایی که به شیوهتناقض به عمد باشد یا از روي سهو. در رمان چشمهایش نیز گاهی در توصیف
ي بزرگ و صاحب سبکی همچون دههایی وجود دارد که از نویسناز زبان فرنگیس بیان شده است، تناقض

بزرگ علوي بسیار بعید است، مگر عمدي در کار باشد. 
 صحیح است که من مردم کشور خود را دوست نداشتم؛ «-فرنگیس

ي با آنها همدم نبودم، فضه سلطان براي من نمونه.شناختمزیرا آنها را نمی
سگ خانگی دم مردم وطنم بود. کافی بود که من لب تر کنم و او مانند 

)147-146همان:» (تکاندهد.
شناختند، اما من ي مرا میي شهر تهران مرا و خانوادههمه«-فرنگیس 

توانستم اخت کردم. با آنها نمیکس احساس میمیان آنها خود را غریب و بی
بشوم. آنها زبان مرا بلد نبودند. و احساسات و افکار آنها براي من بیزاري 

)                                                                                  136اي میان من و مردم نبود. (همان: گونه رابطهآورد. هیچمی
در ایتالیا یک دنیا زیبایی تابلوهاي لئوناردو داوینچی و رافائل «-فرنگیس 

داشتم. در داشت. من کارهاي مکتب فرانسه را دوستآدمی را به بهت وامی
ي بار در آتلیهبودم. اما آنچه براي نخستینمونیخ آثار رامبراند و دوره را دیده

او دیدم بیشتر در من تأثیر کرد. نه براي اینکه استاد هنرمند بزرگوارتري بود، 
هایی از روح خودم بود، اینهایی اش پارهن کارگاه دیدم، همهآنه، آنچه من در 
زدند. زبان مرا بود، به زبان من حرف میتصویر کردههایشکه استاد در پرده

شناختم و دردهایشان نها را میآکردند، من فهمیدند؛ با چشم من نگاه میمی
.»ا حکمفرما بودجنآشنایی و خودي در آفهمیدم . یک نوع را می

گر بود، در نظر من حوادث و مصائبی که در تصویرها جلوه«-فرنگیس 
مد که آدمهایی آکرد. بیشتر از این خوشم میب توجه نمیي اول جلدر وهله

که این حوادث به سرشان آمده از کسان و نزدیکان و هموطنان خود من 
)194-1391:193بزرگ علوي، » (هستند.

ي اول که مربوط به زمان قبل از آشنایی فرنگیس با استاد ماکان و عقاید اوست، فرنگیس در دو نمونه
اي بین او و مردم کشورش شناسد و هیچ رابطهم کشورش را دوست ندارد، زیرا آنها را نمیگوید که مردمی
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کنیز –نگریسته تا آن جایی که فضه سلطان وطنانش با دیده حقارت میوجود ندارد. او همیشه به هم
ارد؛ زیرا او ي بعد آمده، تناقض درا به سگ تشبیه کرده است. این سخنان با آنچه در نمونه–خانوادگیشان

هایی از دهد، زیرا تصاویر نقاشی ماکان را پارهتابلوهاي استاد ماکان ایرانی را بر تابلوهاي داوینچی برتري می
فهمند و با چشم او داند که زبان او را میداند و ایرانیان درون تصاویر نقّاشی را مردمی میروح خود می

داند. ظاهراً و آنها را از کسان و نزدیکان و هموطنان خود میفهمدبینند و فرنگیس دردهاي آنها را میمی
هدف بزرگ علوي از بیان این تناقضات به عمد و براي نشان دادن تغییر دیدگاه فرنگیس نسبت به مردم 

رزمان اوست. آشنایی فرنگیس با ماکان و افکار او دیدگاه ي خویش پس از پیوستن به استاد ماکان و همجامعه
اي دیگر گونهي آنها بهنگرد و دربارهي احترام میوطنانش را با دیدهرا تغییر داده و اکنون همفرنگیس 

اندیشد.  می
گیري. نتیجه5

هاي کمتري دارد، اما از ساختمان هاي پس از خود شخصیتدر مقایسه با رمان» چشمهایش«رمان 
با شرایط اجتماعی و خاستگاه آنان تناسب دارد. اي برخوردار است، زیرا کارهاي قهرمانان داستان سنجیده

ي ساده و مستقیم بیان شده است. این سادگی نه تنها از ارزش رمان نکاسته، بلکه ها به شیوهبیشتر توصیف
اي از تاریخ چنان ماهرانه بیان شده که عامل اصلی جهانی شدن این رمان نیز هست. از نظر تاریخی نیز دوره

ها به بیان ها از زبان شخصیتاست، هر چند در این توصیفا بیانی شیوا توصیف کرده معاصر ایران را ب
توان آن را نوعی تبلیغ حزبی دانست و بر آن خردهایدئولوژي فکري و حزبی خود نیز پرداخته است و می

گرفت. 
ر چارچوب بزرگ علوي در این اثر به توصیف رفتار و آرزوهاي استاد ماکان و فرنگیس و خداداد د

اند. تمام تالش بزرگ است که به دالیلی و بیشتر به خاطر سیاست از هم پاشیدههاي مختلفی پرداختهخانواده
تواند زندگی این است که زن، عشق، نقّاشی و موسیقی را با هم بیامیزد. او نمی» چشمهایش«علوي در رمان 

زرگ علوي، فرنگیس را به عنوان زنی که زیبا و را بدون سیاست و سیاست را بدون عشق به تصویر بکشد. ب
دهد تا مقاومت ماکان را ثروتمند است و با سران حکومت در ارتباط است، سر راه استاد ماکان قرار می

آرمانی جلوه دهد و به عنوان الگویی قابل قبول به مخالفان شاه ارائه دهد. 
دهد، هیچ توصیف مبهم و ارائه می» چشمهایش«هایی که بزرگ علوي در رمان در سراسر توصیف

آور دوران استبداد در آغاز داستان بسیار هنرمندانه توصیف شده شود. فضاي خفقانآوري دیده نمیکسالت
اوضاع و احوال مردم و » کشف حجاب« و » هاي رعیتیخانه« است و توضیح تابلوهاي استاد ماکان مانند

ي . حضور کوتاه خداداد، مبارز انقالبی و توصیف سخنان و روحیهبختی آنها را به تصویر کشیده استتیره
دارد و توصیف چهره و روحیات آقارجب خدمتکار استاد ماکان و ي او خواننده را به تحسین وا میسرزنده

همچنین توصیف روحیات و عقاید سرهنگ آرام، رئیس شهربانی تهران، بسیار استادانه است و در پایان 
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ورزي کوتاه استاد ماکان با فرنگیس در نهایت مهارت و با تأثیر نمایشی بیان شده است. عشقداستان توصیف 
شده و با وجود ضعف داستان از نظر حرکت و ي مستقیم به خواننده ارائه هاي زیبا به شیوهتمام این توصیف

آید. چشم نمیي نویسنده با همین توصیف مستقیم این ضعف به العادهپویایی به دلیل مهارت فوق
ها پی نوشت

اي است در نوشتن که در آن ادراکات و تفکّرات شخصیت یا یا سیالن ذهن شیوه» جریان سیال ذهن«-1
ي نگارش، عقاید و شود. در این شیوهآید، ارائه میها به همان گونه که به طور اتّفاقی پیش میشخصیت

هاي مختلف واقعیت (خواب، بیداري و مانند آنها) طحاحساسات بدون توجه به توالی منطقی و تفاوت س
ي آگاهی و واکنش شود. جریان سیال ذهن، به کل حوزهگاهی با به هم ریختن نحو و ترکیب کالم آشکار می

شود و به باالترین سطح که ترین سطح پیش تکلّمی آغاز میشود که از پایینروانی فرد گفته می–عاطفی 
انجامد. اصطالح جریان سیال ذهن را اولین بار ویلیام جیمز، تفکّر منطقی است، میسطح کامالً مجزّاي 

) 359-358: 1390به کار برد. (میرصادقی، »  شناسیاصول روان«شناس آمریکایی، در کتاب فیلسوف و روان
معنی است ي فرانسوي و به معنی عمل است و در داستان و رمان به این) یک واژهActionآکسیون (-2

که نویسنده حوادث و وقایع را با استفاده از عمل و رفتار قهرمانان پیش ببرد، نه با توضیح راوي و گفت و 
ها.گوي بین شخصیت

روحیه، شعور.-3
کتابنامه

). چشمهایش، چاپ دوازدهم. تهران: نگاه.1391بزرگ علوي، مجتبی.(.1
، 19ي زبان و ادبیات رودکی، شماره ، نشریه» سیتوصیف در داستان نوی). «1386زاده، صفدر. (تقی.2

.38–34صص 
). نقد آثار بزرگ علوي. چاپ اول. تهران: فرزانه.1385دستغیب، عبدالعلی. (.3
). یاد بزرگ علوي، چاپ اول.تهران: نشر ثالث.1384دهباشی، علی.(.4
ران، چاپ اول. تهران: ). نویسندگان پیشگام در داستان نویسی امروز ای1363اکبر.(کسمایی، علی.5

شرکت مؤلفان و مترجمان ایران.
هنر داستان نویسی، چاپ دوم.تهران: کتاب نامه) واژه1388میرصادقی، جمال و میرصادقی، میمنت.(.6

مهناز.
نویسی، چاپ دوم. تهران: سخن.). راهنماي داستان1390ـــــــــــــــ .(.7
چاپ هشتم. تهران: نگاه.نویسی، ). هنر داستان1384یونسی، ابراهیم.(.8



5935 هامجموعه مقاله

بررسی سبک عرفی شیرازي و ثنایی مشهدي بر اساس سبک هندي
1آرزو قهرمانی

دانشجوي کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد کرمانشاه
دکتر زهرا لرستانی
استادیار دانشگاه آزاد اسالمی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد کرمانشاه

چکیده
شاعران اوایل عهد صفوي است که در تکوین غزل سبک هندي، نقشی مهم داشته عرفی شیرازي یکی از

دهد در غزلیاتش تحت تأثیر سبک عراقی بوده است. است. حجم اصلی دیوان عرفی را غزلیات او تشکیل می
سرایان برجستۀ قرن دهم هجري است. این دو از پیشگامان سبک هندي به شمار ثنایی مشهدي از قصیده

هاي زبانی، چنین ویژگیهاي فکري و ادبی عرفی شیرازي و همد. در این مقاله به بررسی ویژگیرونمی
شده است. ساختار سبک هندي بر مبناي تک دستوري و ادبی ثنایی مشهدي بر اساس سبک هندي پرداخته

باشد.بیتی می
عرفی شیرازي، ثنایی مشهدي، سبک هنديها:کلیدواژه

مقدمه
هاي تحول و تطور شعر فارسی که از اوایل قرن یازدهم تا اواسط قرن دوازدهم به مدت یکی از دوره

یکصد و پنجاه سال رواج داشته، سبک هندي است. در این دوره شاعران بزرگی ظهور کردند که برخی چون 
شیراز ه.ق) در 963روند. عرفی در سال (عرفی شیرازي و ثنایی مشهدي از پیشگامان سبک هندي به شمار می

ه.ق) وفات یافت از شعراي اوایل صفوي است و اولین ملک الشعراي دربار اکبرشاه 999متولد شد و در سال (
گوي هند به شمار آورد. حوزه اثر او نه فقط در شاعران سبک بوده است. عرفی را باید از شاعران مهم فارسی

در خراسان به دنیا آمده و در سال هندي عصر صفوي، که حتی بر متأخران مشهود است. و ثنایی مشهدي
هاي زبانی، ادبی ه.ق) از دنیا رفته است. قالب شعري ثنایی قصیده است و در این قصاید است که ویژگی995(

و فکري حکیم بیشتر نمود دارند. شمار قصاید هفتاد و شش قصیده است. سبک ثنایی مشهدي جزء سبک 
باشند در این نجا که این دو شاعر جزو پیشگامان سبک هندي میبینابین یا حد وسط عراقی و هندي است.از آ

مقاله به بررسی سبک عرفی شیرازي و ثنایی مشهدي بر اساس سبک هندي پرداخته شده است.
عرفی شیرازي

هاي تحول و تطور شعر فارسی که از اوایل قرن یازدهم تا اواسط قرن دوازدهم به مدت یکی از دوره
اج داشته، سبک هندي است. در این دوره شاعران بزرگی ظهور کردند که برخی چون یکصد و پنجاه سال رو

کلیم کاشانی، صائب تبریزي و بیدل دهلوي از شهرت بسزایی برخوردار شدند و بعضی از بزرگان این دوره 

1 . arezooghahramani@gmail.com
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ربارة او ها پرداخته نشده؛ از جمله این شاعران باید عرفی شیرازي را نام برد. دچنان که شایسته است به آن
او (عرفی) و حسین ثنایی در شعر عجب طالعی دارند که هیچ کوچه و بازاري نیست که «اند: گفته

» فروشان دیوان این دو کس را در سر راه نگرفته نایستند و عراقیان و هندوستانیان نیز به تبرك میخرندکتاب
).120(به نقل از غزلیات عرفی، انصاري:

. ق در شیراز متولد شد و در همانجا به تحصیل پرداخت. در بیست سالگی ه963عرفی شیرازي در سال 
به آبله دچار شد و صورت زیبایش مجدر گشت. از این رو و شاید به دالیل دیگر به هند سفر کرد و تا هنگام 

ه. ق) در آنجا بود. حوزه تاثیرگذاري او نه فقط در شاعران سبک هندي عصر صفوي، که حتی 999مرگ (
ن متأخران نظیر غالب دهلوي و اقبال الهوري گسترده است. غالب بیش از هر شاعر دیگر، در ادب درمیا

ترین شعر به شعر عرفی دانست. خود او توان شعر او را شبیهفارسی از عرفی متأثر است و در واقع می
گوید:می

)182دهلوي، کیفیت عرفی طلب از طینت غالب     جام دگران بادة شیراز نداد (دیوان غالب
ثنایی مشهدي

خواجه حسین بن غیاث الدین  محمد مشهدي  متخلص به ثنایی از قصیده سرایان برجستۀ قرن دهم 
هجري است. ثنایی در مشهد به دنیا آمد شغل پدرش بزازي بود و از  طریق این شغل جزو توانگران روزگار 

آید. در جوانی با وجود داشتن قریحۀ، انش برمی). چنانکه از مقدمۀ دیو88:1337رفت (آذر،خود به شمار می
گفت؛ ولی بعدها بر اثر دیدن رویایی به شعر روي آورد. و آوازة شاعري او در اندك زمانی شاعري شعر نمی

). سپس به دربار سلطان ابراهیم میرزا 3م:1869عراق و خراسان و هند را فرا گرفت (عبدالقادر بدائونی،
ه. ق.) حاکم مشهد، رفت و تحت حمایت او 956ق.)، پسر بهرام میرزاي صفوي (ه. 984متخلص به جاهی (

هایی به او ها و قصیدهقرار گرفت. در آغاز، یک ساقی نامه و چند قصیده به او تقدیم کرد و گاه سلطان مطلع
ري در ستایش ). و سپس قصاید بسیا5:ج779ها استقبال کند (تاریخ ادبیات ایران،کرد تا وي از آنپیشنهاد می

آن شاهزاده سرود.
ساختار سبکی بیت هندي:

قالب شعر در سبک هندي تک بیت است نه غزل اما این ابیات توسط قافیه و ردیف به هم وصل شده اند 
مده اند.  آوبه شکل غزل در

ساختار بیت هندي چنین است که در مصراعی مطلب معقولی گفته می شود ودرمصراع دیگرتمثیل یا 
ي این دو مصراع هنري تر باشد ن رامحسوس می کند و هر چه رابطه‘آي لف و نشري ویا تشبیه مرکبرابطه 

بیت دل نشین تر خواهد بود. در این سبک منظور ما حتی بیت هم نیست بلکه مصرع است . مصرع معقول 
یدي پیش مصرع می تواند تقلن شعاري داده می شود را پیش مصرع می گویند. آیعنی مصرعی که در

وتکراري باشد. 
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کند که باید تازه و ابتکاري هم باشد را مصرع برجسته می گویند. مصراعی که شعار را تبدیل به شعر می
اي تازه ایجاد کند. به هر بدین ترتیب شاعر بزرگ دراین سبک شاعري که بتواند بین معقول و محسوس رابطه

سعی شود که وجه شبه نو و تازه باشد.ن آحال رابطه بین دو مصرع باید تشبیهی باشد و در 
این عامل باعث شد که شاعران روز به روز به سراغ وجوه شبه دورتر و بغرنج تر و پیچیده بروند و ابیاتی 

وردند که فهم ربط بین دو مصراع بسیار دشوار و حتی گاهی غیرممکن باشد. مصرع معقول در بیت آبه وجود 
موضوع در مصرع محسوس تبدیل به مضمون می شودکه باید هنري هندي در واقع موضوع موضوع است و 

و تشبیهی باشد.
بنابراین شاعران سبک هندي مضمون سازهستند موضوع راکه عمدتا غیرادبی و عادي است تبدیل به 
مضمون که ظریف وهنري است می کنند. دراکثر ابیات هندي مصراع اول معقول ومصراع دوم مشبه به 

نمونه هایی نیزوجودداردکه مصراع اول محسوس ومصراع دوم معقول است محسوس است. البته
).1376(شمیسا،
هاي غزل عرفی شیرازيویژگی

توان برشمرد:مشخصات اصلی بینش عرفی را اینگونه می
جهان بینی عرفی، جهان نگري شبه عرفانی است. این نگرش در تک تک اشعار عرفی نمود دارد..1
دي غذاي جان مرا                 ز خوان نطق چو دا«

حالوتی بده از حمد خود زبان مرا
عنانم از ره باطل به سوي خویش بتاب                

به من دراز مهل بیش از این زیان مرا
گري                      هنوز طفل رهم کز نگاه عشوه

سر بهشت شود رهزن عنان مرا
تی من             خوش آن که عشق بپرسد نشان هس

)1(غزلیات عرفی،غزل»ز خود بجویی و گویی به او نشان مرا
عرفی داراي نوعی منش قلندري است. از خصوصیات این منش قلندي، کم توجهی به احکام و آداب .2

شرعی است:
اي زنار شد وز ناکسی            مو به مویم رشته

)584هنوز (غزلدر خرابات مغان بدنام اسالمم 
ي ایمان زنم          کو گالب کفر تا بر چهره

)462گر بتی بیهوش گشت و تکیه بر محراب بست (
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در عصر عرفی بازار قلندریان و مالمتیان در هند گرم بود. در واقع خاستگاه این فرقه در هندوستان بوده؛ 
ها مالمت و جور خلق را بر خود پسندیده آنمالمت، فقر، تجرد و ریاضت از مختصات این طایفه بوده است. 

اي بر مبانی تصوف، کردند تا مبادا در آن ریایی باشد ( مقدمهو نیکی و طاعت خود را اظهار نمی
) عرفی گرایش آشکار قلندري دارد:238سجادي،

عرفی از آلودگی غم نیست منشین نا امید      
)17(غزلابر رحمت دوست دارد دامن آلوده را 

از سوي دیگر باید دانست که کم توجهی نسبت به مسأله شریعت از نتایج سیاسی عصر او نیز بوده است. 
زیست و این اکبرشاه کسی است که کوشید با ممانعت ازانجام و اجراي شعائر وي در دوره اکبر شاه می

زد. با این حال »دین الهی«د موسوم به اسالمی، راه را براي ادیان دیگر باز نماید. و دست به ابداع دینی جدی
برخالف اکبرشاه و اصحابش، بی توجهی به شریعت در نزد عرفی به بی توجهی به اصل اسالم و یا خروج از 

شود؛ بلکه یکی از خصوصیات اصلی تفکر عرفی، نوعی گرایش باطنی به تشیع است. او شاید دین منجر نمی
اما داراي نوعی گرایش باطنی و شبه عرفانی قوي است:به احکام و شرایع دینی دلبسته نباشد

تن در لباس عصمت و دل در پالس کفر     
)14از غازه الله گون شده روي سیاه ما (غزل

. عرفی شیعه زاده است و با اینکه به آداب شرعی چندان متأدب نیست، تعلق قلبی شدیدي به تشیع 3
ترین اطهار (ع) پرداخته، خود بهترین گواه این موضوع است. درخشاندارد. مدایحی که وي در ستایش ائمه 

بیت در مدح امیرالمومنین علی (ع) سروده شده و از 224، در »ي الشوقترجمه«ي معروفاین قصاید، چکامه
هر لحاظ، چه فخامت زبان، بالغت و نوآوري، چه ظرافت و ذوق، چه شور و سوزش و چه از نظر معرفت و 

ترین قصاید تاریخ ادبیات فارسی است.ی از درخشانمعانی، یک
به کاوش مژه از گور تا نجف بروم         

اگر به هند به خاکم کنند و گر به تتار
. با نظري به غزلیات عرفی، اظهار شکستگی و نامرادي و یأس و غم و اندوه بیش از همه به چشم 4

ها نیز پر از ناکامی و رنج و هاي اروپا دارد. شعر رمانتیکنتیکآید. و از این نظر شباهت به شعر رمامی
نخستین شکست است و علت این شباهت، شباهت این دو گروه از شاعران جهان است که هر دو زاییده

هاي فردگرایانه داشتند. ( رك: سبک هندي ي بازرگانی و متمرکز بودند و گرایشي شهرنشینی جامعهمرحله
).122:1367شمس لنگرودي،وکلیم کاشانی،

داند هاي غم و اندوه آشکار است. شاعر از خود ناراضی است و خود را گرانمایه میدر دیوان عرفی نشانه
داند.و زیان خود را در این گرانمایه بودن می
همه زیان گرانمایگی خویشتنم      
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)1مگر به سود مبدل کنی زیان مرا ( غزل 
در غزلیات عرفی غم عشق است. چون وي معتقد است که جاي مهر و وفا قسمت مهمی از غم موجود 

در دل غمگین است:
دل که به غم شاد زیست مهر و وفا زو طلب     

).65غم چو گوارا فتاد برگ و نوا زو طلب (غزل
بسامد کلمه غم و ترکیباتی که با این کلمه ساخته شده است در غزلیات عرفی بسیار باالست و به نظر 

رسد این غم، پایانی ندارد:یم
غم میگزد دل من، من میمکم  لب عشق     

)639میرم به تلخی غم، نازم به مشرب عشق (غزل
خالص از غم هستی زهی خیال محال       

)557بس است اگر به تو بحث در عدم نرود  (غزل
ي زهر نیز در دیوانش باالست؛بسامد کلمه

زم      ریکدام زهر بال در سفال می
)278گردد (غزلکه آب در دهن جام جم نمی

اي کش نام زهر آمد به لب    در محبت تشنه
)237آب یاقوت وفا در چشمۀ جانش بسوخت (غزل

شود.در دیوان عرفی چند بیتی نیز در میل به خودکشی دیده می
اگر یارت نکشت از آرزو، خود را بکش باري   

)877کشتگان باشی (غزلکه چون آیی به محشر در شمار
یکی دیگر از تعابیر »کرشمه«و»عشوه«، »حسن«. عرفی سرشتی عاشق دارد. عاشق حسن است و 5

پربسامد دیوان اوست:
آمدي جلوه کنان با دو جهان عشوه و ناز     

)2وه که پامال جفا کرد سپاه تومرا (غزل 
ر محیطی زیسته و شعر سروده که علوم عقلی . عرفی عالوه برآنکه مردي فاضل و اهل مطالعه بود، د6

پایه مطالعات بوده است و آزاد اندیشی نه تنها ممنوع نبوده بلکه مرسوم بوده است. آثار شعراي آن دوره لبریز 
از روح فلسفه است و در آن میان  به قول شبلی نعمانی، عرفی بیش از همه به فلسفه پرداخته است (رك: 

).102شعرالعجم شبلی نعمانی،
مختصات ادبی و تصویري
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کند آمیختگی فراوان ابیات ترین خصوصیات شعر عرفی که در بدو نظر جلب توجه مییکی از اصلی.1
با مطلع531خوب و قوي با ابیات بد و ضعیف است. براي مثال، غزل
تشنه لب رفتم به جنت، چشمۀ کوثر نبود    
شعله جو رفتم به دوزخ مشت خاکستر نبود

زبان عرفی در کل زبانی نرم و هموار است. این نرمی و همواري به اقتضاي زبان غزلگو و درونمایه و .2
محتواي محزون و غمناك اشعار اوست.

دلم ز شوق جمال ندیده لبریز است     
)186صراحیم ز می ناچکیده لبریز است  (غزل

ان فارسی متأتر است، اما در کل فاقد زبان عرفی اگرچه از سنت ادبی شاعران پیش از خود در زب.3
گرایی جدي است و بیشتر به زبان اهل عصر مانند است؛ یعنی زبانی که در امتداد تاریخی زبان شاعران باستان

سبک عراقی و پس از آن، تحت تاثیر شاعرانی مانند اهلی و بابافغانی شیرازي به وجود آمده است. شاید زبان 
از همه از همشهري خود بابافغانی اثر پذیرفته باشد. زبان این دو، چه در نوع عرفی در میان اسالف، بیش 

هایی در خور توجه کلمات، چه در بافت سخن، چه در نوع وزن و ضرب آهنگ و چه در درونمایه، مشابهت
دارند.
، ها و کلمات کلیدي ذهن عرفی عبارتند از کلماتی مانند: حسن، عشق، حجابپربسامدترین واژه.4

سوختن، زخم، شهادت، می، جذبه، آوارگی، دیوانگی، تلخی، غم، یأس و نومیدي، غیرت حسرت و زهر.
). عرفی بیش ازهر صنعت و آرایۀ ادبی 298شناسی شعر شمیسا:اساس سبک هندي تشبیه است (سبک.5

تشبیهی دارد. تشبیهات هايدیگر، به تشبیه و استعاره نظر دارد. او مخصوصا عالقۀ زیادي به استفاده از اضافه
).161محسوس و استعارات بعید از مبانی سبک هندي است (نقد خیال، فتوحی:

هاي  غریب است و اینگونه اشعار احتیاجی به اشعار سبک هندي داراي مضامین اعجاب انگیز و رابطه.6
هاي زنجیرة سبک هندي ). عرفی که در نخستین حلقه298شناسی شعر، شمیسا،هاي ادبی ندارن؛ (سبکپیرایه

ترین شاعري است که گویی در شعر فارسی تأثیر بسزایی داشته است، موفقواقع است و در ایجاد جریان تازه
نماید. عرفی سرآمد شاعران است که در قرن نهم و دهم شروع به بندي و تازه گویی رخ میدر جریان خیال
نوآوري کردند.

شناسی نیز از مختصات سبک هندي است (نقد خیال، ی و سبکمضمون سازي با اصطالحات ادب.7
).148فتوحی:

شناسی است.در سبک هندي مسأله باال بودن بسامد ترکیب، خود یک عامل سبک
اي بلند شود         شعلهطور دلماگر ز 

)29ز راه طور بتابد عنان موسی را (غزل
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نشناسیم کز ازل         سرماي عافیت
)45ایم ما (غزلبه سر بردهعشقگرمسیر در 

این ترکیبات شاید علت غموض و پیچیدگی برخی ابیات باشد، اما در کنار اینها اصطالحاتی هم 
بینیم.ها را میاي خودمان آنوجود داد که بسیارامروزي است و ما در زبان محاوره

و خروش نفس است این     دم گرمهنگام 
)809است این (غزلاین حالت نزعست و دلم را هوس 

که از گرمی    زانو نرنجانیز مهر اي عافیت 
)32سر شوریده من عشق را زانو بسوزاند (غزل

، چون دیدم   گره شد در گلویم گریهدم مردن 
)836که جان رو بر قفایی رفت از شوق جمال او(غزل

هاي نو و بدیع عرفی:تعدادي از ترکیب
)، زهرناك 5)، آتش افروز تب عجز (820-816)، کمند صیدبندان (766-644نوشخند ()، 833شکرخنده (

).182دوست ()، غم552)، منصوردم (581ناك ()، گریه525(
استفاده از پارادکس (متناقض نما) و اسلوب معادله که مختص سبک هندي است در بسیاري از غزلیات .8

روي سبکان خود زیادهاده از اسلوب معادله همانند دیگر همخورد؛ هر چند که در استفعرفی به چشم می
رود؛ چون نکرده است؛ اسلوب معادله براي روشن کردن معنی مصرع معقول در مصرع محسوس به کار می

).298شناسی شعر، شمیسا:معموال درسبک هندي رابطه دو مصرع در اساس تشبیه است (سبک
عاشقم   خار راه من مشو اي بوالهوس، من

)222آتش سوزنده و اندیشه از خاشاك نیست (غزل
وعظ من کرد فشانندة عصیان نشود            

)468آستین شکرآلود مگس ران نشود (غزل
اوزاننتیجه بررسی.استآنقافیۀووزندرشاعراندیگرباعرفیشعرهاي اصلیاز شباهتیکی.9

زمینهدرکلّیاتاولدر جلدعرفیغزل882تمامبررسیاست: بارساندهنتایجنایبهراماويغزلیات
بحردرغزلیکمیان، تنهاآنازوشدهوزن سرودهبیستدرفقطغزلهاتمامکهبریممیپیاوزان عروضی

)150محذوف (فاعالتن/فعالتن/فعلن) سروده شده است (غزل مخبونمسدسرمل
)812باشد؛ (غزلقارب مثمن اثلم (فع لن/ فعولن/ فع لن/فعلون) مییک غزل هم در بحر مت

) در بحر رمل مسدس 318و 114این دو بحر مورد توجه شعرا دیگر قرارنگرفته است و دو غزل (
محذوف (فاعالتن/ فاعالتن/ فاعلن) یعنی وزن مثنوي موالنا دارد.
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/ مفاعیلن/ مفعولُ/ مفاعیلن) در کلیات ) هم در بحر هزج مثمن أخرب (مفعولٌ 821و 547هاي (غزل
خورد.عرفی به چشم می

سه غزل نیز در بحر متقارب مثمن محذوف (فعولن/فعولن/فعولن/فعل) یعنی وزن شاهنامه و بوستان در 
)868و 800، 534خورد (غزل کلیات وي به چشم می

هاي عنی غزلپنج غزل در بحر رجز مثمن سالم (مستفعلن/مستفعلن/مستفعلن/مستفعلن) ی
) و شش غزل در بحر منسرح مثمن مطوي مکشوف (مفتعلن/ فاعلن/مفتعلن/ 708، 570،851،855،530(

) دارد.867، 841،842،539، 638، 107هايفاعلن) یعنی غزل
توان طبق سه حالت تعریف کرد (یعنی نخست وضعیت قافیه، دوم طول با توجه به اینکه غزل سنتی را می

هاي سبکی تواند زیرساخت) قافیه در غزل می71مون شعر(شعر صوفیانه فارسی، دوبرین:شعر و باالخره مض
برخالف سنت رایج استادان سبک خراسانی و آذربایجانی و عراقی که را آشکار سازد. شاعران سبک هندي

).71ها، شفیعی کدکنی:دانند (شاعر آیینهشمرند، آن را عیب نمیتکرار قافیه را عیب می
شود، به عمد یا قافیه که کمابیش برابر است با آنچه در عرف ادبی ایطاء (خفی و جلی) خوانده میتکرار

خورد. شاعران سبک هندي به ویژه صائب تبریزي، غیر عمد در شعر اکثر شعراي سبک هندي به چشم می
حتی ممدوح از اند تا بدان جا که تکرار قافیه نه فقط مباح و این تفنن را به تصنع آشکاري کشانده

ویژگی شعر عرفی است و در اشعارش بخصوص » تکرار قافیه«هاي این سبک است. در واقع شخصیت
هاي فراوان دارد؛ این ویژگی بعدها در سبک هندي بسیار شایع شد؛ وي صرفا یک یا دو هاي او نمونهغزل

کند؛ بلکه گاهی سه تا چهار تکرار دارد؛قافیه را در یک غزل تکرار نمی
ز خواب ناز همانا گشوده چشم سیاهش     

)137چکد ز در و بام چاشنی نگاهش (غزلکه می
بکش، بهانه چه حاجت براي کشتن عرفی  

)284اگر گناه ندارد همین بس است گناهش (غزل
ها اکثرا طوالنی بسامد ردیف فعلی در دیوان عرفی باالست؛ اکثر غزلیات عرفی مردف هستند. این ردیف

هاي فعلی به همراه حرف (را)، قید (هنوز)، شبه فعل (بس) و فعل (است و ..) از لحاظ دستوري ردیفاست. 
ها برآمده است؛ از اند اما وي با مهارت تمام از پس ردیفهایی براي شاعر به وجود آوردهآمده؛ و محدودیت

و... گاهی شاعر خود » آتش زدمرا ) «719، (»هرگز نشد) «436، (»دهی، چه باید«) با ردیف 434جمله غزل (
در » بهار رفت) «875کند؛ مثل غزل (را نیز در ابیات تکرار می» صدر«را ملزم نموده و عالوه بر ردیف کلمات 

).176(نقد خیال، فتوحی:». خوشی«اول همه ابیات جز بیت آخر با ردیف 
شناسی شعر، ت (سبکدر سبک هندي بسیاري از شعرها به تقلید از یکدیگر سروده شده اس.10
). در عصر صفویه و رواج سبک هندي به دلیل روابط گستردة ادبی و یکسانی اطالعات شاعران و 362شمیسا:
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اي بیشتر بود که یا براساس توارد و یا محدودیت منابع آگاهی، تشابه در مضمون و محتواي اشعار از هر دوره
هاي شعر عرفی که مورد توجه او ).از ویژگی111ی:گرفت (نقد خیال، فتوحبه نوعی سرقت ادبی صورت می

بوده، تضمین و به اقتفا رفتن از شعراي پیشین یا معاصر خود بوده؛ این استقبال گاهی آشکار و گاه به صورت 
پنهان بوده است؛ همانگونه که عرفی در غزلیاتش بیشتر از حافظ، سعدي و بابا فغانی تقلید کرده، این احتمال 

عار وي نیز مورد اقتفاي دیگر شاعران معاصر یا بعد از خود قرار گرفته باشد به قول عرفی: رود که اشمی
)228دزدیدن حرف و نگه از جیب لب و چشم   در شرع مروت نه حالست، حرامست(غزل

ایجاز: ایجاز گویی در سبک هندي جایگاه خاصی دارد. عرفی در مواردي با ایجاز و اختصار معانی .11
کند.ا بیان میبسیاري ر

بردیم به کوییش دم سردي و گذشتیم      
)716سودیم بر آن در رخ زردي و گذشتیم (غزل

ثنایی مشهدي
هاي زبانیویژگی

هایی که در سبک عراقی بسیار کم بسامد دارد و یا اصال به کار ها، ترکیبات و عبارتبرخی از واژه
شود مانند: منقل، عینک، التهاب، حباب، یابد، در شعر ثنایی دیده میرود، و در سبک هندي رواج مینمی

یابد هاي عامیانه یا غیرادبی نیز به شعر راه میدخان، طناب و ... همچنین از همین زمان است که شماري واژه
راح، چشم، دله، بینیم. مانند: از جا رفتن، انتظار، بریان، پخش کردن، جها را در دیوان ثنایی میکه برخی از آن
نم کشیدن و ...

)43نخل سپهر گردد و بار آورد نجوم                   از جویبار رایت اگر نم کشد چنار (قصیده 
)15آن بیم که نفس دارد از من                           گرگ دله از شبان ندیده است ( قصیده

ترکیبات خاص:
توان تقسیم کرد:ار رفته در دیوان ثنایی را، از نظر ساخت واژه به چند دسته میترکیبات خاص به ک

اسم+بن مضارع= صفت فاعلی
نطفه اگر بخششت شود               ترکیب بند

)8طفل از رحم شود که بباید هزار دست (قصیده
ام از شعله حسن اندوخته    صحرا نشین سینه

)70ام از چشمه دریا ریخته (قصیدهدیدهطوفان گشاي
بس که شب زآتش هجر تو مرا سوخت درون     

)45دلم (قصیدهمرحله پیمايبه یک اندشه نشد 
گر شود              نورافکنمهر کف جور تو 
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)1نیست عجب گر ز شخص سایه نیفتد دو تا (قصیده
اسم+ بن مضارع: صفت مفعولی

ها شکرآلودست   هنوز از گفت تلخت کام جان
)12زست (غزللذت آمیهنوز از زهر چشمت نیش مژگان 
اسم +صفت فاعلی: صفت فاعلی

را قربان شوم کز راه قدر          سفر آیندهآن 
)27زند (قصیدهپشت پایی هر قدم بر آفتابی می

اسم + اسم: ترکیب دارندگی
سلطان     حیا گهرو ابر محیط عصمت

)17کزوست تازه و نو سبزه بوستان صالح (قصیده
از اثر خلق اوست آنکه پی خنده مهر   

)10حقه مرجان شکست (قصیدهخونابه باربا دل 
هاي دستوري کهنویژگی

شعر شاعران از سدة دهم به بعد به تدریج، شعر در میان عوام و پیشه وران رواج یافت و نیز ارتباط با
هاي دستوري را در شعر برخی از شاعران اي از غلطبزرگ پیشین کم شد. شاید به همین دلیل است که پاره

که در » ي«شود. در شعر زیر تکواژ راه یافته است. در شعر ثنایی نیز، هر چند بسیار نادر، این نکته دیده می
) نا به جا آمده است و نشانگر 240-2:234ج1377رفته (ناتل خانلري،ساختمان ماضی پیاپی به کار می

نشانه استمرار هستند.» ي«ناآگاهی شاعر از کاربرد درست آن است:این  دو 
آن که دي چاك زدي سینه به تیغ ستمم            

در پیم اینک با چاك گریبان گردد 
بهر تعظیم تو از جاي زمین جنبیدي                

)60ان ننهادیش دلم سنگ از غم (قصیدهگر به دام
ادبیویژگیهاي

ساختار بیت  
کهترتیببدینآن است،بیتساختاردانست،بارزترینآنراتوانمیکههندي،سبکشعرهايویژگیاز
بهیمشبهدوممصراعوکندمیبیانمعقولی رامطلباولمصراع.استبرقرارتشبیهیرابطهمصراعدومیان
.استسوسمح
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رابطۀ نحوي وجود ندارد ومصراعدومیاناولنوعدر:استنوعدوکهشودمیگفته» تمثیل«این رابطه 
» اسلوب معادله«به این نوع تمثیل .دریافترامعنییکوگذاشترادیگريتوانمیمصراعهرجايبه

شود. گفته می
آورد اعر این تمثیل را براي توجیه یا تعلیل میدر نوع دوم میان دو مصرع رابطۀ نحوي وجو دارد. ش

).420شناسی شعر پارسی،(سبک
برخالفمصراع،دومیانمعناییرابطۀبهبردنپیاوشعردرشود؛میدیدهنیزثناییشعردرویژگیاین
زیبایی تمثیل افزوده است:براینودشوارنیستهندي،سبکشاعرانشعرهايازبرخی

از محیط راي تو خود را برون ندید         چرخ 
)22نقطه ز خط دایره کی بر کنار نشست (قصیده

بیان و بدیع
شاعرانمورد توجهبیشترتصویرهاي پارادوکسیوتشخیصتلمیح،تشبیه،یابی،مضمونمیانایناز
ادبیهايآرایهدیگربینیم. ازیمشهدي مثناییشعردرنیزراهاویژگیاینواستگرفتهقرارهنديسبک
شود:ثنایی دیده میشعردربه ندرتکهاستنوهايهندي استعارهسبک

بر دلبران ساده من دست رد منه    
)8دارد اگر چه شاهد او در نگار دست (قصیده

یابیمضمون
اینچندهردارد،یباالیبسامدثناییشعردراستهنديسبکمهمعناصرازیکیکهیابیمضمون

خیالعنصرآهنگ سبک هندي است باپیشکهثناییشعردرامانیستسابقهبیپیشینهايسبکدرعنصر
کند:مینزدیکهنديسبکبهراثناییشعرواستتوأم

ام از پا که ز پا افتد      چنان فتاده
)25گیریم از روزگار برخیزد (قصیدهبه دست
ریزد  زنی و خون ز دیده میمیتو خنده 

)34نمک چگونه تواند که در جگر گنجد (قصیده
اي دارم  بشارت باد مهمان را که برخوان لقمه

)22تر از استخوان دارد (قصیدهکه حلق آسمان را بسته
تشبیه

تشبیهل،به معقومحسوسامااست،محسوسبهمعقولواضافیصورتبهبیشترثناییشعردرتشبیه
تشبیهومضمروتفضیلمرکب، تشبیهمعقول) تشبیهبهمحسوسهمومحسوسبهمعقولجمله (همدر

:نمونهچند.داردکاربرداوشعردرنیزمشروط
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در روزگار معدلت از کنار خویش           
)19بالین امن فتنه به خواب گران دهد (قصیده

صدف شود اگر از ابر جامش آبستن     
)29شکوفه دو جهان در یکی گهر گنجد (قصیده
جایی که ماه روي تو عرض جمال کرد       
)31دل دست رد به سوي مه آسمان نهاد (قصیده

تلمیح
هايو اسطورههاداستاندینی،وقایعقرآنی،هايداستانوهاآیهبهبارهاخودمقاصدبیانبرايشاعر

براي نمونه:.استکردهاشارهایرانیهاياسطورهوهاشخصیتوایرانیغیر
مالیک از پی زیبا جمال حور العین      

)17کشیده گوهر اشکت به ریسمان صالح (قصیده
راي تو رهبري کند از سوي آب خضر   
)69ظلمت شود به دیده اسکندر آینه (قصیده

تشخیص
توان دید اما در سبک هندي ي شاعران مید در شعر همهنامیدنمی» استعاره مکنیه«تشخیص را که پیشینیان 

هاي سبک هندي است. بیشتر کاربردها به هم بسامد بیشتري یافته و هم پیچیدگی، و از این رو یکی از ویژگی
مانند سبک عراقی است و آن پیچیدگی سبک هندي را ندارد.

چشم گشودن نرگس 
ات بگشوده نرگس چشم جان     بر امید جلوه

)40ات دلبسته اندر خار گل (قصیدهدر هواي غمزه
خنده قدح
بندد قدح از خنده خوش یک زمان   لب نمی

)57ام (قصیدهتا ز عکس چهره دري زعفران افشانده
تصویرهاي پارادوکسی

شود اما در سبک هندي بسامد باالتري دارد. هاي شعر فارسی دیده میي دورهچنین تصویرهایی در همه
اب آن در شعر ثنایی:بازت

لذت ستم
مهر ز بتان بجوي که از لذت ستم       

)19نامهربان دهد (قصیدهپرواز دل به شعله
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تازگی و خشکی سراب
وان جهانم که مرغزار سپهر            

)13تازه از خشکی سراب من است (قصیده
تکرار قافیه

دانستند، بلکه آن را نوعی هنر یه را نه تنها عیب نمیشاعران سبک هندي برخالف گذشتگان، تکرار قاف
).71:1374پنداشتند (شفیعی کدکنی،نمایی می

تواند نشانگر این مطلب باشد که تفکر شود و میهاي ثنایی دیده میها و غزلتکرار قافیه در بیشتر قصیده
قافیه سنجی ندارد.ها در حال فوت گرفتن است از این رو شاعر توجه چندانی به استقالل بیت

گیرينتیجه
توان او را یک شاعر تمام و کمال متعلق به گیرد؛ اما نمیشعر عرفی در محدوده سبک هندي قرار می

سبک هندي به شمار آورد. وي در غزلیاتش بیشتر تحت تأثیر سبک عراقی بوده و از مضامین و محتواي آن 
هاي غالب سبک هندي نیز در غزلیاتش فراوان وجود دارد. سبک بسیار استفاده نموده است؛ هر چند که نشانه

او از جمله شاعرانی است که از مضمون و گفتار پیشینیان دست کشیده و طرزي تازه را آغاز کرده است. در 
یا همان جریان معروف به سبک هندي به او استوار یافته است. دیوان عرفی مشحون » گوییتازه«واقع جریان 

د است. هم چنین  با توجه بررسی هاي زبانی و فکري ثنایی مشهدي باید او را در زمره از ترکیبات جدی
شاعران درجۀ دو شعر فارسی قلمداد کرد. چرا که در بکارگیري صور خیال چندان توجه نداشته است اما 

دیگر هاي اولیه سبک هندي مانند الفاظ غریب و دقیق و دقت معانی در شعر ثنایی نسبت به بسامدویژگی
هاي عمده بیشتر است. مضمون آفرینی، تمثیل و همچنین استقالل معنایی بیت که از ویژگیهایشايدورههم

در دوره تسلط سبک هندي است در شعر او نسبت به شاعران دیگر آن دوره بیشتر است. ثنایی مشهدي یکی 
گذاران سبک هندي است.از بنیان
کتابنامه

ر بیگدلی، لطفعلی بیگ، اهتمام سید جعفر شهیدي، تهران: مؤسسۀ نشر ). آذ1377آتشکده آذر (-1
کتاب.

)، صفا، ذبیح اهللا، تهران: فردوس.1378تاریخ ادبیات در ایران (-2
.375ثنایی مشهدي، حسین، دیوان اشعار، نسخۀ خطی مدرسه عالی مطهري (سپهساالر). شماره -3
اي بر مبانی تصوف، تهران: سمت.). مقدمه1376الدین، (سجادي، سید ضیاء-4
ها، تهران: نشر آگاه.). شاعر آیینه1371شفیعی کدکنی، محمدرضا،(-5
شناسی شعر، تهران: میترا.). سبک1376شمیسا، سیروس،(-6
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جلدي، تهران: انتشارات دانشگاه 2). کلیات. به تصحیح ولی الحق انصاري، 1378عرفی شیرازي،(-7
تهران.
). دیوان. به تصحیح محمد حسن حائري، تهران: میراث مکتوب.1386(غالب دهلوي،اسداهللا خان،-8
). نقد خیال، تهران: نشر روزگار.  1379فتوحی، محمود،(-9

م.1869منتخب التواریخ، بدائونی،عبدالقادر، به کوشش احمد علی صاحب، کلکته:-10
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تحلیل شخصیت رمزي و تمثیلی پرندگان در مثنوي معنوي
1حجت اله قهرمانی

اه پیام نور واحد پلدشتدانشگ
2مجید واحد پور

دانشجوي دکتري دانشگاه تبریز
چکیده

بهره گیري از تمثیل و بیان رمزي جهت انتقال معنی در میان شعرا و نویسندگان از اهمیت ویژه اي 
به برخوردار است. شاید بتوان اوج چنین شیوه اي را در میان کتابهاي عرفانی سراغ گرفت. عارفانی که دست 

اند، بنا بر اقتضاي موضوع، تمثیل هایی را خلق کرده اند که در اغلب موارد، بدیع و بی نگارش و تألیف برده
سابقه است. شاید سهم موالنا در آفرینش تمثیل و بهره گیري اش از رمز در القاء معنی، بیش از سایر عرفا 

ماد پرندگان است. در تمثیالت مثنوي که با بهره باشد.از موارد قابل توجه در میان تمثیالت مثنوي، تمثیل و ن
گیري از پرندگان شکل گرفته است، مفاهیم عمیق عرفانی و اخالقی طرح می شود. مطب شایان ذکر این 
است که خود موالنا  در پاره اي از موارد، به گره گشایی از این تمثیالت می پردازد. آن گونه که موالنا بیان 

ها نمی توانند مفاهیم عمیق عرفانی را برتابند؛ به همین جهت وي از عجز و تمثیلهامی دارد، گاهی قصه
هاي مطرح شده، اظهار شرمساري می کند.تمثیالت و داستان

اي ما در این مقاله تمثیل پرندگان را از کتاب شریف مثنوي استخراج و هر تمثیل را تحت مدخل جداگانه
ایم.مورد بررسی و تحلیل قرار داده

رمز، تمثیل، نمادگرایی، داستان هاي تمثیلی، رمز و تمثیل پرندگانها:کلیدواژه
مقدمه

میتعللۀیوسیگاهاتینوع ادبنیاختصاص دارد. ایعرفاناتیما، به ادبیادبراثیاز میبخش قابل توجه
مرد عارف یخصتجارب عارفانه و احوال و عواطف عاشقانۀ شنهیآیاست و گاهیو معارف عرفانقیحقا

حیصریکند، زبانیمقتضااندهیگویمیو حال مخاطب و غرض تعلتیآن، چنانکه ظرفیمیاست. بخش تعل
و پررمز و یلیتمثیتجارب عارفانه، از زبانتیو ماهیآن، بنا به نقش عرفانییو روشنگر دارد؛ اما بخش غنا

)109: 1379راز برخوردار است. ( مشتاق مهر، 
و یمعننییاست، ما در ادامه به تبریگسترده و چشمگاریبسيدر مثنولیکه کاربرد رمز و تمثییآنجااز

.میپردازیدو منیمفهوم ا
رمز-

1 . hojjat_ghahramani@yahoo.com
2 Niya.vahed@yahoo.com( نویسنده مسؤول).
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ایبه ابرو ایبه چشم ایآن به لب یرود. معنیبه کار مزینیکه در زبان فارسیاست عربيرمز کلمه ا«
به زینیدر زبان فارس،یکلمه، همچنانکه در زبان عربنیاست. ابه زبان اشارت کردن ایبه دست ایبه دهن 

نکته، معما، نشانه، عالمت، قه،یدقما،یگوناگون به کار رفته است. از جمله: اشاره، راز، سرّ، ايهایمعن
چند ایدو انینهفته مزیدرك شود، چیکه از آن مطلبیاشارت کردن، اشارت کردن پنهان، نشانۀ مخصوص

در تمام آنچهو معهود است.يمقصود با نشانه ها و عالئم قراردادانیبر آن آگاه نباشد و بيگریدکس که
)1: 1364ان،ی( پورنامدار»است.یدگیفوق، مشترك است، عدم صراحت و پوشيهایمعن

) از ه337مورد نظر قرار گرفته است. قدامه بن جعفر ( وفات: زیخاص نیکلمۀ رمز به به عنوان اصطالح
یدر نقدالنثر ميو(همان جا )اصطالح سخن گفته است.کیاست که دربارة رمز به عنوان یکساننیاول
:سدینو

را از آن آگاه کنند، یخواهند مقصود خود را از کافۀ مردم بپوشانند و فقط بعضیآن گاه که مندگانیگو« 
وحوش و اجناس ایپرندگان ياز نامهایف، نامحرایکلمه يسان برانیدر کالم خود رمز به کار برند. بد

کنند. یرا که بخواهد مطلب را بفهمد، آگاهش میدهند و کسیاز حروف معجم را رمز قرار میحرفایگرید
)69؛ به نقل از نقد االنثر، ص 3-4همان: » ( مرموز است. گریآن دو مفهوم و از دانیپس آن کالم در م

هیاز انواع کنایکیرمز ان،یو تصوف دارد. در علم بانیدر علم بگریدیاصطالحیکلمه دو معننیا
آن گفته اند: فیمحسوب شده است و در تعر

نیتأمل داشته باشد. در ايبه قدراجیپنهان و احتیآن اندك باشد و معنطیاست که وساياهیرمز کنا« 
نوع را در در مقابل نیانیضح تر است. بنابراعنه وایبر مکنّهیاندك است، داللت کناطیچون وساهیکنا
)332: 1379،یرجائ» ( خوانده اند. یخفۀیاست، کنادیبعۀیکه کناح،یتلو

شده است:فیاصطالح تعرکیرمز به عنوان یگاهزیدر آثار متصوفه ن
دست از اهل آن بدان ریکه غياست که مخزون است تحت کالم ظاهریباطنیرمز عبارت از معن« 

)4: 1364ان،یپورنامدار. » ( ابندین
دارد؛ خواه از یذاتيوندیپیبلکه با معنست؛ینانیبر بیلیو تحمیعرضيرمز امر« ذکر است که انیشا

گرفته هیمایعقلریو غیحسریغیشده باشد که از تجارب روحییاز معناریتعبلۀیوسانیآن جهت که ب
همان، مقدمه: » ( شده است، در عرصۀ ادراك شکوفا شده باشد. انیلمات که بباشد، و خواه تجربه با همان ک

نه)
انیبيزبان برانیو مناسب ترنیترقیدارد، دقیو عرفانینیو تجربۀ دنشیکه با بيوندیرمز به لحاظ پ

)1379:109است. ( مشتاق مهر، یعرفانقیو حقایتجارب روحان
:لیتمث-
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خود یذاتياز توانهاشتریاست و هر چه بییاز داشتن مهارت هاریناگزشتر،یبيهامعناانیبيزبان برا
از یکیطلبد. یميو از مخاطب خود، تأمل و دقت افزون تردیگرایمیدگیچیبه پشتریبد،یسود جو

باشد.یم» لیتمث« از ییمزبور، سودجوياستعدادها
نثر که مفهوم ایاست به شعر یتیاز صحبت کردن، روايرگینوع دیبه معنAlegoriaیونانیاز اصل لیتمث

. دیآیه در ظاهر دارند، به دست مچاز آنریغییبرگرداندن اشخاص و حوادث به صورتهاقیآن از طریواقع
کند که بتواند منظور یانتخاب ميطورقهرمان حوادث و صحنۀ داستان را سنده،ینوایکه شاعر یمعننیبد

،یبیخطر.ك:خیالیداستان است، به خواننده انتقال دهد. (يظاهرتیتر از رواقیدقخود را که معموالَ
1381 :23(

ینوع، استعارتنیو آن هم از جملۀ استعارات است، الّا آنکه ا« : سدینویملیدر رابطه با تمثسیشمس ق
گریدییکه داللت بر معنچندیکند، لفظیاشارتییچون شاعر خواهد که به معنیعنیمثال، قیاست به طر

صنعت خوشتر از نیبدان مثال عبارت کند و اشیخویو آن را مثال مقصود سازد و از معناوردیکند، ب
)319؛ به نقل از المعجم، ص 60: 1381،یامام» ( استعارت مجرد باشد. 

يدر مثنولیرمز و تمث-
لیمطالب دشوار است.  تمثانیبيبرالیمثاز رمز و تيويریموالنا بهره گيشاعریاز عناصر اصل«

اثر رنگیهستند و پیانتزاعمیها مظهر مفاهتیاست که در آن شخصيفکريهالیاز نوع تمثيمثنويها
کند. یمانیبیو اجتماعیاخالقاییحکم،یرا در مسائل عرفانيادهیعقایشده است که آموزه دهیچنان چ

ژهیمخاطبان و به ويرا برایمسائل عرفانمیاز آن که قدرت تفهيها، جدالیتمثنینهفته در اياستعاره ها
میستقبه طور م،یو اجتماعیمکان،یفارغ از مشکالت زمانابدییممجالزینسندهیبرد، نویعامه باال ميبرا
نیدر ع،يثنودر مالتیتمثنیکثرت و تنوع ا) « 333: 1386،يذوالفقار» ( کند.انیخود را بيهاشهیاند

)253: 1378کوب، نیزر» ( است. يدر مثنویحسریغیاز کثرت و تنوع معانيریحال تصو
اتیکند. حکایمانیبنیریشاتیرا در قالب قصه ها و حکایعرفانقیژرف و عممیموالنا مفاه

یوحشاییاهلواناتیداستان، حيتهایشود و شخصیمانیبواناتیگاه از زبان جانوران و حيمثنونیریش
دهد. از این جهت ما در این مقاله تمثیل پرندگان بخش قابل توجهی از تمثیالت مثنوي را تشکیل میهستند.

بر آنیم که به بررسی این تمثیالت بپردازیم.  
باز: -1

والنا در هاي وارسته و شجاع و دلیر است. لیکن مپروازي و انسانباز در ادبیات فارسی اغلب سمبل بلند
هاي کامل و بندگان محبوب حق گرفته است و در مثنوي، اغلب باز و شهباز را تمثیل عارفان باهللا و انسان

پرواز است. مواردي اندك نیز باز سمبل شیطان و یا همان پرندة بلند
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» ویرانه گرفتار شدن باز میان جغدان به« کند، حکایت یکی از حکایات مثنوي که باز در آن ایفاي نقش می
است.حکایت از این قرار است که باز زیبایی که از سراي سلطان به دور افتاده و راهش را گم کرده است، در 

آید. جغدان که سخت دلبسته و عاشق ویرانۀ اي بیش نیست، گرفتار میمحل زندگی جغدان که ویرانکده
ارد. بر پایۀ چنین پندار باطلی بر باز یورش پندارند که باز قصد تصاحب ویرانۀ آنها را داند، چنان میخویش

خبرند که باز، که سراي سلطان آشیانۀ کنند. جغدان از این حقیقت بیپناه را میآورند و پر و بال این پرندة بیمی
گوید هیچ گاهش است، از ویرانۀ آنان دلگیر و ملول است. جغدان سخنان باز را که میاو و ساعد پادشاه نشیمن

گیرند؛ ولی باز بدانها خاطر ها ندارد و منزل او سراي سلطان است، به مسخره میدلبستگیی به ویرانۀ آنعالقه و
ترین صدمه اي به او بزنند، سلطان ویرانکدة آنها را زیر و زبر خواهد کرد. (ر.ك: سازد که اگر کوچکنشان می

)1131-1156/ 2مثنوي، نسخۀ نیکلسون، 
شاید باب -افتد، چیزي از آفاق حکایات کلیله و دمنه کند و به ویرانه میراه را گم میجا تمثیل باز که این« 

هایی از کلیله و کند و این که خود موالنا بارها قصهرا در جریان سیال ذهنی موالنا عرضه می-البوم و الغرابان
ن قونیۀ موالنا آن کتاب را به نیز در همی–قانعی طوسی -کند و یک شاعر معاصرشدمنه را در مثنوي اخذ می

) 262: 1382کوب، زرین» ( کند. ورد، وجود این فضاي کلیله اي را در ذهن موالنا توجیه مینظم می
جا ) همچنین تمثیل باز و جغدان، رمزي از گرفتاري روح عارف است در عالم جسم و تعلقات. ( همان

اند.                                            تقدیر ازلی و از بد حادثه در دام دنیاي دون گرفتار شدهباز تمثیل عارفانی است که به حکم« اند کهنوشته
خواهد بگوید که در وجود انسان اصل بر هدایت پذیري است و در هر موالنا با تمثیل باز و جغد و ویرانه، می

ن، چشم حقیقت بین او را کور می کند و او مانند انسانی استعداد ادراك حقیقت وجود دارد، اما اشتغال به جها
)241: 2، ج1379استعالمی، » ( آورد.باز کور، به جاي بارگاه شاهی از ویرانه سر در می

است. داستان » حکایت یافتن پادشاه باز را به خانۀ کمپیر زن « حکایت دیگري که باز در آن حضور دارد، 
برد.پیرزن از سر شفقت و گریزد و به خانۀ پیرزنی پناه میاهی میگونه است که بازي از سراي پادشبدین

چیند. شاه که با اضطراب و نگرانی در جستجوي هاي بلند او را میکند و ناخندلسوزي بال و پر باز را کوتاه می
گوید: یند، مییابد و وقتی او را با حال زار می باش است، او را در خانۀ پیرزن در میان دود و گرد میباز گمشده

-335/ 2تواند باشد. (ر.ك: مثنوي، نسخۀ نیکلسون، اي، چیزي جز این نمیسزاي تو که از کاخ شاهی گریخته
323(

شود، همانند حال باز سلطان است در خانۀ پیر زن؛ چرا که تن هم حال جان که در دست تن اسیر می« 
می چیند و او را از نیل به کمال خویش که باز گشت به داند، بال و پر جان را داشت جان را نمیچون طرزنگه

دارد.بااین همه اسارت باز و این غفلت هم که منجر به اسارتش می شود، براي کمال بازوي شاه است،بازمی
گاه به کند، چنان که چیزهاي کلی نیز گهاوالزم است، چون خداوند همین   جزئیات راوسیلۀادراك کلی می

)229: 1382کوب، زرین» ( ته است. چیزهاي جزئی وابس
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آورده، که شبیه حکایت » قصۀ باز پادشاه و کمپیرزن« موالنا در دفتر چهارم حکایت دیگري تحت عنوان 
قبلی است.داستان از این قرار است که اگر باز زیبایی را به دست پیر زنی بسپارند، کاري که وي بالفاصله انجام 

چیند. بدون تردید این کار پیر زن از روي مهر و دلسوزي است. او از را میهاي بمی دهد این است که ناخن
پندارد که کسی نبوده که مراقب احوال این پرنده باشد. غافل از آنکه ناخن باز وسیلۀ تدافعی و چنان می

ادانی او است.البته دلسوزي و شفقت پیرزن نسبت به باز، که از سر غفلت و ن» اصل کار و شکار « تهاجمی و 
نهد و چون باز از خوردن آن امتناع خورد، پیش باز میشود.وي تتماجی را که خود میاست به این جا ختم نمی

)2628-2637/ 4گیرد. (ر.ك: مثنوي، نسخۀ نیکلسون، کند، بر وي خشم میمی
شود:این حکایت با بیت زیر به حکایت فرعون مرتبط می

)2626/ 4کور کمپیري چه داند باز را ( همان، گفت با هامان مگو این راز را    
آورد و بدین وسیله شخصیت هامان، وزیر فرعون، را موالنا این حکایت را در ضمن حکایت فرعون می« 

اند که به احوال و طبایع کند. در این حکایت هامان و همۀ هوي پرستان به پیرزنی کودن تشبیه شدهتشریح می
هاي نفسانی و مبتذل دارند. مراد از تتماج، افکار و گرایشقوف ندارند و در حق او جفا روا میباز شکاري و

)746: 4،ج1378زمانی، »( هاي کامل است. است و منظور از باز عارفان باهللا و انسان
غوا و گر و فریبکار، قصد اباز به عنوان موجودي وسوسه» دعوت باز بطان را از آب به صحرا « در حکایت 

فریب مرغابیان را دارد تا آنان را از آب که حصن حصین آنهاست و در پناه آن از گزند حوادث دهر در امان می 
مانند، به دشت و صحرا بیرون برد، ولی با مخالفت مرغابیان روبرو می شود:

باز گوید بط را کز آب خیز                           تا ببینی دشتها را قند ریز
آب ما را حصن و امن است و سروراقل گویدش کاي باز،دور                  بط ع

هین به بیرون کم روید از حصن آبدیو چون باز آمد اي بطان شتاب               
از سر ما دست دار اي پایمردباز را گویند رو رو بازگرد                         

ات بستان توراتورا                         من نخواهم هدیهما بري از دعوتت دعوت 
)432-437/ 3(مثنوي،نسخۀ نیکلسون

) استعالمی می نویسد:   71: 3، ج1380هاي جسمانی است. ( شهیدي، در این حکایت باز مظهر شهوت
خواهد خلق را هدایت کند، اما بط که بر دریاي حقیقت دست باز در این حکایت کسی است که در ظاهر می« 

)245: 3، ج1379« استعالمی» ( دارد، فریب او را نمی خورد.
نامد و جسم را کنده اي از آب و گل که بر پاي این باز بسته شده است: موالنا ، روح را باز شکاري می

)2280/ 5مثنوي، نسخۀ نیکلسون، اي (اي         پاي بسته پر شکسته بندهاز و تن مر او را کندهجان چو ب
توصیۀ مؤکد موالنا این است که باید بند کنده را از پاي جان کند و این قفس را درید، تا آزادي و رهایی « 

) 42: 1381تقوي، »  ( با او کرد. شوداي است که میرا حس کرد. کاستن تن و ناچیز شمردن آن بهترین معامله



مللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایراننهمین همایش بین ال5954

داند:پروازي نیز میرا رمزي از بلند» باز« موالنا
در شکار بیشۀ جان باز باش                 همچو خورشید جهان، جانباز باش 

)2219/ 1( مثنوي،نسخۀ نیکلسون، 
چنگ فضاي به عقیدةموالنا انسان براي کسب معالی روحی و ملکوتی، باید همچون شاهین بلند پرواز و تیز

)672: 1، ج1378معرفت و حقیقت باشد. ( زمانی، 
پروازي معرفی شده است:نماد بلند» باز« در دفتر اول مثنوي نیز

نوارغان حریص بیصد هزاران دام و دانه است اي خدا             ما چو م
هر یکی گر باز و سیمرغی شویم دم به دم ما بستۀ دام نویم                       

)374-375/ 1( مثنوي، نسخۀ نیکلسون، 
آنچه در نظر وي حائز اهمیت است، معنی و هاي اهل فکر و همت نیز گرفته است.موالنا باز را سمبل انسان

کند. انسان با به باطن امور است. به همین جهت انسان را به غور و تعمق در معنی و حقیقت امور دعوت می
تواند از عالم حس و محسوسات فراتر رفته و به شهبازي عرش نشین تبدیل کارگیري نیروي تفکر و اندیشه می

شود:
)2870/ 1کنند                   پر فکرت زن که شهبازت کنند ( همان،چون در معنی زنی بازت

بط-2
است، از آن جمله، موالنا پیوند روح انسانی را با عالم باال در اشکال گوناگون و تعبیرات مختتلف بیان کرده

ي به این جهان است. در این تمثیل، تن و انسان دنیا دوست، چون مرغ خانگی رو» بط و مرغ خانگی « تمثیل 
/ 2و خشکی دارد، در حالی که بط و روح انسانی روي به دریا و عالم باال دارد:(ر.ك: مثنوي، نسخۀ نیکلسون، 

3772-3766(
آید که اي از آن بر میدهد که تخم بط را چون مرغ خانگی دایگی کند، جوجهدر این تمثیل مولوي نشان می

اي برد. با این همه میل به دریا به گونها که مادر واقعی اوست، از یاد مییابد و بط رماکیان را مادر خویش می
ناشناخته در دل او هست و این میل بازماندة طبیعت و میراث فطرت مادر واقعی او است که دایم او را به دنیاي 

ي در این سازد. وناپذیر میاي تحملکند و دنیاي خشکی را در نظرگاه او غربتکدهاصلی خویش دعوت می
هاي دنیاي حس را رها کرده، به اقتضاي طبیعت سازدکه روح انسانی هم سرانجام تیرگیتمثیل خاطر نشان می
) 466: 1385کشاند.( رادمرد، خود را به عالم باال می

کند:موالنا در دفتر ششم نیز همین مضمون را تکرار می
بال دارد فغاناست جان            کی ز طوفان دعوي مرغابیی کرده

اش بر آب بس باشد قدمبط را ز اشکستن کشتی چه غم          کشتی
)4062-4063/ 6( مثنوي، نسخۀ نیکلسون، 
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ي باشد و هم شود که او هر دو مرحلۀ حیات را تجربه کند و هم برّمرغابی صفت بودن انسان سبب می« 
بحري، نه اینکه تنها بر خشکی باز ماند و از سیر در دریاي روح پرهیز کند:
)467: 1385رادمرد، (»تو زکرمنا بنی آدم شهی                   هم به خشکی هم به دریا پا نهی 

بطان را حکایت دعوت باز« یکی از حکایات مثنوي که در آن بط به عنوان شخصیت نمادین حضور دارد، 
است. موالنا این حکایت را متناسب با بیت زیر مطرح کرده است:» از آب به صحرا 

)431/ 3ست گندم زآسمان (مثنوي، نسخۀ نیکلسون، از پی گندم جدا گشتی از آن           که فرستاده
ها یاد اقل از آنکند با وسوسه و تلبیس، مرغابیان را، که موالنا با صفت عدر این حکایت باز که سعی می

)342-347/ 3شود.(ر.ك: همان، ها روبرو میکند، از آب به خشکی و دشت فرا بخواند، با جواب رد آنمی
هاي وارسته که از رفتن به دنبال آرزوها خودداري  در حکایت مزبور مرغابی تمثیلی است از انسان« 

داند که از ترس وسوسۀ شیطان نفس به مظهر کسی میرا » بط «) دکتر شهیدي 249: 1386لو، نبی»( کنند. می
کند که حظّ خود را از خورد و خواب و برکۀ آب عنایت و رحمت حق پناهنده است. نفس او را وسوسه می

پذیرد و گوید چون ما را غذاي روح آماده است، پرواي غذاي جسم نداریم.( شهیدي، لذت برگیر و او نمی
)71: 3، ج1380

ویل أکشد، به چهار صفت ناشایست انسانی تستان ابراهیم، مرغانی را که خلیل به فرمان خدا میمولوي در دا
است که رمز حرص در وجود » بط « ها را در خویشتن از بین ببرد. یکی از این مرغان کند که سالک باید آنمی

باشد:آدمی می
ر رهزن را بکش...این چهار اطیاتو خلیل وقتی اي هشیار هش            
سر ببر زین چار مرغ شوم بد...خلق را گر زندگی خواهی ابد            

این مثال چهار خلق اندر نفوسبط و طاووسست و زاغست و خروس    
جاه چون طاووس و زاغ امنیت استبط حرصست و خروس آن شهوتست     

)43-44و 31-32/ 5( مثنوي،نسخۀ نیکلسون،
بلبل-3

شود، در ادبیات فارسی، به ویژه در غزل، رمز و میهایی چون عندلیب و هزاردستان نیز خواندهبلبل که با نام
بانی وي موقعی است که زآوري و فصاحت مشهور است. البته گشادهنمادي است از انسان عاشق که به زبان

هاي او با معشوقش، یعنی گل، موجب بازيپرده بر وي ظاهر شود. عشقمعشوقش نقاب از چهره بگشاید و بی
پدید آمدن مضامینی بدیع و دلنشین در ادبیات فارسی شده است.

توان استعاره از خود موالنا دانست:دربیت زیر بلبل را می
)29/ 1نشنوي دیگر زبلبل سرگذشت ( همان، چون که گل رفت و گلستان درگذشت
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گر حدیقۀ عرفان است، در فراق معشوقش ( شمس ) رغبتی به بیان سرگذشت خویش ندارد. وي که نغمه
شود و نوبت زبانی و خاموشی او مانند خاموشی آن بلبل است که وقتی گل و فصل بهار سپري میدر واقع بی

او « اي براي بیان سرگذشت خویش بیابد؛ چرا که تواند شوق و حوصله، دیگر نمیرسدباغ و بوستان به سر می
) 38: 1382کوب، زرین» ( عاشق مهجور است و بدون معشوق البته عاشق شور و  شوقی ندارد.

هاي که گفته شد بلبل عاشق بهار و طبیعت زیباي آن است و با فرا رسیدن زمستان و نابودي زیباییچنان
بندد. از این جهت در نماد شناسی در نقطه مقابل زاغ که دوستدار طبیعت لب از نوا و سرود فرو میطبیعت،

گیرد. موالنا در دو بیت زیر این موضوع را به خوبی تبیین کرده است:افسردة خزان است، قرار می
چونکه زاغان خیمه بر بهمن ردند                بلبالن پنهان شدند و تن زدند

گلزار بلبل خامش است                  غیبت خورشید بیداري کش استکه بیزان
)4041/ 2( مثنوي، نسخۀ نیکلسون، 

نمادي از ) استعالمی بلبالن را32: 2، ج1378زمانی، »( بلبالن اشاره دارد به عارفان از بند هوا رسته. « 
) 179: 2، ج1379مردان حق و یاران خدایی می داند. (ر.ك: استعالمی، 

لۀ سنخیت و أدر بیت زیر که جنبۀ تمثیلی دارد، موالنا از رابطۀ عاشقی و معشوقی بلبل وگل جهت تبیین مس
تجانس بهره می گیرد:

ازي با گل استبها سوي کل است                        بلبالن را عشقجزوها را روي
)763/ 1( مثنوي، نسخۀ نیکلسون، 

در اثناي ابیاتی که مولوي در آغاز دفتر دوم جهت تبیین علت تأخیر این دفتر آورده است ، بیت زیر را می 
خوانیم :

)8/ 2ازگشت                   بهر صید این معانی بازگشت ( همان، بلبلی زینجا برفت و ب
بلبل در اینجا استعاره است از حسام الدین چلپی که از عالم صورت به عالم معنا رفته و پس از آنکه به باز 

بلند پرواز تبدیل شده،براي صید معانی واال و گرانقدر به این عالم بازگشته است.
مز عاشقی است که با دیدن معشوق ، به نغمه سرایی می پردازد در بیت زیر بلبل ر

)218/ 3دل که دلبر دید کی ماند ترش                   بلبلی گل دید کی ماند خمش ( همان، 
خفاش-4
اند، مکان ترین موجودات، که با شب قدر مشترك و سنخیتی دارند و عدوي آفتاب پرنوردر شب پست« 

است؛ موجودي روز کور و دشمن نور که در » خفاش « ترین این موجودات، نند؛ از جملۀ پستکظهور پیدا می
کند. در ظلمات به آن هنگام که دنیا در غیاب خورشید، در کسوت غارهاي پر از ظلمت و تاریکی زندگی می

موجود عجیبی است، )« 632: 1386مدرسی، » ( آید. گشاید و به پرواز در میتیرة شب فرو رفته است، بال می
هاي بزرگ شود. گوشنشیند، واژگون می بیند، درست به مانند آدمی که از پا به دار آویخته میسر به ته می
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شنود، اما در گرایی روزانه، عالمت شنوایی پیشرفته است و ریزترین و باالترین صداها را میخفاش در نماد
)109: 1384« شوالیه» ( لی است. نمادگرایی شبانه، نشانۀ رشد بیش از حد و بدشک

اند. سبب شهرت خفاش به مرغ عیسی این پره، موش پرنده، موش کور و مرغ عیسی نام نهادهخفاش را شب
است که گویند این مرغ به دست حضرت عیسی به عنوان یکی از معجزات آن حضرت آفریده شد. (ر.ك: 

) 632: 1386مدرسی، 
امده، بلکه تنها به مطلق مرغ اشاره شده است که حضرت عیسی فرمود: در قرآن کریم ذکري از خفاش نی

» األبرَص و هأُبرِئُ األکم کونُ طَیراً بِإِذنِ اهللاِ وفَی خُ فیهیئه الطَّیرِ فَأنفنَ الطّینِ کَهقُ لَکُم موتی إِنّی أخلاُحی الم و «
)34(آل عمران، آیۀ

ها، به گوشت ترین مرغشنیدم آن مرغ خفاش بود؛ طرفه« نویسد که رار میاالباالسرار و عدهمیبدي در کشف
)133: 2،ج1351میبدي، » ( کند و شیر دهد که پستان دارد و دندان دارد و حیض بیند. خایه زه پرد و بیمی

یا مایگی، دانش سطحی، کند ذهنی، کوري فیزیکی هاي مختلف، نماد دشمنی با نور، بیخفاش در فرهنگ« 
حرمتی به مقدسات است. موالنا با آنکه تمام هستی و موجودات و از جمله حیوانات را گرایی و بیفکري، ماده

نگرد، اما چون بین خود و بیند و به دیدة عطوفت و مهربانی به آنان میمملوك حق و درخور مهرورزي می
»کند. هاي پست مادي ترسیم میصیتپرست، نسبت و سنخیتی نمی بیند، آن را به عنوان نماد شخخفاش شب

) 634: 1386(مدرسی، 
خفاش که به سبب ضعف بینایی از ادراك شعاع خورشید ناتوان است، دشمن نور تلقی شده است. با توجه 

بصیرت با اهل حق و هاي دنیاپرست و بیبه این نگرش است که موالنا وقتی می خواهد از دشمنی انسان
خورشید و خفاش را مثال می زند: اولیاءاهللا سخن بگوید،

آن یکی خورشید علیین بود                 وین دگر خفاش کز سجین بود
)2107/ 2( مثنوي، نسخۀ نیکلسون، 

و مرد کامل، و خفاش را نماد دنیاپرستان موالنا در برخی تصاویر مثنوي، سلیمان را به عنوان نماد آفتاب
نماید:مطرح می

مرغ کاو بی این سلیمان می رود             عاشق ظلمت چو خفاشی بود
)3778-3779/ 2با سلیمان خو کن اي خفاش رد              تا که در ظلمت نمانی تا ابد ( همان، 

ویش است که خود را از آفتاب حقیقت محروم ورزد، به حقیقت خصم خخفاشک که با آفتاب دشمنی می
سازد.آفتاب را از خصومت او چه رنجی رسد؟می

)791/ 2نیست خفاشک عدو آفتاب              او عدو خویش آمد در حجاب ( همان، 
بهره از از آنجایی که خفاش تاب تحمل نور آفتاب را ندارد، موالنا آن را نماد کسی قرار می دهد که بی« 

اي است که چشم او را از دیدن لیت و تکامل معنوي براي مشاهدة حقیقت است. ناتوانی و ضعف او پردهقاب
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) موالنا این 365: 1386مدرسی، » ( اولیاء و انبیاء مانع و رادع آمده و کوردلی است عاجز از ادراك حقیقت.
ویژگی خفاش را در ابیات زیر به بهترین نحو ترسیم کرده است:

)3661/ 1هاي خراب ( مثنوي، نسخۀ نیکلسون،عشاع و گواهی آفتاب        بر نتابد چشم و دلکه شزان
)3647/ 1چون خفاشی کو تف خورشید را            بر نتابد بگسلد اومید را ( همان،

داند که درکی از عالم غیب ندارد و در حجاب است. اگر چه موالنا همچنین خفاش را نماد کسی می« 
، 1379استعالمی، »( ش از مشاهدة عالم غیب محجوب است، در خیال خود تصویري از هستی غیبی ندارد. خفا

)416: 5ج
بیت:

)416/ 5زآفتاب ار کرد خفاش احتجاب         نیست محجوب از خیال آفتاب (مثنوي، نسخۀ نیکلسون،
پردازد:با پیامبر (ص ) میموالنا با مثال خورشید و خفاش به تبیین مخالفت کوردالن و گمراهان

گر خفاشی را ز خورشیدي خوري است        آن دلیل آمد که آن خورشید نیست
)2084-2/2085همان،(نفرت خفاشکان باشد دلیل                        که منم خورشید تابان جلیل

)289: 2،ج1379در اینجا خفاش نمادي است از افراد کافر و بی ایمان. ( استعالمی، 
نصیب است، افراد بی ایمان و گیر خورشید بیکه خفاش به سبب ضعف بینایی از ادراك نور عالمهمچنان

مند گردند.فاقد بصیرت نیز نمی توانند از برکت وجود پیامبر ( ص ) بهره
زاغ-5

یل از زاغ پیش از کنی قابآموختن پیشۀ گور« هاي مثنوي که زاغ در ان حضور دارد، داستان یکی از داستان
، است. در این داستان پس از آنکه قابیل برادر خود را می کشد، نحوة »کنی و گور بودآنکه در عالم علم گور

)1304-1307/ 4آموزد. (ر.ك: مثنوي، نسخۀ نیکلسون، دفن کردن او را از زاغ می
) موالنا با توجه به این نکته سخن 267: 4، ج1379استعالمی، » ( شود. در این داستان زاغ استاد انسان می« 

رو زاغ باشد و او را به مرشدي بپذیرد، زاغ او را به سوي گورستان گوید: هرکس دنبالهبرد که میرا به جایی می
راهنمایی   می کند:

)1311/ 4جان که او دنبالۀ زاغان پرد           زاغ او را سوي گورستان برد (مثنوي، نسخۀ نیکلسون، 
) وقتی هدهد از پیشه و شایستگی و هنر تیزبینی خویش 1202قصۀ هدهد و سلیمان ( دفتر اول، بیت در

دارد که زبان به قدح و سرزنش هدهد بگشاید و گوید، حسادت زاغ او را بر آن میدر حضور سلیمان سخن می
سخن هدهد را الف وادعایی بیش نداند.

خنثی دارد. در داستان مزبور نیز نماد افراد حسود و غماز  است. به طور کلی زاغ در مثنوي جنبۀ منفی یا 
زمانی، »( به نحو تأویل، در این قصه، مراد از زاغ،منکران کشف و شهود  است. )« 260: 1386لو، (نبی

)406: 1،ج1378
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به عنوان نماد شود که وقتی این دو کلمه با توجه به متون ادبی و کاربرد زاغ و بلبل در این متون، معلوم می
کند:گیرند. توجه به بیت زیر از مثنوي این نکته را به خوبی معلوم میروند، در نقطه مقابل هم قرار میبه کار می

)40/ 2مثنوي، نسخۀ نیکلسون، چون که زاغان خیمه بر بهمن زدند            بلبالن پنهان شدند و تن زدند (
ن عالم حس که هماره در پی یافتن حطامی ناچیز عمر گرانبهاي خود در این بیت زاغان اشاره دارد به اسیرا

داند. ) استعالمی زاغان را نمادي از یاران نامناسب و بیرون از راه حق می32: 2،ج1378کنند.( زمانی، را تباه می
)179: 2،ج1379(ر.ك: استعالمی، 

اري نیز هست. از این جهت است که وي .غراب ( زاغ ) در نگاه موالنا نمادي از تزویر و حیله و فریبک
خواب و خمارآلود بر سر شطرنج زندگی کند. ابلیس همچون غراب با چشمانی نیمابلیس را به غراب تشبیه می

گیرد و بدین نشیند و انسان با این تصور که حریفش خسته و حواس پرت است، دقت کافی را به کار نمیمی
گردد:ترتیب مات ابلیس می

تا به دم بفریبدت دیو لعینا گویدت ابلیس هین                جان باب
آدمی را این سیه رخ مات کرداین چنین تلبیس با بابات کرد              

خواببرسر شطرنج چست است این غراب          تو مبین بازي به چشم نیم
)128-130/ 2( مثنوي، نسخۀ نیکلسون 

موالنا و بسیاري از مفسران دیگر، حکایت ابراهیم خلیل و چهار مرغ او را تمثیلی براي صفات ناپسند آدمی 
ها زاغ است:دانند، که انسان باید آن ها را در خویشتن از بین ببرد. یکی از این پرندهمی

این چهار اطیار رهزن را بکش...هشیار هش                  توخلیل وقتی اي
سر ببر زین چار مرغ شوم بد...خلق را گر زندگی خواهی ابد                 

بط و طاووسست و زاغست و خروس             این مثال چهار خلق اندر نفوس
ووس و زاغ امنیت است  بط حرصست و خروس آن شهوت است          جاه چون طا

)43-44و 31-32/ 5( همان،
بیند. از این رو است که اي دراز عمر است، رمزي از آرزوهاي دراز این جهانی میموالنا زاغ را، که پرنده

شباهت به ابلیس نیست که از خداوند عمر داند. این ویژگی زاغ نیز بیضروري میکشتن آن را براي مرید
جاودانی تقاضا کرد:

دایما باشد به دنیا عمرخواهکاغ و نعرة زاغ سیاه                 کاغ
)767-768/ 5همچو ابلیس از خداي پاك فرد         تا قیامت عمر تن درخواست کرد ( همان، 

داند که هر گاه در جایی النه کند، بیخ و بن آن را برکنند:غ را نماد شومی و بدبختی نیز میموالنا زا
)2793/ 3این مثالت را چو بوم زاغ دان                   که از ایشان پست شد صد خاندان ( همان، 

سیمرغ ( عنقا )-6
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هریک مرغ باشد، همه در پرهاي او جانوري است مشهور و سیمرغ از آن گویند که هر لون که در پر «
اللغات) لغتنامۀ دهخدا؛ به نقل از غیاث» ( موجود است و بعضی گویند که به غیر همین اسم فرضی وجود ندارد.

در روزگار باستان عقیده بر این بود که اگر سایۀ سیمرغ بر کسی بیفتد از رستگاري و پیروزي بهره خواهد 
) 162: 1383یافت.( عطّار، 

عنقا یک اسطورة جاهلی عرب و «کنند.هر به معنی واحد اشاره می» سیمرغ«و » عنقا«ادبیات عرفانی،در
اند و اندك اندك در هایی پرداختههاي این دو مرغ، افسانهسیمرغ یک اسطورة ایرانی است.از ترکیب ویژگی

) آنچه در 167همان: » (ست.تخیل شاعران عارف، تبدیل به رمزي از حقیقت مطلق یا ذات باري تعالی شده ا
نشان بودن است. ( همان: و بینایافتنی بودن تمامی روایتها پیرامون عنقا و سیمرغ مشترك است، همان دست

168(
موالنا دلی را که با عالم غیب و رموز آن آشنا باشد، به عنقا تشبیه می کند. این دل بدون تردید دل مرد آگاه 

است:
دل                       سوي قاف و مسجد اقصاي دلگر روي رو در پی عنقاي 

)1313/ 4( مثنوي، نسخۀ نیکلسون، 
گوید:وي در توصیف انسان کامل می

)54/ 2همان،گاه خورشید و گهی دریا شوي                          گاه کوه قاف و گه عنقا شوي (
و قاف عبارت است از حقیقت انسان کامل « عنقا در اینجا رمز آن مفهومی است که نام دارد و نشان ندارد. 

که مظهر و مقر ظهور اسماء و صفات است. قاف شدن عارف به اعتبار مظهر هویت الهی شدن و عنقا شدنش به 
)32-33: 2،ج1348انقروي،» ( اعتبار این است خویشتن را فانی کند. 

داند:موالنا سیمرغ را نماد بلندآشیانی نیز می
نواصدهزارن دام و دانه است اي خدا                 ما چو مرغان حریص بی

دم به دم ما بستۀ دام نویم                           هر یکی گر باز و سیمرغی شویم
)374-375/ 1( مثنوي، نسخۀ نیکلسون،

کند و نسبت به اوصاف آن عالم آشناست:در بیت زیر عنقا نماد کسی است که به عوالم غیب پرواز می
)854/ 4مرغ صابر را تو خوش دار و معاف           مرغ عنقا را بخوان اوصاف قاف ( همان، 

)421: 3، ج 1379استعالمی ، » ( داند.د حق نیز میموالنا عنقا را نمادي از مر« 
بیت:

)3981/ 3عنکبوت ار طبع عنقا داشتی                از لعابی خیمه کی افراشتی(مثنوي، نسخۀ نیکلسون  
طوطی-7
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هایی که موالنا در بیان درد غربت روح آدمی به آن تمثل نموده است، قصۀ طوطی و یکی از بهترین داستان
این قصه پیش از موالنا شهرت داشته و شیخ عطار در اسرانامه آن را به نظم آورده است. روش « بازرگان است. 

ماند که او اسرارنامه را پیش چشم موالنا در نظم آن به صورتی است که پس از مقایسه هیچ شک باقی نمی
با این تفاوت که شیخ عطار بنا بر روش داشته و از اسلوب عطار در کیفیت بیان این حکایت استفاده کرده است؛

خود در آوردن قصص و امثال، هیچ گونه مطلبی بر اصل عالوه نکرده و تنها آنها را با تعبیري مؤثر و دلنشین از 
گفت گوي طوطی و حکیم هند بیان کرده است؛ ولی موالنا مطابق اسلوب خویش از هریک از اجزاء قصه، 

» حوال عاشقانه خود و مسائل عرفانی و فلسفی ودینی و اجتماعی ساخته است.اي براي وصف اقالبی یا بهانه
)591: 1377(فروزانفر،

این قصه در قرن پنجم و ششم در افواه مردم جاري و ساري بوده است. خاقانی در تحفۀالعراقین،تلمیحی « 
به این قصه دارد:

)119: 1380(اشرف زاده،» دو وارست من مرده به ظاهر از پی بست                چون طوطی کو بهر
قصۀ طوطی و بازرگان مثنوي از این قرار است که بازرگانی که طوطی زیبایی در قفسش محبوس است، 

خواهد تا ارمغان مورد از غالمان و کنیزان خویش  می» صاحب جود«کند. این بازرگان آهنگ سفر هندوستان می
ازگشت از سفر آن را برایشان تهیه کند. وقتی نوبت به طوطی می رسد، عالقۀ خود را تعیین کنند تا وي هنگام ب

پرسد: از خطۀ هندوستان چه ارمغانی براي تو بیاورم، چنین پاسخ می دهد:در مقابل سؤال بازرگان که از او می
چون ببینی کن زحال ما بیانگفت آن طوطی که آنجا طوطیان                

از قضاي آسمان درحبس ماستتاق شماست             کان فالن طوطی که مش
وز شما چاره و ره ارشاد خواستبر شما کرد او سالم و داد خواست              
جان دهم اینجا بمیرم در فراقگفت می شاید که من در اشتیاق                 
شما بر سبزه، گاهی بر درخت؟گهاین روا باشد که من دربند سخت                

من در این حبس و شما در گلستان؟این چنین باشد وفاي دوستان                       
یک صبوحی در میان مرغزاریاد آرید اي مهان زین مرغ زار                    

و این مجنون بودخاصه کان لیلییاد یاران یار را میمون بود                       
ها می خورم پر خون خودمن قدحاي حریفان بت موزون خود                        

یک قدح می نوش کن بریاد من                       گر همی خواهی که بدهی داد من
ریزچونکه خوردي جرعه اي بر خاك یا به یاد این فتادة خاك بیز                       

)  1552-1562/ 1(مثنوي، نسخۀ نیکلسون
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بازرگان در هندوستان با مشاهدة طوطیان، پیغام طوطی محبوس را به ایشان می رساند. یکی ازطوطیان به 
میرد و بازرگان از عمل افتد و میخت بر زمین میمحض شنیدن سخن بازرگان بر خود می لرزد و از شاخۀ در

)1587-1/1592شود. (ر.ك: همان،خود پشیمان می
هاي موعود به غالمان و کنیزکان است که بازرگان قصۀ مثنوي که از سفر برگشته است، مشغول عطاي تحفه
پرسد:طوطی ارمغان خود را از وي طلب می کند و شرح واقعه را از او می

گان تجارت را تمام                       باز آمد سوي منزل شاد کامکرد بازر
هر کنیزك را ببخشید او نشانهر غالمی را بیاورد ارمغان                    

گفت طوطی: ارمغان بنده کو؟                     آنچه گفتی و آنچه دیدي بازگو
دست خود خایان و انگشتان گزانگفت: نی من خودپشیمانم ازآن              

)1649-1/1653من چرا پیغام خامی از گزاف                       بردم از بی دانشی واز نشاف؟ (همان،
وقتی طوطی با تعجب از علت پشیمانی بازرگان سؤال می کند، وي چنین پاسخ می دهد: 

طوطیان همتاي توهاي تو                   با گروهیگفت: گفتم آن شکایت
اش بدرید و لرزید و بمردآن یکی طوطی ز دردت بوي برد                زهره

)                                                                             1655-1657/ 1لیک چون گفتم پشیمانی چه سود؟(همان، من پشیمان گشتم این گفتن چه بود؟       
اي بازرگان وقتی این قصه را براي طوطی خویش نقل کرد، او نیز پر و بالی زد و خاموش شد و مثل مرده

درون قفس افتاد:
)                                                 1691/ 1چون شنید آن مرغ کان طوطی چه کرد            پس بلرزید اوفتاد و گشت سرد(همان، 

مرگ طوطی در قصۀ مثنوي، بسیار آرام تر است؛ مثل اینکه شخصی متین و صبور، ناگهان خبر ناراحت «
)129:1380اشرف زاده، » ( بازدخورد و جان میشنود، تکانی میاي را میکننده

آید و جان وش به پرواز در میاندازد، پرندة مردهیرون میموقعی که بازرگان طوطی مرده را از قفس ب
شود. طوطی در جواب دهد و حالت سرگردانی و حیرانی بر احوال بازرگان مستولی میخویش را نجات می

پرسد: طوطی هندوستان چه کاري کرد که تو آموختی و در صدد حیله بر آمدي و سؤال بازرگان که از وي می
دهد:نین پاسخ میدل مرا سوزاندي، چ

که رها کن لطف آواز و ودادگفت طوطی: کو به فعلم پند داد            
زانکه آوازت تو را در بند کرد                    خویشتن مرده پی این پند کرد

یعنی اي مطرب شده با عام وخاص              مرده شو چون من که تا یابی خالص
)1830-1832/ 1( مثنوي نسخۀ نیکلسون،

این طوطی در قفس مانده تا موقعی که به موت ارادي، که قطع عالقه از تحسین و اعجاب خلق است، « 
خن گفتن او هم ناشی از شود، به آزادي نمی رسد و فقط وقتی این عالقۀ به اشتهار جویی را، که ستسلیم نمی
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کند، می تواند به رهاي از قفس توفیق بیابد. این نکته نشان می دهد که روح هم آن به نظر می رسد، ترك می
گویی اوست که او هاي حبس برهد، باید خاموشی گزیند: چرا که همین سخنها و غربتبراي آنکه از سختی

دهد. از آنجا که سخن صداي زي از آن است، پیوند میرا با تعلقات عالم حس و آن چه حبس و قفس، رم
است، فقط با خودداري از سخن است که می توان صداي خودرا خاموش ساخت و روح را آماده » خودي«

کوب، زرین» (اند آن را تجسم دهد. تومیوصول به حالی کرد که فقط نی از خود خالی شده و از خود رسته
1382 :165-164(

کند و از مرغی را رو می» قصۀ طوطی جان « آید و ثناي داستان طوطی و بازرگان به هیجان میموالنا در ا
اندازد. آیا این دهد و زلزله در ارکان عرش میناله سر می» شکر و گله بی« گوید که گناه سخن میضعیف و بی

« ها به ب سوم بوستان از آناي نیست که سعدي شیرازي در بامرغ همان انسان کامل یا پیر به کمال رسیده
)124-125: 1380زاده، کند؟ (ر.ك: اشرفتعبیر می» شوریدگان غمش 

و اینک ابیات مثنوي:
کو کسی کو محرم مرغان بود؟قصۀ طوطی جان زین سان بود              

اندرون او سلیمان با سپاه؟گناه                 کو یکی مرغی ضعیفی بی
افتد اندر هفت گردون غلغلهشکر و گله                    ن بنالد زار بیچو

یا ربی زو، شصت لبیک از خداهر دمش صد نامه صد پیک از خدا              
ها خلقزلّت او به ز طاعت نزد حق                          پیش کفرش جمله ایمان

بر سر تاجش نهد صد تاج خاصهر دمی او را یکی معراج خاص      
صورتش بر خاك و جان بر المکان                  المکانی فوق وهم سالکان
)1575-1581/ 1(مثنوي، نسخۀ نیکلسون، 

م انواع پرندگان، طوطی را به عنوان مشبه به روح قرار داده کوب اینکه موالنا از میان تمابه عقیدة استاد زرین
تواند نفس گو است و هیچ مرغی به اندازة آن نمیطوطی مرغ سخن« تواند باشد که است، به این مناسبت می

رویید و خود رمزي از ناطقه را مجسم کند؛ خاصه که رنگ او هم یادآور خضر است که زیر قدمش سبزه می
است. به عالوه براي روح جاودانه و نفس باقی که به دنبال موت ارادي و در ضمن رجوع به حق، حیات باقی 

: 1382کوب،زرین» (این، رمز و مظهري عرضه کند.تواند بهتر ازیابد، هیچ مرغ دیگري نمیبقاي سرمدي می
167(

قال است. مولوي در طی یکی دیگر از داستان هاي مثنوي که طوطی در آن حضور دارد، داستان طوطی و ب
وجه است، مورد انتقاد قرار می دهد. این حکایت یکی از آفات اخالق بشري را که همان قیاسات نابجا و بی

دارد، روزي در گوید و آنان را به خود سرگرم میها میطوطی زیبا و خوش نواي بقال که باسوداگران نکته
ها را ریزد. بقال که دکان و جامههاي روغن گل را برزمین میآید و شیشهغیاب بقال در دکان به پرواز درمی
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کوبد که منجر به ریختن تواند با خشمش مقابله کند و ضربتی تأدیبی برسر طوطی میبیند، نمیآلود میروغن
شود تا مگر طوطی اي متوسل میکشد و بقال به هر چارهگردد. طوطی چند روزي دم در میپرهاي سر وي می

گفتن وادارد.نش را به سخن خوش زبا
را که » ايسر برهنه«طوطی جولقی بندد کارساز نمی افتد؛ تا اینکه روزي لطایف الحیلی که بقال به کار می

گشاید. بیند و بالفاصله زبان به سخن میکرد، میاز مقابل دکان عبور می» باسر بی مو چو پشت طاس و طشت«
دارد که:بود، بالفاصله بانگ برمیوحال خویش قیاس کردهطوطی که وضع و حال جولقی را با وضع

شیشه روغن ریختیمگر ازاز چه اي کل با کالن آمیختی                    تو
)1/261( مثنوي، نسخۀ نیکلسون، 

پندارد، مایۀ خندة مردم در ضمن آن طوطی بیچاره خودرا با جولقی شبیه میوجهی کهمورد و بیقیاس بی
گردد:حاضر دربازار می

از قیاسش خنده آمد خلق را                      کو چو خود پنداشت صاحب دلق را
)262/ 1(  همان، 

در این حکایت، طوطی رمزي است از اهل قیاس که با قیاس ناقص و نارساي خود سبب اشتباه و گمراهی « 
)243: 1386لو، نبی»  ( شوند. می

است. این حکایت با بیت » حکایت طوطی در آینه « حکایت دیگر مثنوي که طوطی در آن حضور دارد، 
د:زیر تناسب دار

خبر از گفت خود چون طوطیانصورتی بشنیده گشتی ترجمان               بی
)1429/ 5( مثنوي، نسخۀ نیکلسون، 

موالنا در این داستان، کیفیت سخن آموختن به طوطی را بدین صورت بیان کرده است:
عکس خود را پیش او آورده روبیند او                   آینه میطوطیی در

زبانگوید ادیب خوشحرف میدر پس آیینه آن استا نهان                  
گفتن طوطی است کاندر آینه استطوطیک پنداشته کاین گفت پست         

گرگ کهنخبر از مکر آنپس ز جنس خویش آموزد سخن             بی
ور نه ناموزد جز از جنس خودشآموزدش                      از پس آیینه می

خبرگفت را آموخت زان مرد هنر                   لیک از معنی و سرش بی
)1430-1435/ 5( همان، 

بیند؛ غافل زند. مرید نیز در آینۀ جسم ولی، خود را میموالنا از این داستان گریزي به رابطۀ مرید و مراد می
گوید:از آنکه از پس این آینه، عقل کل است که سخن می

همچنان در آینۀ جسم ولی                 خویش را بیند مرید ممتلی
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کی ببیند وقت گفت و ماجرا؟از پس آیینه عقل کل را          
خبراو گمان دارد که می گوید بشر              وآن دگر سر است او زان بی

آموزد ولی سر قدیم                     او نداند طوطی است او نه ندیمحرف 
)1437-1440/ 5( همان،

اند، و اي میان پروردگار و بندگاندر این تمثیل نکتۀ اصلی کالم موالنا این است که انبیاء و اولیاء واسطه« 
)294: 5، ج1379استعالمی، » ( واسطه با حق مربوط شوند. بیشتر بندگان ظرفیت روحی آن را ندارند که بی

عقاب-8
انه و در ادبیات ایران زمین، عقاب همواره تمثیل سربلندي و شجاعت و آزادگی است. در در باور عامی

هاي مثنوي که در آن عقاب نقش اساسی مثنوي نیز عقاب تقریباً به همین معانی آمده است.  یکی از داستان
است. » ر سیاه افتادن ربودن عقاب، موزة مصطفی (ع) و بردن بر هوا و نگون کردن و از موزه، ما« دارد، داستان 

آید و ص) در حال وضو گرفتن بودند که ناگهان عقابی از آسمان فرود میصۀ داستان چنین است که پیامبر (خال
کند و ماري سیاه از درون آن به برد. در آسمان موزه را واژگون میموزة ایشان را به چنگال گرفته و به هوا می

ماند و عقاب ص) از آسیب مار در امان میحضرت ختمی مرتبت (رتیب جان شریفافتد و بدین تزمین می
)3237-3252/ 3گرداند. ( ر.ك:مثنوي، نسخۀ نیکلسون، موزة ربوده شده را دوباره به آن حضرت باز می

یکی از نتایج این حکایت این است که حق، تعالی، حافظ بندگان صالح خود است و دیگر آنکه انسان باید 
صبر کند و از نزول بال بیمناك نشود.  بر قضاي الهی 

رباید، تشبیه کرده است. وي معتقد است در ابیات آخر این بخش موالنا کیفر الهی را به عقاب که موزه را می
آید؛ چرا که ممکن است گاهی کیفر و عقاب الهی به نفع بشر است و در حق او نعمت و موهبت به شمار می

ود، دافع بالهاي بزرگتر باشد. بنابراین انسان در صورت بروز بال و مصیبت نباید شبالیی که بر انسان نازل می
اندوهگین شود:

در ربود آن موزه را زان نیکخوآن عقابش را عقابی دان که او                
غبارتا رهاند پاش را از زخم مار                     اي خنک عقلی که باشد بی

وا عرحان و أردي شاتَکمگفت: التَأسلی ما فاتَکُم                     إِن أتَی الس
هاي سترگکان بال دفع بالهاي بزرگ                       وآن زیان، منع زیان

)3262-3265/ 3( مثنوي، نسخۀ نیکلسون، 
هاي کامل و وارسته:ب نمادي است از انساندر بیت زیر عقا

)4342/ 3عنکبوت دیو بر چون تو ذباب             کر و فر دارد نه بر کبک و عقاب(همان، 
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صفت را در دام خود گرفتار هاي مگسبه عقیدة موالنا شیطان که سیرتی چون عنکبوت دارد، انسان
اند، پر هستند و دام تعلقات را دریدهه همچون عقاب اوجهاي وارسته، کسازد و قادر به تسلط بر انسانمی

نیست.
نتیجه گیري

سخن اصلی موالنا در مثنوي نشان دادن اصالت عالم غیب است و تمام اجزاي کالم او به نوعی با این تفکّر 
پیوند دارد. بسیاري از حکایات و تمثیالت مثنوي جهت اثبات این تفکّر آورده شده است.

هاي مثنوي با بیت یا ابیات قبلی در ارتباط است. در واقع بعضی از ابیات حلقۀ ارتباط بین داستان تمام قصه 
ها محسوب می شوند. جهت پی بردن به غرض اصلی موالنا در داستان هایش، توجه به بیت یا ابیات قبل از آن 

داستان ضرورت دارد.
راي بیان اندیشه هاي واالي خود سود جسته است و این با نگاهی به مثنوي در می یابیم که موالنا از تمثیل ب

شیوة بیان به عنوان شاخصۀ سبکی وي در آمده است. هدف موالنا در استفاده از رمز و تمثیل، تشویق و ترغیب 
انسان جهت رسیدن به کمال مطلوب است. هیچ زبان دیگري قادر به بیان آنچه از طریق زبان رمز و تمثیل بیان 

ست. آنجا که زبان موالنا مسیر طبیعی خود را سیر می کند، درك منظور وي چندان دشوار نیست، می گردد، نی
ولی موقعی که پیچیدگی هاي ذهنی موالنا، او را به جانب بیان رمزي و نمادین می کشاند، خواننده در درك 

افکار و اندیشه هاي وي دچار مشکل می شود.  
دارا بودن آموزه هاي اخالقی، مکرّر کیفیت زندگی اجتماعی را نیز به داستان ها و تمثیالت مثنوي در عین 

تصویر می کشد و به نقد اخالقی مردم زمانه می پردازد. مشخصۀ دیگر موالنا، ایجازي است که در تمثیالت و 
کرده داستان پردازي هایش به کار گرفته است. وي گاهی در ابیاتی محدود دنیایی از معانی و مفاهیم را خلق 

است؛ به گونه اي که خوانندة نکته سنج و تیزبین را به اعجاب و شگفتی وا می دارد.
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.109-128، صص 16فرهنگستان علوم، شمارة 
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داستان حیوانات و 53) تأویالت مولوي از داستان هاي حیوانات ( بررسی 1386نبی لو، علیرضا. ( -9
.238-269. صص 16تأویالت آن در مثنوي ). فطلنامۀ پژوهشهاي ادبی. شمارة 
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کاربرد عناصر فولکلوریک
هوشنگ مرادي کرمانی"قصه هاي مجید "در مجموعه 

1الهام کارگر

رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیالنکارشناس ارشد
چکیده 

هاي دانش و فرهنگ  بشري و از شاخه هاي اصلی ي بسیاري از جنبهفولکلور (فرهنگ عامه) دربرگیرنده
هاي هوشنگ مرادي کرمانی از نویسندگان شود که به نحو بارزي در داستانعلم مردم شناسی محسوب می

قصه هاي "یات کودکان و نوجوانان بازتاب یافته است. مجموعه داستانی  ي ادبي معاصر در حوزهبرجسته
، نخستین اثر مرادي کرمانی است که نویسنده در این مجموعه، از جلوه هاي گوناگون عناصر فولکلور "مجید

-هاي خود بهره برده است. در این مقاله با روش توصیفی(فرهنگ عامه) در ترسیم فضا و جامعه داستان
ي داستانی پرداخته شده است. با تعمقی در ي بازتاب این مضامین در این مجموعهلی به بررسی نحوهتحلی

لغات و اصطالحات "، "ضرب المثل ها"، "اشعار و ترانه هاي عامیانه"ي دسته5متن اثر ، این عناصر را در 
یم بندي و در ذیل هر دسته، تقس"خصلت ها و رفتارهاي اجتماعی"و "آداب و رسوم و باورها"، "عامیانه

ها همراه با تحلیل هایی در پیوند با بافت اثر ارائه شده است.شواهدي را به عنوان نمونه از متن داستان
فولکلور، هوشنگ مرادي کرمانی، داستان، ادبیات کودکان و نوجوانانها:کلیدواژه

مقدمه :
مردم شناسی محسوب می شود. قلمرو این فولکلور ( فرهنگ عامه) امروزه از شاخه هاي اصلی علم

هاي زندگی و فرهنگ مردمی، از جمله گونه هاي متعدد دانش به حدي وسیع است که بسیاري از جنبه
ها، قصه هاي عامیانه ها، حکایتها، افسانهها، تصنیفها، دوبیتیها، الالییادبیات شفاهی همچون  ترانه

ه،  باورها و اعتقادات عامیانه، آیین هاي عبادي، فنون توده و... را و...و موضوعاتی چون آداب و رسوم عام
گیرد. مضامین فولکلوریک  منعکس کننده  نوع افکار، نحوه بینش، جهان بینی و خلقیات و دربرمی

خصوصیات روحی افراد بشرو از منابع ارزنده در شناخت شرلیط اجتماعی و زمینه هاي فکري و فرهنگی  
ره اي است.هر اجتماع و دو

ي ادبیات کودکان و نوجوانان است که از وجوه هوشنگ مرادي کرمانی از نویسندگان معاصر در زمینه
،  نخستین اثر این "قصه هاي مجید"گوناگون فولکلور در خلق داستانهاي خود بهره برده است . مجموعه 

هنرمندانه از مضامین فولکلور استفاده داستان کوتاه است که نویسنده در این اثر به نحوي 37نویسنده و داراي
ي بازتاب یافته در این مجموعه هماهنگ با زمینه هاي ادبیات کودکان است کرده است.عناصر ادبیات عامیانه

1 . Kargar.elham1367@gmail.com
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هاي این و از سویی دیگر این عناصر، به همراه دیگر انواع فرهنگ عامه پیوسته با بافت نیمه سنتی داستان
مجموعه می باشد.

"دسته اصلی : 5هاي این مجموعه ، عناصر فولکلوریک بازتاب یافته در آن را در ر متن داستانبا تأملی د

آداب و رسوم و "، "لغات و اصطالحات عامیانه"، "ضرب المثل ها"، "اشعار و ترانه هاي عامیانه
ین تقسیم بندي ها، جاي داده  ایم و در ذیل هر دسته از ا"خصلت ها و رفتارهاي اجتماعی "و "باورها

هاي مجموعه  استخراج  و همراه با تحلیل هایی هماهنگ با بافت شواهدي را به عنوان نمونه از متن داستان
اثر ارائه نموده ایم.  

فرهنگ
ها و زوایاي مختلفی مورد بررسی قرار گرفته تاکنون اصطالح فرهنگ از سوي مردم شناسان ، از جنبه

) نخستین تعریف جامع و cultureprimitiveدر کتاب فرهنگ ابتدایی ( 1871ر سال است. ادوارد تایلور ، د
ي ي پیچیده اي است که دربرگیرندهفرهنگ یا تمدن، مجموعه« دقیق از این اصطالح را بدین گونه ارائه داد: 

ي انسان به وسیلهها، اعتقادات، هنرها، اخالقیات، قوانین، عادات و هرگونه توانایی  دیگري است که دانستنی
به عنوان عضو جامعه کسب شده است. وضع فرهنگ میان جوامع گوناگون بشري تا جایی که در اصول کلی 

).11: 1365بیهقی ، » ( قابل تحقیق باشد موضوعی است مناسب براي بررسی اندیشه و کنش انسانی 
ي ، به یک ویژگی و خصیصههاي متعدد پژوهشگران در باب فرهنگدر میان تعاریف مختلف و برداشت

پردازان،  فرهنگ را عنصري پیوسته با نظریهخوریم و آن اینکه ، اغلب اینمشترك در مفهوم فرهنگ برمی
وجه اصلی تمایز انسان و سایر « حیات اجتماعی بشر و تمییز انسان به عنوان موجودي فرهنگی می دانند : 

فرهنگ و میراث فرهنگی برخوردار نیستند، به همین خاطر حیوانات این است که جانوران از چیزي به نام
ي فرهنگ هاست. با وجود این، فرهنگ یکی از ي اصلی انسان شناسی ( یا مردم شناسی) مطالعهوظیفه

).9: 1387ارشاد ، » ( ي مطالعات جامعه شناختی است. ... موضوع هاي عمده
فرهنگ به دو بخش رسمی و عامه تقسیم می گردد.

لکلور (فرهنگ عامه)فو
تعریف فولکلور 

جزء « ) ترکیب یافته است. lore) و لور(folk) کلمه اي است که از دو جزء فولک ( folkloreفولکلور (
اول را در فارسی به مردم، توده، عامه، خلق و عوام ترجمه کرده اند و بخش دوم را به دانش، آگاهی، 

رفته مترجمان پارسی زبان در برابر هماین گونه برگردانده اند. رويدانستنی، معلومات، حکمت، و کلماتی از 
فولکلور، اصطالحات فرهنگ مردم، فرهنگ توده، دانش عوام، فرهنگ عامه، فرهنگ قومی، آداب و رسوم و 

).18: 1365بیهقی ، » ( اعتقادات عامه، اخالق عامیانه، توده شناسی و عباراتی ز این قبیل آورده اند 
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ترین نظران در این موضوع ، جامعان اصطالحات ذکر شده ، اصطالح فرهنگ عامه از دیدگاه صاحبدر می
ترین معادل شناخته شده است. و دقیق
ي همین نامگذاري به پژوهش و نامیده و به واسطه"علم سنن "پژوهشگران انگلیسی ، فولکلور را « 

» ها آداب و رسوم و باورها ) میان مرم از زمان دور پرداختند ها،  افسانهگردآوري آثار رایج( در اشعار، سنت
). 185: 1383(اوید دنسو شیانو ، 

فولکلور در متن زندگی بشر جریان دارد و به سبب همین پیوند نزدیک و تفکیک ناپذیربا افکار و 
و عصري را احساسات و بینش بشر، تصویري روشن از زمینه هاي فرهنگی و شرایط اجتماعی هر جامعه 

نمایان می سازد.
محدوده و قلمرو فولکلور
نظران در باب فولکلور، فقط موضوعات مربوط به ادبیات شفاهی را که ها و صاحبدر ابتدا فولکلوریست

ي فولکلور می به صورت شفاهی و سینه به سینه از نسلی به نسل دیگر انتقال می یافت، جزء محدوده
ي مطالعات خود را به سمت مضامینی چون آداب و حققان در این رشته حوزهدانستند. اما پس از مدتی، م

کنندگان اعتقادات و جستجو« هاي توده و... پیش بردند : ها، حرفهها، تکنیکرسوم و معتقدات عامیانه، هنر
نامه، شد مانند گاهاوهام، پیشگویی راجع به وقت نجوم، تاریخ طبیعی، طبع و آنچه دانش توده نامیده می

برند به این علم افزودند سپس شناسی و داروهایی را که عوام به کار میشناسی، جانورشناسی، گیاهسنگ
یک از مراحل گوناگون زندگی مانند: تولد، بچگی، جوانی، زناشویی، اعتقادات و رسومی را که وابسته به هر

شود، از جمله وط به زندگی عمومی میهاي ملی و مذهبی و آدابی را که مربپیري، مراسم سوگواري، جشن
ها و اوهام و اعتقادات مربوط اي، ترانهها و فنون توده جزو این علم به شمار آمد، زیرا هر پیشهتمام پیشه

).486: 1383هدایت، » ( دارد 
ي موضوعات فولکلور، مباحث  مشمول آن به دو گروه تقسیم شدند. پاره اي از موارد با وسعت دامنه

ها و... مربوط به ادب ها افسانهها، حکایتها، تصنیفها، آوازربوط به ادبیات شفاهی مانند ترانه ها، الالییم
هاي ها و ... مربوط به دانش عامه و دانستنیعامه و فولکلور ادبی و موضوعاتی چون آداب و معتقدات و باور

شناسی می گردد.کلور با ادبیات و مردمي دانش فولعوام می شود و این امر، موجب ارتباط دوجانبه
ي فولکلور و تحقیقات انجام شده در این زمینهتاریخچه

میالدي، دانشمندان به فولکلور و مضامین این دانش بهاي چندانی 19يدر سراسر تاریخ جهان تا سده
-یلهلم، قصه هاي کشورهاي یاکوب و و)  با نامGrimmدر آلمان برادران گریم( 19يدادند. در اغاز سدهنمی

گردآوري و منتشر نمودند."هاي خانه هاي کودکان و قصهافسانه"هاي اروپایی را در مجموعه اي با عنوان
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) باستان شناس انگلیسی با امضاي w-j-thomsاصطالح فولکلور نخستین بار توسط ویلیام. جی. تامس(
. عنوان مقاله اي با مبحث دانش عامیانه و آداب م1885) در سالAmbroise Mortonمستعار آمبرواز مورتن( 

و رسوم سنتی قرر گرفت. 
فواید "رواج این اصطالح در زبان فارسی از اوایل این قرن سابقه دارد. صادق هدایت آن را در « 

ه.ش) به کار برده است و کمی بعد اصطالح فولکلور عنوان مقاله اي است از رشید 1306("گیاهخواري
).226: 1382روح األمینی ، » ( "تعلیم و تربیت"ي جلهیاسمی در م

ي فولکلور ایران نخست از سوي پژوهشگران و دانشمندان اروپایی تحقیق و پژوهش مستقل در زمینه
صورت پذیرفت و سپس دانشمندان و فولکلورشناسان ایرانی به پژوهش در این زمینه پرداختند.

ن جمع آوري فرهنگ عامه است که وي نخستین دستورالعمل براي از پیشگاما"صادق هدایت"در ایران 
ي سخن انتشار داد..گردآوري فرهنگ عامه را در دو مقاله در مجله

هوشنگ مرادي کرمانی
در روستاي 1323ي ادبیات کودکان و نوجوانان است.وي در سالاز نویسندگان موفق معاصر در زمینه

سال از دوران ابتدایی زندگی خود را در این روستا سپري 13ا آمد و ) از توابع کرمان به دنیSirchسیرچ(
نمود.

ات کودکان و نوجوانان ، تاکنون آثار ارزنده  و گرانقدري چون : ـي ادبیهـانی در عرصـاز مرادي کرم
، هاي دیگر، لبخند انارهاي قالیبافخانه، نخل، خمره، مشت بر پوست،  تنور و داستانهاي مجید، بچهقصه

نمایشنامه)، مرباي شیرین، مثل ماه شب چهارده، نه تر و نه –مهمان مامان، کبوتر توي کوزه ( مصاحبه 
خشک، شما که غریبه نیستید، پلو خورش، نازبالش و آب انار منتشر شده است .

گر فرهنگ و زندگی روستایی هستند، زوایایی از هاي خود که ترسیممرادي کرمانی در اغلب داستان
و نوجوانی خود را ي کودکیهاي اولیهدگی خود در روستا ، ابعاد شخصیتی خود و حس و حال سالزن

هاي منعکس ساخته است.وي در گفتگویی با احمد طالبی نژاد به برخی از عناصر مشترك در بافت داستان
هاي  عنصر در قصهچند « خود اشاره می کند که جنبه هاي گوناگون  این تأثیر پذیري را نمایان می سازد: 

ها به نوعی از زندگی خودم، به ویژه در کودکی و نوجوانی نشأت می گیرند. یکی شوند که اینمن تکرار می
- کسی و یتیمی است و مقاومت در برابر تقدیر و مشکالت زندگی، یعنی پرداختن به زندگی بچهموضوع بی

ي مجید این موضوع اصل است. دوم موضوع فقر هایی که پدر یا مادر نداند که به طور مشخص ، در قصه ها
شرافت مندانه و سپس روستا است و در کنار این سه عنصر، از عنصر طنز هم باید یاد کنم که نوشته هایم را 

هایم این چهار عنصر حضور دارند و خیلی کم دهد. تقریباً در تمامی قصهاز یکنواختی و تلخی نجات می
» ي نیست جز بازتابی از زندگی خودمها چیزاي غیبت داشته باشد. اینها در قصهنافتد که یکی از ایاتفاق می
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-اي در قدرت داستانهاي کودکی نویسنده نقش عمدهتوان گفت سالرو می). از این20: 1379(کائدي ، 
پردازي وي داشته است . خود او در این باره چنان می گوید: 

ام از من دور نشده است و به انده ام: پیري هستم که کودکیسالگی م14-13من کسی هستم که در « 
ها و ي حرفهاي کودکی در همههاي کودکی هیچ وقت به پایم تنگ نشده است.حسصطالح خودم : کفش

) 125: 1388فیضی ، » ( هایم هست. من بزرگ نشدم ها و نوشتهها و مناسبتصحبت
هاي مجیدقصه

ي دید دوگانه که به طور مشترك توسط داستان کوتاه است با زاویه37ازنخستین اثر نویسنده و متشکل
شود . ي خاطره نویسی نقل میراوي و شخصیت اصلی ( مجید) به شیوه

- ها همچون ویژگیتوان به سبب برخی مشابهتهاي آثار مرادي، شخصیت مجید را میدر میان شخصیت

د نویسندگی، تک فرزندي و تنهایی مجید، یتیمی و خأل عاطفی هاي اخالقی و رفتاري، عالقه به هنر و استعدا
ترین بی)، اشتراك نویسنده و مجید در نقل خاطرات و... نزدیکناشی از آن و زندگی در کنا مادربزرگ (بی

، ي دید اول شخصخاب زاویههم تنیده شده و انتخاطرات مجید و نویسنده در« شخصیت به نویسنده بدانیم: 
).193: 1383سالجقه ، » ( تر نموده است پهلوي آن را محکمو دوپیوند هنري

دست جامعه است و با ترسیم ها توجه نویسنده معطوف به زندگی اقشار فرودر محوریت اصلی داستان
دهد.ي فرودست جاي میبی را در ردیف طبقهدست، مجید و بیدست و فراي زندگی اقشار فروشیوه

گر مکان شهري و برخی از عناصر زندگی شهري هستند وعه در نگاه نخست توصیفهاي این مجمداستان
هاي اما، از لحاظ زبان پرداخت اثر، شخصیت پردازي، انتخاب مضمون، فضاي اثرو... همسو با ساختار داستان

منابع رو دري کودکی نویسنده می باشند . از اینروستایی مرادي و بازتابی از ساختارهاي گذشته و جامعه
. ( و بیشتر روستایی ) دانسته اندنیمه شهري –هاي این مجموعه را داراي فضایی نیمه روستایی مرتبط داستان

همچنین شخصیت اصلی داستان( مجید) نیز نوجوانی است که به مانند نویسنده در روستا به دنیا آمده و 
ولکلوریک برگرفته از فرهنگ روستایی و اي روستایی است.به همین خاطر، بسیاري از عناصر فداراي روحیه

ي کودکی نویسنده به نحو بارزي در این مجموعه بازتاب داده شده است که با تأملی در متن اثر این جامعه
هاي زیر طبقه بندي و و در هر دسته شواهدي به طور نمونه همراه با ي کاربرد به دستهعناصر را از منظر نحوه

وند با جامعه و ساختار اثر ذکر شده است:هایی در راستاي پیتحلیل
هاي عامیانه) اشعار و ترانه-1

دل توي سینه م کرده غش"نون کشک "از بس که خوردم « -
قد کمونم گشته راست"نون ماست "از بس که خوردم 
گم دروغهی پشت هم می"نون و دوغ"از بس که خوردم 
).281-280: 1390مرادي کرمانی، » ( شکنه رم پام میراه که می"اشکنه "از بس که خوردم 
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ي داستان است که از  عناصر مشترك در بافت ي عنصر فقر در جامعهي فوق بازتاب دهندهشعر عامیانه-
مضمون فقر در بی می باشد.هاي آثار او ،از جمله مجید و بیگیر زندگی شخصیتهاي مرادي ودامنداستان

-ابیات ذکر شده، در اسامی غذاهاي بومی و ساده محلی نمود داده می شود که بیانگر عادات غذایی شخصیت

باشد.ها و به تبع آن ،سبک و نحوه معیشتی آنان می
دلم درد و دلم درد و دلم درد           به رویم وا کنید باغ گل زرد« -

).320همان : » ( به غربت گشتم و رنگم شده زرد به رویم وا کنید هرگز نبندید      
با یادآوري "بی بی"شعر توأم با نوعی حس نوستالژیک و حسرت نسبت به گذشته است که توسط -

تواند به نوعی بیانگر احساسات شود و درواقع میي خود در روستاي زادگاه او نقل میخاطرات گذشته
توان دریافت، هاي ابیات فوق میبر این ، اندوه و درد پنهانی که در الیهشخصی خود نویسنده باشد. عالوه 

باشد.که میزان تأثیر این می"بیبی"بر حاالت روحی و رفتاري"تعبیر خواب"ناشی از تأثیر باور عامیانه 
گر است.موضوع در گفتار و رفتار او جلوه

ي الياال دختر دو چشم زاغ داري         داري الي الي ال« -
).348همان، » ( سبد بر دست و میل باغ داري           داري الي الي الي الي 

شود؛ حس شادمانی درونی هاي داستان بازگو میابیات با مضمون عاشقانه که از زبان یکی از شخصیت
هاي این شخصیت( حسن در داستان یابو) به سبب توفیق او در کسب میزان درآمدي است که از فروش بشکه

"توان به موضوعها با مضمون داستان، میآب به او رسیده است. با تأملی در ابیات و با توجه به ارتباط آن

هاي ابیات و زندگی شخصیت داستان اشاره نمود که این فقر به تعبیر نویسنده فقري است نهفته در الیه "فقر
و تالش "کار"هاي این مجموعه با عنصر انهاي مرادي و همچنین داستشرافتمندانه که در اغلب داستان

همراه است. 
اي صد عهد و پیمانالحان        که با خود بستهمجیدي و زرنگی و خوش« -

تمام عمر ، حتی در جوانی!ریاضی را بخوانی و بخوانی تا توانی    
کنی در کام خود زهر؟چرا هی میتو در هر کار باشی عالم دهر       

ولی بختت نجنبد هر زمانیاضی را تو الحق خوب دانی      ری
ریاضی خواندي و پلکت نشد جفتها تا دم صبح    خدا داند چه شب

)374همان، » ( بخورد، اما نجنبیدي سر کاه...عصاي اوستاد، بر گردن و پا       
سازي دیگران از مجید براي آگاهند بیانگر تالشتواسروده شده است که می"مجید"اشعار فوق توسط

را "نیاز به دیده شدن"استعدادهاي دورنی وي و به نوعی اثبات خود به دیگران باشد.مجید در برخی واقع 
هاي گوناگون( از جمله سرودن شعر) در صدد برطرف کند از این رو ، با اعمال شیوهدر خود احساس می
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اي در ي تعلیم مجید، نقش عمدههاي توصیف شده از نحوهآید. همچنین صحنهمیرساختن نیاز درونی خود ب
هاي گذشته جامعه اثر دارد.هاي سنتی تربیتی در دوران تحصیل مجید و ساختارترسیم شیوه

زدم زانو بغل مثل همیشهدرخت غم درونم کرده ریشه      « -
)477همان، » ( دلم بشکسته است ، مانند شیشه  تو که یار منی دستم نگیري            

نگفتی روز و شب اندر چه کارم مرا دیدي نپرسیدي ز حالم         « -
)478همان ، » ( نپرسیدي ز حال و روزگارم بدیدي چشم من در اشک ماتم               

تونه کشه دستبه آسونی نمیکسی که با کسی دا داد و دل بست   « -
)651همان، » ( همون راه محبت را کی توان بست اگر آمد شدن را ره ببندند                

میون هر دو زلفونت فرو کنگلی از دست من بستون و بو کن  « -
) 679همان، » ( گو کن وبه هر جایی که رفتی من نبودم            بشین و با خود گل گفت

هاي هایی از این نوع ، توسط شخصیتي فوق ، داراي مضمونی عاشقانه هستند، ترانههاي عامیانههتران
ي شوند که متناسب با حاالت روحی و عاطفی مجید و دورهفرعی داستان و اغلب توسط مجید سروده می

باشند.سنی او می
تونم غمت بردارم از دلتونم بسازم دور منزل      نمینمی« -
)609همان، »  ( وز هم کودکم، عقلی ندارم       دو پایم تا به زانو مانده در گل هن

ي بی در صحنهشود و نمایانگر وابستگی عاطفی مجید به بیابیات فوق در داستان توسط مجید بیان می
شابه تواند بیانگر احساسات شخصی خود نویسنده و خألعاطفی زندگی او باشد که مدوري از اوست. که می
سیر زندگی مجید است.

ها) ضرب المثل-2
ضرب المثل کرمانی : تقریباً معادل : پا را از گلیم خود دراز » : « راندن ها میعلفخر خود را توي خر« -

).133: 1390مرادي کرمانی ، » ( کردن است 
).133همان : » ( ها برونه بیچاره است علفاز قدیم گفتن: کسی که خرش رو تو خر« 

ضرب المثل فوق با بیانی کنایی در توصیف اختالفات طبقاتی در میان اقشار اجتماعی و در متن داستان 
بی در برابر قشر غنی و فرادست داستان به کار برده شده است.گر وضعیت معیشتی مجید و بینیز بیان

ضرب المثل : « » دهند خورند و مرغی هست که به آن گوشت میمرغی هست که گوشتش را می« -
» ( چیزند باید کمک کرد کرمانی : از کسانی که مال و منالی دارند باید استفاده برد و به کسانی که فقیر و بی

).196همان : 
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انگار کنین، این بچه هم فرزند شماست، کاري کنین که دست خالی از اینجا نره، و بتونه درسشو بخونه « 
» دن خورن ، یه مرغ هم هست که بهش گوشت میهست که گوشتشو میو انتحان بده، از قدیم گفتن: مرغی

).196( همان: 
هاي اصلی داستان است.گر موضوع فقر در زندگی شخصیتاین ضرب المثل نیز توصیف

و "باد هوا شدن "ضرب المثل کرمانی : تقریباً معدل » : « کسی رفتن ي بیپول کسی ور کوچه« -
).399: همان» ( سوخت شدن پول 

مجید، بیچاره شدي. « دست گرفتم به دیوار. پاهام قوت نداشت که بایستم. آهسته به خودم  گفتم : « 
).399همان : » . » ( کسی ي بیپولت رفت ور کوچه

) لغات و اصطالحات عامیانه -3
"غذاهاي محلی"

- ن خشبو و دارویی درست مینوعی نان شیرینی محلی که با آرد و روغن و خرما و گیاها» : «کماج « -
).204همان : » ( شود 
).232همان : » ( نوعی نان روغنی کرمانی است » : « روغن جوشی « -
شود. آب نوعی غذاي ساده و سردستی که با کمی روغن و آب نمک و فلفل درست می» : « آب داغو« -

). 280همان :» ( گویند فلفلو هم به آن می
سازند. انواع چی و شکر و سایر چیزهایی از این دست میخوراکی که از آرد نخودنوعی » : « قاووت « -

) .489همان : » ( ي کرمانی آن را قووتو گویند گوناگون دارد و نرم و پودر مانند است . در لهجه
).204-203همان :» ( ها را نان کرد که به دایی نان خانگی بدهیم و کلوچه و کماج پخت بی آردبی« 
) .233همان : » ( کرد جوشی درست میهاي جمعه هم که براي خیرات پدربزرگ روغنشب« 
).280همان :» ( داغو درست کنم ؟ خواي برات آبمی« 
» حدود سه چهار کیلو خرما خشک و گردو . یک قوطی گنده قاووت دو تا کماج که میانشان خرما بود « 

) .489( همان : 
"داروهاي گیاهی"

).356همان : » ( بر و خنکی است شیرخشت، ترنجبین، عناب، ختمی : داروهاي گیاهی که تب« 
بی ، شیرخشت و ترنجبین و عناب و ختمی و... هرچه دم دستش بود و خنکی بود بست به شکم بی« 

) .356(همان : » راه شود حسن، که روبه
"تاري شخصیت اصلی (مجید) استاصطالحاتی به مانند اصطالحات زیر که بیانگر حاالت رف"

دست و پا[ ي خود ] را گم کردن: سراسیمه شدن و رفتار عادي » : « دست و پاي خود را گم کردن « -
) .618: 1، ج1383انوري ، »  ( خود را از دست دادن؛ دستپاچه شدن 



5977 هامجموعه مقاله

دم که نزدیک بعد که شستم خبردار شد قضیه جدي است. چنان خوشحال شدم و دست و پایم را گم کر« 
) .99: 1390مرادي کرمانی ، » ( مان را، بابت این محبت ببوسم بود بپرم دست معلم

). 130همان : » (اختن و خود را به آن راه زدن اصطالح کرمانی : سر را پایین اند» : « گوش شل گرفتن«-
از جلوي چشم مدیر و ناظم گرفتم و هایم را شل میکم ، گوشزیاد اهل ورزش نبودم. این بود که کم« 

).130همان : » ( خزیدم تو راهروي دراز و گشاد مدرسه که پر از روزنامه دیواري بود شدم و میغایب می
)593همان، » ( صاف و ساده » : « راستا حسینی « -
) 593همان، .» ( رفت. پیچ و میچش ندادم، راستا حسینی گفتم بدجوري گرسنه بودم و دل ضعف می« 
-)669: 1، ج1383انوري ، » ( باره دچار نگرانی واضطراب شدن او یک» : « دل کسی پایین ریختن « -

).801همان ، » ( رنگ از روي (رخ، رخسار) کسی پریدن( رفتن) : ترسیدن » : « رنگ کسی پریدن « 
» پرید ن و رنگم میریخت پاییزد که بیاید پاي تخته، دلم هري میمان یکی را صدا میوقت معلمهر« 

).187: 1390(مرادي کرمانی، 
"گر موضوع فقراصالحات نمایان"

» خوردن) و دل لرزان چیزي را مصرف کردن (احتیاط و با دستکم و باکم» : « اوستا برسان کردن « -
).214(همان ، 

ك داشتیم اوستا چه خورد و خوراوضع مادي پاك ناجور بود. تا آخر ماه دست به عصا رفتیم و هر« 
).214همان : » ( برسان کردیم و انتظار کشیدیم تا کاغذ دایی آمد 

).564همان، » ( نادیده گرفتن، فراموش کردن » :« پشت گوش انداختن « -
). 564همان، » ( نباید گذاشت جور کردن کت مرا پشت گوش بیندازد « 
).619همان : » ( اصطالح عامیانه : نبودن » : « به هم نرسیدن چیزي « -
بار حساب سبیل را از رسید که بتوان با آن چندي ما تیغ و ماشینی به هم نمیاز شما چه پنهان تو خانه« 

).619همان : » ( ته رسید تا محصول بهتر و بیشتري به دست آید 
).645همان : » ( رفته دررمصرف ، زهواخراب ، بی» : « قزمیت « -
(همان: » شد، درست و حسابی، راه رفت، چه رسد به دویدن قزمیت و پاره و پوره نمیهاي با آن کفش« 
645.(
)618(همان، » اهمیت ندادن » : « تره خرد نکردن براي کسی«-»عقب ماندن » : «کاله پس معرکه بودن«-
ش تره ي مردهاي والیت سبیل داشتند و هرکه سبیل نداشت کالهش پس معرکه بود و کسی برایهمه« 

)618همان، » ( کرد هم خُرد نمی
» آرزوي زیاد داشتن ، شیفته چیزي بودن » : « دل لک زدن « -
)618(همان،» زدتو این اوضاع و احوال دست من از بابت سبیل خالی بود.دلم براي داشتن سبیل لک می«
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اختار داستان هستند گر یک عرف اجتماعی پذیرفته شده در سسه اصطالح عامیانه فوق به نحوي توصیف
برده ي اثر، به خوبی در کالم و تعبیرات عامیانه به کارکه این اندیشه و عرف اجتماعی و اهمیت آن در جامعه

یابد.  شده  از سوي شخصیت داستان نمود می
ها) آداب و رسوم و باور-4

عیادت بیمار
پرسی زنش. زنش، ، به احوال"اکبر آقا شوفر"بی رفتیم منزلشبی من و بیقضیه از این قرار بود که، سر« 

).175همان  : » ( داشتیم و رفتیم که حالش را بپرسیم خوش بود ما یک خرده نبات ورفاطمه، نا
نوشت انسان با انداختن ناف افراد در زمان باور به مؤثر بودن نقش محیط و اجتماع بر زندگی و سر

پس از تولدشان در همان محیط
دوازده روز پیش، پا فارغ کرده بود و پسري تحویل اجتماع ي شهربانو بود. شهربانو، که دهبچهناف مال « 

جا شود که آنهایی میاش بیفتد، بچه در بزرگی عین همان آدمجا ناف بچهداده بود، اعتقاد داشت که هر
).253همان : » ( کار دارند وکنند و با آن سرآمد میورفت

ده تأثیر نفرین مر
) .316همان : » ( نشینی خور نداره ، به خاك سیاه میدونی ردنفرین مرده رو هم که می« 

خاکستر ریختن در آب و آسیب رساندن به از ما بهتران
انداز خاکستر ریخته بود تو آب رواناش افتاد که توي آبادي ، یک خاكکم ، یاد بچگیکم« 
).321همان: »(کنه، شاید از ما بهترون تو آب بودنآب نفرین میبچگی بود دیگه، .کار خوبی نبود،مجید-

زخماستفاده از مهره براي رفع چشم
قد را زیر گلو سفت گرفته بال چارجا بود، دوبی نگاه کردم، سنجاق قفلی آني بیبه گلوي پیر و چروکیده

).614همان : » ( بانی؛ چشم زخم رنگ به سنجاق آویزان بود ، براي نظر قري ریز و سبزبود. سه تا مهره
هاي اجتماعیها و رفتار) خصلت-5

هادوست داشتن حیوانات و محبت کردن به آن
رسید که ها میها مهربان بود و به آنکرد و با آنداري میها نگهبزرگم، چنان از حیوانبی ، یعنی مادربی« 

خدا « گفت : بی میها بیندازد. بیه چپ به حیوانکرد که نگاکس جرأت نمیهایش هستند! هیچانگار بچه
).20همان : » ( ها را به رسم امانت پیش ما گذاشته...حیوان
کشد. انگار پیري خودش فهمید که یابو چه میافتاد . راحت میکرد. یاد خودش میبی یابو را نگاه میبی« 

).333همان : » ( هاي یابو دید را تو تن و بدن و چشم
ان نوازيمهم
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قرار « دست کرد توي جیبش و یک اسکناس یک تومانی درآورد . فوري مچ دستش را گرفتم و گفتم : « 
گذارم دست توي ها بکنی. تو ناسالمتی مهمان من هستی . بعد از مدتی به من رسیدي... نمینبود از این کار

) .58همان : ».» ( جیبت بکنی 
نتیجه گیري 

ساسی زندگی بشر و عنصري پیوسته و جدایی ناپذیر از حیات اجتماعی اوست که ي فرهنگ جزء اپدیده
عامل شکل پذیري و تکامل هویت و موجودیت افراد اجتماع محسوب می گردد. موضوعات فرهنگ به دو 

میالدي به مضامین فولکلوریک 19يبخش رسمی و عامیانه تقسیم می گردد. در سراسر تاریخ جهان تا سده
باشد، اعتنایی دستاوردها و تجربیات بشري محسوب شده و نشأت گرفته از ذوق و فکر عامه میکه مجموعه 

شد. رواج این اصطالح در زبان فارسی ز اوایل این قرن سابقه دارد.تحقیق در باب فولکلور ایران نخست نمی
پیشگامان توجه پژوهشگران کشورهاي اروپایی را به خود معطوف ساخت. صادق هدایت در ایران از 

جمعآوري موضوعات فولکلور محسوب می شود.
از میان نویسندگان معاصر، هوشنگ مرادي کرمانی از جمله افرادي است که به نحوي هنرمندانه توانسته 
است از مضامین فولکلوریک در داستان پردازي و ترسیم فضاي آثار خود بهره یابد که به نوعی این شگرد 

تجربیات ، احساسات و ادراکات وي در سالهاي ابتدایی زندگی او در روستا هنري وي برگرفته از همان 
است.

هاي کوتاهی است که متناسب ي داستانهاي مجید، نخستین اثر نویسنده دربردارندهمجموعه داستانی قصه
ها هاي متعددي در فضاي آني این اثر ، عناصر فولکلوریک به شیوههابا ساختار و روحیات شخصیت

عکاس یافته است.ان
اشعار و "ي اصلی جاي داد که عبارتند از: دسته5توان در بندي منسجم میاین عناصر را در یک طبقه

و "هاآداب و رسوم و باور"، "لغات و اصطالحات عامیانه "، "هاضرب المثل"، "هاي عامیانهترانه
. "هاي اجتماعیها و رفتارخصلت"

کتابنامه
، 12شناختی از ادبیات عامیانه، فرهنگ مردم ایران، ش) ، برداشتی جامعه1387هنگ (بهارارشاد ، فر-1

26-4ص
، تهران، سخن1) ، فرهنگ کنایات سخن، ج1383انوري، حسن(-2
)، فولکلور بیانی از احساس پژوهش در گذشته و حال، ترجمه 1383اوید دنسو شیانو ( آذر و دي-3

187-184، ص 76و 75، ش» کتاب ماه هنر « داري ی و کتابي اطالع رسانکاظم حمیدي، نشریه
هاي آستان قدس ي موزهي ایران، اداره) ، پژوهش و بررسی فرهنگ عامه1365بیهقی، حسینعلی (-4

رضوي
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) ، گرد شهر با چراغ، تهران، انتشارات عطار، چ یازدهم1382روح األمینی ، محمود(-5
وردن مشق؛ بررسی ساختار وتأویل آثار هوشنگ مرادي ) ، صداي خط خ1383سالجقه، پروین(-6

کرمانی، تهران، معین، چ دوم
)، هوشنگ دوم، تهران، انتشارات اطالعات1388فیضی، کریم(-7
توان کرد! نگاهی به آثار هوشنگ مرادي )، با این طنز چه کارها که نمی1379کائدي، شهره(بهمن-8

25-20، ص40، ش» کتاب ماه کودك و نوجوان « داريي اطالع رسانی و کتابکرمانی، نشریه
هاي مجید، تهران، معین، چ بیست و سوم) ، قصه1390مرادي کرمانی، هوشنگ (-9

هاي پراکنده، به کوشش حسن قائمیان، تهران، جامه دران، )، متن کامل نوشته1383هدایت، صادق(-10
چ دوم
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بررسی ماده هاي فعل در گویش بختیاري چِلگرد
1ي کارگرمهد

استادیار فرهنگ و زبانهاي باستانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا
اسفندیار طاهري
استادیار

چکیده
الیگودرز اي وسیع در غرب و جنوب غربی کشور است که از شمال به شهرستانسرزمین بختیاري منطقه

ر استان خوزستان، از جنوب به استان هاي دزفول و شوشتر ددر استان لرستان، از غرب به رود دز و شهرستان
کهگیلویه و بویراحمد و از شرق به شهرستان بروجن و شهرکرد در استان چهارمحال و بختیاري محدود 

هاي جنوب غربی ایران دانست. برخی از پژوهشگران بر توان از گروه گویششود. گویش بختیاري را میمی
هاي فارسی آغازي بوده است که حدود هزار سال پیش از لهجهاین باورند که به طور کلی لري در اصل یکی 
اي را پیموده است. این گویش در کنار لري کهگیلویه و بویر از این زبان جدا شده و سیر تحول جداگانه

احمد و لري لرستانی، یکی از سه گونۀ اصلی را تشکیل می دهد. این مقاله به بررسی ماده هاي فعل در 
چِلگرد پرداخته است. در این مقاله مباحثی چون ساخت ماده هاي مضارع و ماضی، گویش بختیاري شهر

ساخت مصدر و صفت مفعولی، و افعال ساخته شده بر پایه ماده مضارع و ماضی مورد بحث و بررسی قرار 
گرفته است. محل انجام این تحقیق شهر چِلگرد در شمال غربی استان چهارمحال و بختیاري بوده است. 

لگرد مرکز شهرستان کوهرنگ، شهري کوچک با حدود سه هزار نفر جمعیت است و گویش بختیاري چ
چِلگرد در این شهر و کوچ نشین هاي ساکن در اطراف این شهر به سمت غرب رایج است. 

گویش بختیاري، چِلگرد، ماده مضارع، ماده ماضی، فعل.ها:کلیدواژه
مقدمه

الیگودرز ع در غرب و جنوب غربی کشور است که از شمال به شهرستاناي وسیسرزمین بختیاري منطقه
هاي دزفول و شوشتر در استان خوزستان، از جنوب به استان در استان لرستان، از غرب به رود دز و شهرستان

کهگیلویه و بویراحمد و از شرق به شهرستان بروجن و شهرکرد در استان چهارمحال و بختیاري محدود 
در استان چهارمحال و بختیاري  به جز این منطقه امروزه در چهار استان کشور قرار گرفته است:شود. می

نیمه غربی این استان شامل شهرکرد، سامان و بروجن، دیگر مناطق استان بختیاري زبان هستند. در استان 
، هفتگل، هاي ایذه، باغملک، هندیجانخوزستان بخش شمال و شمال شرقی استان، شامل شهرستان

کنند. مسجدسلیمان، گتوند، اللی و مناطق غربی پیرامون دو شهرستان شوشتر و دزفول به بختیاري تکلم می

1.Hirad_un@yahoo.com
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الیگودرز بختیاري زبان هستند. در استان اصفهان در استان لرستان بخش جنوب شرقی استان شامل شهرستان
کنند. چادگان به بختیاري تکلم میهاي فریدونشهر وبخش کوچکی در شمال غربی استان شامل شهرستان

(براي فهرست کامل شهرها و روستاهاي بختیاري زبان در دو استان چهارمحال و خوزستان نک. خسروي، 
). 106-110: 1370؛ براي فهرست شهرهاي بختیاري زبان کشور نک، امان اللهی بهاروند، 49-24: 1368

هاي اطراف اصفهان(به ها طی چند دهۀ اخیر در شهرستانعالوه بر مناطق ذکر شده گروه زیادي از بختیاري
ویژه ورنامخواست، سدة لنجان و شاهین شهر) و شهرستان هاي اهواز، شوشتر و دزفول در استان خوزستان 

اند. ساکن شده
با توجه به اینکه در سر شماري هاي انجام گرفته بوسیلۀ مرکز آمار ایران آماري به تفکیک قومیت هاي 

وجود ندارد، آگاهی دقیقی از جمعیت بختیاري زبان هاي کشور زبان وجود ندارد، اما بر پایه آمار سال ایرانی
مرکز آمار ایران جمعیت شهرستان هاي بختبیاري زبان حدود یک میلیون و دویست هزار نفر 1375

ساکن در شهرهاي )، البته این آمار بدون احتساب بختیاري هاي مهاجر 1375است(نک. مرکز آمار ایران، 
نفر اعالم کرده 000/183نشین را هاي کوچمرکز آمار ایران تعداد بختیاري1377دیگر است. سرشماري سال 

.)13: 1377است(مرکز آمار ایران، 
نشین هستند. مذهب آنها شیعۀ اي از قوم لر هستند که امروزه حدود یک ششم آنها کوچها شاخهبختیاري

کنند. ایل بختیاري مه به گویش بختیاري که یکی از  گویش هاي لري است تکلم میدوازده امامی است و ه
نشینی بین نشین مبتنی بر کوچهاي کوچدر کنار ایل قشقایی یکی از دو ایل بزرگ ایران است. زندگی بختیاري

مسیر رود دو منطقۀ گرمسیر و سردسیر سرزمین بختیاري است. مرز بوم شناختی بین دو منطقۀ سردسیر و گر
در غرب استان چهارمحال و بختیاري در منطقۀ بازفت این استان است. کوچ به سمت (awbâzoft)آب بازفت

سردسیر در بهار و اردیبهشت ماه به موازات گرم شدن هوا و خشک شدن گیاهان و مراتع در گرمسیر انجام 
کوچ از سردسیر به گرمسیر از اواخر انجامد.روز به طول می15-45گیرد و به خاطر شرایط خاص اقلیمی می

انجامد. بسته به فاصلۀ روز به طول می8-30گیرد وشهریور و همزمان با سرد شدن هوا در سردسیر انجام می
که کنند. در حالیهاي مختلفی را در مسیر کوچ طی میهاي مختلف مسافتبین سردسیر و گرمسیر، طایفه

ورکی هفت لنگ) که سردسیر و گرمسیرشان به هم چسبیده و هر دو در ها مانند موري(از باب دبرخی طایفه
ها کنند، برخی طوایف دیگر مانند باوادي بابمنطقه بازفت واقع است تنها چند روز را صرف کوچ می

کیلومتر نیز برسد(نک. 300کیلومتر باید طی کنند. طول مسیر کوچ ممکن است به 170مسافتی را در حدود 
). 1366:33دیگار، 

ها را باید برگرفته از دو عامل دانست، یکی گرماي فراوان بهار و تابستان در گرمسیر و علت کوچ بختیاري
شود و آنها را ها میفرساي زمستان در سردسیر که هر دو باعث از بین رفتن علوفه و غذاي دامسرماي طاقت

سیر سپري کنند. عامل دوم امکان دوبار کشت در کند که زمستان را در گرمسیر و تابستان را در سردناچار می
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توانند یک بار در سردسیر در شهریور ماه کشت کنند و مرداد نشینی آنها مییک سال است، با این شیوة کوچ
سال بعد برداشت کنند و یک بار نیز در آبان ماه در گرمسیر کشت کرده، بهار قبل از حرکت برداشت 

؛ دیگار، همان.) 1383:45امان الهی بهاروند .کنند(نک
الف. روش تحقیق

ها و ضبط و یادداشت براي تحلیل زبانی گویش کار فراهم کردن پیکرة زبانی در دو محور گردآوري واژه
گرفته است. بخشی از واژه ها از طریق پرسشنامه فراهم شده اند، بخشی نیز در ضمن حضور در متن انجام 

شان یادداشت شده اند. برخی نیز در ضمن صحبت از موضوع خاصی به هایمیان گویشوران از میان صحبت
صورت موضوعی پرسیده و یادادشت شده اند. گردآوري واژه ها معموالً در جمع خانواده و در حضور چند 
نفر از گویشوران انجام گرفته است، به این ترتیب واژه ها با دقت وگستردگی معنایی بیشتري پرسیده و 

هاي یادداشت هاي ضبط شده و جملهها از میان متنند. سرانجام آنکه بخش دیگري از واژهگردآوري شده ا
شده استخراج شده اند.

بایست انجام ها) میهایی بود که توصیف زبانی بر پایۀ آنها(و نیز واژهها و جملهبخش دوم، گردآوري متن
در میان گویشوران یادداشت برداري شده اند هایی که در ضمن حضور بگیرد. این کار با یادداشت کردن جمله

زبانی به ناچار از اي داستان، افسانه، حکایت و گفتگو انجام شده است. بخشی اندکی از پیکرة و نیز ضبط پاره
اند. براي مثال ها، بدین طریق گردآوري شدهاند. مثالً صرف برخی فعلطریق پرسش مستقیم گردآوري شده

هاي سوم شخص و دوم شخص مفرد آن آنجا که فعلی کم کاربرد است و بیشتر صیغهفعل مضارع تمنایی از 
رود، بخشی از داده هاي مربوط به این نوع فعل با پرسیدن از گویشوران فراهم شده است. در کل به کار می

هر جا که نیازي احساس شده از این روش استفاده شده است. 
مال غربی استان چهارمحال و بختیاري بوده است. چلگرد مرکز محل انجام این تحقیق شهر چِلگرد در ش

شهرستان کوهرنگ، شهري کوچک با حدود سه هزار نفر جمعیت است و گویش بختیاري چلگرد در این 
شهر و کوچ نشین هاي ساکن در اطراف این شهر به سمت غرب رایج است. 

ب. پیشینۀ تحقیق
در برلین منتشر کرد (مان، 1904ز گویش بختیاري را در سال هایی انخستین بار اسکار مان آلمانی متن

در پترزبورگ به 1923هایی از گویش بختیاري را در سال ). به دنبال وي ژوکوفسکی روسی نیز متن1904
اند که بعداً به زبانهاي اروپایی روي ). این آثار منبع اصلی کارهایی بوده1923چاپ رساند(ژوکوفسکی، 

کتابی منتشر 1922نجام شده است. لوریمر یکی از مأموران انگلیس در ایران نیز در سال گویش بختیاري ا
صورت آوانوشت کرد و در آن به واجشناسی چند گویش ایرانی از جمله بختیاري پرداخت. کار وي بر پایۀ 

امۀ مختصري نیز نها انجام شده و داراي برخی اشارات ریشه شناختی نیز هست. این کتاب در پایان واژهواژه
هاي بهداروند و زراسوند اش را از میان بختیاريکتاب گفته، وي مواد زبانیطور که نویسندة به همراه دارد. آن
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هایی از شعرهاي بختیاري را در سه شماره از مجلۀ ). خود لوریمر نمونه1922گردآوري کرده بود(لوریمر، 
BSOAS ،هایی را که لوریمر در آغاز سدة بیستم ). یادداشت1964، 1955، 1954به چاپ رساند(لوریمر

بهداروند جمع کرده بود و امکان انتشار آنها را نیافت، بعداً به وسیلۀ میالدي در منطقۀ بختیاري بین طایفۀ
در دانمارك به چاپ رسید(وهمن و آساطوریان، 1991و 1987فریدون وهمن و گارنیگ آساطوریان در سال 

هایی با اند، متنخش نخست این مجموعه که با همان روش آوانویسی لوریمر چاپ شده). در ب91-1987
اند، در جلد دوم کتاب چند ها به چاپ رسیدهها و مراسم بختیاري همراه با ترجمۀ انگلیسی متنموضوع سنت

تند. این دو اي با توضیحات ریشه شناختی هسنامهداستان محلی بختیاري آمده است. هر دو جلد داراي واژه
کتاب فارغ از اشکاالتی که در روش آوانویسی دارند منبع نسبتاً خوبی براي بررسی گویش بختیاري است و 

اي دارد. هاي باارزش و عالمانهنامۀ آن یادداشتبه ویژه واژه
شته هاي لري نودستور گویشاي دربارةهاي ایرانی چند صفحه) در کتاب راهنماي زبان1989پیر لوکوك (

هاي اي به برخی ویژگی) در مقالۀ کوتاهی در دانشنامۀ ایرانیکا اشاره1989است. گرنوت ویندفور (
استودیا اي که در در مجلۀ ) در مقاله2002واجشناختی و دستوري این گویش کرده است. کالین مکینون (

هاي لري و بختیاري انجام گر گویشایرانیکا دربارة لري خرم آبادي نوشته است، اشاراتی تطبیقی نیز دربارة دی
به بررسی تطبیقی واژگان انواع 2003اي در سال ) در مقاله2003داده است و سرانجام آنکه اریک انونباي (

واژة تطبیقی با هم 200گونه از گویش لري را براساس 16هاي لري پرداخته است. در این مقاله وي گویش
مقایسه کرده است. 
انتشار ادبیات عامۀ گویش بختیاري انجام گرفته است، در زمینۀیشتر کارهایی که دربارة به زبان فارسی ب

ها و غیره بوده است و هر کدام به گویش یکی از ها، اشعار محلی، چیستانالمثلاین گویش مانند ضرب
فروتن ،1372، عبداللهی موگویی 1368، خسروي1343مناطق بختیاري زبان نوشته شده است (نک. داوري

اند، استفاده از آنها ها به خط فارسی و بدون آوانویسی علمی نوشته شده). از آنجا که بیشتر این متن1383
نامه دو کار خوب انجام گرفته است که شایان توجه هستند. یکی اندکی سخت و نامطمئن است. در زمینۀ واژه

در اهواز به چاپ رسیده است (مددي 1375ل نوشتۀ ظهراب مددي است که در سا‘نامۀ زبان بختیاريواژه’
). این کار بهترین کاري است که تاکنون دربارة گویش بختیاري انجام گرفته است، هم از جهت جامع 1375

بودن، هم از جهت دقت در کار و روش آوانویسی. وي کار خود را براساس بختیاري رایج در مسجدسلیمان 
با آوانویسی داده، اما براساس امالي فارسی آنها مرتب کرده است. کتاب ها راانجام داده است، هر چند واژه

نوشتۀ رضا سرلک است که بر پایه بختیاري رایج در منطقۀ ‘نامۀ گویش بختیاري چهار لنگواژه’دیگر 
تواند معیار مناسبی براي بررسی گویش بختیاري باشد، زیرا آنالیگودرز تهیه شده است. این کتاب البته نمی

دهند، از لري لرستانی تأثیر پذیرفته است و با بختیاري رایج در دیگر مناطق هاي کتاب نشان میطور که واژه
نوشته عبدالعلی خسروي جلد چهارم ‘گویش بختیاري’). کتاب دیگر به نام 1381فاصله گرفته است(سرلک، 
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اب که ظاهراً بر پایۀ بختیاري رایج از یک مجموعۀ چهار جلدي دربارة تاریخ و فرهنگ بختیاري است، این کت
اي از اي کوتاه و پراشتباه دربارة دستور بختیاري دارد، سپس مجموعهدر ایذه فراهم شده است، مقدمه

هاي بختیاري را براساس حروف الفباي فارسی در کتاب آورده است. این کتاب علیرغم داشتن جمله
هاي زیادي براي بررسی گویش دارد (خسروي فراوان، متنهاي چاپی اشتباهات فراوان در آوانویسی و غلط

مجموعه اي از ادبیات و واژگان ‘فرهنگ بختیاري ’). خسروي پیش از آن در کتاب دیگر خود به نام1375
).1368بختیاري را فراهم کرده است(خسروي 

. گویش بختیاري1
باستان از آغاز تا ریخی هستند: دورةهاي ایرانی در روند تحوالت تاریخی خود داراي سه دورة تازبان

نو از سدة هشتم میالدي تاکنون. سدة چهارم و سوم قبل از میالد، دورة میانه تا سدة هشتم میالدي و دورة
هاي شرقی در شرق ایران شوند. زبانبندي میهاي ایرانی دورة باستان به دو دستۀ شرقی و غربی تقسیمزبان

شدند. مرز بین ها و مادها تکلم میر غرب ایران باستان یعنی قلمرو پارسهاي غربی دباستان و زبان
).60: 1382هاي کویري شرق ایران دانست(اشمیت، هاي شرقی و غربی را باید دشتگویش

از میان زبان هاي دورة باستان اوستایی از شاخۀ شرقی و فارسی باستان و مادي از شاخۀ غربی هستند. 
هاي جنوب غربی در شوند. گویشبندي میبه دو شاخۀ شمالی و جنوبی تقسیمهاي غربی خود گویش

هاي شمال غربی در سرزمین ماد باستان، قلمرو مادها تکلم سرزمین پارس، قلمرو هخامنشیان و گویش
هایی هستند که در محدودة جغرافیایی هاي ایرانی باستان غربی منشاء تمام گویش). زبان63شدند(همان: می
هاي دورة میانه، فارسی میانۀ مانوي و گونۀ دیگر آن پهلوي به شوند. از میان زبانوزي ایران تکلم میامر

هاي جدید شاخه جنوب غربی و پهلوي اشکانی (پارتی) به شاخۀ شمال غربی تعلق دارند. از میان گویش
ر سرزمین پارس تکلم باستان دهایی هستند که در دورة هاي جنوب غربی بازماندة گویشایرانی گویش

). 186: 1989هاي آن بوده است(ویندفور، شدند و فارسی باستان یکی از گونهمی
هاي جنوب غربی ایران دانست. برخی از پژوهشگران بر این توان از گروه گویشگویش بختیاري را می

د هزار سال پیش از هاي فارسی آغازي بوده است که حدوباورند که به طور کلی لري در اصل یکی از لهجه
: 1370؛ امان الهی بهاروند، 2002اي را پیموده است(نک. مکینون، این زبان جدا شده و سیر تحول جداگانه

شاخۀ persideهاي لري را زیر عنوان هاي غربی ایران گویشبندي گویش) در رده1989). اما ویندفور(53
برخی ناهمانندي هاي بنیادي میان بختیاري و فارسی هاي ایرانی دانسته است. وجود اي از گویشجداگانه

آغازي نشان می دهدکه بختیاري نمی تواند از لهجه هاي فارسی باشد، بلکه خود گویشی است که از فارسی 
گیري و تکوین بختیاري باید در تاریخی میانه گرفته شده و روند تحول جداگانه اي را پیموده است. شکل

هجري(دورة تکوین و تثبیت فارسی آغازي) انجام گرفته باشد. در این باره باید قبل از سدة سوم و چهارم
ساسانی در کنار فارسی میانۀ نوشتاري( پهلوي) نوشتاري که زبان رسمی و ادبی گفت که در اوایل دورة 
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ري از همان ساسانیان بود، نوعی فارسی میانۀ گفتاري نیز در بین عامۀ مردم رواج داشت. این فارسی میانۀ گفتا
اي را سدة سوم و چهارم میالدي سیر تحول خود را از فارسی میانۀ نوشتاري جدا کرد و روند تحول جداگانه

هاي مختلفی از آن شکل گرفت که یکی از آنها به بختیاري، یکی به فارسی طی کرده بود و در این روند گونه
فارسی آغازي و پهلوي و است (دربارة رابطۀ هاي جنوب غربی تبدیل شده و بقیه به برخی دیگر از گویش

).21-47: 1357چگونگی تکوین آن نک. صادقی، 
شود: در بختیاري فعل بر پایۀ دو مادة مضارع و ماضی ساخته می. ماده هاي فعل:2
. مادة مضارع 2-1
مان طور که گفته اند و ههاي مضارع از دورة میانه به بختیاري رسیده. مادة مضارع اصلی: این ماده2-1-1

هاي مضارع گذرا و ناگذر شده با مادة ماضی خود معموالً رابطۀ دستوري ندارند. این گروه که شامل ماده
هستند که از جهت ساخت با هم تفاوتی ندارند: 

–niyašten , niyarنگریستن

–hešten , helهشتن            

awīδen , awūشدن –

–behδen , bēzبیختن

به پایان اسم، صفت و ماده مضارع eh–مجهول: این ماده از افزودن پسوند -. مادة مضارع ناگذر2-1-2
به این مادة مضارع ساخته est–شود. مادة ماضی آن نیز از افزودن پسوند هاي اصلی ساخته میگذراي فعل

شود: می
اسم / صفتمادة مضارع مجهولمادة ماضی مجهول

>  bandehest–بسته شدن>  bandeh–بستنband–

>  šūrehest–شسته شدن>  šūreh–شستنšūr–

>  gandehest–گندیدن>  gandeh–گندgand

>  harrehest–زمینگیر شدن>  harreh–گل و اليharre

>  rītehest–عریان شدن>  rīteh–عریانrīt

و r ،–m ،–n ،–š–هاي رگاه اسم، صفت یا مادة مضارع گذرا به یکی از همخوانه
–sها و پایان یابد، بین این همخوان–hهاي مجهول به ترتیب به خوشه-گیرد و مادة ناگذرجابجایی انجام می

پایان می یابد: hs–و hr ،–hm ،–hn ،–hš–همخوانی 
اسم / صفتمجهولمادة مضارع مادة ماضی مجهول
>  dambahrest–ویران شدن> dambahr–ویرانdambar

>  johmest–تکان خوردن>  johm–تکانjom

>  zahnest–زده شدن>  zahn–زدنzan–

>  kahšest–کشیده شدن>  kahš–کشیدنkaš–
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>  pahsest–پخته شدن>  pahs–پختنpas–

رود، هم به مجهول نامیدیم که هم در ساخت فعل مجهول به کار می-این ماده را از آن جهت ناگذر
هاي زیر گیرد. در نمونهشود، قرار میساخته میn(e)–عنوان فعل ناگذر در برابر معادل گذراي خود که با وند 

اند: رفتهاند در معناي مجهول به کار هایی که بر پایۀ این ماده ساخته شدهفعل
melâ  sar–om  ke  kahnesten  bī. .موهاي سرم که کنده شده بودند

ruwīnâ–sõw  ebohre.شود.هایشان بریده میروده
mēx–tavīleke  kahšest..میخ چادر کشیده شد

čâr  tâ–sõw  zahnest,  yak–sõw  rah.چهار تایشان زده شدند(با تیر)، یکی شان رفت
angīrâ  tehlesten  e. .انگورها له شده اند

اند: هاي ساخته شده با این ماده در معنی فعل ناگذر به کار رفتههاي زیر فعلدر نمونه
harrehest  hamčo  mēn  barf. برف زمینگیر شد.همانجا توي

boldezer–es  gehrest  be  harre..بولدوزرش به گل گیر کرد
mayles  gehrest  be  hõwe γolmalī. (گرفته شد)مجلس به خانۀ غالمعلی برگزار شد

nõw  wâ–m  nē  xahre.رود.غذا به خوردم نمی
hey  varestâδom  o  hey  zahnestom. خوردم.ی زمین شدم و ههی بلند

شود و بر دو نوع است: . مادة مضارع جعلی: این مادة مضارع از اسم و صفت ساخته می2-1-3
رود و در آن اسم یا صفت خود به عنوان مادة . ساختی که براي ماده مضارع ناگذر به کار می2-1-3-1

به این مادة مضارع ساخته est–فزودن ها همه ناگذرند و مادة ماضی آنها از اروند. این مادهمضارع به کار می
شود: می

اسم / صفتمادة مضارع ناگذرمادة ماضی ناگذر
>  belâzest–درخشیدن>  belâz–روشنbelâz

>  pandawest–ورم کردن>  pandaw–ورمpandaw

>  takest–شکاف برداشتن>  tak–تركtak

>  tawest–ذوب شدن>  taw–تب، گرماtaw

به پایان اسم و صفت en–یا n–رود و در آن . ساختی که براي مادة مضارع گذرا به کار می2-1-3-2
شود: به این مادة مضارع ساخته میīδ–ها همه گذرایند و مادة ماضی آنها از افزودن شود. این مادهافزوده می

فتاسم / صمادة مضارع گذرامادة ماضی گذرا
>  anjenīδ–قطعه قطعه کردن>  anjen–قطعهanje
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>  dīnīδ–دود دادن>  dīn–دودdī

>  rītnīδ–عریان کردن>  rītn–عریانrīt

>  čarxenīδ–چرخاندن>  čarxen–چرخčarx

سازد که گرچه ساخت آن ارعی میهنگامی که به نام آوا(اسم صوت) افزوده شود، مادة مضn(e)–پسوند 
هاي جعلی گذراست، اما معنی ناگذر دارد: همانند ماده

نام آوا مادة مضارع ناگذر
jēγصداي جیغ >  jēγn–جیغ کشیدن
jīkصداي جیک جیک >  jīgn–جیک جیک کردن
nīzقن >nīzn–نق نق کردن

gâleفریاد > gâlen–فریاد کشیدن
هاي مضارع گذرا ساخته به پایان مادهn(e)–. مادة مضارع سببی: این ماده از افزودن پسوند 2-1-4

هاي به پایان مادهen–شود. در صورتی که فعل ناگذر باشد، با افزودن این پسوند گذرا می شود. گونۀ می
به این مادة مضارع īδ–شود. مادة ماضی آن نیز از افزودن ناگذر مختوم به خوشۀ دو همخوانی افزوده می

شود: ساخته می
مادة مضارع گذرامادة مضارع سببیمادة ماضی سببی

>  dīsnīδ–چسباندن>  dīsn–چسبیدنdīs–

>  pīsnīδ–پوساندن>  pīsn–پوسیدنpīs–

>  dernīδ–دراندن>  dern–دریدنder–

>  gernīδ–گیراندن>  gern–گرفتنger–

>  kâlnīδ–کاشتن>  kâln–کاشتنkâl–

. افعالی که بر پایه ماده مضارع ساخته می شوند:2-1-5
هاي مضارع اخباري به مادة مضارع ساخته . مضارع اخباري: مضارع اخباري از پیوستن شناسه2-1-5-1

gerehδen , gerشود. از مصدر می : "گرفتن"–
geromگیرمgerīmریمگی

gerīگیريgerīnگیرید
gereگیردgerenگیرند

نیز قبل eآید. اما گاهی نشانۀ استمرار مضارع اخباري معموالً به همین شکل و بدون ادات استمراري می
آید: از فعل می

hol–es  edīm  tâ  xūw  epahse.شود.کنیم تا خوب پخته میداغش می
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konīm–es  ve  kīsen  aw  vane.دهد.کنیمش داخل کیسه آب پس میمی
to  ya  torbe  newekē  evanī  wâ  šõw.اندازي.تو یک توبرة نمکی بر شانه می

تواند اي براي مضارع التزامی ندارد، مضارع اخباري می. مضارع التزامی: بختیاري ساخت ویژه2-1-5-2
آید: میbeو eرت فعل بدون ادات فعلی در نقش مضارع التزامی نیز عمل کند. در این صو

dī  natarom  ke  būsom–et.توانم ببوسمت.دیگر نمی
dōδar  piyâke  xâst  re  tey  kečī–s.اش.خواست برود نزد عمهدختر آن مرد می

mo  wâ  rom  kešīk  helom.بانی بکنم.من باید بروم دیده
tarsom  ze–t  ke  yâhom.ترسم که بیایم.زت میا

xâsta  šēr  xõwe,  kerd–es  be  dar,  nahešta  ke  xõwe.

خواست شعر بخواند، بیرونش کرد، نگذاشت که بخواند.
rah  ke  yakē  ne  gere..رفت که یکی(از آنها) را بگیرد

نایی به مادة مضارع هاي خاص مضارع تم. مضارع تمنایی: مضارع تمنایی از پیوستن شناسه2-1-5-3
شود: کردنچنین میkon–,kerdenشود. صرف مضارع تمنایی فعل ساخته می

konâyīmباشد که کنیمkonâmباشد که کنم
konâyīnباشد که کنیدkonâyīباشد که کنی

konânباشد که کنندkonâ(ya)باشد که کند
رود.و آرزو یا نفرین به کار میمضارع تمنایی بیشتر براي بیان خواست 

شود:. مضارع در جریان: مضارع در جریان به دو روش ساخته می2-1-5-4
آید و براي همۀ قبل از فعل میhoneقبل از صرف مضارع اخباري فعل اصلی. hone. افزودن ادات 1

ها یک صورت دارد. مانند: شخص
hone  gerēwīmکنیم داریم گریه می

hone  gerēwīnکنیددارید گریه می
hone  gerēwenکننددارند گریه می

hone  gerēwomکنمدارم گریه می
hone  gerēwīکنیداري گریه می
hone  gerēweکنددارد گریه می

مانند:
ya  ordī  hone  jang  ekonen .یک سپاهی دارند با هم جنگ می کنند

gage–t  rahδ  e  be hõwe  kâkâ–t  hone  yâhe.آید.برادرت رفته است خانۀ عمویت، دارد می
داشتن به اضافۀ صرف مضارع اخباري فعلی اصلی، –dâšten , dâr. صرف مضارع اخباري فعل معین  2

, gerēwestenشوند. مضارع در جریان از مصدر آید و هر دو صرف میفعل معین قبل از فعل اصلی می

gerēw–شود: ریستن چنین میگ
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dârīm  gerēwīmکنیم داریم گریه می
dârīn  gerēwīnکنیددارید گریه می

dâren  gerēwenکننددارند گریه می

dârom gerēwomکنمدارم گریه می
dârī  gerēwīکنیداري گریه می

dâre  gerēweکنددارد گریه می
heyو فعل اصلی، ادات honeباال، بین فعل معین و فعل اصلی، یا بین در هر دو ساخت ذکر شده در 

تواند افزوده شود. : (نشانۀ نمود پیاپی) می
dâre  hey  gam  ezane  be ū  mar.گیرد.دارد آن مار را هی گاز می

daδe–t  hone  hey  gerēwe..خواهرت دارد هی گریه می کند
. فعل امر 2-1-5-5

امر در بختیاري دو صیغه دارد: دوم شخص مفرد، دوم شخص جمع. فعل امر دوم شخص مفرد به دو فعل 
رود. گاه شود. در روش اول خود مادة مضارع بدون شناسه براي ساخت فعل امر به کار میروش ساخته می

آید: میbeپیش از فعل امر ادات 
xūw  nahk–sõw  kon..خوب نرمشان کن

betak  tâ īmâ  rīm  men–et..شکافته شو تا ما برویم داخلت
beتواند پیش از فعل امر ادات شود، در این مورد نیز میافزوده میa–در روش دوم به مادة مضارع شناسۀ 

بیاید: 
Sekīne!  seyl  kona..سکینه ! نگاه کن

xoδâ!  yo  ne  buwahša..خدایا ! این را ببخش
تواند قبل از این میbeشود. ادات فعلی ساخته میīn–شخص جمع از مادة مضارع و شناسۀ فعل امر دوم
فعل امر بیاید: 

rī–s  e  wordârīn. .رویش را بردارید
nõw  sī  šõw  kam  befešnīn. غذا براي چوپان کم بفرستید

.  مادة ماضی 2-2
از روي est–و –īδی با افزوده شدن دو نوع پسوند هاي ماضدر ساختار زایاي فعل در بختیاري همۀ ماده

شوند:مادة مضارع ساخته می
هاي مضارع ناگذري هاي مضارع تبدیلی گذرا، سببی و ماده: این پسوند به مادهīδ–پسوند .1

سازد: شود و مادة ماضی معادل آنها را میشوند، افزوده میاز  نام آوا ساخته میn(e)–که با پسوند 
ضارع گذرامادة م مادة ماضی گذرا

hâgen–سقط کردن >  hâgenīδ –

xerešmen–خشم گرفتن >  xerešmenīδ–
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sūzn–سوزاندن >  sūznīδ–

hârn–خاراندن >  hârnīδ –

hūfn–(باد) زوزه کشیدن >  hūfnīδ–

nīzn–نق نق کردن >  nīznīδ–

مجهول -پیوندد و مادة ماضی ناگذرمجهول می-ضارع ناگذر: این پسوند یا به مادة مest–. پسوند 2
سازد، یا به مادة مضارع جعلی ناگذر(که برابر خود اسم یا صفت است) افزوده شده، مادة ماضی ناگذر می
سازد: می

مادة مضارع ناگذر مجهول مادة ماضی ناگذر مجهول
pēteh–پیچیده شدن >  pētehest–

kahn–کنده شدن > kahnest–

gandeh–گندیدن >  gandehest–

xīs–خیسیدن >  xīsest–

jūš–جوشیدن >  jūšest–

شود. به مادة ماضی ساخته میe–. صفت مفعولی: صفت مفعولی از افزودن پسوند 2-2-1
eškandenشکسته شدن >   eškandeشکسته
pernīδenگالویز شدن >   pernīδeگالویز شده

گیرد: هاي صفت را در جمله به خود میصفت فعلی گذشته همانند صفت است و نقش
lorrõw  čē  nagohδe  nahešten  e.اند.لرها چیز ناگفته باقی نگذاشته

īmâ  lawwâ–mõw  fâseste  mâseste  yen.اند.هایمان ترك خورده و خشک شدهما لب
رود. ۀ خاصی از ماضی نقلی نیز به کار میاین صفت در ساخت فعل ماضی التزامی و گون

شود:به انواع مادة ماضی ساخته میen–. مصدر: مصدر از افزودن پسوند 2-2-2
bâzestenرقصیدنxardenخوردن

gandenīδenگنداندنpētehestenپیچیده شدن

پذیرد: هاي اسم را میکند و همان نقشمصدر در جمله همانند اسم عمل می
īmâ  iyōyīm  ve  bâzesten.آییم.ما براي رقصیدن می

awke  garm  e  xarden  naδâre..آب گرم است، خوردن ندارد
. افعالی که بر پایه ماده ماضی ساخته می شوند:2-2-3
هاي خاص ماضی سادهبه مادة ماضی ساخته . ماضی ساده: ماضی ساده از پیوستن شناسه2-2-3-1

: "افتادن"–vasten, wūftشود. از مصدر می
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vastīmافتادیمvastomافتادم
vastīnافتادیدvastīافتادي
vastenافتادندvast(a)افتاد

ماضی سادة سوم شخص مفرد افزون بر ساخت معمول که برابر با مادة ماضی است، ساخت ویژة دیگري 
شود: افزوده میa–سۀ دارد که در آن به مادة ماضی شنا

rah  bareyal–es  e  forohδa.هایش را فروخت.رفت بره
هاي مختلف ماضی ساده در جمله: هایی از کاربرد صیغهمثال

rahδom  hamčonõw  hõweyē  dīδom.اي دیدم.رفتم چنان خانه
to  sīčē  gale  ne  vardâδī..تو چرا گله را رها کردي

īsâ  rahδīn  kōje?شما کجا رفتید؟
eškam–es  e  derden..شکمش را دریدند

قبل از ماضی ساده ساخته e. ماضی استمراري: ماضی استمراري از آوردن ادات استمرار 2-2-3-2
شود: رفتن چنین می–rahδen , rawشود، صرف فعل می

erahδīmمی رفتیممerahδomمی رفتم
erahδīnمی رفتیدerahδīمی رفتی
erahδenمی رفتندerahδ(a)می رفت

edīδa šīr  e  nabīδa.دید شیر را نیست.می
bâr  enahâδīm  ve  kūl,  tahδe  evargerehδīm.گرفتیم.نهادیم و گهواره برمیبار بر پشت می

صیغۀ سوم شخص مفرد  فعل . ماضی نقلی: ماضی نقلی از صرف ماضی سادة فعل اصلی و2-2-3-3
, aweδenشود. صرف ماضی نقلی ساخته میeیعنی "-هست"متصل  â–"شود: چنین می"آمدن

aweδīm–eآمده ایمaweδom–eآمده ام
aweδīn–eآمده ایدaweδī–yeآمده اي
aweδen–eآمده اندaweδ–eآمده است

ze  dam  sohw  tâ  halâ  zât naxardom–e.ام.از بامداد تا حاال غذا نخورده
yo  kēne  ke  aweδ–e..این کیست که آمده است

īsâ  ârt  gerehδīn–e ?اید.شما آرد گرفته
čârtâ  mēš  ze  īmâ  borden –e.اند.چهار تا از گوسفندان ما را برده

آیند: میeضمیرهاي شخصی متصل، بین فعل اصلی صرف شده و 
mo, šaw  gereh–m  e..مرا شب گرفته است
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mayar  badbaxtī  gerehδ–et  e ?مگر تو را بدبختی گرفته است؟
ساخت دیگري که براي ماضی نقلی به کار می رود، گونه اي ساخت غیر صرفی (اطنابی) است که با 

ساخته honeهمراه با ادات فعلی » om– ،–ī ،–e،–īm ،–īn،–en« صفت مفعولی و صرف فعل معین متصل 
می آید و با آن ادغام  می شود، یا اینکه قبل از صفت مفعولی قرار می گیرد. honeشود. فعل معین بعد از می

اگر صفت فعلی گذشته از فعل گذرا باشد، فعل معنی مجهول دارد: 
bīne  ya  piyâ  hone  hamčo  nešaste.   (hone < hone + e )

بیند یک مردي آنجا نشسته است.می
dōδarē  ke  īmâ  sar –es  jar  ekašīm  mord  e,  hone  be  roh  gūr  nahâδe. (hone < hone + e )

کنیم مرده است و روي گور نهاده شده است.دختري که ما بر سرش دعوا می
panš  tâ  hēδen,  hame   honen  hamčo  vande. (honen < hone + e n )

اند.پنج تا هستند، همه اینجا انداخته شده
. ماضی بعید: ماضی بعید از صرف ماضی سادة فعل اصلی و صیغۀ سوم شخص مفرد ماضی 2-2-3-4

گرفتنچنین –gerehδen , gerشود. صرف ماضی بعید فعل ساخته میbīیعنی "بودن"bīδenسادة فعل معین 
شود: می

gerehδīm  bīگرفته بودیمgerehδom  bīگرفته بودم
gerehδīn  bīگرفته بودندgerehδī  bīگرفته بودي
gerehδen  bīگرفته بودندgerehδ  bīگرفته بود

مانند:
melâ  sar–om  ke  kahnesten  bī..موهاي سرم که کنده شده بودند

sīče  alakī  gohδī  bī..چرا بیخودي گفته بودي
ya  hīnē Awδelâ  ne  gerehδ  bī..یک خونی دامن عبداله را گرفته بود

pīl  borrīm  bī..(تمام کرده بودم) پول بریده بودم
آیند: میbīضمیرهاي شخصی متصل بین فعل اصلی و 

aworden–es  bī..آورده بودندش
bū  siyâδ  zey–sõw  bī..بوي صیاد زده بودشان

bōyī  ne  telīšnīδ bī,kerd–sõw  bī  zēr  pūst  o  zūwâre  dohδ–sõw  bī.

بازو را شکافته بود، کرده بودشان زیر پوست و دوباره دوخته بودشان.
–bū. ماضی التزامی: ماضی التزامی از صفت فعلی گذشته و صرف مضارع اخباري فعل معین 2-2-3-5

آید. صرف مضارع اخباري فعل معین ذشته میشود. فعل معین بعد از صفت فعلی گساخته می"بودن، شدن"
bū–:

būyīmباشیمbūwomباشم
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būyīnباشیدbūyīباشی
būyenباشندbūye , būباشد

دانستن چنین می شود:dõwestenصرف ماضی التزامی فعل 
dõweste  būyīmدانسته باشیمdõweste  būwomدانسته باشم
dõweste  būyīnدانسته باشیدdõweste  būyīدانسته باشی
dõweste  būyenدانسته باشندdõweste  bū (ye)دانسته باشد

مانند:
ar  īmâ  keywenū  naδâšte  būyīm, to čē   konī?کنی؟اگر ما کدبانو نداشته باشیم تو چکار می

to  harče  xâste  būyī, mo  be  to  edom. دهم.چه خواسته باشی من به تو میتو هر
ar  del–es  xâste  bū..اگر دلش خواسته باشد

قبل از ماضی ساده یا استمراري ساخته hey. ماضی پیاپی: ماضی پیاپی از آوردن ادات فعلی 2-2-3-6
زدن : –zeyδen , zanیا بی فاصله پیش از فعل بیاید. از مصدر تواند با فاصلهمیheyشود. ادات می

hey  (e)zeyδīmهی می زدیمhey  (e)zeyδomهی می زدم
hey  (e)zyδīnهی می زدیدhey  (e)zeyδīهی می زدي

hey  (e)zeyδenهی می زدندhey  (e)zeyهی می زد
مانند:

.hey  varestâδom  o  hey  zahnestomپیاپی برخاستم و زمین خوردم. 

dōδar  am  hamtaw hey  egerēwest.کرد.دختر هم همین طور هی گریه می
ya  xersē  dī  bâl  ya  awwē,  hey  baγ  egerehδ  exard.

خورد.گرفت و مییک خرسی دید کنار یک جوي آبی، هی قورباغه می
و شودبه پایان ماضی سادة فعل ساخته میē–. ماضی تمنایی: ماضی تمنایی از افزودن پسوند 2-2-3-7

شود: گفتنچنین می–gohδen , gōرود. صرف ماضی تمنایی فعل ها همین پسوند به کار میبراي همۀ شخص
gohδīmēگفتیمیgohδomēگفتمی
gohδīnēگفتیديgohδīyēگفتی یی
gohδenēگفتنديgohδēگفتی

ان شرط در جملۀ شرط به کار ماضی تمنایی در جمله براي بیان خواست و آرزو، شک و تردید یا بی
آید: میbeرود. معموالً قبل از فعل ماضی تمنایی ادات می

. در بیان خواست و آرزو: 1
xoδey!  bârõw  bezeyδē  amšaw.بارید.خدایا ! کاش امشب باران می
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xo  ham  aval  begohδīyē.گفتی.بهتر بود همان اول می
kâškē  īčo  bīδomē..کاشکی اینجا بودم

. در بیان شک و تردید: 2
raw  ze  zēr  bâ–s,  balâ  tâyer–es  e  zeyδīyē..برو به سمت زیرش، بود که تایرش را زده باشی

. در جملۀ شرط: 3
ar  sī  xom  begohδenē  nēheštom  rawe.برود.گذاشتم گفتند، نمیاگر به خودم می

šâns–om  ar  gerehyē.گرفت.شانسم اگر می
ar  ze–s  bexardomē  emordom.مردم.خوردم، میاگر ازش می

اي براي بیان فعل آینده ندارد. از فعل مضارع اخباري براي . زمان آینده: بختیاري ساخت ویژه2-2-3-8
شود: بیان آینده نیز استفاده می

suwa  šaw  ham  eren  sī  čelaw,  pāsuwa  eren  sī  čâlmonâr.

فردا شب هم به سمت چلو خواهند رفت و پس فردا به چال منار خواهند رفت.
sohm  ke  rūz  ebūhe,  zereh–pūš  ze  lam  iyâhe,  tūf  o  nârenjak  ze  roh  iyâhe,  bekol

nâwod–tõw  ekonen.

ز پایین خواهد آمد، توپ و نارنجک از باال خواهد آمد، به کل نابودتان پوش افردا که روز خواهد شد، زره
خواهند کرد.
نتیجه گیري

وجود برخی ناهمانندي هاي بنیادي میان بختیاري و فارسی آغازي نشان می دهد که بختیاري نمی 
د تحول تواند از لهجه هاي فارسی باشد، بلکه خود گویشی است که از فارسی میانه گرفته شده و رون

جداگانه اي را پیموده است.
اند و همان طور که اشاره شده با مادة ماضی هاي مضارع اصلی، از دورة میانه به بختیاري رسیدهماده

/ براي ماده هاي ناگذر و - estخود معموالً رابطۀ دستوري ندارند. همۀ ماده هاي ماضی جدید با پسوند /
گذرا از روي ماده مضارع ساخته می شوند. بختیاري ساخت ویژه براي ماده هاي īδ–] [ناگذراي مجهول و

اي براي بیان آینده ندارد و مضارع اخباري براي بیان آینده نیز به کار می رود. بختیاري به خالف فارسی، 
که گرایش به ساخت فعل هاي مرکب دارد، توانایی ساخت فعل جدید ساده از اسم، صفت و اسم صوت 

را دارد:
jīkي جیک جیکصدا >  jīgn–جیک جیک کردن
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"گیشرقی شد"تاثیر رمان حاجی باباي اصفهانی بر جمالزاده و پرویزي به لحاظ 
دکتر فاطمه کاسی
عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
فاطمه رنجبر
دانشجوي کارشناسی ارشد پیام نور

چکیده
بسیاري از پژوهشگران و نویسندگان دوره هاي  پسااستعماري، با نقد و تحلیل گفتمان هاي شرق شناسی 

یکی از شاخه هاي بنیادین شرق شناسی به باز خوانی آثار استعماري پرداخته اند . ایران شناسی نیز به عنوان
هاي تاریخی، فرهنگی و ادبی به چالش کشیده شده است، که از میان در آثار بسیاري ازشرق شناسان  در زمینه

اشاره کرد . این رمان از "جیمز موریه"نوشته » حاجی باباي اصفهانی« توان به رمان سرگذشت این آثار می
استعماري را در –هاي شرق شناسی بسیاري از ادبا و صاحب نظران ، گفتمانجمله آثاري است که به زعم 

میان روایت هاي خود درونی کرده است، و نویسندگان بسیاري به پیروي و تقلید از این نوع ادبی ، با استفاده 
روي آورده از گفتمان ها و روایت هاي آن در  جهت آفریدن آثار شدیدا انتقادي و مبالغه آمیزادبی واجتماعی

اند ، که گویاي تاثیر پذیري این آثار از گفتمان هاي بستر ساز و چیره ي شرق شناسی است، و این آثار را به 
تحلیلی ، به –آثار شرقی شده تقلیل می دهد. نگارندگان در این پژوهش با بهره گیري از رویکرد توصیفی 

"انه ي آن با توجه به بازتاب هاي استعاري اسبررسی رمان حاجی باباي اصفهانی و گفتمان هاي شرق شن

در مفهوم کلمه ي ملیت و خصائص ملی ونگاه تقلیل گرایانه  به دین اسالم و هچنین "دیگري"و "خود 
"و "کلی گویی "شرقی ، دین اسالم و مسلمانان از طریق –بازتاب شرقی شدگی نسبت به ملیت ایرانی 

رسول "و "محمد علی جمالزاده"در آثار نویسندگان ایرانی همچون "ایستا انگاري"و "ناهمزمان سازي"
"آنچه که از خالل این پژوهش به دست آمد این است که نویسندگانی همچون .پرداخته اند"پرویزي

، » یکی بود یکی نبود و شلوار هاي وصله دار « در دو مجموعه داستانی خود "پرویزي "و "جمالزاده 
تقیم و گاهی غیر مستقیم تحت تاثیر گفتمان هاي یک سویه و مرکز گرایانه ي شرق شناسی گاهی به طور مس

که "شرق و غرب "بوده اند، و خواسته یا ناخواسته در الیه هاي زیرین داستان هاي خود به تقابل دوتایی 
ظر غربیان به هاي عقب مانده در ن"دیگري "شامل فرادستی و خود محوري غرب و تحقیر شرق که به عنوان 

حساب می آیند ، دامن زده اند و به آثار شرقی شده تبدیل شده اند.
حاجی بابا ، جمالزاده ، پرویزي ، شرق شناسی ،داستان و شرقی شدگیها:کلیدواژه

مقدمه
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برخی از پژوهشگران و دست اندر کاران تاریخ ادبیات فارسی ، منشاء قصه نویسی را در قالب رمان مدرن 
معرفی می کنند . البته » جیمز جاستنین موریه«نوشته » سرگذشت حاجی باباي اصفهانی « ی ، کتاب نثر فارس

به نظر برخی دیگر از صاحب نظران این حوزه ، کار درستی نیست که یک متن ترجمه شده را به منزله یگانه 
از مهمترین آثار در منشاء تاریخ رمان نویسی به شیوه مدرن در عصر حاضردانست. اگرچه این کتاب یکی 

سبک جدید نثر فارسی محسوب می شود ، اما این متن موفقیت ادبی خود را بیشتر مدیون مترجم خود یعنی 
است .میرزا حبیب اصفهانی ،  ظاهرا در بین نخستین کسانی بود که کاربرد زبان » میرزا حبیب اصفهانی « 

. بعد از انتشار این متن نویسنده گان و ادباي زبان محاوره اي  بومی  را در قالب ترجمه و نثر آزموده است
فارسی ، کمابیش نثر آن را اقتباس کردند که این خود باعث تغییر درزبان ادبی و زبان معیار گردید. متن 
ترجمه شده رمان حاجی باباي اصفهانی آنچنان جایگاه شایسته اي در ادب فارسی به دست آورد که به 

دم وبخصوص قشر تجدد خواه و همچنین نویسندگان داستانی وروزنامه نگاران سرعت مورد توجه عامه مر
در واقع استقبال پرشور از این داستان ایرانی را که به دست یک نویسنده انگلیسی با « معاصر قرار گرفت. 

الل موضوع انتقاد از آداب و رسوم و فرهنگ ایرانی نوشته شده بود ، می توان به آن  چیزي نسبت داد که ج
دلمشغولی نابجا با "و یا  "غرب زدگی "نوشته شد بیماري 1962آل احمد در رساله ي خود که در سال 

می توان گفت چنین "ادوارد سعید ") ، و با اتکاء بر نظریات 1389:47رحیمیه :»( وصف کرد"مغرب زمین 
ته هایی از این دست که به در واقع نوش"مشارکت خود شرق در اشاعه ي شرق شناسی است "چیزي نمونه

استعماري است ، به گونه اي در رگه هاي –زعم بسیاري از صاحب نظران جزء پیکره گفتمانی شرق شناسی 
فرهنگی و ادبی کشور ما تاثیر گذار بوده است، که عده اي از نویسندگان ادبی کشورمان را تحت تاثیر آراء 

مانی است که در آن تمایز میان غرب و شرق ، اساس هر شرق شناسی گفت« خود قرار داده است . در واقع 
نوع بحث و استداللی است.شرق شناسی نهادي رسمی و ثبت شده است که با ویژگی آکادمیک خود با شرق 

شرق ساخته شده توسط غرب و براي غرب است. شرق تصوري از "هستی "سرو کار دارد. بر این اساس 
در برابر غرب است .شرق شناسی ، شیوه اي غربی براي تسلط بر شرق و و عقب افتاده اي"دیگري بیگانه "

مردم آن است. این شرق شناسی ، پدر ساالرانه ، خود مرکز بین ، نژاد پرست و امپریالیستی است : شرق 
شرق شناسی به « ). در واقع 166: 1384منفعل و ضعیف ، در برابر غرب عقل گرا و قدرتمند. ( دالمایر،

« ). به طور کلی شرق شناسان 131: 1391خاص از منظر خاص می پردازد ( نساج :"دیگري"شناخت یک
شرقی ها را آدمیانی معرفی می کنند که از نظر فکري و مذهبی عقب مانده ، از نظر احساسات شهوانی ، از 

). 134(همان:» نظر فرهنگی ، منفعل ، از نظر سیاسی رخنه پذیرو از نظر حکومتداري مستبداند 
بنابراین باید در گرایش شرق شناسان به فرهنگ ،مذهب و ادب شرقی همواره دو رویه ي تمدن غربی 

). با پدید آمدن 15:1367را در نظر داشت (حائري ،"استعمار"و قدرت طلبی و "دانش و کارشناسی "یعنی 
سی در حوزه ادبیات و جنبش هایی از قبیل جنبش پسااستعماري که در واقع یکی از شاخه هاي روایت شنا



مللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایراننهمین همایش بین ال6000

تاریخ است، می توانیم به خوانش صحیح تري از متون شرق شناسانه دست پیدا کنیم .البته نگارندگان به هیچ 
وجه مقام ارزنده پاره اي از شرق شناسان و ایران شناسان را که با  عالقه مندي تمام به مطالعه و بررسی 

طور کلی مشرق زمین ،در زمینه هاي تاریخ نویسی ، شرح مسائل ادبی ، فرهنگی و تاریخی سرزمین ما و ب
نویسی ، رمان و ادبیات و همچنین شناخت جنبه هاي باستانی ، به انجام رسانده اند را فراموش نمی کنند ، و 
به این مسئله آگاهی دارند که این گروه محقق و دانشمند بسیاري از زوایاي فرهنگی ، تاریخی و ادبی 

شن کرده اند.اما اساس کاراین پژوهش بررسی خط مشی کلی حاکم بر مطالعات شرق سرزمین ما را رو
شناسی ، مبتنی بر سیاست هاي استعماري و اهدافی است که گاه باعث انحراف ، ادبیات ، تاریخ و فرهنگ 

جتماع ایرانی از مسیر اولیه و اصلی خودبوده است ، که در نهایت منجر به از خود بیگانگی فرهنگی ، هم درا
وهم در حوزه ادبیات خواهد شد، زیراهمان طور که اشاره شد برخی ازمتون شرق شناسی درحوزه ادبیات 

« براذهان بسیاري از ادبا ونویسندگان تاثیر شایانی گذاشت ، در این راستا اگر به آثار نویسند گانی  همچون 
اهی بیاندازیم  ، می بینیم که این دو اثر در قالب ادبیات سنتی نگ» رسول پرویزي « و» محمد علی جمالزاده 

نمونه هاي کامال نو آورانه و تجربه اي تازه در عرصه داستان نویسی ایران به شمار می آیند.جمالزاده که پیش 
دست به تصحیح کتاب سرگذشت حاجی باباي اصفهانی زده بود ، "یکی بود یکی نبود "از نوشتن مجموعه 

ین اثر شرق شناسانه شده بود که در اصول داستان نویسی و ویژگی هاي ادبی چنان شیفته ي روایت هاي ا
نوشتاري خود دراین مجموعه داستانی ، متاثر از این نویسنده اروپایی گردید ، و براي اولین بار به اشاعه ي 

سندگان معاصر آن پرداخت و نکته بسیار اساسی در این ارتباط ، میزان باالي تاثیر گذاري این شیوه در بین نوی
بوده است.رسول پرویزي از جمله نویسندگانی است که در شیوه داستان سرایی ، خود را مقلد تمام 
عیارمحمد علی جمالزاده معرفی می کند. این دو نویسنده سرشناس ایرانی که هر کدام با اولین مجموعه 

ت آوردند ؛ هرچند داراي قومیت داستانی خود ، شهرت و محبوبیت بی مانندي را در میان ایرانیان به دس
ایرانی هستند ، اما به نظر می رسد ،بسیاري از خصوصیات یک شرق شناس را به خود می گیرند، زیرا آنچه 
این دو اثر را در ادامه تاثیر پذیري از شیوه داستان نویسی جیمز موریه قرار می دهد ،انتقاد و برجسته جلوه 

ه هاي فرهنگی و اجتماعی ایران با دیدي بسیار منفی و شدیدا مبالغه دادن آداب و رسوم وپرداختن به جنب
آمیز است. به نظر می رسد، نویسندگان این مجموعه ها ( یکی بود یکی نبود: جمالزاده در درجه اول  و 
شلوار هاي وصله دار :رسول پرویزي در درجه دوم ) با تاثیر پذیري بسیار زیاد از این نوشته ي شرق شناسانه 

سر گذشت حاجی باباي اصفهانی ) خود را در جایگاهی قرار دادند که نوشته هایشان در حوزه مطالعات (
شرقی سازي و یا شرقی "تجسم می یابند. در واقع» شرقی شده « شرق شناسی ، به عنوان نمونه هاي متنی  

ت تاثیر گفتمان هاي یک شدگی به این معناست که نویسندگان شرقی تا چه اندازه اي شرق شناسی را که تح
جانبه و مرکز گرایانه غرب است ، پذیرفته اند و آن را در آثار خود درونی کرده و به انتقال آن می کوشند. در 

« از محمد علی جمالزاده  و »یکی بود یکی نبود « این پژوهش سعی براین بوده است که دو مجموعه داستانی 
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متون، » شرقی شدگی « و » شرق شناسی «، به لحاظ تاثیر پذیري از اثر رسول پرویزي» شلوار هاي وصله دار 
موردمقایسه، تحلیل ، و بررسی قرار دهد.  با توجه به توصیف هاي موجود در کتاب هاي شرق شناسانه می 

"منفی سازي "، "دگر سازي "توان رگه هایی از نگاه ها و پیش فرض هاي گفتمان شرق شناسی از جمله 

، و "فرادستی و تحقیر دیگري "، "ایستا انگاري"، "ناهمزمان سازي( عقب ماندگی ) ""زي کلی سا"، 
را در این آثار مشاهده کرد .از آنجایی که  دامنه ي وسیعی از بازنمایی "تمایز ما( خود ) آنها ( دیگري) "

جغرانیا ،سیاست، ملیت و هاي چندگانه ي شرق شناسان در باب تصویر سازي از دین اسالم ، مسلمانان ،  
خصائص شرقیان از قبیل:خلقیات و روحیات، آداب و رسوم ،رفتارهاي اجتماعی ،و نوع حکومتگري،...است، 
بر این اساس براي درك بیشتر چگونگی نگاه شرق شناسانه ي جیمز موریه و میزان تاثیر پذیري نویسندگانی 

ملیت "آثار، یافته هاي این پژوهش در مواردي ازقبیل به لحاظ شرقی شدگی» پرویزي« و » جمالزاده « چون 
(از قبیل دروغگویی ، چاپلوسی، ریاکاري) و مقوله ي دین ( "خصائص ملی ایرانیان"،"ایرانی –شرقی 

مسلمانان )، با استفاده از الگوهاي گفتمانی شرق شناسی ، مطرح گردیده ، که به آنها اشاره خواهد شد.
در مفهوم کلمه ي ملیت و خصائص ملی ایرانیان :"دیگري"و"خود"ي بازتاب تقابل استعار-1

این تقابل به گونه اي استعماري جامعه ایرانی و ایرانیان را فرودست دانسته است و با معرفی انسان هایی 
نمایانده است ، این تقابل "خود برتر "با چنین ویژگی هایی، جامعه ي خود را به صورت ضمنی به عنوان 

خود نمایی می کند. در رمان "تقلیل گرایی"و "منفی سازي "و گاه از طریق "کلی گویی"اه از طریق ها گ
جیمز موریه از «که عده اي آن را آغاز ادبیات استعماري می دانند ، » سرگذشت حاجی باباي اصفهانی « 

ه حقیقت در ذهن بسیاري ایرانیان تصویري به دست می دهد که تا مدت ها یکی از تصاویرمقبول و مقرون ب
). موریه در این رمان به هیچ کدام از محاسن و فضایل ایرانیان 47:1387(بوبانی، » از اروپائیان بوده است

اندك اشاره اي نکرده و به عمد از سرهمه آنها گذشته است و با یک نوع ریزه کاري مرموزانه اي که حاکی از 
از آداب و رسوم وعادات و افکار ایرانیان پرداخته است غرض ورزي خاص اوست ، به شرح تمسخر آمیزي

). از نظر او ایرانیان مردمانی فاقد شجاعت و تفکر متمدنانه هستند، شخصیت جمعی آنها 108:1367( مینوي،
با احساس آزارنده حقه بازي و شارالتانی گره خورده وآنها با زیرکی و سماجت و با زیر پا گذاشتن قوانین 

همه خواسته هاي  نامعقول خود می رسند ، و پایبند به هیچ نوع اصولی نمی باشند.او در چند جا انسانی به 
از قسمت هاي داستان به این موضوع اشاره دارد ، وقتی که از زبان حکیم باشی در باب حکیم فرنگی چنین 

می گوید :
بی دست و پا و ریش و گاویم . حاجی ما کار خود را دیده ایم  این مردکه کافر خیال می کرد که ما « 

). 106:1385(موریه،» من به او حالی خواهم کرد که ما ایرانی ها چه جانوران نادرستی ایم..! 


